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hoofdstuk 1 Door God verkozen
Rijsel, 1616-1662

Ik ben geboren in de Stadt RYSSEL by Vlaanderen, den 13. January sestien hondert

sestien; gedoopt in de Parochie van St. Mauritius, en daar is my den naam ANTHOINETTE

gegeven. Mijn Vader was genaamt JAN BOURIGNON, en mijn Moeder MARGARETA

BECQUART [...] Toen ik ter Weereld quam was ik soo mismaakt, dat mijn Moeder dacht

dat sy een Monster1 gebaart had; om dat ik swart hair had tot aan de oogen toe, dat mijn

geheel voorhooft bedekten; en mijn bovenste Lip was vast aan mijn Neus, en alsoo was de

Mondt open; soo dat men my eenige weken verburgen hield; maar na dien tijt vielen de

Hairen van selfs af, en mijne lip wierd door een Cherugijn los gemaakt van mijn neus, en

ik wies op in schoonheit, hoewel mijn Moeder niet vergeten kon den afkeer die sy gehad

hadde van mijne mismaaktheit.

Antoinette Bourignon, Uyterlyk Leven, pp. 191-192.

Tot tweemaal toe stelde Antoinette Bourignon haar leven op schrift. In 1663 deed zij dat

in opdracht van de vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen, die de authenticiteit

van haar gezagsaanspraken wilde onderzoeken. Dit resulteerde in La Parole de Dieu, ou sa

vie intérieure. Hierin beschrijft Bourignon haar lotgevallen vanaf haar ‘bekering’ in 1634

tot en met het moment dat zij van Aimé Coriache de opdracht krijgt om haar geestelij-

ke autobiografie te schrijven. Het tweede autobiografische geschrift, Sa vie extérieure,

dateert uit 1668 en is geschreven kort nadat Bourignon zich in Amsterdam gevestigd

had. Dit tweede levensverhaal omspant een langere periode dan La Parole de Dieu omdat

het bij Bourignons geboorte in 1616 begint en niet pas met de bekering in 1634. Het ein-

digt in 1661 met de ontdekking van ‘toverij’ in het gasthuis waaraan Bourignon op dat

moment leiding gaf.

In de tot nu toe over Bourignon verschenen monografieën en artikelen worden La

Parole de Dieu en Sa vie extérieure beschouwd als de belangrijkste bronnen voor het eerste

deel van haar biografie. Dat zijn zij ook, maar wie de autobiografieën louter en alleen

als referentiële teksten opvat, gaat te gemakkelijk voorbij aan het karakter en aan de

functie van beide geschriften. Bourignon schreef La Parole de Dieu en Sa vie extérieure

eerst en vooral om haar gezagsaanspraken te kunnen onderbouwen en om de lezer

ervan te overtuigen dat God haar tot Zijn instrument verkozen had. Inhoud, structuur

en verteltechniek zijn aan dat doel ondergeschikt gemaakt. Bourignons levensverha-

len zijn daarom te beschouwen als een vorm van zelfrepresentatie in functie van haar

roeping en in functie van haar publiek.2 Dat laatste wordt duidelijk wanneer we het

autobiografisch relaas van La Parole de Dieu vergelijken met dat van Sa vie extérieure.3 Wat

betreft de vertelde tijd overlappen beide levensverhalen elkaar grotendeels, maar uit

een inhoudelijke vergelijking blijkt dat La Parole de Dieu bepaalde elementen bevat die

niet in Sa vie extérieure te vinden zijn, en dat omgekeerd in Sa vie extérieure informatie te
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vinden is die in La Parole de Dieu is weggelaten. Klaarblijkelijk hadden sommige

elementen alleen in een rooms-katholieke context betekenis en andere niet. De relatie

tussen autobiografie en geleefde werkelijkheid is dus aanmerkelijk gecompliceerder

dan Bourignons biografen tot nu toe gedacht hebben en verdient derhalve afzonder-

lijk aandacht.

Richtinggevend voor de door Bourignon in La Parole de Dieu beschreven geestelijke

zoektocht is de opdracht die volgens haar besloten lag in het ‘Visioen van een per-

sonnage’. Dit visioen markeert de definitieve breuk met het ouderlijke milieu en de

keuze voor een boetvaardig en aan God gewijd leven. De geestelijke crisis die hieraan

voorafging, haar afwijzing van het huwelijk en het verlangen naar ‘de wildernis’

kunnen echter niet goed begrepen worden zonder kennis van het sociale milieu en het

geestelijke klimaat waarin Bourignon opgroeide. Rijsel, de stad waar zij geboren was,

gold niet alleen als een bolwerk van de Contrareformatie maar was ook een buitenge-

woon belangrijk handels- en textielcentrum. Als dochter van een welgestelde koop-

mansfamilie werd Bourignon gevormd door de mentaliteit van het handelsmilieu.

Tegelijkertijd bleek zij bijzonder ontvankelijk te zijn voor de geest van het post-

Tridentijnse katholicisme, die de heiliging van het leven beoogde. Beide invloedssfe-

ren zouden een blijvend stempel op haar leven drukken.

Bij mijn bespreking van Bourignons verdere levensgang volg ik de verhaallijn van

La Parole de Dieu, maar niet zonder die te toetsen aan Sa vie extérieure. Twee vragen staan

hierbij centraal: hoe structureert Bourignon het ‘zelf’ en hoe geeft zij invulling aan

haar roeping? In beide geschriften wordt de toverijaffaire die zich in het door haar

geleide gasthuis voor meisjes te Rijsel afspeelde, breed uitgemeten. De zaak leidde

ertoe dat Bourignon in 1662 haar functie van regentes moest neerleggen. Toverij-

kwesties zouden Bourignon ook in haar latere leven blijven achtervolgen. De gebeur-

tenissen in het gasthuis verdienen daarom uitvoerig aandacht. Het moge duidelijk zijn

dat Bourignons autobiografieën slechts één kant van de zaak belichten. De vrienden en

kennissen die naar aanleiding van de toverijaffaire notariële verklaringen ten gunste

van Bourignon aflegden, waren evenmin onpartijdig.4 Uit de soms woordelijke over-

eenkomsten tussen de verschillende attesten kan bovendien worden afgeleid dat de

betrokken notarissen sturend moeten zijn opgetreden en hun comparanten op die

manier een deel van het getuigenis in de mond legden.5 Toch geven deze verklaringen

van ooggetuigen de gebeurtenissen in het gasthuis meer reliëf. Zij werpen tevens licht

op de wijze waarop Bourignon de liefdadigheidsinstelling bestierde, en bieden zo de

mogelijkheid het culturele spanningsveld te exploreren dat de voedingsbodem vorm-

de voor de toverijaffaire, die als opmaat fungeerde voor haar publieke zending.

Als monster geboren?

De aan het begin van dit hoofdstuk geciteerde passage uit de Nederlandse editie van Sa

vie extérieure confronteert ons direct met het spanningsveld dat in het autobiografisch

schrijven besloten ligt. Het eerste fragment, waarin Bourignon melding maakt van

haar geboorteplaats, geboortejaar, doopkerk, de namen van haar ouders en voortgaat

met verwijzingen naar de duur van hun huwelijk en het aantal kinderen dat hieruit

geboren werd, lijkt zonder meer als een referentiële tekst te kunnen worden opgevat.

‘ik moet spreken’
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Maar geldt dat ook voor het volgende fragment, waarin zij beschrijft hoe zij eruit zag

toen zij geboren werd? Juist die passage is in talloze biografische woordenboeken en

aan haar gewijde studies aangehaald om te betogen dat Bourignon een mismaakt en

lelijk schepsel was.6 Deze letterlijke en oppervlakkige lezing van de tekst gaat echter

voorbij aan de transformatie die Bourignon in het geciteerde fragment beschrijft: hoe

zij van een mismaakt kind in een mooie vrouw veranderde.

Als we een autobiografische tekst als middel beschouwen om het zelf te modelle-

ren en een eigen identiteit te creëren, dan ligt het voor de hand om Bourignons verhaal

van haar monsterlijke geboorte meer in symbolische zin op te vatten, als teken van

haar bijzondere gaven.7 Dat sluit echter geenszins uit dat Bourignon met een hazenlip

geboren werd. Hier stuiten we kortom op de problematische dynamiek die inherent is

aan het autobiografische schrijven, omdat het zich voortdurend beweegt tussen het

leven (buiten de tekst) en de representatie daarvan in verschillende soorten teksten. Dit

bemoeilijkt het historisch onderzoek van dit type bron aanzienlijk.8

Zelfrepresentatie
Het verhaal van de monsterlijke geboorte komt niet voor in Bourignons andere auto-

biografie, La Parole de Dieu.9 Dat is niet zo verwonderlijk. Dit eerste levensverhaal begint

immers niet bij haar geboorte maar bij haar ‘bekering’ in 1634. Dat La Parole de Dieu

uitgerekend op dat punt begon, zal geen toeval zijn geweest maar een direct gevolg

van het doel dat Bourignon bij het schrijven van haar ‘innerlijk leven’ voor ogen stond.

Dat doel hing nauw samen met de opdracht die zij in 1663 van de vicaris-generaal van

Mechelen, Aimé Coriache, gekregen had.

Coriache was een van de hoogste geestelijke gezagsdragers van het aartsbisdom

Mechelen.10 Hij leerde Bourignon in 1663 kennen toen zij hem om steun vroeg in de

rechtszaak die zij tegen de magistraat van Rijsel wilde aanspannen nadat zij daar

vanwege een ‘toverijaffaire’ in opspraak geraakt was. Voordat hij haar zijn hulp toezeg-

de, wilde hij echter weten of deze ‘verwonderenswaardige dochter’ daadwerkelijk door

God gezonden was, zoals zij zelf beweerde. Bourignon moet zich maar al te goed

hebben gerealiseerd dat dit verzoek haar de mogelijkheid bood om haar gezagsaan-

spraken te laten autoriseren. Een fragment uit de brief die Coriache haar in september

1663 schreef en waarin hij samenvatte wat zij hem via het schrijven van haar levensver-

haal kenbaar wilde maken, moge dat illustreren:

Voor desen hebt gy my gesegt, dat niet een eenig geheym voor my behoord

verborgen te zijn; en dat het betaamt, selfs dat het nodig is, dat ik alle soorten van

verseekeringe hebben, alvorens my in te laten, in de harde stoten die zich ontmoe-

ten; en dat gy u bereyde, om my alles te schrijven, dewijl God u het selve toeliet;

aangesien gy u selfs verbonden gevoelt, niet alleen om my de regtssaken te open-

baren, maar insgelijcks ook de innerlijcke en Geestelijcke.11

Bovendien had Bourignon de prelaat verzekerd dat God hem verkozen had om eraan

mee te werken dat haar ‘doen aan al de Werelt kennelijck zy’. Op 6 november 1663 over-

legde zij hem haar feitelijke levensverhaal onder de veelzeggende titel La Parole de Dieu,

het Woord Gods.

Sa vie extérieure daarentegen schreef Bourignon uit eigen beweging. Zij deed dat om

door god verkozen

39



zichzelf, na aankomst in Amsterdam, te introduceren bij een nieuw publiek dat niet

langer uitsluitend rooms-katholiek was. Dit tweede levensverhaal is verpakt in een

brief aan een Amsterdamse koopman die wilde weten wie Bourignon was en waar zij

vandaan kwam. Door haar levensverhaal bij haar geboorte te laten beginnen kon

Bourignon de nodige aandacht besteden aan haar afkomst, aan de welstand van haar

ouders en aan het soort milieu waarin zij opgroeide.

Om zich in haar levensverhaal te kunnen profileren als de door God geroepen

‘dochter’ en de authenticiteit van haar gezagsaanspraken te onderstrepen, bediende

Bourignon zich zowel in La Parole de Dieu als in Sa vie extérieure van verteltechnieken die

in dienst stonden van de zelfrepresentatie. Stephen Greenblatt spreekt in dit verband

van self-fashioning. ‘Self-fashioning’, zo betoogt hij, ‘is achieved in relation to something

perceived as alien, strange or hostile. This threatening Other [...] must be discovered or

invented in order to be attacked and destroyed’.12 In Bourignons levensverhaal

fungeert telkens iemand uit haar leefomgeving als de ‘ander’ tegen wie zij zich afzet of

van wie zij zich in positieve zin wenst te onderscheiden. Het schrijven of beter gezegd

het construeren van haar levensverhaal kan op die manier zelfs nog hebben bijgedra-

gen aan de versterking van haar profetische identiteit.

Opvallend is dat Bourignon in Sa vie extérieure met geen woord rept over het in La

Parole de Dieu zo prominent aanwezige visioen. Zij vertelt alleen dat zij al van jongs af

aan gezocht heeft naar ‘het Landt daar de Christenen woonden’.13 Op die manier

brengt zij wel het motief van de geestelijke zoektocht in. De dialogen met God die als

een rode draad door het relaas van La Parole de Dieu lopen, ontbreken echter in Sa vie

extérieure. In plaats daarvan richt Bourignon zich geregeld direct tot de adressaat van

het in briefvorm geschreven levensverhaal om hem haar eigen uitleg of interpretatie

van de beschreven gebeurtenissen te geven. Kortom, hoewel La Parole de Dieu en Sa vie

extérieure grotendeels dezelfde tijd bestrijken, zijn er wat betreft verhaallijn en vertel-

techniek duidelijk verschillen tussen de beide levensverhalen aan te wijzen. Voor een

beter begrip van deze verschillen is het zinvol om de diverse lagen binnen autobiogra-

fische teksten te onderkennen.

Gelaagdheid in de autobiografie
In een autobiografische tekst kunnen verschillende lagen worden onderscheiden.14

Allereerst is er het substraat van de geleefde werkelijkheid, dat bestaat uit gedachten, gevoe-

lens en handelingen van het subject en uit gebeurtenissen en handelingen die het

subject betreffen. Daarnaast is er de autobiografie, dat wil zeggen de gestructureerde

narratio die gebaseerd is op relevante elementen uit het substraat van de geleefde

werkelijkheid. Een derde laag vormt de situatie waarin de tekst tot stand komt oftewel

de aansporing tot het autobiografisch schrijven. Iedere laag bestrijkt een eigen ontolo-

gisch domein. De eerste laag refereert aan gebeurtenissen in het verleden, de tweede is

een tekst en de derde betreft de interactie tussen de schrijver en de lezer.

De lezer die niet persoonlijk heeft kunnen waarnemen wat zich in het leven van de

autobiograaf heeft afgespeeld, heeft daartoe alleen via de autobiografie toegang.15 Voor

historici geldt echter dat zij bepaalde verwijzingen in autobiografische teksten

kunnen natrekken door andere primaire bronnen te raadplegen waarin de beschreven

gebeurtenissen hun neerslag hebben gevonden.16 Zo zijn er van de familie Bourignon

diverse notariële stukken overgeleverd. Naast haar autobiografische geschriften heeft

‘ik moet spreken’
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Bourignon zelf een reeks brieven aan haar Rijselse biechtvader Nicolas Lambert nage-

laten, die ten dele dezelfde periode bestrijken als La Parole de Dieu en Sa vie extérieure.17

Ook de notariële verklaringen die vrienden en kennissen tussen 1662 en 1667 ten

gunste van Bourignon aflegden, bieden de mogelijkheid om bepaalde episodes uit

haar autobiografische geschriften nog vanuit een andere invalshoek te bezien.18 Dank-

zij de imposante studie die de Franse historicus Alain Lottin aan de doorwerking van

de Contrareformatie in Rijsel wijdde, is het bovendien mogelijk de door Bourignon

beschreven gebeurtenissen in een bredere sociaal-culturele context te beschouwen.19

De meeste auteurs van de aan Bourignon gewijde levensbeschrijvingen hebben

zich onvoldoende rekenschap gegeven van de verschillende lagen in haar autobiografi-

sche teksten en van de onderscheiden situaties waarin beide teksten zijn ontstaan.

Hierdoor hebben zij te weinig oog gehad voor het geconstrueerde karakter van haar

autobiografie. Zij meenden voor Bourignons biografie te kunnen volstaan met het

reproduceren van haar levensverhaal en namen niet de moeite om de verschillen

tussen La Parole de Dieu en Sa vie extérieure systematisch te onderzoeken. Het gevolg is

dat beide levensverhalen in alle tot nu toe aan Bourignon gewijde studies geharmoni-

seerd zijn en tot één biografie zijn samengesmeed.20

Uit het vergelijkende overzicht in bijlage II blijkt echter dat La Parole de Dieu en Sa

vie extérieure weliswaar teruggaan op hetzelfde substraat van gebeurtenissen, handelin-

gen en gedachten, maar dat er in de narratio wel degelijk verschillen zijn aan te wijzen.

Voor een belangrijk deel zijn die terug te voeren op de verschillende situaties waarin de

autobiografische teksten tot stand kwamen. Daarom is het van belang om te onderzoe-

ken welke gebeurtenissen, ervaringen en argumenten Bourignon constitutief achtte

voor het levensverhaal dat zij in 1663 ter autorisatie van haar profetische gezagsaan-

spraken opstelde. Het gaat hierbij niet alleen om wat zij vermeldenswaard achtte maar

ook om wat zij eventueel verzweeg. Die zogeheten stiltes zijn immers ook betekenis-

vol. Dit impliceert dat we toch niet helemaal om een ‘factische’ benadering van de

werkelijkheid heen kunnen.

Jeugd

Rijsel (Lille), waar Antoinette Bourignon in 1616 geboren werd, maakte aan het begin

van de zeventiende eeuw nog deel uit van de Zuidelijke Nederlanden (Frans-Vlaande-

ren). Ten tijde van Bourignons geboorte stond de stad onder gezag van aartshertog

Albrecht van Oostenrijk en diens echtgenote Isabella, de dochter van Filips II. De aarts-

hertogen, die als soevereine vorsten over de Zuidelijke Nederlanden regeerden, lieten

zich ter plaatse vertegenwoordigen door een gouverneur. Na de dood van Albrecht in

1621 kwamen de Zuidelijke Nederlanden weer onder gezag van Spanje, al bleef infanta

Isabella als landvoogdes het bewind voeren. Rijsel werd echter in 1667 door de troepen

van de Franse koning Lodewijk XIV veroverd. Daarmee kwam er een einde aan het

bewind van de Spaanse Habsburgers over de stad. Bij de vrede van Utrecht in 1713 werd

Rijsel aan de Franse kroon toegewezen.

De aartshertogen, die vurige pleitbezorgers waren van de katholieke Reformatie,

konden dankzij hun politieke macht en hun patronaatsrecht een stempel drukken op

de benoeming van bisschoppen en aartsbisschoppen. Dat leidde in 1615 tot de benoe-
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ming van Maximilien Villain de Gand tot bisschop van Doornik (Tournai), het bisdom

waaronder Rijsel sedert 1570 ressorteerde. In hetzelfde jaar werd Franciscus van der

Burch de nieuwe kardinaal van Kamerijk (Cambrai), het aartsbisdom waartoe Doornik

behoorde.21 Van der Burch, door Lottin getypeerd als een van de grote figuren van de

Contrareformatie in de Nederlanden, nam in 1616, het jaar waarin Bourignon geboren

werd, bezit van het aartsbisdom. Twintig jaar later, in 1636, zouden de wegen van de

Rijselse jongedame en die van de aartsbisschop elkaar kruisen!

Sociaal-culturele leefwereld
Bourignons geboortejaar viel in een periode waarin Rijsel een sterke groei doormaak-

te, zowel in economisch als in demografisch opzicht. De stad ontwikkelde zich in de

eerste helft van de zeventiende eeuw zelfs tot een van de belangrijkste en internatio-

naal concurrerende handels- en textielcentra van West-Europa. Het aantal inwoners

intra muros steeg van circa 32.000 in 1617 tot ongeveer 45.000 in 1651. Hiervan was onge-

veer eenderde ongehuwd en circa vijfenvijftig procent vrouw, hetgeen kenmerkend is

voor de bevolkingsopbouw van vóór de demografische transitie.22 De sterke bevol-

kingsgroei maakte uitleg van de middeleeuwse stad in noordoostelijke richting nood-

‘ik moet spreken’

42

Op deze zeventiende-eeuwse plattegrond van Rijsel (Lille) zijn de vijf parochiekerken goed te onderscheiden.
Linksboven is de buiten de muren gelegen kerk van Saint-André te zien, waar Antoinette Bourignon in 1643 de
leegstaande kluis betrok ( foto: UBU, uit Joan Blaeu, Toonneel der steden van ’s konings Nederlanden,
1649).



zakelijk. Die werd tussen 1617 en 1621 gerealiseerd. Een zevental poorten en bruggen

verbond voortaan de geheel door water omzoomde vesting met de voorsteden en het

omringende platteland. Met de uitbouw van de stad kwam het totale aantal parochies

op zeven: vijf in het stedelijk territorium en twee in de voorsteden. Saint-Pierre, veruit

de kleinste parochie, was gecentreerd rond de collegiale (niet-kathedrale) kapittelkerk,

het belangrijkste religieuze bouwwerk van de stad. Vier grote parochies bestreken de

rest van het binnen de muren gelegen grondgebied: Saint-Etienne, Saint-Maurice, Saint-

Sauveur en Sainte-Catherine. Extra muros werden twee nieuwe parochies gevormd: Saint-

André in het noordwesten en Sainte-Marie-Madeleine in het noorden.

De laatmiddeleeuwse hallenkerk van Saint-Maurice, waar Antoinette Bourignon op

14 januari 1616 ten doop werd gehouden en waar haar ouders later begraven zouden

worden, bevond zich in een van de oudste delen van de stad, op een steenworp afstand

van het stadhuis.23 De bijbehorende parochie was groot en dichtbevolkt en kende een

hoog percentage immigranten (bijna eenderde). In sociaal-economisch opzicht was

Saint-Maurice een vrij gemêleerde wijk. Rondom de kerk waren de kleinhandelaren te

vinden. Het waren met name lompenverkopers die zich hier gevestigd hadden. Langs

de uiterste randen van de parochie woonden vooral armlastige handwerkslieden, wier

bouwvallige huisjes sterk afstaken bij het imposante klooster van de dominicanessen,

L’Abiette. Deze reeds in 1274 gestichte abdij, de rijkste van de hele stad, en de nabijgele-

gen ambtswoning van de gouverneur, L’Hôtel de Santes, bezorgden de parochie van

Saint-Maurice een zeker aanzien.24

Jean Bourignon, de vader van Antoinette, was geen geboren Rijselaar, maar hij

behoorde wel tot de bourgeois, de gezeten burgers, van de stad.25 Volgens een medede-

ling van Bourignon in Sa vie extérieure was hij van origine een Italiaan. Dat verklaarden

ook vier meester-handwerkslieden toen zij in 1664 te Rijsel voor de notarissen Manier

en Hochard een getuigenis ten gunste van Antoinette Bourignon aflegden.26 Maar

mogelijk werd met de zinsnede van ‘Natie een Italiaan’ of ‘uit Italien van geboorte’

alleen maar bedoeld dat de voorouders van de familie (Borignoni?) uit Italië stamden.

Uit een van de wilsbeschikkingen van het echtpaar Bourignon-Becquart kan namelijk

worden afgeleid dat Jean Bourignon zelf in ‘Kempe’ geboren was.27 Wanneer en waar-

om de Bourignons zich in Rijsel vestigden en wanneer zij het burgerrecht verwierven,

is niet bekend.28 Rond 1610 moet Jean Bourignon in het huwelijk zijn getreden met

Marguerite Becquart. Over haar is evenmin veel bekend, behalve dan dat zij uit de

buurt van Rijsel kwam en uit een bijzonder welgestelde familie afkomstig was.29

Bourignon bericht zelf dat uit het huwelijk van haar ouders vijf kinderen geboren

werden, vier dochters en een zoon. Antoinette was het derde kind. Alleen zij en haar

oudste zuster, Marguerite, bleven in leven. De overigen stierven jong.30

Uit diverse bronnen kan worden afgeleid dat de ouders van Antoinette Bourignon

bepaald niet armlastig waren.31 In Sa vie extérieure onderstreepte Bourignon zelf de

welstand waarin zij opgroeide. Zo maakte zij melding van hun ‘schoonen Huisraat en

kostelijke Huisen’ en berichtte zij dat haar vader op een gegeven moment twintigdui-

zend gulden in kas had.32 Haar ouders moeten hun vermogen ten dele te danken

hebben gehad aan het familiekapitaal van de Becquarts. Daarnaast verwierven zij

inkomsten uit de ‘Negotie’ die zij samen dreven.33 Een deel van hun vermogen was of

werd belegd in onroerend goed. Op die manier kwam de familie in het bezit van een

groot aantal huizen in Rijsel en een leengoed buiten de stad, ‘la seigneurie de la
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porte’.34 Ook ontving Jean Bourignon nog een inkomen uit de publieke functie die hij

vervulde. Hij was ‘sergeant de sa Majesté Catholique en sa prevoste’ en werd later

bevorderd tot ‘Lieutenant second et Decant des douze Sergeants de la Prévôté royale’.35

In die laatste functie assisteerde hij de provoost, die in de stad het gezag van de Spaan-

se koning vertegenwoordigde en samen met de magistraat toezicht hield op het stede-

lijk politieapparaat.36

De vrienden en kennissen die in 1664 notariële verklaringen ten gunste van

Antoinette Bourignon aflegden, onderstreepten stuk voor stuk dat zij afkomstig was

uit een zeer welgestelde en respectabele bourgeois familie die nauwe banden onderhield

met het bestuur van de stad. Zo verklaarden de gezusters Anthoinette en Anne de le

Becque, die altijd in de buurt van de Bourignons gewoond hadden, het volgende over

Jean Bourignon:

Dewelke van een goed leven, faam en Renommé was, met groote goederen der

fortuyn versien; aan ider een goede rekenschap doende en sijnen loon gevende;

liefdadig ontrent den Armen, en goed aan de Gemeente doende. Soo dat men

seggen kan, dat hy waarlijk een Man van goede faam was, dagelijks met de Heeren

der Magistraat deser Stad Rijssel verkeerende, en andere eerbare Lieden; soo ten

aansien van sijn bediening, als ook wegens sijn goed verstand en goeden raat.37

Antoinettes moeder werd door de beide zussen omschreven als ‘een Deugtsame en

Godvreesende Vrouw, van Vrome Ouders geboren; ook met tijdelijke Goederen rijke-

lijk voorsien’. Zij en haar echtgenoot hadden, als we de dames De le Becque mogen

geloven, vele jaren samengeleefd, ‘in soo eerlijke huishouding als geen personen van

hare conditie doen konnen’.38 Om nog een indicatie van de status van Antoinettes

familie te geven, verwezen beide getuigen ook naar de keuze van de huwelijkspartner

van haar zuster Marguerite. Die was gehuwd met de jurist Charles van Torre. Als

koninklijke raad en assessor vervulde hij in Rijsel een belangrijke bestuurlijke functie

voor het Habsburgse gezag.39

Gelet op de maatschappelijke positie en materiële welstand van het echtpaar

Bourignon is het aannemelijk dat hun dochters een bij hun stand en sekse passende

opvoeding kregen. In La Parole de Dieu rept Antoinette Bourignon echter met geen

woord over het door haar genoten onderwijs. Zij presenteert zich in deze voor Coriache

geconcipieerde autobiografie primair als de door God verkozen ongeletterde en onwe-

tende dochter. In Sa vie extérieure, geschreven tijdens haar verblijf in Amsterdam, stelt

Bourignon zich iets minder terughoudend op. Hierin vermeldt zij namelijk dat zij op

negenjarige leeftijd door haar vader per paard naar Ieper werd gebracht om de Neder-

landse taal te leren. Deze stad lag in West-Vlaanderen, en dus aan de andere kant van

de taalgrens, op nog geen 25 kilometer afstand van Rijsel. Bourignon bracht hier naar

eigen zeggen tien maanden door. Eerst logeerde zij bij de weduwe Arrink in de Del-

verinkstraat bij het klooster van de grauwzusters, en later bij mevrouw Van Allebos.40

Mogelijk hield zij aan deze leerperiode een zekere vertrouwdheid met het Nederduits

over.41

Wat Bourignon echter ook in Sa vie extérieure verzweeg, was dat zij al voor haar

negende in Rijsel onderwijs had gevolgd. Zij bezocht de school van het weeshuis Les

Bonnes Filles.42 Dit reeds in 1499 opgerichte huis was gesticht als pensionaat voor
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66 weesmeisjes, die zodanig opgeleid dienden te worden dat zij op veertien- of vijf-

tienjarige leeftijd een dienstbetrekking konden aanvaarden.43 Aan het weeshuis was

waarschijnlijk een school verbonden die ook door externe leerlingen werd bezocht.

Antoinette Bourignon moet hier hebben leren lezen en haar eerste godsdienstonder-

richt hebben genoten.44 De meesteres van het weeshuis, Catherine Bernise, verklaarde

bijna veertig jaar later, toen Bourignon als regentes van Notre-Dame des Sept Douleurs in

opspraak was geraakt, dat Antoinette

in hare jonge jaren, als sy in der Schole by ons was, wy nooyt gesien, gehoort, noch

iets vermerkt hebben in haar comportement, voor soo veel sy een kind zijnde;

waar uit men eenig quaad gevolg sou konnen trekken; maar in tegendeel zijnde

seer modest en gehoorsaam.45

Geen kwaad woord dus van juffrouw Bernise over Antoinette Bourignon. Jaren later

beweerde Bourignon echter zelf dat zij in haar jeugd niet altijd even oplettend was

geweest. Haar zorgeloosheid leidde ertoe dat zij op school altijd van alles en nog wat

verloor: haar boeken, haar schorteldoeken en zelfs haar schoenen. Als we Bourignon

mogen geloven was zij als kind echter ook bijzonder vrijgevig. Zo zou zij al het eten en

het fruit dat zij op school kreeg, aan de arme kinderen hebben gegeven. Naar eigen

zeggen leed zij liever honger dan dat zij iets weigerde aan degenen die haar erom

vroegen.46 Met deze bekentenissen gaf Bourignon overigens indirect wel te kennen dat

zij als kind onderwijs had genoten. Het is aannemelijk dat zij na haar verblijf in Ieper

terugkeerde naar Les Bonnes Filles in Rijsel. Maar zij kan ook zijn overgestapt naar een

van de vele privé-schooltjes die de stad rijk was.47 Voor zover is na te gaan leerde

Bourignon in deze periode schrijven, rekenen en handwerken. Haar vader schijnt erop

toegezien te hebben dat zij ook muzieklessen kreeg en op het klavecimbel leerde

spelen.48

In haar in Amsterdam geschreven levensverhaal vertelt Bourignon dat zij al op

jeugdige leeftijd haar ouders in hun koophandel assisteerde.49 Hierdoor zal zij allerlei

praktische vaardigheden hebben opgedaan, die haar in haar latere leven van pas

kwamen.50 Zo moet zij onder meer hebben leren boekhouden.51 De gezusters De le

Becque en Jeanne du Thoit, een gewezen dienstmaagd van Antoinette Bourignon,

verklaarden in 1664 dat zij na het overlijden van haar moeder in 1641 niet alleen de

zorg voor de huishouding van haar vader op zich had genomen, maar ook tijdelijk

diens koophandel had waargenomen en de boekhouding had bijgehouden.52 Dat

uitgerekend zij, en niet haar oudere zuster, deze taken op zich nam, hing ongetwijfeld

samen met haar ongehuwde staat, die maakte dat zij geen andere verplichtingen had.

Geloofsonderricht en morele vorming
Zowel in La Parole de Dieu als in Sa vie extérieure zwijgt Bourignon over de godsdienstige

vorming in haar jeugd. Wel maakt zij in La Parole de Dieu melding van een gesprek met

ene Jean Saint-Saulieu, dat rond 1650 plaatsvond, waarin hij haar voorstelde om gods-

dienstonderricht voor weesmeisjes te gaan verzorgen. Zij wijst dit in eerste instantie af

met het argument dat zij ‘niet beschickt was’ om iemand te onderwijzen, omdat zij

zelfs de catechismus niet ‘woordelijk’ kende.53 Het is echter alleszins aannemelijk dat

Bourignon in haar jeugd het gebruikelijke catechismusonderwijs gevolgd had.54 Zij
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berichtte later zelf in een brief aan de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp dat haar

ouders zeer katholiek waren, dat zij als een gelovig christen opgevoed was en dat zij

door hen onderricht was in ‘les principes de la Religion Chrétienne’.55 Bourignon

vertelde hem dat alles omdat zij de indruk wilde wegnemen dat zij een ‘ketter’ zou

zijn. Dat soort verdachtmakingen waren toen zij haar autobiografische geschriften

schreef, nog niet aan de orde.

Bourignon moet niet alleen thuis door haar ouders maar ook op school zijn onder-

wezen in de grondbeginselen van het rooms-katholieke geloof. In het bisdom Doornik,

waaronder Rijsel viel, werd vanaf de late zestiende eeuw veel aandacht besteed aan

catechese, zowel op de particuliere scholen als via de in 1584 opgerichte zondagsschool.

Daarbij gingen de jezuïeten een steeds belangrijkere rol vervullen. Zij bezochten de

scholen en de parochies in de stad en op het platteland. Ten behoeve van het catechis-

musonderricht ontwikkelden zij een specifieke didactiek, waarbij de leerlingen door

vraag en antwoord actief bij de les betrokken werden.56 Voor het elementaire gods-

dienstonderwijs werd een standaardprogramma afgewikkeld, dat ook door Bourignon

gevolgd zal zijn. Vaste onderdelen waren het leren lezen met behulp van het A. B.C. des

chrétiens57 en het in het Latijn en het Frans leren opzeggen van het Pater Noster (onze-

vader), de zeven boetpsalmen, Ave Maria (weesgegroet), Credo in Deum (Geloofsbelijdenis

van Nicea), Credo in Spiritum (Apostolische Geloofsbelijdenis), Confiteor (schuldbelijde-

nis), Benedicite (tafelgebed) en Agimus tibi gratias (dankgebed).58 Tevens werd bepaald dat

kinderen ook de ‘antwoorden van de mis’ uit het hoofd dienden te leren, alvorens

begonnen mocht worden met het onderricht in de kleine catechismus. Volgens Lottin

blijkt hieruit dat in de theologie en de pastorale strategie van het bisdom Doornik de

mis een centrale plaats innam.59 Ten slotte dienden de kinderen via catechismus-

onderricht onderwezen te worden in de beginselen van de christelijke leer.

In Rijsel waren aanvankelijk verschillende handboeken voor het catechismus-

onderricht in gebruik. Naast de Franse versie van de Catechismus van Parma werd op

een gegeven moment een Sommaire de la doctrine chrétienne geïntroduceerd, die als Cate-

chismus van Kamerijk het standaardwerk voor de catechese in de gelijknamige kerk-

provincie zou worden.60 Laatstgenoemde catechismus is in drie delen onderverdeeld

en omvat de eerste beginselen van het geloof, de plichten van de goede christen en de

nadere uitleg van de voor een christen noodzakelijke dingen.61 Leerlingen die dagelijks

naar school gingen, werden iedere dag opnieuw in de christelijke leer onderwezen.

Maar ook kinderen die alleen de zondagsschool bezochten, schijnen tegen de tijd dat

zij zeventien of achttien jaar oud waren, een ruime kennis te hebben gehad van ‘God,

de Heilige Drie-eenheid, de Incarnatie van de Zoon van God, het Lijden van Jezus

Christus onze Heer, de Heilige Katholieke Kerk, de biecht, de Heilige Communie, de

onsterfelijkheid van de ziel, het gebed des Heren, het weesgegroet, de twaalf geloofs-

artikelen, de geboden van God en de Kerk, de heilige sacramenten, de zonde, de deugd

en de vroomheidsoefeningen en de kleine dagelijkse plichten die een christen zijn hele

leven moest oefenen en praktiseren om het eeuwig leven te bereiken’.62

In de wekelijkse preek trachtten de zielzorgers en predikers de via de catechismus

verworven geloofskennis verder uit te diepen en te vertalen in morele richtlijnen voor

een stichtelijke levenswandel.63 Jongeren werd voorgehouden hoe belangrijk het was

om hun onschuld te bewaren. Het gedrag tijdens de jeugdjaren gold als een graadmeter

voor de levenswandel als volwassene en, in het verlengde daarvan, voor de bestemming
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in het hiernamaals. Tevens leerden de gelovigen, en met name de jongeren, dat om in de

hemel te komen, niet alleen het kwade moest worden nagelaten maar ook het goede

moest worden gedaan. Het beoefenen van de christelijke deugden was een absolute ver-

eiste voor wie zalig wilde worden. Vroomheid ten aanzien van God en goede werken ten

behoeve van de naaste werden aangeprezen als de pijlers van het christelijk leven.

Devotiepraktijken
Rijsel, de stad waarin Bourignon opgroeide, was in vele opzichten doortrokken van het

katholieke offensief dat in reactie op de Reformatie was ingezet. Dit ging gepaard met

een herinrichting van de publieke ruimte en met allerlei nieuwe devotiepraktijken.

Beide moeten een duidelijk stempel hebben gedrukt op Bourignons perceptie van de

werkelijkheid en op haar geloofsbeleving. Zo vond er tussen 1588 en 1667 bijna een

verdriedubbeling van het aantal kloostervestigingen plaats.64 De twee grote militante

ordes van de Contrareformatie, de jezuïeten en de kapucijnen, stichtten tegen het

einde van de zestiende eeuw nieuwe huizen in Rijsel. In hun kielzog volgden andere

religieuze gemeenschappen, die zich eveneens voornamelijk op gebed, onderricht en

apostolaat richtten. Uiteindelijk deden zeventien nieuwe ordes hun intrede in de stad,

waarvan maar liefst twaalf voor vrouwelijke religieuzen. De eerste helft van de zeven-

tiende eeuw was in Rijsel ook de gouden tijd van de relieken.65 In grote hoeveelheden

arriveerden zij vanuit Rome, waar men de catacomben ‘ontdekt’ had en dus aan de

vraag kon voldoen. Ook de parochiekerken in Rijsel deden er alles aan om relieken te

verwerven, liefst van hun beschermheiligen. In 1624 arriveerden in de stad de relieken

van Stephanus, Andreas, Jacobus, Maria Magdalena, Mauritius, de patroon van de

parochiekerk van de familie Bourignon, en voorts nog een stuk van het heilige kruis,

een deel van de snor van Jezus en haren van Maria en van Johannes de Doper.

Ten tijde van de Contrareformatie werd in Rijsel de Mariacultus weer nieuw leven

ingeblazen.66 Dat was vooral het werk van de jezuïeten. De kapucijnen bevorderden op

hun beurt, en met succes, de christocentrische devotie, die als de hoogste vorm van

vergeestelijking gold. Niet alleen in woord en geschrift maar ook met behulp van

picturale voorstellingen werd duidelijk gemaakt dat Christus werkelijk tegenwoordig

was in de hostie. Katholieken in Rijsel werden uitgenodigd om het Heilige Sacrament

te vereren en om dagelijks de kerk te bezoeken. Buiten de processies waren er dan nog

de veertigurengebeden voor het Heilige Sacrament, die ook weer door de kapucijnen

georganiseerd werden. In 1612 distribueerden zij na afloop van het veertigurengebed

maar liefst twaalfduizend hosties in twee dagen.

De kapucijnen waren eveneens nauw betrokken bij de devotie rond het lijden van

Christus en de verering van het kruis.67 In 1620 namen zij het initiatief om middenin

de stad een beplanting met kruisweg te plaatsen. De leden van de broederschap van het

Heilige Kruis, die hun basis in Saint-Maurice hadden, organiseerden processies door de

stad over de bolwerken, waarop kruizen en andere stukken hout geplaatst waren die

tezamen een enorme kruisweg vormden. Tijdens de goede week was er in de kerk van

Saint-Maurice, in de kapel van de broederschap van het Heilige Kruis, een reconstructie

te zien van de Hof van Olijven, die gemaakt was van met was beklede beelden. Schilde-

rijen die het lijden van Christus verbeeldden, sierden die week de wanden van de

kapel. Jaarlijks organiseerden de leden van de broederschap van het Heilige Kruis twee

grote processies die de kruisweg op de bolwerken aandeden. Bij deze gelegenheden
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werden niet alleen relieken en het stuk van het ‘echte’ kruis meegetroond maar ook de

geschilderde voorstellingen van de lijdende Christus.

Getrouw woonde Bourignon de missen bij in haar eigen parochiekerk, Saint-

Maurice. Daar liet zij het echter niet bij. Zij bezocht ook de kloosterkerk van de kapucij-

nen, wier boetepreken vermaard waren, en het convent van de jezuïeten, die de biecht-

praktijk grotendeels gemonopoliseerd hadden.68 Ontelbare malen moet Bourignon in

haar jonge jaren de Schriftlezingen en predikaties hebben aangehoord, terwijl zij

omringd was door de tot meditatie en gebed aanzettende altaarstukken en door talloze

beelden van Christus, Maria en de vele heiligen op wier bemiddeling een beroep kon

worden gedaan. Ongetwijfeld participeerde zij ook in de processies die de broederschap

van het Heilige Kruis jaarlijks vanuit haar eigen parochiekerk organiseerde. Het repeti-

tieve karakter van de liturgie (perikopen, predikaties, gebeden en rituele handelingen)

en de alom aanwezige religieuze beeldtaal moeten ertoe hebben bijgedragen dat zich

allerlei bijbelse teksten, tekens, beelden en verhalen in Bourignons geheugen vastzet-

ten. Elementen daarvan zouden later hun neerslag vinden in haar geschriften.

Kortom, de publieke religieuze wereld waarin Bourignon opgroeide was er een

waarin liturgie, predikaties, processies en tal van religieuze objecten en voorstellingen

een duidelijk instrumentele rol vervulden om de devotie van de gelovigen te sturen en

waar mogelijk de inwendige vroomheid te bevorderen.

Biechtvader
In 1636 koos Bourignon haar eigen parochiepastoor, Nicolas Lambert, tot biechtva-

der.69 Lambert, licentiaat in de theologie, was in 1624 in Rijsel begonnen als pastoor

van de minder welgestelde parochie van Saint-Sauveur. In 1627 had hij de leiding op

zich genomen van Saint-Maurice, waaraan hij tot aan zijn dood in 1681 verbonden zou

blijven.70 De parochies van Saint-Sauveur en Saint-Maurice waren beide dichtbevolkt. Die

van Saint-Maurice telde maar liefst tienduizend zielen. Toch beschikte ook deze paro-

chiekerk slechts over één pastoor, die samen met een plaatsvervanger leiding moest

geven aan de geloofsgemeenschap. Naast het pastoraat bekleedde Lambert nog de

functie van doyen de chrétienté.71 Als deken bemoeide hij zich met allerlei kleinere

kwesties die in Rijsel en Doornik speelden. Zo was hij in 1639 betrokken bij het verzet

van de seculieren tegen het preken van de regulieren (met name de dominicanen) in de

parochiekerken. In 1637 maakte hij zich sterk voor een reglement dat de burgers moest

informeren over de missen en hen in de gelegenheid zou stellen om op elke uur van de

dag een mis bij te wonen. Over zijn spirituele opvattingen is helaas weinig bekend.72

De bisschop zou hem ten slotte nog tot censeur de livres benoemen om op lokaal niveau

te waken over de boekhandel en de drukkerij.73 In deze functie was Lambert belast met

het toezicht op de orthodoxie en zedelijkheid van het lokale drukwerk en als zodanig

speelde hij een bescheiden rol in het plaatselijke intellectuele leven.

Het is opmerkelijk dat Lambert naast zijn drukke pastoraat en zijn dekenaat

Bourignon nog zoveel persoonlijke aandacht kon schenken dat hij een van haar

belangrijkste vertrouwenspersonen werd. Geruime tijd fungeerde hij als haar biecht-

vader én als haar geestelijk leidsman.74 Na haar vertrek uit Rijsel in 1662, ja zelfs na

haar vestiging in Amsterdam in 1667, zou Bourignon met hem in contact blijven staan.

Zo werd en bleef Lambert de belangrijkste schakel met haar geboortestad en het sterk

door de Contrareformatie beïnvloede religieuze milieu van haar jeugd.
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Bekering

Aan Lambert schreef Bourignon rond 1637 dat de ‘Predicatie van de Doot of het

Oordeel’ haar aanvankelijk weinig deed,

gelijk als of ’t maar een Historie waar geweest van een wijt-afgelegen Landt, dat

my gants niet raakte: En aldus leefden ik een gemeen leven, sonder andere dingen

te begrijpen dan de gene die ik met de Lichamelijke oogen sach.

Haar zorgeloosheid verdween echter toen zij zich ten volle bewust werd van de strek-

king van de predikaties:

Maar sedert dat het Godt beliefde my dese Onwetendheit af te nemen, en my

d’oogen der Ziele te openen, om te sien dat ik moest sterven en voor den grooten

Richterstoel verschijnen, en dat ik sulks niet konde wederstaan, soo overviel my

een soodanige bevreestheit, dat ik sulks noyt sou konnen uitdrukken.75

Door de angst die de predikaties haar inboezemden zou Bourignon tot inkeer zijn

gekomen en voor een boetvaardig leven hebben gekozen, in de hoop op die manier

Gods liefde en vertrouwen te kunnen herwinnen. In La Parole de Dieu, achteraf dus,

bestempelt Bourignon dit nieuwe inzicht als haar ‘bekering’. Die zou naar haar zeggen

in 1634 hebben plaatsgevonden.

Uit Sa vie extérieure blijkt dat de bekering zich niet van de ene op de andere dag

voltrokken had, maar de vrucht was van een moeizaam proces dat in 1634 begon en in

1636 min of meer was uitgekristalliseerd. Dit proces, dat zich tussen Bourignons acht-

tiende en twintigste levensjaar afspeelde, markeerde dus tevens haar volwassenwor-

ding. Bourignon was aanvankelijk de weg gegaan die ook haar zus en andere meisjes

uit hun milieu gingen, en had zich overgegeven aan ‘d’ydelheden des Weerelds’.76 In

die periode besteedde zij aandacht aan haar uiterlijk, aan haar kleding en trok zij op

met andere jongeren. Zij ging uit dansen en voelde zich gevleid door de complimenten

over haar schoonheid. Naar haar zeggen waren er vele jongens die naar haar hand

dongen. Zij wilde echter niet trouwen, omdat zij het huwelijk verafschuwde. De

uitweidingen over haar vroegere lichtzinnigheid en het wereldse gezelschap waarin zij

verkeerd had, zijn kenmerkend voor het genre van de rond een bekering gecentreerde

autobiografie. Reeds in Augustinus’ Confessiones (Belijdenissen), dat als paradigma

geldt voor het genre van de bekeringsliteratuur, staat de vernietiging van de oude

zondige mens ten gunste van de nieuwe in Christus herboren mens centraal.77 Die

structuur bepaalt zelfs heden ten dage nog bekeringsverhalen.78 Zij kunnen als topoi

worden bestempeld, maar hoeven daarom nog geen afbreuk te doen aan de bekering

zelf. Topoi kunnen immers ook worden gebruikt om echte ervaringen onder woorden

te brengen. In dit opzicht is het interessant om te zien dat Bourignon haar weerstand

tegen het huwelijk achteraf niet toeschreef aan een al dan niet reeds ontwaakt verlan-

gen naar de religieuze levensstaat. Het was, zo verklaarde zij in Sa vie extérieure, de

‘ellenden’ die haar moeder in haar ‘Huwelijken Staat gehad hadde’. Die maakte dat zij

zelf niets voor het huwelijk voelde.79
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Angst voor de hel
Uit Bourignons briefwisseling met Lambert blijkt dat de predikaties over het hierna-

maals een cruciale rol vervulden in haar bekering. Het post-Tridentijnse geloofsonder-

richt was in belangrijke mate gekleurd door de zekerheid dat ieder mens na zijn dood

door God geoordeeld zou worden en naar gelang zijn aardse levenswandel beloond of

gestraft. Daarbij werd de gelovigen voorgehouden dat slechts een klein aantal zielen in

staat zou zijn om de smalle weg te bewandelen die naar God voerde. De pastorale theo-

logie en de predikaties beoogden zo veel mogelijk zielen te redden en waren dienten-

gevolge sterk op het hiernamaals gericht.80

Centraal in de post-Tridentijnse predikatie stond de hel, die de niet-bekeerde

zondaar na de dood wachtte en die als een reële dreiging werd opgevat.81 Christus had

gewaarschuwd voor een ‘eeuwige straf’ (Mt 25,46) en verschillende van zijn uitspraken

en parabels werden van oudsher door theologen en predikanten geciteerd om er hun

vertoog over de verdoemenis mee te onderbouwen. De allerbelangrijkste passage in dit

verband was Mt 25,31-46, over het Laatste Oordeel en de definitieve scheiding van de

bokken en de schapen. Over deze tekst werd steevast gepreekt op de eerste zondag van

de advent. Veelvuldig geciteerd werden ook Mt 3,12 (‘zijn graan zal Hij verzamelen in

zijn schuur, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur’); Mt 10,28 (vrees ‘hem die en

ziel en lichaam kan ombrengen in de hel’); de parabel over het onkruid en de tarwe (Mt

13,24-30), over het koninklijk bruiloftsmaal (Mt 22,1-14: “Bind hem aan handen en

voeten en werp hem in de uiterste duisternis.” Het zal daar een gejammer zijn en een

tandengeknars. Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’); Mt

13,47-49 (‘Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de

kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen en hen in de vuuroven gooien’); de parabel over

de vijf dwaze en de vijf verstandige maagden (Mt 25,1-13) en die over het gebruik van de

talenten (Mt 25,14-30). Naast deze en andere Schriftplaatsen citeerden de predikanten

veelvuldig de kerkvaders, met name Augustinus.

Wilde men kans maken op het eeuwige leven dan diende men zich te distantiëren

van de zonde en zich tot God te bekeren. In de predikaties werd de gelovigen aangera-

den om hier onmiddellijk werk van te maken en een waarlijk christelijk leven te

leiden. Wie wilde weten of hij tot de uitverkorenen of verdoemden behoorde, kreeg

bijvoorbeeld het advies

dickmael u leven ende wercken t’overlegghen, oft die accorderen met den grooten

hoop, dat is, met de wereltsche lieden, die hun quaede gheneghentheden in eten,

drincken, begeerlijckheydt van eere en tijdtlijck goedt, etc. volghen: oft met de

cleynen hoop, daer wy van veel seker af zijn dat sy nu in den hemel met Christo

regeren, als Franciscus, Dominicus, Ignatius, ende ontallijcke andere, die de heyli-

ge Kercke voor Heylighen houdt. Volghdy de Heylighen, soo mooghdy wel hopen:

volghdy de wereldt, soo mooghdy wel vreesen.82

Hoezeer Bourignon de hel- en verdoemenisboodschap van de predikanten had geïn-

ternaliseerd, blijkt wel uit de volgende woorden en gedachten die naar haar zeggen

almaar door haar hoofd spookten wanneer zij alleen was:

Arm Creatuur, wat suld ghy worden? Gy moet sterven. Alle de dingen der Weereld

‘ik moet spreken’

50



konnen u van dese schroomelijke Doodt niet bevrijden. Gy kundt die niet

ontgaan. En wat suld ghy doch seggen als die ure komen zal?83

Ook in haar veel later geschreven autobiografische geschriften refereert Bourignon aan

haar grote angst voor de hel, die maakte dat zij nauwelijks nog durfde te gaan slapen.

Naar eigen zeggen vermeed zij in die tijd ieder gezelschap en zonderde zij zich af om

te kunnen bidden en huilen, bang als zij was dat zij door haar wereldse leven God van

zich vervreemd had.

Boetedoening en beroep op de sacramenten
Om Gods liefde te herwinnen zag Bourignon maar twee uitwegen: daadwerkelijk

boete doen voor haar zonden en op een uitwendige manier van haar vroomheid getui-

gen. Zo begon zij naar eigen zeggen haar lichaam te kastijden en koos zij ervoor om

een haren onderkleed te dragen. Maar liefst driemaal per week ging zij biechten en

even zo vaak ging zij ter communie.84 Op die manier ontving zij telkens opnieuw de

sacramenten van de biecht en de communie. Deze kregen ten tijde van de Contrarefor-
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matie een centrale rol in het katholieke leven toebedeeld en waren niet langer voorbe-

houden aan de elite. De biecht was voor de berouwvolle zondaar het sacrament bij

uitstek om zich met God te verzoenen. Het regelmatig ter communie gaan stelde de

gelovige in staat zich meer met God en Zijn Geest verbonden te voelen. De zondige

mens was dankzij deze genademiddelen niet langer aan zichzelf overgeleverd. Telkens

wanneer hij in zonde verviel, kon hij dankzij betoond berouw en boete vergeving krij-

gen en weer in genade worden aangenomen om op die manier naar het eeuwig heil

geleid te worden.85 Het willen getuigen van een vrome levenswandel door veelvuldig

ter communie te gaan was in Bourignons tijd overigens een niet geheel onomstreden

praktijk.86

Hoe getrouw Bourignon zich ook hield aan het kerkbezoek en hoe vaak zij ook aan

alle godsdienstige ceremonies en rituelen deelnam, zij werd in het publieke religieuze

domein toch geacht zich, als leek en als vrouw, te onderwerpen aan het priesterlijke

gezag. Hoe anders was dat in het privé-domein van haar ouderlijk huis. Thuis creëerde

Bourignon een eigen religieuze leefwereld waarin zij door meditatie met behulp van

een crucifix zelf contact zocht met God. Uit La Parole de Dieu blijkt dat zij in de kamer

van haar ouderlijk huis een huisaltaartje had opgericht waarop zij een crucifix

geplaatst had. Naar eigen zeggen lag zij nachtenlang op haar knieën voor dit altaar te

mediteren. Telkens weer sprak zij dan tot haar crucifix: ‘Zijt gy ’t niet, mijn Godt, die

in mijn Herte spreekt, en die my dese gedachten geeft van alles te verlaten, en mijn

selven te verzaken?’87

Uit Bourignons beschrijving van de invulling die zij in de beslotenheid van het
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ouderlijk huis aan haar geloofsbeleving gaf, kunnen we al iets van de eigen religieuze

weg herkennen die zij later zou gaan. De keuze voor een altaartje en crucifix laat

duidelijk zien dat zij de inrichting van haar eigen religieuze leefwereld modelleerde

naar die van de publieke eredienst. Maar juist omdat religie toen ook vooral iets was

wat je deed, kon zij thuis uit de sterk geritualiseerde context van de publieke geloofs-

cultuur treden en daarin haar eigen accenten leggen. Of het hebben van een huisal-

taartje en het nachtenlang mediteren voor een kruisbeeld in het eigen huis uitzonder-

lijk was, is echter niet te zeggen. Over de vroomheidsbeleving in de privé-sfeer is nu

eenmaal nauwelijks informatie voorhanden. Zelfs Lottin kon niet anders dan constate-

ren dat de privé-devotie bijna altijd aan de blik van de historicus ontsnapt.88

Roeping

Bourignons bekering mondde uiteindelijk uit in het besluit om haar leven geheel aan

God te wijden door voor een religieus leven te opteren. Zij liet haar oog vallen op een

van de nieuwe en tevens strengste ordes die Rijsel kende: de ongeschoeide karmelie-

tessen. De keuze voor het klooster doorkruiste echter de plannen van haar ouders, die

als representanten van het burgerlijke handelsmilieu het liefst zagen dat hun dochter

trouwde. In La Parole de Dieu komt deze spanning tot uitdrukking in het conflict tussen

de ‘ik’ die gehoor wil geven aan haar persoonlijke roeping door in te treden, en de

vader die zijn dochter wil uithuwelijken aan een Franse koopman.

Klooster versus huwelijk
Met veel gevoel voor detail en dramatiek beschrijft Bourignon in La Parole de Dieu hoe

zij op haar achttiende probeerde in te treden bij de ongeschoeide karmelietessen. De

orde had zich dankzij de persoonlijke interventie van de aartshertogen in 1626 in Rijsel

kunnen vestigen.89 De zusters waren in dat jaar plechtig in de stad ontvangen. Kort

daarna hadden zij voor 15.175 gulden een gebouw bij het klooster van de paters karme-

lieten aangekocht in het binnen de muren gelegen deel van de parochie van Sainte-

Marie-Madeleine.90

Bourignon zou zelf contact hebben gezocht met de overste van de karmelieten in

Rijsel, pater Laurent, aan wie zij haar voornemen om in te treden kenbaar maakte. Zij

begreep dat haar vader dan wel een bruidsschat voor haar zou moeten doneren. Die

wilde echter onder geen beding dat zijn dochter intrad en weigerde, als we Bourignon

mogen geloven, ook maar een cent aan de religieuzen te betalen:

Soo seyde hy my van Neen, dat hy sulks noyt gedoogen soude, my verbiedende dat

ik my noyt meer begeven soude noch by Carmeliten noch by Carmelitessen; of dat hy

my anders de beenen sou doen aan stukken slaan; dat hy liever hadde my al de

dagen mijns Levens op het bedde te houden, dan dat hy my sou sien in een

Klooster gaan [...] dat hy my liever had te sien sterven, dan in een Klooster te sien

gaan; dat hy my noyt een penning daar toe geven soude; maar dat hy veel eer al

sijn goet sou verliesen.91
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Daarop schijnt zij voorgesteld te hebben om haar dan maar zonder geld aan te nemen.

Dat stuitte echter op bezwaren van de overste. Die hield haar voor, zo beweerde Bouri-

gnon, dat de nonnen het geld hard nodig hadden voor de bekostiging van hun nieuwe

gebouw.

Achteraf prijst Bourignon zichzelf gelukkig. De reactie van de karmelieten opende

haar de ogen voor de hebzucht en het materialisme van de religieuzen, die toch Gods

eer boven alles dienden te stellen.92 In Sa vie extérieure, dat een zeer gecomprimeerde

samenvatting van de betreffende episode geeft, is de kritiek op de afwijzing nog expli-

cieter en scherper geformuleerd:

Het welk my wel deed sien, dat dese Religieuse die menschen niet waren die ik

sochte onder de ware Christenen: daarom heb ik my vertrocken, ende heb noyt

meer willen denken om in eenige Kloosters te gaan; aangesien dat sy geld sochten.

Ik nam voor, de Weereld te verlaten, en alleen te blijven totter tijt dat Godt my

soude toonen wat ik moest doen, en waar ik sou moeten gaan.93

Haar ouders zagen het liefst dat ook hun jongste dochter met een goede partij zou trou-

wen. Zij hadden, zo hield haar moeder haar voor, door hard te werken een grote mate-

riële welstand bereikt en zij wilden graag dat hun bezittingen in de familie zouden blij-

ven. Nu het er niet naar uitzag dat hun oudste dochter kinderen zou krijgen, was alle

hoop op Antoinette gevestigd. Haar ouders hadden zelfs al een huwelijkspartner voor

haar op het oog: een Franse koopman die grote rijkdom in de handel vergaard had. In

overleg met hem werd de huwelijksdatum vastgelegd: voor het begin van de vasten van

het jaar 1636. Dat tijdstip bleek echter niet haalbaar toen de beoogde partner als gevolg

van de dreiging van een oorlog met Spanje niet op tijd uit Frankrijk kon vertrekken. Op

zijn vroegst zou hij pas met Pasen in Rijsel kunnen zijn. Bourignon zag maar één uit-

weg om aan het door haar ouders gearrangeerde huwelijk te ontsnappen: van huis weg-

lopen voordat de aanstaande bruidegom zou arriveren.94

Zowel in La Parole de Dieu als in Sa vie extérieure geeft Bourignon een vrij gedetail-

leerde beschrijving van de voorbereidingen die zij voor haar vlucht trof. Zij kocht een

paar boerenschoenen, een hoed en grof grijs laken en verborg deze spullen in een

koffer op haar kamer. ’s Nachts knipte en naaide zij uit het laken een kleed. Vlak voor

vertrek sneed zij haar haren af, ontdeed zich van al haar juwelen, zilver en goud en

hulde zich in een haren hemd met daarover het ‘Heremiten kleedt’. Als heremiet

verkleed verliet Bourignon, zo schrijft zij, in de paasnacht van 1636, haar ouderlijk

huis om op zoek te gaan naar de ‘wildernis’.95 Zij noemt zelfs de exacte datum: 23

maart.96 Erg ver kwam zij niet, want reeds de volgende dag werd zij ontmaskerd.

Opvallend zijn de details die Bourignon vermeldenswaard acht: de travestie, het

afknippen van de haren in combinatie met de vlucht voor het huwelijk en het verlan-

gen naar de wildernis. Hierdoor vertoont de hele episode een duidelijke parallel met de

middeleeuwse verhalen van vrouwelijke heiligen, waarin de vlucht in travestie, om te

ontsnappen aan een huwelijk of te breken met het vroegere bestaan, een bekend

motief is.97 Een aantal van deze verhalen is opgenomen in de Legenda aurea (‘gulden

legenden’) van Jacobus de Voragine, de beroemdste middeleeuwse verzameling van

heiligenlevens. Bourignon kan deze verhalen zelf gelezen hebben of hebben horen

vertellen. Het is daarom niet uitgesloten dat zij het verhaal van de verkleding invoeg-
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de om haar autobiografie te modelleren naar de hagiografie.98 Maar waarschijnlijker is

dat zij haar eigen leven in de praktijk wilde modelleren naar dat van vroegchristelijke

en middeleeuwse heiligen. Hierbij kan behalve aan vrouwen als Margareta, Thecla of

Eugenia overigens ook aan Franciscus van Assisi worden gedacht, wiens vita alom

bekend was. Bourignons afwijzing van het huwelijk en de vlucht uit het ouderlijk huis

vertonen namelijk sterke overeenkomsten met de eertijds door Franciscus gemaakte

keuzes. In Sa vie extérieure voegde Bourignon nog een zinsnede toe aan de episode van

haar vlucht uit het ouderlijk huis. Zij verliet de woning ‘volgens het Evangelie, sonder

buidel of male [reiszak, MdB] of stock’ mee te nemen.99 In deze passage ligt een duide-

lijke verwijzing naar Lucas 9,3 besloten, die de (protestantse) Amsterdamse koopman

voor wie Bourignon haar tweede autobiografie schreef, niet ontgaan zal zijn.

Het vervolg van La Parole de Dieu wordt voor een belangrijk deel beheerst door het

antagonisme tussen de wil van Bourignons aardse vader en die van haar hemelse Vader.

De ‘ik’ weet zich aan het gezag van de aardse vader te onttrekken door een beroep te

doen op het hogere gezag van de goddelijke vader, met wie deze ‘ik’ in La Parole de Dieu

voortdurend in dialoog staat. In haar autobiografie maakt Bourignon aldus kenbaar

dat zij zich uitsluitend aan het gezag van God wil onderwerpen. Daartoe zoekt zij,

indien nodig, steun bij twee van zijn dienaren die zij als haar geestelijke vaders

beschouwt: de pastoor van haar parochiekerk in Rijsel, Nicolas Lambert, en Georges de

Lille, de pastoor van Blaton, die zij in 1636 leert kennen. Op deze manier voegt zij zich

toch in de patriarchale gezagsorde in, terwijl zij tegelijkertijd ruimte creëert voor haar

eigen religieuze levensidealen.

Visioen van een personage
De samenspraken met God lopen als een rode draad door het autobiografisch relaas

van La Parole de Dieu. Daarnaast spelen in dit levensverhaal, net als in de autobiografi-

sche geschriften van middeleeuwse mysticae, visioenen een belangrijke rol.100 Het

‘Visioen van een personnage’ dat Bourignon in 1635 gehad zou hebben, toen zij acht-

tien of negentien jaar oud was, brengt haar spirituele zoektocht zelfs op gang en is

tevens richtinggevend voor de in La Parole de Dieu geformuleerde gezagsaanspraken.

Het visioen ontving zij naar eigen zeggen na de mislukte poging om bij de onge-

schoeide karmelietessen in te treden maar vóór de vlucht uit Rijsel. Bourignon schrijft

dat zij zich in deze periode bij voorkeur terugtrok in haar eigen kamer in het ouderlijk

huis, waar zij zich overgaf aan ‘innerlijke Onderhoudingen’. Gelegen voor haar huis-

altaar vroeg zij dan telkens opnieuw aan God wat zij moest doen om Zijn wil te

volbrengen. Terwijl Bourignon op een van die avonden in gebed verzonken was, zag

zij naar eigen zeggen ineens een man in haar kamer staan.

Het personage daalde, zo vertelt Bourignon, rond een uur of tien uit de hemel neer

op een kleyn wolkje, de welke met een Kerckelijk Kleedt gekleedt was; hebbende

een Cap om, waar van het voerdsel een levendige roode couleur hadde, geheel met

Goudt geborduur[d], en met veelerley Gesteenten verçiert die seer glinsterden. Hy

had op sijn hooft als een hoog verheven Miter, van de selfste stoffe als de Cap;

maar meerder met Goudt overdekt.
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De rijkversierde koorkap en de met goud beklede mijter zijn onmiskenbare insignia

van de bisschoppelijke waardigheid van de verschijning. Over zijn uiterlijk merkt

Bourignon nog op:

Hy was van middelbare Postuur, eerwaardiglijk, het hair blondachtig, middelma-

tig lang, den Baart van de selfde couleur, kort afgesneden, maar niet geschoren.101

Bourignon ziet de gestalte boven haar hoofd neerdalen. Hij blijft rechtop staan en

begint met vaste stem tot haar te spreken. Op straffe toon draagt hij haar op om zijn

‘Ordere’ te herstellen ‘in die Volmaaktheit die gy begeert’.102 Op haar vraag wie hij is,

antwoordt de man: ‘Ik ben Augustinus’.103 Bourignon repliceert daarop dat Augustinus

‘soo niet is’. Blijkbaar voldeed de bisschoppelijke verschijning niet aan de haar bekende

picturale voorstellingen, want bij haar weten was Augustinus lang van gestalte en

droeg hij een zwarte baard.104

Alvorens te verdwijnen richtte de droomgestalte zich, zo schreef Bourignon,

nogmaals tot haar met de woorden: ‘Indien gy desen Wijngaart bebouwdt/ soo zal sy

zulke Vruchten dragen’.105 Op de plaats waar hij had gestaan, verscheen vervolgens

‘een seer schoonen Wijngaart, beladen met schoone Vruchten’. De wijnranken bedek-

ten de hele muur van haar kamer tot aan het plafond toe. Wat moest zij hiervan

denken?

Ik aanmerkte deselve wel langen tijt, niet wetende wat sulks beduide, noch waar

dit van daan quam, alleenlijk bespeurden ik dat den Tronck dicht by mijne knien

uitquam. Ik was als geheel buiten mijn selven, niet wetende waar dat ik was, noch

of ik levend, dan of ik doot was.106

Haar verbazing werd nog groter toen zij een blik op haar eigen lichaam wierp. Zij

bemerkte dat zij nog steeds in geknielde houding lag, maar ineens gekleed was in ‘een

graauwen Rock, bedekt met een swarten Mantel’. De wijngaard bleek inmiddels

verdwenen te zijn. Van schrik verloor zij geruime tijd haar bewustzijn. Toen zij weer

bij zinnen kwam, zag zij dat ook het grijze kleed er niet meer was.
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Bijna dertig jaar later noteerde Bourignon in La Parole de Dieu dat zij destijds abso-

luut niet begreep wat dit alles te betekenen had:

want ik had noyt hooren spreken van dat men Orderens herstelde, noch ook niet

wat dat Ordere beteikende. Dit geschiede in ’t Jaar 1635. sonder andere uitlegging

noch verklaring.107

Hoe moet het visioen worden geduid? Wat wil God van haar? Deze vraag vormt het

Leitmotiv van La Parole de Dieu. Geregeld richt Bourignon zich tot God om haar vertwij-

feling uit te spreken, waarop Hij haar steeds weer geruststelt en nader instrueert. Maar

een uitleg van het beeld van het visioen blijft vooralsnog achterwege.

Hy sprak hierop tot my: Gy sult doen het geene dat ik u getoont hebbe. Ik

vroeg: Maar wat is dat gene gy my getoont hebt; een Man, een Wijngaart, een Kleedt? Ik

verstae niets met al wat sulks beteykend. Dit is/ dat gy mijnen Evangelischen Geest

zult herstellen/ onder de vergadering van Mannen ende Vrouwen/ dewelke

Leven zullen gelijk als d’eerste Christenen/ buyten alle menschelijken

Ommegang: ’t welk veel vruchten in mijn Kerck zal brengen. Maar so haast

als sy zullen beginnen te verflaauwen/ so zal ’t Algemeen Oordeel komen;

omdat het mijn Laatste Barmhertigheyt is.108

Deze uitleg ontlokt het volgende commentaar aan de ‘ik’:

Ik verstond niet wat dit was, en noch veel minder konde ik begrijpen, dat ik selfs

daer iets soude konnen toedoen, zijnde maar een jonge eenvoudige en onwetende

Dochter, die noyt gelesen had noch onderwesen waer geweest van jemand, om te

weten wat het Evangelisch Leven in hadde, noch oock van eenige geestelijke

dingen. Dit alles ging mijn Verstandt te boven.109

Instrument van God
In de in La Parole de Dieu ingelaste dialogen met God is eveneens een parallel te ontwa-

ren met de levens van vrouwelijke heiligen. Zo refereert ook Catherina van Siena, met

wier vita Bourignon niet onbekend was, in haar brieven geregeld aan haar gesprekken

met Christus. Van hem krijgt zij antwoord op de vragen en twijfels die haar parten

spelen.110 Op vergelijkbare wijze wordt in La Parole de Dieu het autobiografisch relaas

herhaaldelijk onderbroken voor een beklag aan God waarin de autobiografische ‘ik’

van Bourignon twijfels uitspreekt over haar roeping.111 Maar keer op keer is er de stem

van God die de ‘ik’ aanspoort om vol te houden, waarna Bourignon op haar beurt

betoogt dat zij ‘onwetend’ is (dat wil zeggen iedere theologische vorming ontbeert) en

dat zij geen ‘autoriteit’ heeft (omdat zij als vrouw onmachtig is).112 Door de interne

dialoog met God in de narratio te integreren presenteert de ‘ik’ zich dus tegelijkertijd al

als Zijn instrument. Op die manier anticipeert de tekst tevens op eventuele weerstan-

den van derden. Zo legt de zoekende ‘ik’ God de volgende vraag voor:

Waarom hebt gy my niet tot een Man gemaakt; ik sou dan Voordeel gehad hebben, en ook

meerder bequaamheit, om u van my te bedienen?113
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Gods antwoord, waarin onmiskenbaar de tekst van 1 Korintiërs 1,27 doorklinkt, luidt

als volgt:

Ik wil my bedienen van de geringste Materie/ om den Hoogmoet der

Mannen te schande te maken. Ik zal u alles geven wat gy zult van nooden

hebben.114

Het beroep op deze door Bourignon aan God toegeschreven woorden is typerend voor

de vrouwelijke prophetus die binnen het christendom van zich heeft doen spreken. Zo

rechtvaardigden middeleeuwse exponenten als Hildegard van Bingen en Catherina

van Siena hun spreken eveneens door naar de genoemde bijbelplaats te verwijzen.115

Elizabeth Petroff, die een studie wijdde aan visionaire literatuur van middeleeuwse

mysticae, stelt zelfs dat de bescheidenheidstopos in combinatie met de gehanteerde

dialoogvorm een van de formele onderscheidende kenmerken is van de autobiografi-

sche geschriften van (middeleeuwse) vrouwen.116 In dit opzicht staat La Parole de Dieu

dus niet op zichzelf.

De ingelaste dialogen met God, die in Sa vie extérieure geheel ontbreken, maken van

La Parole de Dieu een meerstemmige tekst, waarin de auteur buiten de stem van de

vertellende ‘ik’ afwisselend gebruikmaakt van een autoriserende (goddelijke) stem en

van een tegensprekende (‘ik’) en beamende stem (‘ik’). In de (postuum) gepubliceerde

teksteditie zijn de goddelijke en de menselijke stem typografisch onderscheiden.117

Het in de ik-vorm geschreven levensverhaal is in romein gezet. De passages waarin de

‘ik’ met God communiceert, zijn gecursiveerd. Is God aan het woord, dan is de tekst in

een gotische letter gezet en vet afgedrukt. De tegensprekende en beamende stem

wisselen elkaar af, maar lopen soms ook door elkaar. Afhankelijk van de context van de

uiting krijgen zij betekenis.118 Zo is in de interne dialogen God degene die instrueert

en betekenis verleent, en is de zoekende en vertwijfelde ‘ik’ degene die betekenis

krijgt. Hierdoor transformeert deze ‘ik’, een ‘onwetende dochter’, die krachtens haar

sekse zwak is en geen macht heeft, tot een ‘ik’ die profetisch gezag en dus godsspraak,

aangemeten krijgt en op basis daarvan een religieuze spreekpositie kan opeisen.119

Anders gezegd, het Woord Gods (‘La Parole de Dieu’!) is empowering.120 Het wordt in

het autobiografisch relaas ingezet, en wel zo dat het de ‘ik’ de macht en de kracht geeft

om als vrouw aanspraak te kunnen maken op een rol waarmee zij zich, zonder zich

buiten de traditie te plaatsen, aan de maatschappelijke en kerkelijke gezagsverhoudin-

gen weet te onttrekken.121 Kort en bondig vat Bourignon in de narede van La Parole de

Dieu nog eens samen hoe God zich van haar bedient:

Ik ben een enkele Nietigheit, maar Godt is alles in my. Hy onderwijst my; hy

werkt en hy spreekt in my, sonder dat de natuur iets daar toe doet, dan alleen het

enkel Werktuig; gelijk als het Penceel helpt tot de Konst van een schoone Schilde-

ry.122
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Geestelijke zoektocht

In La Parole de Dieu gebruikt Bourignon het visioen om binnen de marges van de rooms-

katholieke kerk op zoek te gaan naar een passende invulling voor haar roeping.

Uitvoerig beschrijft zij de weerstand en innerlijke twijfels die haar hierbij parten blij-

ven spelen. Niettemin slaat zij tussen 1636 en 1643 toch telkens nieuwe wegen in die

haar langs verschillende vormen van geestelijk leven voeren, totdat zij zich realiseert

dat de vervulling van de goddelijke opdracht meer behelst dan een individuele zoek-

tocht naar een God welgevallige religieuze levensvorm.123 Tot die tijd kiest zij voor een

strenge en ascetische levenswijze.124 Nu eens verblijft zij kortstondig in een klooster of

gemeenschap van geestelijke dochters, dan weer verkiest zij een leven in afzondering.

Zij brengt achtereenvolgens enige tijd door bij de augustinessen in Doornik, bij de

Filles de Notre-Dame de la Présentation (een gemeenschap van geestelijke dochters) in

Bergen (Mons), bij de eveneens in Bergen gevestigde grauwzusters van Bavay, bij de

pastoor in Blaton en bij een geestelijke dochter in Luik. Bourignon treedt echter

nergens in en legt ook geen geloftes af. Tussendoor verblijft zij twee keer voor een

aantal maanden bij Antoinette d’Oignies, gravin van Willerval, op het tussen Aat (Ath)

en Chièvres gelegen kasteel van Ladeuze.125 Driemaal wordt de semi-religieuze levens-

wijze onder druk van de vader of familieomstandigheden verwisseld voor een kort-

stondig burgerlijk bestaan in Rijsel. Uiteindelijk verkiest Bourignon in 1643 de afzon-

dering van een kluis net buiten de muren van haar geboortestad.

Terugkerend motief in de door Bourignon beschreven geestelijke zoektocht is het

verlangen naar de wildernis, dat op verschillende manieren wordt ingevuld. Nu eens

wordt de wildernis gelijkgesteld aan een locatie en dus ergens in de geografische ruim-

te gesitueerd, dan weer wordt zij in geestelijke zin opgevat.126 In dat laatste geval

symboliseert de wildernis voor Bourignon incidenteel de afwezigheid van God, geheel

conform de middeleeuwse mystieke traditie.127 Meestal staat de wildernis bij haar

echter juist voor de breuk met de wereld, die zij als een noodzakelijke voorwaarde

beschouwt om tot God te kunnen komen. Het gaat er in dat geval om dat men in de

wereld leeft alsof men in de wildernis is en dus ontslagen is ‘van alle aardsche gene-

gentheden, en ontbloot van al ’t gene dat Godt niet is’.128 In deze ‘Geestelijke Wilder-

nis’ zal men even ‘eensamig’ zijn als in de ‘stoffelijke Wildernis’.

Het verlangen naar de woestijn of de wildernis was ten tijde van de

Contrareformatie opnieuw een actueel thema geworden. Het waren vooral de onge-

schoeide karmelieten en karmelietessen die het vroegchristelijke anachoretische ideaal

nieuw leven inbliezen. Eind zestiende eeuw stichtte de Spaanse karmeliet Tomas de

Jesus het eerste ‘woestijnklooster’ in Bolarque in Nieuw-Castilië. In de loop van de

zeventiende eeuw volgden nieuwe vestigingen in Spanje, Italië, de Zuidelijke Neder-

landen (Marlagne bij Namen (1619)), Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Nieuw-Mexico.129

Het is niet uitgesloten dat Bourignons verlangen naar de wildernis was aangewakkerd

door verhalen over het leven in de door de ongeschoeide karmelieten opgezette hermi-

tages. Per slot van rekening was dit ook de orde waarin zij aanvankelijk had willen

intreden. Maar Bourignons verlangen naar de wildernis kan ook direct geactiveerd zijn

door het evangelie en door de verhalen van de woestijnvaders of door de heiligenle-

vens.130 Uit La Parole de Dieu blijkt namelijk dat Antonius, de bekendste woestijnvader,

door Bourignon tot haar voorbeelden gerekend werd.131 In het nawoord van haar
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levensverhaal refereert zij nog aan ‘La Vie des Saints’, waarvan zij op een of andere

manier kennis had genomen.132

In Bourignons levensverhaal zijn, conform het hagiografisch genre, woestijn en

duivelsdreigingen aan elkaar gekoppeld.133 De woestijn was het terrein van de duivel

bij uitstek. Daarom gold het kluizenaarschap ook als het aangaan van de strijd met de

Boze. Bourignon zag met name de seksuele gevaren waaraan zij als vrouw blootstond,

voor duivelsdreigingen aan. Zo refereert zij zowel in La Parole de Dieu als in Sa vie exté-

rieure meer dan eens aan verleidingspogingen van jongemannen. Deze waren in haar

optiek het werk van de duivel en impliceerden een bedreiging van haar maagdelijke

staat, die voor een aan God gewijd leven een eerste vereiste was. Op deze manier

fungeerde ook haar lichaam, maar dan in passieve zin, als het strijdtoneel van de

goddelijke en de duivelse machten. De in La Parole de Dieu terugkerende duivelsdrei-

gingen weerspiegelen tevens het contemporaine rooms-katholieke pastorale vertoog,

dat een prominente plaats inruimde voor de duivel en de wijze waarop hij het zielen-

heil bedreigde. Hij zou het vooral gemunt hebben op heilige en deugdzame mensen.

In het catechismusonderricht en in de preken werden de gelovigen gewaarschuwd

voor het arsenaal aan middelen waarmee Satan hen probeerde te verleiden. Zo zou hij

het vermogen hebben om illusies op te wekken en om verschillende gedaantes aan te

nemen.134 In Bourignons autobiografische teksten kiest hij zoals gezegd opvallend

vaak de gedaante van de jongeman die het op haar maagdelijkheid voorzien zou

hebben.135

Verlangen naar de wildernis
In het autobiografisch relaas valt Bourignons eerste poging om naar de wildernis te

trekken samen met haar vlucht voor het huwelijk in 1636. De wildernis is voor haar

dan nog een locatie in de geografische ruimte. Opmerkelijk genoeg situeert zij deze in

Italië, omdat zij in haar jeugd dikwijls had horen verhalen dat daar woeste onbewoon-

de plaatsen waren waar niemand woonde.136 Mogelijk had haar vader, die van Italiaan-

se afkomst zou zijn, hierover verteld. Of misschien was haar ooit iets ter ore gekomen

over de stichting van de woestijnkloosters van de ongeschoeide karmelieten in Varezze

bij Genua (1616) of Varese in Lombardije (1633).137

Voor Bourignon was de grote vraag hoe zij de door haar in Italië gelokaliseerde

wildernis kon vinden. Uit de door haar in La Parole de Dieu beschreven vluchtroute

blijkt dat zij geen idee had waar haar reisdoel lag, al kan de betreffende passage ook als

metafoor fungeren voor wel willen maar niet kunnen of weten. Bourignon vertelt hoe

zij de stad via de zuidoostelijke poort verlaat: de ‘porte de Fives’, die naar het achttien

kilometer verderop gelegen Doornik leidt. In deze stad aangekomen bezoekt zij naar

haar zeggen de kerk van de karmelieten om de hoogmis van Pasen bij te wonen. Vanuit

Doornik vervolgt zij haar weg naar het zuidoosten, richting Bergen, maar in de buurt

van Basècles verdwaalt zij. Uiteindelijk blijkt zij in een cirkel te hebben gelopen,

waardoor zij aan het einde van de dag opnieuw in het genoemde dorp terechtkomt.

Als de als heremiet verklede Bourignon ’s avonds op de markt van Basècles

aankomt, neemt zij haar hoed af om voorbijgangers te groeten. Verderop spelende

kinderen slaan haar gade en roepen dan ineens: ‘desen Vader is als een Dochter: de

andere die antwoorden: Ja, zekerlijk ’t is een Dochter’.138 De oploop die dit veroor-

zaakt, trekt, zo schrijft Bourignon, de aandacht van een groep passerende ruiters. Zij
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komen poolshoogte nemen. Intrigerend is de dialoog die zich dan in Sa vie extérieure

ontspint:

en ondervraagde my om te vernemen wie ik was, seggende, dat ik een Verspieder

waar; daar na, dat ik de Dochter was van de Prins van Orangie, die gevlucht was,

om dat men haar niet had willen geven te Trouwen een Persoon die sy beminde:

en alsoo vele buitenspoorige discoursen, waar op ik alleenlijk ja, en neen antwoor-

de.139

In de zinsnede ‘dat ik de Dochter was van de Prins van Oranje’ lijkt een verwijzing

besloten te liggen naar het leven van de oudste dochter van Frederik Hendrik en

Amalia van Solms, Louise Henriette. Zij had haar hart verpand aan Henri Charles de la

Trémoïlle, prins van Talmont maar mocht niet met hem trouwen omdat haar ouders

hem geen geschikte partij vonden.140 Als het hier inderdaad om prinses Louise

Henriette gaat, dan moet Bourignon de betreffende passage tijdens het schrijven

hebben ingevoegd. In 1636, het jaar waarin Bourignon haar ouderlijke huis verlaten

zou hebben, was de prinses namelijk pas negen jaar oud.
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Bourignon vervolgt haar verhaal met de mededeling dat de ruiters haar naar het

nabijgelegen Blaton besloten te brengen. Daar wilden zij haar voorleiden aan de

compagniescommandant, die in het huis van de burgemeester van Blaton verbleef.141

In beide autobiografische geschriften wijdt Bourignon vervolgens uitvoerig uit over de

poging tot aanranding door de genoemde commandant. Het lijkt om een exempelver-

haal te gaan dat haar wonderbaarlijke redding en daarmee haar deugdzaamheid moest

illustreren. Te lezen is hoe de commandant haar die nacht ‘tot sijn wil begeerde te

hebben’. De burgemeester en diens vrouw, die zich in een belendend vertrek bevonden,

probeerden dit te verhinderen maar bleken niet tegen de commandant te zijn opge-

wassen. Deze wilde van geen wijken weten en dreigde zelfs het dorp in brand te steken

als hij zijn zin niet zou krijgen. Om de burgemeester te intimideren riep de comman-

dant alvast al zijn ruiters op. Hij droeg hun op om zich bij de woning van de burge-

meester te verzamelen. Ondertussen was de dienstbode, die via een kier in de deur

gezien had dat Bourignon geen kant op kon, de pastoor gaan waarschuwen. Net op het

moment dat de commandant zich aan Bourignon wil vergrijpen, stormt de pastoor

met zijn kapelaan de kamer binnen. De pastoor spreekt de commandant op diens zede-

loze gedrag aan, waarna deze neervalt en bewusteloos blijft liggen.142 Zo wordt de ‘ik’

zonder dat daar geweld aan te pas komt, gered. In het getuigenis dat burgemeester,

schepenen en inwoners van Blaton bijna twintig jaar later ten gunste van Bourignon

aflegden en dat in 1673 in Gezeugnis der Waarheit gepubliceerd werd, is echter geen enke-

le aanwijzing te vinden die haar verhaal ondersteunt. Volgens de in 1665 opgeroepen

getuigen uit Blaton waren de toenmalige burgemeester en zijn vrouw degenen

geweest die de als man verklede Bourignon ontmaskerd hadden. Zij zouden aan ‘hare

teederheit en zedige manieren’ gezien hebben dat zij ‘van een ander Geslacht was, als

sy sich vertoonde’.143 Daarom hadden zij besloten de pastoor in te lichten. Dat zou zijn

gebeurd door de schoonmoeder van de burgemeester (en dus niet door het dienstmeis-

je). Het lijkt er kortom op dat Bourignon met háár verhaal eerst en vooral wilde

demonstreren dat zij Gods bescherming genoot en juist daarom ook door de duivel

belaagd werd, maar dat zij in staat was om diens macht te weerstaan.

De vlucht uit Rijsel bracht Bourignon niet in de wildernis, maar zij leidde wel tot

contacten met geestelijken die niet geheel afwijzend tegenover haar nieuwe levens-

ideaal stonden. De pastoor van Blaton, Georges de Lille, ontfermde zich over Bourignon 

en stelde de aartsbisschop van Kamerijk, Franciscus van der Burch, op de hoogte van

haar voornemen om zich in de wildernis terug te trekken. Van der Burch zou het echter

niet verantwoord hebben gevonden dat Bourignon als jonge vrouw geheel alleen rond-

trok. Hij adviseerde haar om zich ergens te vestigen en ‘God alsoo in verzekerdheid’ te

dienen. De pastoor stelde daarop voor om voor haar een huisje te laten bouwen op het

kerkhof te Blaton, waar zij zich als een kluizenares van de wereld zou kunnen afzon-

deren.144 Van der Burch bleek bereid te zijn om de hiervoor vereiste toestemming te

geven. Het plan zou echter geen doorgang vinden, wat volgens Bourignon de schuld

was van haar vader. Hij was naar zijn dochter op zoek gegaan en zou haar toen hij haar

eenmaal gevonden had, zo beweerde zij, gedwongen hebben om terug te keren naar

Rijsel.145

Terug in Rijsel legde Bourignon zich toe op alle uiterlijke vormen van vroomheid

en ‘oeffende’ zij ‘alle de werken, die een waarlijk boetveerdig mensch betamen’, aldus

Jeanne du Thoit in haar latere getuigenis.146 In La Parole de Dieu staat Bourignon zelf
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uitvoerig stil bij deze periode. Zo schrijft zij dat zij veelvuldig ter kerke ging en een

jaar lang zieken en armen bezocht. Zij voorzag hun van eten en drinken en bracht hun

haar eigen lakens.147 Later zou Bourignon betogen dat zij toen gezien had hoe de door

haar bezochte armen in zonde leefden en hun armoede aan zichzelf te danken

hadden.148 Ondertussen leerde zij het breviergebed en bad dat iedere dag, net als het

officie van Onze Lieve Vrouw, de rozenkrans en andere gebeden. In haar kamer creëer-

de zij een miniatuurhermitage door een kleine afscheiding te maken van rotsen.149

Hiertussen zette zij niet alleen een wassen beeldje neer van Antonius maar ook van

Maria Magdalena, de boetvaardige zondares die volgens middeleeuwse legendes met

Jezus door Palestina trok en naar Frankrijk ging om de heidenen te bekeren.150 Bij de

beeldjes plaatste Bourignon in was uitgevoerde voorstellingen van de ‘Mysteries van

Christus’ passie’ en van de wijngaard die haar in het door haar beschreven visioen was

geopenbaard.151 Zij schrijft verder dat zij haar eigen doodskist liet maken en ’s nachts

daarin sliep. Dit zou erop kunnen wijzen dat zij de geestelijke richtlijnen om het gewe-

ten dagelijks te onderzoeken en om te bidden, ‘au soir entrant au lit comme un

tombeau, le matin [en] sortant comme de vostre fosse’, wel heel letterlijk nam.152

Geleidelijk aan maakte de uitwendige vroomheid plaats voor een meer verinner-

lijkte geloofsbeleving, waarbij Bourignon zich steeds meer afzonderde in haar kamer

in het ouderlijk huis en overging tot ‘innerlijke Onderhoudingen’. Zij at nauwelijks en

sliep weinig. Naar haar zeggen maakten haar ouders zich grote zorgen om haar licha-

melijk en geestelijk welzijn en vroegen zij daarom advies aan hun eigen biechtvaders,

de paters jezuïeten. Deze hielden Bourignon voor dat zij door de duivel bedrogen werd

en in de hel zou eindigen omdat zij geen geestelijk leidsman had en de raad van haar

ouders niet wilde opvolgen.153 Maar Bourignon wilde niet dat haar persoonlijk onder-

houd met God werd verstoord door interventies van haar ouders of door die van de

jezuïeten.

Interventie van de aartsbisschop van Kamerijk
In La Parole de Dieu maakt Bourignon kenbaar hoe zij, in weerwil van haar vader en

ondanks alle twijfels die zij zelf had, hoe dan ook gehoor wilde geven aan Gods

opdracht. Zij besloot nu daadwerkelijk voor een evangelisch leven te kiezen. Hiervoor

kreeg zij de steun van haar biechtvader, Lambert, en van de gardiaan (overste) van het

kapucijnenklooster. De laatste was een goede vriend van haar vader en had tevergeefs

geprobeerd om te bemiddelen.154

Om haar plan te realiseren zocht Bourignon in 1639 opnieuw contact met Van der

Burch. Zij reisde daartoe naar Bergen en maakte de aartsbisschop duidelijk dat zij een

leven als dat van de eerste christenen verkoos. Om dat te kunnen verwezenlijken wilde

zij zich samen met enkele geestelijke dochters op een eenzame en afgelegen plaats in

het aartsbisdom Kamerijk vestigen.155 Van der Burch was zelf een groot voorstander

van de vestiging van gemeenschappen van geestelijke dochters. Maar ongetwijfeld

stond hem hierbij echter iets anders voor ogen dan Bourignon. Voor de aartsbisschop

waren de geestelijke dochters een belangrijk instrument in zijn streven om het geeste-

lijk onderricht in zijn bisdommen te verbeteren. Geestelijke dochters konden worden

ingezet in het onderwijs aan arme meisjes, de toekomstige rooms-katholieke moeders

van wie in de ogen van Van der Burch het voortbestaan van de rooms-katholieke kerk

in de Zuidelijke Nederlanden afhankelijk was.156
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In La Parole de Dieu staat Bourignon uitvoerig stil bij haar contacten met Van der

Burch. Zij verhaalt hierin dat de aartsbisschop haar eerst wilde laten examineren om te

onderzoeken of haar ‘Voornemens van Godt’ waren.157 Tevens adviseerde hij haar om

voorlopig bij de Filles de Notre-Dame de la Présentation in Bergen te gaan wonen. Deze

geestelijke dochters, ook wel jésuitesses genoemd, stonden onder toezicht van de jezu-

ieten. Zij waren afkomstig uit zeer gegoede families en onderscheidden zich van ande-

re communiteiten door hun leerlingen te rekruteren uit de sociale laag waartoe zij zelf

behoorden.158 Door voor de gemeenschap van geestelijke dochters te kiezen in plaats

van voor een klooster was Bourignon, zo zou Van der Burch haar hebben voorgehou-

den, vrij om regelmatig met hem van gedachten te wisselen.159 Bourignon ging op zijn

voorstel in. Zij vervoegde zich inderdaad bij de Filles de Notre-Dame de la Présentation, aan

wie zij haar plannen ontvouwde.160 De deken van Maubeuge, oratoriaan Pierre du

Bois, kreeg opdracht om haar te examineren.161 Hij zou, zo schreef zij, op grond van

haar ‘manier van Leven’ hebben geoordeeld dat alles bij haar van God kwam. Onge-

twijfeld dacht Bourignon bij het schrijven van deze passage aan Coriache, de vicaris-

generaal van Mechelen in wiens opdracht zij haar leven boekstaafde. Zij gaf zo immers

expliciet te kennen dat haar goddelijke roeping al in 1640 door de aartsbisschop van

Kamerijk geautoriseerd was, hetgeen haar positie ten opzichte van Coriache alleen

maar sterker maakte.

Uiteindelijk kreeg Bourignon van Van der Burch toestemming om zich op een stuk

land bij de kerk van Blaton te vestigen. Bourignon had deze grond van de weduwe

Jeanne Brouwet gekregen maar zou haar hiervoor later toch betalen.162 Op deze locatie

werd begonnen met de bouw van een huis.163 Volgens Bourignon spraken haar plan-

nen diverse geestelijke dochters van Notre-Dame de la Présentation zo aan dat zij bereid

waren met haar naar Blaton te gaan als het huis klaar zou zijn. Het plan om een eigen

religieuze gemeenschap te vormen vond echter geen doorgang, omdat de jezuïeten

daar een stokje voor staken, aldus Bourignon. Zij zouden hebben willen verhinderen

dat de vier geestelijke dochters die hun lot aan het hare wilden verbinden, het huis

Notre-Dame verlieten, omdat dit de ondergang zou betekenen voor de gemeenschap in

Bergen.164 Daarom zouden zij Van der Burch hebben wijsgemaakt dat Bourignons

geest niet door God maar door de duivel bestierd werd. De aartsbisschop van Kamerijk,

die volgens Bourignon niet ongevoelig bleek te zijn voor de argumenten van de jezu-

ieten, zou daarop zijn handen van haar plan hebben afgetrokken. Bourignon schrijft

dat zij vervolgens op advies van Du Bois naar Luik reisde om daar aan de prins-

bisschop toestemming te vragen voor de vestiging van een religieuze gemeenschap.165

Na van hem de gevraagde toestemming te hebben gekregen keerde zij terug naar

Bergen om haar medestandsters in het huis Notre-Dame hiervan op de hoogte te stel-

len.166 De vier geestelijke dochters zouden in de tussentijd echter tot andere gedachten

zijn gekomen. Zij wilden niet meer met haar mee.

Bourignon legde de schuld voor het mislukken van haar plan bij de jezuïeten.

Eerst hadden zij via haar ouders druk uitgeoefend en vervolgens waren zij erin

geslaagd ook Van der Burch om te praten. In La Parole de Dieu is de strijd met de paters

jezuïeten een terugkerend motief.167 Bourignons afkeer van deze mannelijke religieu-

zen lijkt derhalve ook een symbolische betekenis te hebben. Haar strijd met hen weer-

spiegelt in zekere zin de weerstand die haar streven naar een persoonlijk gekleurde,

meer ervaringsgerichte religie opriep bij een bepaald type geestelijken. Zo bezien is het
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niet verwonderlijk dat zij de jezuïeten als antagonisten opvoerde. In Bourignons

optiek stonden zij niet alleen voor geestelijke orde, rationaliteit, kerkelijke superio-

riteit en mannelijke dominantie, maar ook voor een uitwendige vroomheid die haaks

op het door haar uitgedragen geestelijke ideaal stond.

God als leidsman
Tijdens haar onderhoud met Van der Burch had Bourignon toestemming gevraagd om

het Nieuwe Testament te mogen lezen. Leken die dit bijbelboek zelfstandig wilden

bestuderen, hadden hiervoor nu eenmaal kerkelijke dispensatie nodig. Bourignon

wilde, zo motiveerde zij haar verzoek aan Van der Burch, haar gevoelens toetsen aan de

Schrift om te onderzoeken of zij dwaalde.168

Uit het vervolg van La Parole de Dieu kan worden afgeleid dat Bourignons verzoek

gehonoreerd werd. Zij kreeg een exemplaar van het Nieuwe Testament toegestuurd,

dat zij aandachtig bestudeerde.169 Bij lezing van het evangelie bespeurde zij hierin ‘een

soodanige Overeenkoming’ met haar ‘inwendige gevoelens’ dat indien zij ‘die had

moeten by geschrift opstellen’, zij ‘even soodanigen Boek sou gemaakt hebben als dit

Evangelium was’. In La Parole de Dieu ontlokt deze ontdekking het volgende commen-

taar aan Bourignon: ‘Ik hield my niet langer op om voorder te lesen; om dat Godt my

inwendig onderwees, all hetgeene wat ik van nooden hadde, gelijk als hy my nu ten

huidigen dagen noch doet.’170 Dat is een belangrijke uitspraak, want hiermee introdu-

ceert Bourignon een nieuw, fundamenteel argument om haar gezagsaanspraken te

onderbouwen. Op basis van haar studie van het Nieuwe Testament stelt zij haar godde-

lijke ingevingen namelijk gelijk aan het Woord Gods. Aldus meet zij zich indirect het

gezag van de Schrift aan, en presenteert zij zich als een autoriteit wier kennis hoger

moet worden aangeslagen dan die van de priesters en theologen, aan wie het recht op

exegese formeel was voorbehouden.171 Het was een aanspraak die, zoals we nog zullen

zien, onlosmakelijk verbonden was met haar andere religieuze denkbeelden.

Bourignons persoonlijke kennismaking met het Nieuwe Testament en haar teleur-

stelling over het gebrek aan steun van aartsbisschop Van der Burch zullen haar nog

sterker dan voorheen hebben doen verlangen naar een geestelijke levensstijl die haar

in staat zou stellen zonder interventie van de clerus met God in contact te treden. Het

reclusenbestaan kwam vermoedelijk het meest aan dat verlangen tegemoet. Het kon

echter pas in 1643 worden gerealiseerd.

Kluizenaarsbestaan

In 1643 betrok Antoinette Bourignon een kluis bij de kerk van Saint-André, net buiten

Rijsel in de voorstad Saint-Pierre. Zij zou hier een jaar of vier in afzondering doorbren-

gen.172 In de praktijk betekende dit dat zij afstand deed van het aardse leven met alle

verleidingen, om zich door middel van contemplatie, onthechting en boetedoening

toe te leggen op het eeuwige leven. Daarmee lijkt zij zich wederom openlijk en welbe-

wust te hebben willen distantiëren van haar vader, naar wie zij in juli 1641, kort voor

het overlijden van haar moeder, was teruggekeerd.173

door god verkozen

65



In de traditie van de anachorese
Bourignons keuze voor een reclusenbestaan laat zich begrijpen vanuit haar wens om

zonder bemiddeling van de clerus direct met God in contact te treden, maar moet ook

in het licht van haar verlangen naar de wildernis worden beschouwd. Reclusen ston-

den immers in de traditie van het oosterse anachoretendom.174 De vroegchristelijke

kluizenaars in Egypte, Palestina en Syrië huisden veelal in de woestijn om alleen voor

God te leven in gebed en boete. Een van de bekendste was Antonius, Bourignons voor-

beeldheilige, wiens beeldje de miniatuurwildernis in haar ouderlijk huis sierde. Vanaf

de vierde eeuw begonnen zich groepen leerlingen te verzamelen die een gemeenschap-

pelijk leven leidden volgens een bepaalde regel. Het was mede aan de geschriften van

Johannes Cassianus (overleden ca. 430) te danken dat het oosterse anachoretisme een

belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan het kluizenaarsbestaan in het middel-

eeuwse West-Europa. Cassianus, die zelf in Constantinopel tot diaken en in Rome tot

priester was gewijd, schreef over de monastieke gebruiken in De institutis coenobiorum.

In de vierentwintig boeken van zijn Collationes patrum gaf hij zijn gesprekken met de

woestijnvaders weer.

Wie in middeleeuws Europa een leven in afzondering nastreefde, koos bij gebrek

aan woestijn voor een onbewoond eiland of een ontoegankelijke berg. In de late

Middeleeuwen, met name in de twaalfde eeuw, prefereerde een steeds groter aantal

vrouwen de afzondering van het reclusenbestaan. In tegenstelling tot hun mannelijke

voorgangers trokken deze kluizenaressen niet naar de wildernis of naar verafgelegen

gebieden (desertum). In plaats daarvan verkozen zij juist een stedelijke omgeving, waar

zij een kleine afgesloten ruimte (reclusorium) naast een kerk of kapel lieten bouwen

zodat zij zonder uit de kluis te komen dagelijks de mis konden bijwonen. In principe

mochten zij hun kluis namelijk nooit verlaten, zelfs niet om ter kerke te gaan. Daarom

werden zij ook wel ‘reclusen’ of ‘inclusen’ genoemd. In deze zelfgekozen afzondering

kon een kluizenares het christelijk ideaal van een arm en kuis aan God gewijd leven

puur en consequent belijden. Door de kluis te voorzien van een binnenvenster was het

mogelijk om alle liturgische plechtigheden te volgen, ter communie te gaan en te

biechten. Bij de keuze voor een stedelijke omgeving speelden daarnaast ook praktische

overwegingen een rol. Reclusen waren voor hun dagelijkse verzorging aangewezen op

hun naaste omgeving. In een stedelijke omgeving was de kans op ondersteuning vele

malen groter dan daarbuiten. Om die reden was er meestal ook aan de buitenzijde van

de kluis een venster aangebracht. Hierdoor stroomden lucht en licht naar binnen en

kon alles wat nodig was voor de persoonlijke verzorging van de kluizenares worden

aangereikt.

Het dagritme van een recluse werd gewoonlijk bepaald door het op vastgestelde

uren bidden van bepaalde psalmen met de erbij behorende antifonen, responsoriën,

lezingen en gebeden. Dit ‘goddelijk officie’ was heilige plicht.175 Daarnaast nam de

recluse vanuit de kluis deel aan de mis. De rest van de tijd werd gevuld met meditatie

en allerlei vormen van handwerk.

De kluis bij Saint-André
Toen Bourignon opteerde voor een leven als kluizenares was deze vorm van geestelijk

leven al op zijn retour.176 Toch waren in het vroeg-zeventiende-eeuwse Rijsel nog altijd

twee kluizen in gebruik. Eén kluis bevond zich bij Sainte-Catherine aan de westkant van
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de stad. Hier liet in 1622 Marie-Madeleine Hennegrave zich inkluizen, die eerder als

recluse in Brussel had geleefd. De enige opening in haar cel bestond uit een raam. Het

is heel goed mogelijk dat Bourignon in haar jeugd gezien heeft hoe de recluse via dit

raam voedsel en de hostie kreeg toegediend of de biecht werd afgenomen. Hennegrave

bracht tien jaar in de kluis door, waarna haar plaats werd ingenomen door Elizabeth

Pochet. In 1634 betrok Barbe Masquelier de kluis en ten slotte volgde in 1648 Marie

Becquart.177 Buiten de muren van Rijsel, in de ten noordwesten van de vesting gelegen

voorstad Saint-Pierre, bevond zich een tweede kluis. Deze cel, die tegen de muur van de

kerk van Saint-André leunde, werd in 1625 betrokken door zuster Jeanne de Cambry uit

Doornik.178 De kluis was speciaal voor haar gebouwd in opdracht van de bisschop van

Doornik, Maximilien Villain de Gand. Volgens Bourignon had hij ook de bouwkosten

voor zijn rekening genomen.179 Na het overlijden van Jeanne de Cambry bepaalde de

bisschop dat het huisje voortaan niet meer officieel als kluis mocht worden gebruikt,

naar het schijnt vanwege problemen die de kluizenares de pastoor van Saint-André

bezorgd had. De bisschop doneerde de kluis aan de pastoor, op voorwaarde dat deze de

schulden van de recluse zou betalen. Hierdoor kwam de cel in 1639 leeg te staan. Vier

jaar later betrok Bourignon de afgesloten ruimte.

In Sa vie extérieure, geschreven voor een publiek dat niet vertrouwd was met het

reclusenbestaan als vorm van geestelijk leven, is te lezen hoe Bourignon in de kluis bij

Saint-André terechtkwam. Zij had, zo vertelt ze, eerst een huisje gehuurd in de hof van

het klooster van de grauwzusters in de parochie van Saint-Pierre. De grauwzusters, die

oorspronkelijk onder toezicht stonden van de franciscanen, hadden zich toegelegd op

de verzorging van zieken en voorzagen met het doen van naaiwerk in hun eigen

onderhoud.180 Om haar eigen kost te verdienen legde Bourignon zich hier toe op spel-

denwerken en op het naaien van ‘Agnus Deïtjes’. Daarmee werden waarschijnlijk de

zijden zakjes bedoeld die als omhulsel dienden voor kleine fragmenten ‘Agnus Dei’,

een medaillon van witte (door de paus gewijde) was met aan de voorzijde het Lam Gods

en aan de achterzijde de afbeelding van een heilige.181 De huur van het huisje bij de

grauwzusters was echter dermate hoog dat Bourignon naar een kleinere behuizing

besloot om te zien. Bij toeval zagen twee grauwzusters tijdens een bezoek aan Saint-

André, net buiten Rijsel, een verhuurbriefje hangen voor een huisje op het kerkhof van

deze parochiekerk. Het betrof de kluis die eerder had toebehoord aan Jeanne de

Cambry en nu door de pastoor van Saint-André te huur werd aangeboden.182 Een van de

twee zusters tipte Bourignon over de leegstaande kluis. Deze kwam daarop zelf pools-

hoogte nemen, won informatie in bij de pastoor en besloot het huisje voor een periode

van negen jaar te huren tegen betaling van drie Vlaamse ponden per jaar.183

Het is niet duidelijk of Bourignon vanuit een venster in haar kluis zicht had op de

kerk, zodat zij haar ruimte niet hoefde te verlaten om de mis bij te wonen of om de

sacramenten te ontvangen. Het officiële inkluizingsceremonieel, dat op theatrale wijze

de overgang van een wereldlijke naar een streng religieuze leefwijze bekrachtigde,

bleef in ieder geval achterwege.184 Mogelijk was dat omdat de bisschop niet wilde dat

de kluis nog langer als zodanig gebruikt werd. Dit betekende dat Bourignon voor een

bepaalde religieuze levenswijze koos zonder dat deze bezegeld werd met de bijpassen-

de liturgische rituelen en parafernalia. Hiermee viel de rituele inkadering ten dele

weg. Dat kan er in haar geval toe hebben bijgedragen dat de afstand tot door vaste ritu-

elen gestuurde gebruiken groter werd.
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De laatmiddeleeuwse kluizenaressen leefden weliswaar in de beslotenheid van

hun kluis maar waren toch niet geheel afgesloten van de wereld. Velen kwamen een

recluse om raad vragen of vertrouwden haar hun zorgen, problemen en geheimen

toe.185 Bourignon schijnt zich daarentegen zoveel mogelijk van contacten met de

buitenwereld te hebben onthouden: ‘als iemand aan de deur klopte, soo sag ik door het

vengster, en liet kloppen soo lang tot dat sy weder weg gingen, en alsoo behield ik

mijne Rust’.186 De enige voor wie zij naar eigen zeggen de deur opende, was een arm

meisje dat eenmaal per week brood en andere benodigdheden kwam brengen.

Voor zover de ervaringen van vrouwelijke reclusen zijn opgetekend, hetzij door

henzelf hetzij door hun biechtvader, weten wij dat hun verlangen naar direct contact

met God vaak vervuld werd. Zowel de Utrechtse Suster Bertken als de Engelse kluize-

nares Juliana van Norwich getuigen in hun geschriften van hun mystieke ervarin-

gen.187 Ook Bourignon moet deze tijdens haar inkluizing hebben gehad. In La Parole de

Dieu refereert zij daaraan:

Ik kan noyt beschrijven de Vertroostingen die ik op dese Plaats van Godt ontfing;

’t en waren niet dan Lieftalligheden en geestelijke Wellusten. Ik bracht meenig-

maal heele dagen door sonder eten of drincken, zijnde somtijts Dach en Nacht in

sulken Onderhoudt met Godt, en soo sterk aan hem vereenigt, dat ik den dach uit

de nacht niet onderscheyde, en ontfing soo groote Soetigheit en Vreugden in de

Ziele, dat my den tijt altoos te kort viel.188

Bourignons mystieke ervaringen in de kluis zetten haar aan tot schrijven. Zo ontstond

haar eerste traktaat, waarin zij het solitaire leven als de meest volmaakte levenswijze

aanprees.189

In La Parole de Dieu last Bourignon na de beschrijving van haar hemelse ervaringen

onmiddellijk een scène in onder de titel ‘Een Jongman vervolgt my uit Minne-Liefde’

om te illustreren dat zij in haar kluis ook heeft moeten lijden. Het verhaal kan als een

bewijs worden gelezen voor haar trouw aan haar goddelijke minnaar en haar stand-

vastigheid. Verhaald wordt hoe een jongeman, de neef van de pastoor, verliefd op haar

werd, haar toewijding aan God niet wilde respecteren en aandrong op een huwelijk

met haar. Toen zij niet op zijn avances inging, bedreigde hij haar. Tevens poogde hij

haar in opspraak te brengen door in de stad het gerucht te verspreiden dat zij zouden

gaan trouwen.190

Terugblikkend typeert Bourignon de vier jaren in de kluis als een hemelse periode

waarin zij de wereld vergat. Tegelijkertijd ventileert zij in haar autobiografie ook de

twijfel die haar hier overviel. In dit geval vertolkt God de tegenstem. Hij houdt

Bourignon (en daarmee de lezer) voor dat in het reclusenbestaan niet haar eigenlijke

roeping gelegen is:

Gy zult noch trekken door de Weereld/ ende zult vervolgt en overlastigt worden.

Gy zult in de Woestijne vlieden/ door oneffene wegen. Stelt mijne Eer voor uwe

Vernoeging.191

De opmars van de Franse troepen rond Rijsel maakte een einde aan Bourignons verblijf

in ‘La Recluse’. Toen soldaten op het punt stonden de voorstad van Saint-Pierre binnen
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te vallen, zou de pastoor van Saint-André het niet meer verantwoord hebben gevonden

dat zij zich nog langer buiten de stadsmuren ophield.192 In 1646 of 1647 ontruimde

Bourignon haar kluis. Voorlopig kon zij terecht bij de geestelijke dochters van Thiery,

die een school hielden.

Ondanks de breuk met de wereld die in het kluizenaarsbestaan besloten lag, bleef

Bourignon aanspraak maken op haar deel van het familievermogen. Het armoede-

ideaal impliceerde in haar optiek blijkbaar geenszins dat zij op voorhand afstand zou

moeten doen van haar geld en goederen. Al na de dood van haar moeder in 1641 was

Bourignon verwikkeld geraakt in een juridische strijd met haar vader, toen zij en haar

zuster het moederlijk erfdeel opeisten. Jean Bourignon weigerde dat echter aan hen uit

te keren.193 Daarop spanden Antoinette en haar zuster Marguerite een proces tegen

hem aan. Hoe dat precies afliep, is niet duidelijk. Marguerite overleed in 1647 en in

1648 stierf ook Antoinettes vader. Marguerites echtgenoot, Charles van Torre, was

reeds in 1644 gestorven. Hun huwelijk was kinderloos gebleven zodat hier verder geen

erfgenamen waren. Dat lag anders voor Jean Bourignon. Hij was na de dood van zijn

echtgenote hertrouwd en uit dit tweede huwelijk waren inmiddels drie kinderen gebo-

ren. Antoinette meende echter dat zij de enige was die aanspraak kon maken op haar

vaderlijk erfdeel. Daarom spande zij een proces aan tegen haar stiefmoeder. Dit leidde

ertoe dat de erfenis over beide partijen verdeeld werd. Antoinette kreeg de helft van

alle goederen toegewezen die haar vader bezat op het moment van hertrouwen en

verder de helft van de ontvangen ‘vruchten’ en de restitutie van de helft van de

verkochte goederen.194 Op die manier kwam zij in bezit van zestien à zeventien huizen

in Rijsel, landerijen buiten de stad en rentebrieven. Het enorme kapitaal waarover zij

toen kon beschikken, zou haar tot tweemaal toe, in 1653 en in 1667, in de gelegenheid

stellen om haar leven een nieuwe wending te geven.

Regentes van een armenhuis voor meisjes

In 1653 werd Bourignon gevraagd om de leiding op zich te nemen van het Hôpital Notre-

Dame des Sept Douleurs te Rijsel.195 Stichter van dit armenhuis voor meisjes was de koop-

man Jean Stappaert. Hij was een van de vele welgestelde burgers van Rijsel die door

middel van een fundatie hun liefdadigheid uitten jegens de armen.196 Zo stelde Stap-

paert een in de rue du Plat gelegen huis en een jaarlijkse rente van 265 gulden beschik-

baar om arme meisjes op te vangen en hen op te voeden in de rooms-katholieke leer. Zij

zouden of een vak moeten leren waarmee zij in hun onderhoud konden voorzien of

zodanig opgevoed moeten worden dat zij een dienstbetrekking bij een burgerfamilie

konden aanvaarden.197 Op aanraden van zijn vrienden vertrouwde Stappaert de

leiding toe aan Bourignon, die zich naar haar zeggen in geweten verplicht voelde om

dit te aanvaarden.198

‘Historie’ van de schijnheilige Jean Saint-Saulieu
Zowel in La Parole de Dieu als in Sa vie extérieure last Bourignon in de episode van het

regentschap een ‘Historie’ in over ene Jean Saint-Saulieu, die haar zou hebben overge-

haald om de leiding van het huis Stappaert op zich te nemen. Zijn naam wordt inder-

daad genoemd in de in 1653 en 1656 opgemaakte contracten tussen Stappaert en Bouri-
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gnon, waarbij hij als getuige optreedt.199 Met de ingelaste ‘Historie’ over Saint-Saulieu

wil Bourignon bewijzen dat de meest vrome lieden de grootste oplichters zijn en dus

instrumenten van de duivel. In die zin figureert ook Saint-Saulieu als contrastfiguur.

Bourignon gebruikt de ‘Historie’ over hem in haar autobiografie om zichzelf te profi-

leren en de authenticiteit van haar eigen roeping te demonstreren. Op die manier

omzeilt zij de vraag of zij wel met deze man in zee had moeten gaan.

Naar eigen zeggen ontmoette Bourignon Saint-Saulieu in 1650. Zij was op dat

moment verwikkeld in een proces met haar stiefmoeder over de erfenis van haar vader.

Saint-Saulieu zou haar op straat hebben aangesproken om te informeren hoe haar zaak

ervoor stond. Bourignon kende de jongeman niet, maar was naar eigen zeggen onder

de indruk van de wijze waarop hij over de ‘Volmaaktheit’ sprak. Hij vertelde haar dat

hij afkomstig was uit het dorpje Mons-en-Perle in de buurt van Dowaai (Douai) en

soldaat was geweest. Hij was, zo verklaarde hij, altijd met deugdzame mensen omge-

gaan en had enige tijd bij een kluizenaar gewoond. Uiteindelijk had hij Luc Roussel, de

pastoor van Saint-Etienne te Rijsel, als geestelijk leidsman verkozen.200 Saint-Saulieu

beweerde voorts, als we Bourignon mogen geloven, dat hij veel boeken over het geeste-

lijk leven gekocht en gelezen had, onder andere La vie d’Esprit de Cansfelt.201 Daarmee

doelde hij waarschijnlijk op Règle de perfection contenant un bref et lucide abrégé de toute la vie

spirituelle réduite à ce seul point de la volonté de Dieu; divisée en trois parties (1610), het mystie-

ke leerboek van de Engelse kapucijn Benedictus van Canfeld.202 Bourignon, die keer

op keer wilde onderstrepen dat zij haar goddelijke kennis niet aan boeken ontleende,

noteerde in haar autobiografie dat zij dit geschrift nooit eerder gezien had. Dit zou

kunnen verklaren waarom zij de titel van het genoemde werk verbasterde.

Op het eerste gezicht boezemt Saint-Saulieu, zo schrijft Bourignon, haar vertrou-

wen in. Hij komt op haar over als een aardige en vrome jongeman, die genegen is tot

liefdadige werken. Saint-Saulieu houdt haar voor dat er al genoeg religieuze gemeen-

schappen en kloosters zijn en dat de meesten die intreden dat alleen maar doen om

verzorgd te worden, niet om God te dienen. Daarentegen is er naar zijn zeggen

niemand die zich bekommert om de zielen van vele arme, onwetende en dus verdoem-

de kinderen. Als gevolg van de oorlog met Frankrijk waren velen van hen wees gewor-

den.203 Als Bourignon bereid zou zijn om haar geld (de erfenis!) en energie in deze

weeskinderen te investeren, zouden er ‘duisent en duisenden Zielen’ gered kunnen

worden.

Naar Bourignons zeggen wist Saint-Saulieu ‘soo Goddelijk van geestelijke dingen’

te spreken dat zij overtuigd was van zijn vroomheid:

Ik geloofden dat hy waarlijk onderwesen wierd van den H. Geest; want hy seyde

my, de natuur geheel afgestorven te zijn, dat hy eenige jaren Soldaet had geweest,

en dat hy van den Oorlog was weder gekeert soo suyver Maagt als een kind; al-

hoewel verscheide Dochters en Vrouwen hem versogt hadden tot Onkuysheit.204

Hij verklaarde ook dat hij materiële goederen verachtte en de ‘smaak der spijse en

drank’ verloren had door onthouding en verzaking. De wijze waarop Saint-Saulieu

zijn vroomheid, devotie en naastenliefde uitdroeg, deed Bourignon kortom geloven

dat hij een heilig persoon was, die door God gezonden was om de zielen te geleiden. Zij

meende in hem haar evenknie te hebben gevonden:
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Ik gevoelde een vreugde in mijn hert van te hooren datter nog menschen in de

Wereld waren die soodanig leefden; waar over ik Godt loofden, meenende in dien

Man gevonden te hebben, een ander mijn selfs.205

Het uiterlijk vertoon van heiligheid bleek echter slechts schone schijn. In werkelijk-

heid was hij, zo maakt Bourignon in het vervolg van de ‘Historie’ duidelijk, een eerste-

klas oplichter. Zijn godvruchtige praatjes, die hij aan boeken ontleend zou hebben,

waren alleen maar een dekmantel om de rijken geld af te troggelen en de maagden van

hun kuisheid te beroven. Bourignon vermeldt dat Saint-Saulieu uiteindelijk eiste dat

zij zijn vrouw werd en als het niet goedschiks kon, dan maar kwaadschiks. Toen hij

desondanks bot ving, zou hij een van de meisjes uit het gasthuis waarover zij de

leiding had, bezwangerd hebben. Zijn loon was, zo meende Bourignon, navenant

omdat hij op een verschrikkelijke manier aan zijn einde kwam. De schijnheilige Saint-

Saulieu representeert kortom de zoveelste duivelsdreiging in Bourignons levensver-

haal waaraan zij met Gods hulp weet te ontsnappen.

Pedagogische oogmerken
Voordat Bourignon officieel benoemd werd tot meesteres en regentes van het gasthuis

stelde zij met Stappaert een nieuw fundatiecontract op.206 Niets in het contract wijst

erop dat het om een weeshuis ging, zoals Saint-Saulieu aanvankelijk zou hebben voor-

gesteld. Bepaald werd dat Stappaert voortaan een jaarlijkse rente van vijfhonderd

gulden zou doneren. Bourignon, die dankzij haar erfenis inmiddels over een groot

vermogen beschikte, zou de meisjes op eigen kosten van voedsel, drank en kleding

voorzien.207 Tevens zou zij het onderricht in de christelijke leer op zich nemen en alles

doen wat voor hun zielenheil noodzakelijk was. Ook zou zij de meisjes leren lezen en

schrijven en erop toezien dat zij een vak leerden of in staat zouden zijn om een betrek-

king als dienstbode te aanvaarden. Bourignon beloofde dat zij zich als regentes zou

laten bijstaan door enkele meisjes of weduwen die ‘een goede reputatie hadden,

deugdzaam waren en over een gezond verstand beschikten’. Verder werd bepaald dat

de pastoor van de parochie waaronder het huis ressorteerde, diens plaatsvervanger, de

huiskapelaan of een kapucijn eenmaal per week catechismusonderricht zou geven.

Hiervoor zou jaarlijks dertig gulden worden uitgetrokken. Als toezichthoudend

pastoor fungeerde gedurende Bourignons regentschap Pierre Salmon van Saint-

Sauveur.

Het fundatiecontract werd in 1656 verlengd en enigszins bijgesteld.208 Voortaan

zouden ook meisjes van buiten de stad ‘dewelke niet tot lasten van des Stads armoede

souden zijn,’ in het huis worden opgenomen. Wat betreft leeftijd ging het om kinderen

van twaalf, dertien, veertien jaar en ouder. Zij dienden gezond te zijn, zowel van

lichaam als van geest, en ten minste twee jaar in het gasthuis te blijven wonen. Over

het aantal kinderen dat zou worden toegelaten, werd niets vastgelegd. Bourignon lijkt

zich in dit opzicht zo min mogelijk beperkingen te hebben willen laten opleggen. Op

een gegeven moment verbleven er zelfs vijftig meisjes tegelijk in het huis. Opvallend is

dat zich hieronder ook meisjes van gegoeden huize bevonden. Een van de twee nota-

rissen die in 1663 betrokken was bij de opstelling van de attesten ten gunste van Bouri-

gnon, verklaarde namelijk dat zijn eigen dochtertje twee jaar in het gasthuis gewoond

had.209
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Om zich zoveel mogelijk van de buitenwereld te kunnen afzonderen, stelde Bouri-

gnon voor om het gasthuis onder clausuur te laten stellen. In 1658 stemde de bisschop

van Doornik, François Villain de Gand, hierin toe.210 Het gasthuis kwam daarmee

onder zijn jurisdictie te staan en werd dus een semi-religieuze instelling. Bourignon,

die zich voortaan in habijt kleedde, stelde zelfs een eigen regel op schrift: ‘Regle de

nostre petite congregation de l’Hospital de Lille’.211 Zij volgde hierin de regel van

Augustinus, die veel vrijheid bood en daardoor een levenspatroon aanreikte voor een

grote variëteit aan roepingen. De regel schreef slechts voor dat alle bezit gemeenschap-

pelijk was, gehoorzaamheid betracht werd aan een overste en de kuisheid werd nage-

leefd.212

De meisjes werden aan een streng dagritme onderworpen.213 Hun dagorde, die

kloosterlijke trekken had, zag er als volgt uit:

5 uur: opstaan

5 - 5.30 uur: aankleden en bidden

5.30 - 6.30 uur: lees- en schrijfonderricht

6.30 - 7 uur: bijeenkomst in de huiskapel

7 - 8 uur: werken en reciteren van de gemeenschappelijke gebeden

8 - 9 uur: ontbijt, stichtelijke lezing

9 uur: zingen van geestelijke liederen

10 - 11 uur: werken in stilte

11 - 12 uur: opzeggen van de catechismus

12 - 12.30 uur: middageten

12.30 - 13 uur: recreatie

tot 19 uur: dezelfde oefeningen als ’s ochtends

19 - 20 uur: eten

20 uur: bidden in de ‘bede-kamer’

21 uur: lichten uit, slapen

In de opvoeding van de meisjes werd veel aandacht besteed aan gebed en religieuze

vorming. Bourignon legde zich toe op het onderricht in de ‘Christelijke Catholijke

Religie’ en onderwees de meisjes in ‘d’articulen des Catholijken Geloofs, de godvruch-

tigheit en goede Zeden’.214 Voor het lees- en schrijfonderwijs ontwikkelde zij een eigen

leesmethode. In plaats van de meisjes het hele alfabet te laten opzeggen, liet zij hen

elke dag met een nieuwe letter kennismaken. Op die manier leerden zij alle letters in

24 dagen, waarna zij met spellen begonnen en ten slotte met lezen en met schrijven.215

Om later in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien, moesten de meisjes daarnaast

nog een ambacht leren. Hiervoor konden zij kiezen uit spinnen, kousen breien of naai-

en speldenwerken.216

In La Parole de Dieu en Sa vie extérieure maakt Bourignon melding van de in 1653 en

1656 opgemaakte contracten met Stappaert en gaat zij omstandig in op haar functio-

neren als regentes en meesteres.217 Zij beschrijft hoe zij met harde doch moederlijke

hand regeerde en de meisjes tot God trachtte te bekeren. De wijze waarop zij naar

eigen zeggen leiding gaf aan haar Hôpital Notre-Dame des Sept Douleurs, doet vermoeden

dat het gasthuis als een proeftuin voor haar geestelijke ambities fungeerde:
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Ik onderwees dese kinderen de ware Christelijke Leering, en het gene wat ter

Zaligheit noodig is [...] Ik las altoos van ’t Oordeel en van de pijnen der Hellen,

sonder dat ik d’oorsaak wist waarom. Maar ik heb dat naderhand tot mijn groot

Leedwesen wel on[t]dekt. Ik gevoelde altoos een benaaudheit des Herten wanneer

ik om hare Zaligheit docht. Ik waarschoude hun, dat sy noyt het Paradijs genieten

konden in dien Standt waar in sy leefden; dat sy hun moesten bekeeren.218

Mogelijk liet ook de niet van rigorisme gespeende pastoor Pierre Salmon in zijn hoeda-

nigheid van toezichthouder zijn invloed gelden. Salmon stelde zich op het standpunt

dat een ieder die zich uitsluitend tevredenstelde met de biecht en het geregeld ter

communie gaan, niet gered zou worden.219 Bourignon handelde in diezelfde geest

door aan te dringen op een daadwerkelijke bekering van de aan haar zorgen toever-

trouwde meisjes.

In de beoordeling van het resultaat van deze bekeringsijver vertonen La Parole de

Dieu en Sa vie extérieure opmerkelijke verschillen, die wederom te relateren zijn aan de

interactie tussen de schrijver en de lezer. Terwijl Bourignon in haar eerste autobiogra-

fische geschrift de meisjes van schijnheiligheid beticht en haar twijfels uitspreekt over

de frequentie van het biechten en ter communie gaan, meet zij in Sa vie extérieure haar

successen breed uit:

Ik arbeyde met al mijn vermogen, om de zielen van dese Dochterkens tot

Volmaaktheit te brengen, en ook om hun bequaam te maken tot hare kost te

winnen, het zy dienende, of werkende op sich selven, soo sy ’t best leerden: en sy

beminden en gehoorsaamden my dat’et een wonder was.220

Blijkbaar wilde zij de lezer van haar tweede autobiografie ervan overtuigen dat zij wist

wat opvoeden was. Naar eigen zeggen slaagde zij er wonderwel in vrede en harmonie

te bewerkstelligen in een groep met zulke sterk uiteenlopende karakters en ‘humeu-

ren’:

noemende alle malkander Susters, en beminde d’een d’ander gelijk of sy alle van

een selfde Moeder voortgekomen waren, al-hoewel sy alle van verscheide Landen,

van verscheide Steden en Dorpen waren, en meenigmaal van quade zeden, en van

quade complexie.221

Opvallend is ook hoe apologetisch de tekst van Sa vie extérieure op dit punt wordt.

Bourignon spreekt haar lezer persoonlijk aan en houdt hem voor dat vrede en deugd-

zaamheid als teken van God gezien moeten worden. Vervolgens legt zij uit wat zij met

de opvoeding van de aan haar zorgen toevertrouwde meisjes beoogde. Zij wilde niets

liever dan dat zij ware kinderen Gods zouden worden, opdat zij op hun beurt in hun

latere dienstbetrekking of als moeder met dat doel voor ogen andermans kinderen of

die van henzelf zouden opvoeden:

Soud gy niet gelooven, Mijn Heer, dat soo vele baarblijkelijke Deugden van Godt

quamen, die de Vrede en het goet Reglement bestiert; en dat men sou hopen, dat

een soodanig Huis den Oorspronk of Fontein-ader der ware kinderen Godts sou
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wesen, die aldus van hare Jonkheit in sijne Vreese, in sijn Geloof, en in sijn Liefde

onderwesen zijnde, een oneindelijk getal van menschen om kinderen Godts te

wesen behoorden voort te brengen: Want sy alle jonk zijnde, en hun verspreyden-

de onder allerley Natien, souden bequaam wesen om d’andere t’onderwijsen voor-

namentlijk die kinderen der gene wien sy dienden, of wel hunne eigen kinderen

als sy hadden komen te trouwen?222

Het is een pedagogisch streven waarin de visie doorklinkt van aartsbisschop Van der

Burch, die zich juist met het oog op het katholieke offensief sterk maakte voor

gemeenschappen van geestelijke dochters. In het door hen te verzorgen onderwijs zag

hij een belangrijk pedagogisch instrument dat voor dit doel kon worden aangewend.

In Bourignons geval bleken haar pedagogische oogmerken, zo zal in het vervolg

duidelijk worden, echter geenszins het beoogde effect te sorteren.

In opspraak

Het vervolg van Sa vie extérieure is geheel gewijd aan wat Bourignon zelf de ‘Ontdek-

king der Tooveryen’ noemt.223 Uitvoerig verhaalt zij hoe zij er in 1661 achter kwam dat

vrijwel alle meisjes in haar gasthuis een pact met de duivel gesloten hadden en zich ’s

nachts met hem te buiten gingen aan allerlei excessen.224 De toverijaffaire vormt het

sluitstuk van Sa vie extérieure.

Onder arrest
In La Parole de Dieu, dat wat verhaalde tijd betreft langer doorloopt dan Sa vie extérieure,

betoogt Bourignon dat zij in 1662, na haar ontdekking van het door de meisjes geslo-

ten pact met de duivel, gearresteerd werd en nog datzelfde jaar haar functie van

meesteres en regentes moest neerleggen. Daarmee omzeilde zij de werkelijke reden

van haar arrestatie. De directe aanleiding was, zo blijkt uit de processtukken, de door

een moeder tegen Bourignon ingediende aanklacht vanwege een te strenge behande-

ling van de kinderen.225 Bourignon refereert hier zelf ook aan. Zij verhaalt dat een

vrouw uit de stad haar gevraagd had om voor een negenjarig ‘Dochterke’ te zorgen.

Bourignon ontfermde zich naar haar zeggen over het meisje maar het bleek niet te

willen leren en niet te willen werken; ‘tot dat eindelijk op een dach men haar wilde

kastijden, soo seyde sy, dat de Duivel haar de armen vast hield, dat sy ’t niet konde

doen.’ Toen dit de vrouw die het betreffende kind had aanbevolen, ter ore kwam, dien-

de zij, zo beweert Bourignon in La Parole de Dieu, ‘een Request aan de Magistraat’ in.

Daarin verklaarde zij dat Bourignon ‘de Kinderen qualijk tracteerde[n]’ en dat zij ‘hun

hare eer wilde ontstelen, met te gelooven, dat sy Tooveressen waren’.226 Naar aanlei-

ding van deze aanklacht besloot de magistraat een onderzoek in te stellen.227 Maar

dankzij de ontlastende getuigenverklaringen van de drie pastoors die als regenten aan

het gasthuis verbonden waren, kwam het niet tot vervolging van Bourignon.228

Toen de beschuldigingen aanhielden, werd Bourignon alsnog gedagvaard. Welis-

waar stond het gasthuis na de clausuur formeel onder jurisdictie van de bisschop van

Doornik, maar op diens officiële toestemming om Bourignon te mogen verhoren wilde

de ‘lieutenant criminel’ niet wachten. Met zeven à acht sergeanten viel hij op een
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avond in februari 1662 het gasthuis binnen, forceerde de deur van de huiskapel en

dwong Bourignon onmiddellijk voor verhoor mee te gaan naar het stadhuis.229 Dat

moet een vernederende ervaring zijn geweest. De beeldende wijze waarop Bourignon

het tafereel in La Parole de Dieu beschrijft, toont haar schrijftalent, maar laat tegelijker-

tijd zien dat zij met het vertellen van haar levensverhaal ook een zeker effectbejag

nastreefde. Zo schrok zij er niet voor terug om een parallel te trekken tussen haar arres-

tatie en de vervolging van Jezus. Het schouwspel van een in een habijt geklede vrouw

die omringd door sergeanten door de stad geleid werd, geleek wel ‘de Gevangen-

neming van onsen Heer, in den Olijven Hof’, aldus Bourignon.230

Op het stadhuis werd Bourignon urenlang door de magistraat ondervraagd over

‘de regering’ van het gasthuis en over ‘de bestiering’ van de kinderen. Haar antwoor-

den waren echter van dien aard dat zij niet kon worden vastgehouden. Nog diezelfde

avond moest het stadsbestuur haar laten gaan. Twee dagen later kreeg Bourignon

echter te horen dat zij zich opnieuw moest melden. Het stadsbestuur had inmiddels

overleg gehad met de vicaris-generaal van het bisdom, André Catulle, en wilde nu van

Bourignon weten of zij vasthield aan haar dependentie van de bisschop van Door-

nik.231 In dat geval diende zij zich uit de jurisdictie van de magistraat van Rijsel te

begeven. Bourignon kreeg acht dagen bedenktijd, die zij benutte om zelf te overleggen

met de vicaris-generaal. Zeer tegen zijn zin in besloot zij te blijven, omdat zij vond dat

zij onschuldig was.232 Toen Bourignon daarop ten derde male aan een urenlang

verhoor werd onderworpen, concludeerde zij dat het toch beter was om te vertrekken.

Zij stelde iemand aan die haar regentschap moest waarnemen, schreef alsnog een

protestbrief aan de magistraat en verliet het gasthuis. Naar haar eigen zeggen bleek

echter geen klooster bereid te zijn om haar op te vangen. Zo kwam zij in maart 1662

terecht in een logement dat buiten de jurisdictie van de magistraat van Rijsel was gele-

gen: in ‘een vry Veldt, alwaar gemeenlijk de Dootslagers en de Bankeroetiers sich op

vertrekken’.233 Tot juni 1662 zou zij zich in dit logement verborgen houden.234

Bourignons dienstbode, die eveneens ontboden was, ging niet vrijuit. Zij werd

ervan beschuldigd een van de meisjes zo ernstig met de roede te hebben mishandeld

dat deze was overleden.235 Reden genoeg om haar gevangen te nemen en de zaak aan te

houden. Het gevolg was dat het grootgerecht van Rijsel in 1663 een onderzoek instelde

naar de handel en wandel van Bourignon als regentes van het gasthuis. In dit verband

zouden, als we haar mogen geloven, wel honderd getuigen à charge en à decharge in en

buiten Rijsel gehoord zijn.236 Dit onderzoek leidde vervolgens, zo bericht Bourignon,

tot de aanhouding van een aantal meisjes die ten tijde van haar regentschap in het

gasthuis gewoond hadden. In de gevangenis zouden deze meisjes hun ‘beledene

quaden’ herroepen hebben.237

Jaren later beweerde Bourignon dat de heren magistraten van Rijsel op grond van

hun onderzoek destijds tot de conclusie waren gekomen dat zij haar niets ten laste

konden leggen.238 Maar of dat inderdaad zo was, valt te betwijfelen. Want waarom

nam Bourignon haar regentschap dan niet weer ter hand? Waarom bleef zij nog jaren-

lang vechten voor eerherstel? En waarom meende zij zich tot tweemaal toe in haar

autobiografische geschriften, eerst in 1663 en nogmaals in 1668, vrij te moeten pleiten

van alle schuld? In beide autobiografieën nam Bourignon de gelegenheid te baat om

zichzelf te rechtvaardigen in de toverijaffaire. De wijze waarop zij hierover berichtte,

verdient nader aandacht. Niet zozeer vanwege de eventuele schuldvraag maar veeleer
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omdat de toverijaffaire duidelijk licht werpt op de rol die Bourignon zichzelf als

regentes en meesteres van Notre-Dame des Sept Douleurs meende te moeten toeschrijven.

Duivelse bezetenheid?
De ontdekking van de toverij begon volgens Bourignon in 1661 met één geval, dat van

de vijftienjarige Bellot. Dit meisje was voor straf opgesloten in haar kamer maar wist

hieruit te ontsnappen. Toen zij hiervoor ter verantwoording werd geroepen, vertelde

zij dat een jongeman de deur voor haar had geopend en dat hij de ‘Duivel’ was. Zij

beweerde hem al van jongs af aan te kennen. Bourignon riep daarop de hulp in van de

drie pastoors die als toezichthouders aan het gasthuis verbonden waren. Zij exami-

neerden het meisje. Tegenover hen verklaarde zij dat zij haar ziel aan de duivel

verpand had en dat zij ’s nachts de heksensabbat bezocht. Het bleef echter niet bij dit

ene geval. Drie maanden later bekenden twee andere meisjes dat ook zij dagelijks naar

de heksensabbat gingen. Daarop stelden een van de pastoors opnieuw een onderzoek

in. Dat leidde tot nog meer bekentenissen. De aan een verhoor onderworpen meisjes

verklaarden dat zij al voor hun komst naar het gasthuis de ‘Tover-konst’ bedreven.

Uiteindelijk kwam Bourignon erachter dat alle tweeëndertig meisjes in het huis ‘in ’t

gemeen en ider in ’t bijsonder aan den Duivel verbonden waren door hun eigen vrijen

wil’.239 Het pact was in alle gevallen al gesloten voordat de meisjes hun intrede deden

in het gasthuis.

Na overleg met de bij het gasthuis betrokken pastoors besloot Bourignon de kinde-

ren te ‘redden’. Gedurende acht maanden vermaanden zij en de pastoors de meisjes dage-

lijks om zich tot God te bekeren. Bourignon sprak over het Oordeel Gods, het eeuwig

leven, de vreugde van het paradijs en de pijn van de hel. Aanvankelijk met succes, zo

meende zij. De tranen, het veelvuldige biechten, de gebeden en het aandachtig gehoor

van de meisjes leken te wijzen op een daadwerkelijke bekering. Maar dat alles was slechts

uiterlijke schijn. Navraag wees uit dat de duivel de meisjes nog altijd in zijn greep had.

Vijfentwintig van hen zouden zelfs een poging hebben ondernomen om Bourignon te

vergiftigen met toverballetjes waarin dodelijke poeders verwerkt waren.240

De beslotenheid van het onder clausuur gestelde en overbevolkte gasthuis en het

rigoristische regiem van bidden, geestelijk onderricht, werken en soberheid dat Bouri-

gnon de meisjes oplegde, vormden ongetwijfeld een ideale voedingsbodem voor de

eruptie van een collectief protest. In Rijsel had zich al eens eerder, aan het begin van de

zeventiende eeuw, een collectieve manifestatie van ‘duivelse bezetenheid’ voorgedaan.

Die zaak speelde zich tussen 1608 en 1614 af in het klooster van de birgitinessen. In het

daar heersende klimaat van mystieke vervoering bleken niet alle jonge nonnen zich te

kunnen aanpassen aan het strenge kloosterregiem en aan de extreme kastijdingen die

de abdis hun oplegde.241 Ook als het om weeshuizen gaat waar religieuze vorming en

oefening in vroomheid het leven van kinderen volledig beheersten, zijn er voor de

zestiende en zeventiende eeuw genoeg voorbeelden bekend van collectieve waanzin of

overspanning.242 Problematisch is dat we in het Rijselse geval alleen over het relaas van

Bourignon en over de getuigenissen van de drie pastoors beschikken. In hún perceptie

waren de meisjes het slachtoffer geworden van de duivel. Of de meisjes zelf dat ook zo

beleefd hebben, is niet bekend, al moet niet worden uitgesloten dat zich onder hen

inderdaad bepaalde somatische verschijnselen hebben voorgedaan of dat zij zich daad-

werkelijk bezeten hebben gevoeld.
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Bijzonder interessant is de zelfperceptie die in Bourignons beschrijving van de

toverijaffaire besloten ligt. Haar verslag van de gebeurtenissen in het gasthuis is name-

lijk sterk gekleurd door haar eigen gevoel van uitverkiezing. Zij was, zo betoogt zij in

beide autobiografische geschriften, door God aangezocht om de zonden uit de wereld

te bannen. Haar optreden als meesteres en regentes werd bovendien mede bepaald

door de contemporaine zorg én concurrentiestrijd om de zielen van kinderen. Niet

voor niets verhaalt Bourignon hoe zij tijdens haar regentschap de jezuïeten buiten de

deur had weten te houden. Herhaaldelijk zouden de paters pogingen in het werk

hebben gesteld om in het gasthuis te komen catechiseren. Bourignon wilde deze taak

echter zelf ter hand nemen. Zij wilde hoogstpersoonlijk de meisjes bewust maken van

hun zondige leven om hen vervolgens tot God te kunnen brengen. Zelfs haar biechtva-

der bleek, als we Bourignon moeten geloven, moeite te hebben met de toewijding die

zij hierbij aan de dag legde. Lambert meende dat zij door God nog tot andere taken

geroepen was en fungeerde daarmee als de tegenstem die Bourignons latere publieke

zending, indirect onder verwijzing naar God, autoriseerde:

Waar op ik antwoorde, dat wanneer sijnen tijt sou gekomen zijn, Godt als dan de

middelen wel weten sou om my daar uit te trekken; dat ’et aen my stondt te doen

’t gene goet was voor den tegenwoordigen tijt, en dat Godt in het to[e]komende

voor de rest sorg dragen zou. Desen Pastoor kon mijn taal niet verstaan, om dat hy

een vast geloof had, dat Godt my wilde gebruiken tot de Vernieuwing van sijnen

Evangelischen Geest, en dat ik my nochtans Wilde doen opsluiten voor altoos, in

een Huis met kinderen. Ik seide hem, dat ik alle occasien van zonde moest weg

nemen, sonder my op te houden met het gene dat Godt in het toekomende met

my wilde doen.243

Dat Bourignon haar taak als regentes en meesteres bijzonder serieus nam, blijkt ook

uit de in 1662 opgestelde notariële attesten. Hierin onderstreepten de toezichthouden-

de pastoors, de chirurgijn, drie vrouwen en vijf handwerkslieden die in het gasthuis

gewerkt hadden, alsmede de twee notarissen met wie Bourignon samenwerkte, haar

ijver en goede zorgen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de meisjes.244 Stuk

voor stuk verklaarden zij dat Bourignon de meisjes had ‘opgevoed en gespijst van hare

eygen Goederen’ en ‘geleert en onderwesen [had] op den Weg ten Hemel’.

De door Bourignon beschreven chaos in het gasthuis wijst erop dat het door haar

beoogde geestelijke reveil had gefaald en haar inspanningen om de meisjes te bekeren

mislukt waren. Tot overmaat van ramp werd zij daarop zelf gearresteerd en publieke-

lijk beschuldigd van een te strenge behandeling van de meisjes. Heeft zij wellicht

geprobeerd zichzelf vrij te pleiten door de schuld bij de meisjes te leggen en haar rigo-

ristische regiem te rechtvaardigen door hen als satanskinderen af te schilderen? Of had

haar religieuze offensief een omgekeerd effect gesorteerd en ertoe geleid dat de meis-

jes daadwerkelijk dachten dat zij door de duivel bezeten waren?

Zeker is dat Bourignons religieuze opvoedingsmethodes rigoristischer waren dan

die van de jezuïeten, die in 1662 het geestelijk klimaat in het gasthuis trachtten te

normaliseren. Zij plaatsten, nadat de magistraat Bourignons plaatsvervangster had

afgezet, een van hun geestelijke dochters aan het hoofd van het huis, verzorgden zelf

de catechese en lieten alle kinderen tot de biecht en de communie toe. Het geheel werd
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afgesloten met een louteringsritueel in de vorm van een processie. Hierbij werden de

kinderen in een triomfwagen die het vagevuur voorstelde door de stad gereden,

terwijl zij het ‘Miserere’ zongen. ‘En aanstonds deed men haar voor kleyne Heyligen

Passeren, seggende dat men hun had willen in de Helle stellen’, aldus een verbitterde

Bourignon.245 Woedend over het onrecht dat haar was aangedaan en allesbehalve

gerust op een goede afloop, besloot zij in juni 1662 haar geboortestad de rug toe te

keren.

Achteraf bezien heeft de toverijaffaire Bourignons hang naar een publieke zending

alleen maar versneld. Omdat zij alsnog voor vervolging vreesde, zag zij zich genood-

zaakt te vluchten. Vervolgens besloot zij buiten Rijsel bij hogere rechtsorganen haar

recht te halen. Deze jacht op eerherstel voerde haar steeds verder naar het noorden

totdat zij in 1663 in Mechelen belandde. Hier kwam Bourignon in aanraking met de

jansenistische partijstrijd maar ook met een nieuwe spiritualiteit. Deze nieuwe erva-

ringen bleken verreikende gevolgen te hebben voor haar visie op de kerk, voor de

duiding van het visioen uit 1635 en voor wat zij als haar van God gegeven opdracht zag.

‘ik moet spreken’

78




