
hoofdstuk 2 Aanspraak op een religieuze 

spreekpositie
Gent en Mechelen, 1662-1667

Ik moet spreken

Ik moet schrijven

Ik ontfang kinderen

Antoinette Bourignon, Woordt Godts, p. 161.

Nog tot 1664 zou de toverijaffaire Antoinette Bourignon in haar greep houden. Voor

haar telde slechts één ding: dat haar goede naam van alle blaam gezuiverd zou worden.

Daarom besloot zij al het mogelijke te doen om haar dienstbode uit de gevangenis te

krijgen, de eertijds aan haar zorgen toevertrouwde meisjes voor het gerecht te slepen

en een proces aan te spannen tegen de magistraat van Rijsel. Met dat doel voor ogen

begaf Bourignon zich eerst naar Gent, vervolgens naar Brussel en ten slotte naar

Mechelen. Bij de in de genoemde steden gevestigde kerkelijke en politieke autoriteiten

dacht zij steun te kunnen verwerven voor haar juridische strijd met de magistraat van

Rijsel.

Tijdens haar rondreis kwam Bourignon in contact met verschillende hooggeplaat-

ste geestelijken die bereid waren zich voor haar zaak in te zetten. Deze geestelijken

bleken stuk voor stuk met het jansenisme te sympathiseren, waardoor Bourignon

betrokken raakte bij de binnenkerkelijke strijd tussen de jansenisten en de jezuïeten.

Wat die strijd voor haar persoonlijk voor consequenties had en hoe die doorwerkte in

de transformatie van haar persoonlijke roeping tot een publieke zending, verdient

nader onderzoek. Het is in ieder geval duidelijk dat Bourignon na 1664 niet langer het

regentschap van het eertijds aan haar zorgen toevertrouwde gasthuis in Rijsel ambi-

eerde, en in plaats daarvan in Mechelen besloot te blijven.

Tot de geestelijken die Bourignon in haar nieuwe verblijfplaats leerde kennen,

behoorde Christiaan de Cort. Over zijn rol en over zijn betrekkingen met Bourignon is

tot op heden tamelijk eenzijdig en negatief geoordeeld.1 Dat is niet terecht. De Cort en

Bourignon fungeerden, zo zal in dit hoofdstuk duidelijk worden, ieder als katalysator

voor de ander. De Cort zou zelfs een geheel nieuwe dimensie toevoegen aan wat Bouri-

gnon als haar zendingstaak beschouwde. Hij zette haar namelijk op het spoor van

Noordstrand en stelde haar voor om samen met hem op dit voor de kust van Sleeswijk-

Holstein gelegen eiland haar gemeenschap van ware christenen te vestigen.2 Zijn voor-

stel haakte aan bij haar oude verlangen naar de ‘wildernis’. Tegelijkertijd was zij echter

zeer bevreesd voor een verblijf op het aan alle kanten door water omzoomde land. Dat

zou kunnen verklaren waarom het nog tot november 1667 duurde voordat Bourignon

op De Corts voorstel besloot in te gaan.

Het vertrek uit Mechelen betekende voor Bourignon een definitieve breuk met

haar rooms-katholieke leefwereld. Nimmermeer zou zij in de Zuidelijke Nederlanden
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terugkeren. Zij zou ook nooit meer een gebied of territorium aandoen waar de rooms-

katholieke kerk een monopoliepositie bekleedde. In Amsterdam, waar Bourignon en

De Cort moesten overstappen om hun route te kunnen vervolgen, was de openbare

belijdenis van het rooms-katholicisme zelfs verboden. Toch wilde De Cort de reis

onderbreken voor een kortstondig verblijf in de Noord-Nederlandse metropool. Hij

had hiervoor zakelijke redenen. Bourignon zag in Amsterdam echter vooral voor zich-

zelf nieuwe mogelijkheden in het verschiet liggen. Wat zij tijdens haar tussenstop in

de noordelijke metropool wilde bewerkstelligen, zal aan het slot van dit hoofdstuk

duidelijk worden.

Gebrand op eerherstel

In juni 1662 begon Antoinette Bourignon te beseffen hoe slecht haar zaak ervoor stond.

De door haar tijdelijk aangestelde regentes was afgezet, in het gasthuis zelf hadden de

jezuïeten de macht overgenomen en haar dienstbode zat nog altijd in de gevangenis

omdat zij beschuldigd werd van de dood van een van de meisjes. Als zij wilde voorko-

men dat de vrouw ‘schandaleuslijk gekastijt’ zou worden of in het ergste geval de dood-

straf zou krijgen, dan moest zij in actie komen.3 Daarom besloot Bourignon het loge-

ment bij Rijsel waar zij zich voor de buitenwereld verborgen hield, te verlaten en naar

Gent af te reizen. In die stad had zij een vriendin wonen, juffrouw Mazuriel, een geeste-

lijke dochter die zij al meer dan twintig jaar kende. Vanuit Gent hoopte Bourignon als-

nog iets te kunnen doen voor haar dienstmaagd.

Al snel na aankomst in Gent werd duidelijk dat de vriendin op wie Bourignon haar

hoop gevestigd had, niet stond te springen om haar op te vangen. Zij had op een of

andere manier lucht gekregen van de geruchten over de toverijaffaire waarin

Bourignon in Rijsel verwikkeld was geraakt, en twijfelde aan haar onschuld.4 Alleen als

Bourignon beloofde dat zij zich verborgen zou houden voor de buitenwacht, wilde

Mazuriel haar wel in huis opnemen. De Gentse geestelijke dochter liet Bourignon ook

weten dat zij absoluut geen verstand van proceszaken had. De enige advocaat die zij

kon laten komen, was iemand die zij toevallig kende omdat hij familie van haar was.

Ook deze man raadde Bourignon aan om zich verborgen te houden. Zij moest zich vol-

gens hem beslist niet in Rijsel vertonen, omdat zij dan zeker gevangengenomen zou

worden. In de zaak van haar dienstmaagd kon hij appèl aantekenen. Hij durfde het

beroep echter niet in te dienen uit angst dat het de woede zou opwekken van de

magistraat met alle gevolgen van dien.5

In La Parole de Dieu gaat Bourignon omstandig in op de door haar ondernomen

acties ten behoeve van haar dienstmaagd en op het gebrek aan hulp en bijstand dat zij

hierbij ondervond; alsof zij wilde laten zien dat haar niets te verwijten viel. Terugblik-

kend op deze periode had zij, zo schrijft zij, het gevoel dat zij door al haar vrienden in

de steek gelaten was en geheel en al op zichzelf was teruggeworpen. Op dit punt in het

autobiografisch relaas is wederom een korte dialoog met God ingelast. Hierin vraagt

de ‘ik’ aan God of zij niet beter alsnog naar de woestijn kan trekken, waar zij in de

anonimiteit zou kunnen leven. Het antwoord van God luidt echter ontkennend:

‘ik moet spreken’
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Neen/ Neen/ den Tijt is gekomen om te Spreken: verklaart u/ ende doet u kennen;

houd mijne Voornemens niet meer Verborgen. [...] Ik zal u door de geheele

Weereld Vermaard maken.6

Wanneer Bourignon daarop, niet zonder cynisme, de vraag opwerpt of zij dan soms als

‘Toveresse’ vermaard zal zijn, spreekt God haar vermanend toe:

Ver-eenvoudigt uwen Geest gy kent mijne Wegen niet.7

Veiligheidshalve verkoos Bourignon voorlopig nog de afzondering. Zes maanden lang

bleef zij bij de groep geestelijke dochters wonen waartoe Mazuriel behoorde.8 Zo nu en

dan sprak zij met een oude kanunnik, maar verder hield zij zich zo veel mogelijk

verborgen. Zelfs in huis waakte Bourignon er nog angstvallig voor om niet in de buurt

van het venster te komen, omdat zij vreesde herkend te worden aan haar habijt, ‘’t

welck seer kennelijk of opmerkelijk was’.9 Naar de mis durfde zij al helemaal niet te

gaan. In deze eenzame periode hervatte zij haar correspondentie met Lambert, haar

oude biechtvader in Rijsel. Hij fungeerde als haar vertrouwenspersoon, informeerde

haar over de stand van zaken rond het gasthuis en hield haar voor dat zij in deze tijd

van vervolging ontslagen was van de plicht om naar de mis te gaan.

Via Lambert hoorde Bourignon dat de bisschop van Doornik, ondanks zijn gedane

belofte, niets voor haar zou kunnen uitrichten. Het ware daarom beter wanneer zij de

Geheime Raad zou verzoeken om een ‘Versekering des Lichaams’ zodat zij zelf haar

zaak zou kunnen bevorderen. Om hiertoe een eerste aanzet te geven, reisde Bourignon

begin 1663 naar Brussel. Hier vervoegde zij zich bij Johannes Vernimmen, een oratori-

anerpriester, wiens adres zij opgekregen had. Vernimmen, die zelf rechten gestudeerd

had, was bereid om haar te helpen. Hij zorgde ervoor dat Bourignon een advocaat

kreeg toegewezen.10 Deze advocaat raadde haar echter af tegen ‘een geheel Corpus van

sulken machtigen Magistraat’ te gaan ageren.11 Uiteindelijk zou Bourignon nog

datzelfde jaar doorreizen naar Mechelen in de hoop dat Aimé Coriache, de vicaris-

generaal van het aartsbisdom, uitkomst zou kunnen bieden in haar zaak.12 Maar ook

die verklaarde niets voor haar te kunnen doen.

Toch wist Bourignon met steun van Coriache haar zaak in 1663 aanhangig te

maken bij de Geheime Raad in Mechelen.13 Zij slaagde er zelfs in twee ‘lettres de secu-

rité de Corps’ te verkrijgen. Met deze voor de schepenen en burgemeester van Rijsel

bestemde brieven keerde zij in september 1664 terug naar haar geboortestad. Daar

vond zij onderdak bij Lambert. Onmiddellijk liet Bourignon in het schepenhuis de

authenticiteit van haar vrijgeleide vaststellen.14 Zij hoefde nu niet langer bang te zijn

om alsnog voor de rechter te worden gedaagd en kon eindelijk proberen haar recht te

halen. Daartoe benoemde zij twee procureurs. Die moesten bij de Raad van Vlaanderen

beroep aantekenen in haar zaak.15 Tegelijkertijd hoopte zij alsnog een akkoord te

kunnen sluiten met het gasthuis Notre-Dame des Sept Douleurs en weer in haar oude func-

tie aangenomen te kunnen worden. Daartoe deed zij een beroep op de pastoors van

Saint-Maurice, Saint-Sauveur en Saint-Etienne, die al eerder voor haar in de bres gespron-

gen waren.16 De drie zielzorgers verklaarden zich bereid om gezamenlijk met de

magistraat een ‘accordatie’ te overleggen.17 Ondertussen riep Bourignon nogmaals een

aantal vrienden en kennissen op om ten overstaan van een notaris te Rijsel een getui-

aanspraak op een religieuze spreekpositie
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genis ten gunste van haar persoon af te leggen.18 Velen van hen gaven hieraan gehoor.19

Tegelijkertijd probeerde zij ook haar vrienden in Mechelen te mobiliseren.20 Tot een

akkoord kwam het, om onduidelijke redenen, echter niet. Onverrichterzake verliet

Bourignon in september 1665 Rijsel. Via Gent keerde zij in december van dat jaar weer

terug naar Mechelen.

Betrokken bij de jansenistische partijstrijd

Tijdens haar rondreizen raakte Bourignon geleidelijk aan betrokken bij de jansenisti-

sche partijstrijd. Rijsel was, zolang Bourignon daar woonde, gevrijwaard gebleven van

de jansenistische twisten. Dat gold echter niet voor de drie steden die zij tussen 1662 en

1663 aandeed en waar zij tussen 1663 en 1667 geregeld zou terugkeren: Gent, Brussel

en Mechelen.21 Via de geestelijken die zij in deze plaatsen leerde kennen, nam Bouri-

gnon voor het eerst kennis van de controverse over de relatie tussen de vrijheid van de

mens en de goddelijke genade, waarmee het jansenisme gewoonlijk geassocieerd

wordt.22

Het theologisch debat over de definitie van de vrije wil en de genade was voort-

gevloeid uit de omstreden studie die Cornelis Jansenius (naar wie de jansenisten

genoemd zijn) aan de genadeleer van Augustinus gewijd had.23 Diens driedelige werk

was in 1640 postuum uitgegeven onder de titel Augustinus.24 Jansenius’ op Augustinus

gebaseerde leer over erfzonde, genade en vrije wil ging lijnrecht in tegen het moli-

nisme, de optimistische leer van de Spaanse jezuïet Luis de Molina, die oordeelde dat

de vrije wil van de mens een belangrijke rol kan en moet vervullen bij het verwerven

van de zaligheid.25 Als de mens vrijwillig meewerkt met de door God aan hem

geschonken ‘toereikende genade’ (gratia sufficiens), dan wordt de genade ‘werkdadig’

(gratia efficax). Jansenius daarentegen verwierp de gedachte dat de mens op basis van

zijn natuurlijke goedheid gerechtvaardigd kon worden. Het effect van de erfzonde

stond dat in de weg. Vóór de zondeval was de wil van Adam op het goede gericht. Adam

had de beschikking over wat Jansenius omschrijft als gratia sufficiens (toereikende gena-

de). Na de zondeval was de mens op het kwade gericht en had hij een andere, kracht-

dadigere genade nodig (gratia efficax), die hem zou helpen en tot liefde voor God zou

brengen. Direct na de publicatie van Augustinus hadden de jezuïeten de tegenaanval

ingezet, omdat zij meenden dat Jansenius hen betichtte van ketterij door hun genade-

leer te associëren met die van Augustinus’ opponent en de door zijn toedoen als ketter

veroordeelde Pelagius. Zij schilderden Jansenius af als een cryptocalvinist en maakten

zo ook zijn geestverwanten verdacht. Het gevolg van dit alles was dat Jansenius’

Augustinus in 1642 door de paus veroordeeld was en de auteur van het werk postuum

van ketterij beschuldigd was.

Jansenius’ genadeleer verschafte de basis voor een strenge, introverte benadering

van het geloof en leidde tot een kritische stellingname tegen de, volgens de jansenisten

overdreven, nadruk die de jezuïeten legden op uiterlijke vormen van devotie en ver-

ering van beelden en heiligen. Het lijdt geen twijfel dat de anti-jezuïtische en rigo-

ristische opstelling van de jansenisten Bourignon persoonlijk bijzonder aansprak.

Maar het jansenisme behelsde meer dan dat. De jansenisten betoonden zich ook voor-

standers van intellectuele en spirituele vernieuwing.26 Zij keerden zich tegen het strik-

‘ik moet spreken’
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te onderscheid tussen priester en leek, dat het Concilie van Trente in reactie op de

Reformatie sterk onderstreept had. De Kerk diende in de ogen van de jansenisten een

gemeenschap te zijn waarin ook leken een rol konden spelen. Dat vereiste dat zij zorg-

vuldig geïnstrueerd werden in de leerstellingen van de Kerk zodat zij niet uit sociale

gewoonte maar uit devotie en uit overtuiging deelnamen aan de eredienst. Ook

koesterden de jansenisten een grote liefde voor de Schrift. Hun inspanningen resul-

teerden in een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament, de zogeheten Bible de

Mons.27 Leken werden aangemoedigd om zelf de bijbel te lezen en om hun meditaties

en spiritualiteit hierop te enten. Ten slotte bevorderde het jansenisme een visie op een

minder hiërarchische kerk, waarin de liturgische teksten, de vaste gebeden van de mis

en de Schrift via vertalingen voor iedereen toegankelijk waren, ook voor vrouwen.28

Connecties met jansenistisch georiënteerde geestelijken
Dat Bourignon tijdens haar rondreizen uitgerekend met geestelijken in contact kwam

die met het jansenisme sympathiseerden, was een gevolg van het religieuze netwerk

waarin zij participeerde vanaf het moment dat zij in Gent de theoloog Ignaas Gille-

mans leerde kennen.29 Via de gemeenschap van geestelijke dochters waar zij in 1662

tijdelijk verbleef, kwam zij met deze theoloog in contact. Op hem doelde zij toen zij in

La Parole de Dieu melding maakte van de oude kanunnik met wie zij tijdens haar verblijf

in Gent zo nu en dan sprak.

Jansenisme-specialist Lucien Ceyssens typeert Gillemans als een man met een

brede visie, die onmiskenbaar een stempel heeft gedrukt op het religieuze leven van

zijn tijd. Al in 1649, toen hij nog slechts licentiaat was, zond de toenmalige aartsbis-

schop van Mechelen, Jacob Boonen, hem samen met de theoloog Joannes Recht naar

Madrid. Recht en Gillemans dienden daar de steun te verwerven van de Spaanse

koning tegen de paus, die in 1642 Jansenius’ Augustinus veroordeeld had.30 In 1653 keer-

den zij terug. Tijdens de terugreis verbleven zij nog enige tijd in Parijs, waar zij verslag

uitbrachten aan de theologen die gelieerd waren aan de nabijgelegen abdij Port-Royal-

des-Champs, het centrum van de jansenistische beweging. Bij zijn terugkeer werd

Gillemans secretaris van Antoon Triest, de bisschop van Gent. Na diens overlijden in

1657 trad hij als gegradueerd kanunnik toe tot het Sint-Baafskapittel.31 In 1660 werd

Gillemans hiervan penitentiaris, zodat hij in de biecht, met volmacht, ook de zonden

mocht vergeven waarvoor alleen de bisschop absolutie kon verlenen.

Kort voordat Gillemans met Bourignon in contact trad, was hij benoemd tot land-

deken van Deinze.32 In deze functie was hij een belangrijke schakel tussen de bisschop

van Gent en de pastoors van zijn decanaat en zou hij onder meer betrokken raken bij

de in het bisdom woedende strijd over het berouw. Gillemans, die in een anoniem

uitgegeven geschrift stelling nam tegen het standpunt van de jezuïeten in deze

kwestie, vond dat men om zalig te worden niet kon volstaan met alleen berouw te

hebben over begane zonden uit vrees voor hellestraf (attritio). Men diende volmaakt

berouw te hebben uit liefde tot God en om Hemzelf (contritio).33 Alleen dan kon abso-

lutie verleend worden voor in de biecht beleden zonden en zou de penitent de eucha-

ristie mogen ontvangen. De strijd tussen het zogeheten attritionisme en het contritio-

nisme kwam naar alle waarschijnlijkheid ook in de gesprekken die Gillemans en

Bourignon met elkaar voerden, aan de orde. Uit de brieven en traktaatjes die zij tussen

1664 en 1667 schreef, blijkt in elk geval dat de kwestie haar niet is ontgaan.34

aanspraak op een religieuze spreekpositie
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Tijdens haar verblijf in Brussel kwam Bourignon in contact met een andere voor-

aanstaande seculiere geestelijke: de al genoemde Johannes Vernimmen, die kanunnik

van Sint-Goedele was.35 Vernimmen speelde een belangrijke rol in de wereld van de

vrouwelijke (semi)-religieuzen in Brussel. Hij was de stichter en de pastoor van het

Brusselse Klein Begijnhof. Het zal dus ook aan hem te danken zijn geweest dat Bouri-

gnon in 1663 onderdak vond op dat begijnhof. Vernimmen fungeerde tevens als geeste-

lijk leidsman van de birgitinessen en de lotharinessen. Daarnaast had hij nog een

aantal geestelijke dochters onder zijn hoede, onder wie Marie-Madeleine Laurin, die

naast het huis van de oratorianen woonde.36 Bij haar logeerde Bourignon in 1664,

tijdens een tweede verblijf in Brussel. Vernimmens activiteiten reikten nog verder. Hij

schreef ook een aantal handleidingen voor een christelijke levenswijze in de wereld en

vertaalde diverse ascetische geschriften uit het Frans.37

Toen Bourignon Vernimmen leerde kennen, werd hij verdacht van jansenistische

sympathieën. Hij zou in 1657 een rol gespeeld hebben bij de distributie van de

anoniem gepubliceerde Lettres provinciales. Met deze bundel brieven mengde de Franse

filosoof en sympathisant van Port-Royal, Blaise Pascal, zich in de strijd tussen de janse-

nisten en de jezuïeten. De Mechelse aartsbisschop André Creusen, een fervent anti-

jansenist, liet Vernimmen vanwege zijn betrokkenheid bij deze zaak zelfs gevangen-

nemen. Dankzij tussenkomst van de vicaris-generaal van het Mechelse kapittel, Aimé

Coriache, werd hij echter weer vrijgelaten. Wel kreeg hij een verbod opgelegd om te

preken en om het sacrament van de biecht toe te dienen. Pas na het overlijden van de

aartsbisschop in 1666 zou Vernimmen in zijn geestelijke functies hersteld worden.

Vernimmen raadde Bourignon aan om haar zaak aan Coriache voor te leggen. Die

was, zo hield hij haar voor, kerkelijk rechtsgeleerde en bekleedde als aartsdiaken en

vicaris-generaal van het Sint-Romboutskapittel een zeer hoge functie in het aartsbis-

dom Mechelen.38 Toen hij kort daarna hoorde dat Coriache in Brussel was, arrangeer-

de hij een ontmoeting tussen Bourignon en de aartsdiaken in het ‘Spreekhuis’ van het

convict van de oratorianen.39 Vernimmen hoopte dat zijn vriend Bourignon van dienst

kunnen zijn in haar strijd met de magistraat van Rijsel. Een paar dagen na het gesprek

met Bourignon liet Coriache haar per brief weten dat hij haar zaak aan God had opge-

dragen. Hij verontschuldigde zich dat hij zichzelf niet bekwaam achtte om haar te

helpen. Desondanks was Bourignon, zo verklaarde zij in La Parole de Dieu, er zelf wel

van overtuigd dat Coriache de man was die al haar ‘Vyanden’ zou overwinnen.40 Daar-

om besloot zij in 1663 naar Mechelen af te reizen en daar opnieuw contact met hem te

zoeken.

In Mechelen vond Bourignon wederom onderdak bij vrouwelijke (semi-)religieu-

zen. Zij logeerde eerst op het volgepakte Groot Begijnhof.41 Een Engelse reiziger die

juist in die periode Mechelen aandeed en langs het convent geleid werd, kreeg te horen

dat hier soms wel twaalfhonderd begijnen samenwoonden.42 Bourignon kreeg het er

al snel aan de stok met haar medebewoonsters. Haar behoefte aan afzondering werd

door hen niet op prijs gesteld. Een nieuw onderkomen vond zij bij de zwartzusters, bij

wie zij een maand of tien bleef (van juli 1663 tot mei 1664).43 Toen zij in december 1665

na een lange periode van afwezigheid weer terugkeerde in Mechelen vond zij onder-

dak bij Anna Sneesens, regentes van het kindertehuis Sint-Joseph. In de twee daarop-

volgende jaren bleef dit Bourignons vaste logeeradres.44

Coriache, bij wie Bourignon zich direct na aankomst in de stad gemeld had, verwees
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haar door naar Christiaan de Cort, de pastoor van de Sint-Janskerk.45 Bourignon had

haar eerste ontmoeting met hem in mei 1663 in de genoemde kerk.46 Waarom Coriache

Bourignon in contact bracht met de Mechelse oratoriaan, is niet helemaal duidelijk.

Misschien verwachtte hij dat De Cort in zijn hoedanigheid van rector en contractant

van het Sint-Josephshuis Bourignon van advies zou kunnen dienen. Dit als werkhuis

ingerichte kindertehuis had een vergelijkbare functie als het Rijselse armenhuis waar-

over Bourignon de scepter gezwaaid had, zij het dat het groter was en meer kinderen

telde.47 Uiteindelijk was het echter aan diezelfde De Cort te danken dat Bourignon haar

gasthuis in Rijsel definitief vaarwel zei toen hij haar in 1667 voorstelde om met hem

naar Noordstrand te gaan. Daar zou, zo spiegelde hij Bourignon voor, de door haar

beoogde gemeenschap van ware christenen gevestigd moeten worden. De Cort wist

waarover hij sprak, want van 1657 tot 1662 had hij namens zijn congregatie leiding

gegeven aan de financiële organisatie rond de inpoldering van Noordstrand. In die

hoedanigheid had hij het voor de westkust van Sleeswijk-Holstein gelegen eiland

tweemaal bezocht.

De Cort lijkt van alle geestelijken met wie Bourignon tussen 1662 en 1663 kennis-

maakte, het meest ontvankelijk te zijn geweest voor haar poging om de ware christe-

nen te mobiliseren door hen op te roepen om God te beminnen, de wereld te vermijden

aanspraak op een religieuze spreekpositie
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en de eigen wil te verloochenen. Als priester was hij zelf geheel en al gevormd door de

christocentrische spiritualiteit van het Oratoire (Oratorium Domini Jesu Christi). Dit secu-

liere priesterinstituut streefde naar de vervolmaking van het priesterschap in de geest

van Trente door zich te richten op zelfheiliging van de leden en verbetering van het

peil van de seculiere clerus. Het was in 1611 in Frankrijk gesticht door Pierre Bérulle.48

Wat hem voor ogen stond, is door Frijhoff omschreven als ‘een hiërarchisch opge-

bouwd heiligingsproces van kerk en samenleving: van de bisschop via de priester naar

de gelovige’.49 De priester zou in zijn leven zo nauwkeurig mogelijk de weg van

Christus moeten volgen. Daartoe behoorde onder andere een strenge gebedsascese. De

navolging van Christus impliceerde volgens Bérulle echter geen wereldverzaking. Het

was juist de taak van de priester om de ijdele wereld weer zin te geven door de band

met Christus uit te dragen. De priesters hoefden bij hun intrede geen geloftes af te

leggen, konden ieder moment weer uittreden en mochten vrijelijk over hun inkom-

sten en vermogen beschikken.50 Wel verplichtten zij zich tot een gemeenschappelijk

leven, tot gemeenschappelijke studie, tot een vaste beroepsbezigheid en tot onvoor-

waardelijke onderschikking aan hun bisschop, die naar eigen inzicht een beroep kon

doen op hun arbeid in zijn bisdom. Al in 1613 had de aartsbisschop van Kamerijk, Fran-

ciscus van der Burch, de aartshertogen Albrecht en Isabella geadviseerd om de oratori-

anen in hun steden toe te laten. Het duurde echter nog tot 1626 voordat de eerste vesti-

ging van het Vlaamse Oratoire in Leuven gesticht werd. In 1630 volgde het Mechelse

huis, waar De Cort als telg van een welgestelde notarisfamilie uit Hilvarenbeek nog

datzelfde jaar intrad. De huizen waren niet van elkaar afhankelijk en waren zelfstan-

dig voor zover het hun vermogens- en beheerszaken betrof. De Cort bekleedde diverse

bestuurlijke functies binnen het instituut. Zo was hij enige tijd overste van het

Mechelse huis en eerste assistent en plaatsvervanger van de proost van het Vlaamse

Oratoire. Daarnaast vervulde hij als pastoor van Sint-Jan allerlei pastorale taken.

Ten slotte raakte Bourignon tijdens haar verblijf in Mechelen nog bevriend met

Pierre Noels, die als gegradueerd kanunnik aan het Sint-Romboutskapittel verbonden

was. Noels, een Augustijner pater, was tijdens het episcopaat van Jansenius te Ieper

diens secretaris geweest.51 Met hem voerde Bourignon lange gesprekken over de gena-

de, over Augustinus’ denkbeelden hierover en over diens strijd met Pelagius.52 Op zijn

aanraden zou zij in Mechelen naar preken van anti-jansenisten zijn gaan luisteren.53

Dankzij Noels moet Bourignon zich dus een goed beeld hebben kunnen vormen van

de theologische controverse die ook in Mechelen tot grote verdeeldheid onder de

geestelijkheid leidde.

Naar Port-Royal?
Wat op groot verzet van de geestverwanten van Jansenius, voor wie Augustinus’ leer

over de predestinatie de leidraad was, stuitte, waren de nieuwe bullen die Innocentius

X in 1653 en Alexander VII in 1656 tegen het werk van de voormalige bisschop van

Ieper uitvaardigde. In 1653 ging het om een pauselijk veroordeling van vijf stellingen

die aan Jansenius’ Augustinus werden toegeschreven. Drie jaar later bevestigde de paus

dat de bewuste stellingen typerend waren voor het werk van Jansenius en dat zij

veroordeeld werden.54 Het leidde tot een verschuiving van de strijdvraag naar het

gezag van de paus, waardoor de kwestie tevens een kerkpolitieke dimensie kreeg.

Brandhaard van verzet werd de reeds genoemde Franse abdij Port-Royal-des-Champs.
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De aan dit cisterciënzerinnenklooster verbonden theologen waren afkerig van een

overwaardering van het oppergezag van de paus en maakten zich sterk voor de rol van

de bisschoppen in de lokale kerken. In dat opzicht deelden zij het standpunt van de

gallicanen, die zich beijverden voor een lokale rooms-katholieke kerk in Frankrijk.

Daarnaast werd het theologisch en geestelijk klimaat van Port-Royal gekenmerkt door

een verlangen terug te keren naar de spiritualiteit van de vroege kerk, met name naar

die van de woestijnvaders.

Van Bourignons geestelijke vrienden onderhielden Gillemans en Vernimmen

alsmede De Cort persoonlijke contacten met de theologen van Port-Royal (‘Messieurs

de Port-Royal’). In het geval van De Cort dateerden die contacten naar alle waarschijn-

lijkheid al uit de tijd dat hij in Frankrijk studeerde.55 Het kan Bourignon dus niet

ontgaan zijn waar Port-Royal voor stond.56 Dat maakt begrijpelijk waarom zij zich in

La Parole de Dieu ontvankelijk toonde voor de daar heersende spiritualiteit. In één van

de in haar autobiografie ingelaste dialogen met God werpt zij zelfs de vraag op of zij

niet naar ‘een Frans klooster in Vrankrijk, Port Royal’ moet gaan om daar Zijn werk te

beginnen. God raadt echter af om dit te doen. Hij antwoordt Bourignon als volgt:

Neen, gy zijt den Oorspronk en het Beginsel. Daar moet een veel meerder Eenvou-

digheyt zijn: dat is uw Werck niet.57

Deze passage vormt een cruciale schakel in de identiteitssturende functie van La Parole

de Dieu. Gods woord effent hier namelijk het pad voor een autonome geestelijke rol van

Bourignon buiten alle kerkelijke instituties om.

Conferenties en geschriften
Met de geestelijken die zij in 1662 en 1663 in Gent, Brussel en Mechelen had leren

kennen, voerde Bourignon intensieve gesprekken.58 Zij sprak zelf van ‘conferenties’.

Deze discussies droegen in belangrijke mate bij aan haar geestelijke heroriëntatie. Zo

blijkt uit de brieven die Bourignon tussen 1663 en 1666 schreef, dat haar opvattingen

over de sacramenten veranderden en zich in een meer spirituele richting ontwikkel-

den.59 In de praktijk leidde dat ertoe dat zij nog wel ter kerke ging, maar voortaan

slechts minimaal gebruikmaakte van de sacramenten. Zij beperkte zich hierin tot wat

voor haar als leek verplicht was.60 Tevens begon zij kritiek uit te oefenen op alle

vormen van uitwendige boetedoening of zelfkastijding. Dat soort zaken hadden ‘de

Godvruchtige menschen’ ingevoerd ‘als middelen, om de wederspannigheden onses

vleesch te dwingen, en sig aen God t’onderwerpen’. God had daartoe echter in het

geheel geen opdracht gegeven, aldus Bourignon.61 In het pauselijke verbod op het

bijbellezen door leken bleek zij zich al evenmin meer te kunnen vinden.62

Op de conferenties met haar geestelijke vrienden sprak Bourignon vrijelijk over ‘de

wonderen die God in en door haar gewerkt heeft, en der gene die hy voornemens is, in

het toekomende, noch door haar te doen’.63 De welwillendheid waarmee haar gespreks-

partners reageerden op wat Bourignon zelf als haar goddelijke boodschap beschouwde,

moet haar profetisch zelfbesef versterkt hebben. De Cort stelde de antwoorden die

Bourignon hem gaf op zijn vragen over de Kerk, de geloofsbelijdenis, het monastieke

leven en het evangelie, op schrift onder de titel ‘La lumière du monde’.64 De conferen-

ties met haar geestelijke vrienden inspireerden Bourignon zelf ook tot het schrijven van
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een reeks traktaatjes over de genade, vrije wil, preken en devoties, biecht, berouw, het

avondmaal, het gebed, het onderscheiden der geesten, et cetera.65 Deze stukken circu-

leerden in manuscript onder haar geestelijke gesprekspartners, die de geschriften voor

eigen gebruik kopieerden.

Toen Bourignon in 1666 tijdelijk Mechelen verliet om in Gent te gaan logeren,

zette zij de gedachtewisseling met haar Mechelse vrienden via brieven voort. Zij

instrueerde hen, hield hen op de hoogte van elkaars vorderingen en informeerde hen

over haar contacten in Gent. Zo schreef zij aan De Cort onder meer het volgende:

de Heer N. [Noels, MdB] maakt wel naeuwkeurige afschriften van mijne geestelij-

ke Schriften. Indien de Heer C. [Coriache?, MdB] daer lust toe had, het sou goet

zijn, dat hy de vier laatste Boeken sag.66

Mijn Heer Gillemans [...] heeft het Ondersoek der Ware Christenen, en ’t Geschrift

van de Liefde Gods gelesen, met het tweede en derde laatste Boek, dewelke my

dunkt, hy alle heeft gecopiëert; en segt my, dat het altemaal sijn Gevoelens zijn;

maar dat hy die noyt soo klaar heeft gekent, dan door ’t lesen mijner Schriften.67

Gillemans stimuleerde zelfs een van zijn geestelijke dochters om Bourignons ‘Gevoe-

lens’ te volgen. Die kwamen ‘van God’ zou hij haar gezegd hebben. Met deze juffrouw

Schinlielle voerde Bourignon in juli 1666 vele gesprekken over de ‘ware Volmaaktheyt’

en de ‘suyvere Liefde Gods’. Zij gaf Schinlielle ook brieven en andere geschriften van

haar hand ter inzage. De geestelijke dochter liet deze op haar beurt weer aan Gillemans

zien, die deze ‘hoog’ achtte, aldus Bourignon.68 En Noels zou haar gezegd hebben dat

het kopiëren van haar geschriften zijn ziel bijzonder gesterkt had.69

Uit Bourignons correspondentie blijkt kortom dat Noels, Coriache, Gillemans en

De Cort niet alleen ontvankelijk waren voor haar ‘Gevoelens’ maar haar ook aanmoe-

digden om die uit te dragen. Zij raadden haar zelfs aan om naar Leuven te gaan en haar

oordeel over de ondergang en verwoesting van de Kerk kenbaar te maken aan de doc-

tores van de Hoge School aldaar.70 Moet hieruit worden geconcludeerd dat Bourignon

zich het gedachtegoed van haar met het jansenisme sympathiserende vrienden op

succesvolle wijze had toegeëigend? Ja, maar tegelijkertijd was en bleef ze als leek en als

vrouw een buitenstaander, een buitenstaander die bovendien niet zozeer in leerstelli-

ge kwesties als wel in de religieuze praxis geïnteresseerd was. Dat Bourignon deson-

danks theologisch gezag kreeg toegemeten, wijst er veeleer op dat zij optimaal en over-

tuigend gebruik wist te maken van de ‘spreekruimte’ die vrijkwam in en door de

botsing tussen twee conflicterende vertogen over de vrije wil en de genade. Zij slaagde

er zelfs in om een eigen koers te bewandelen. Zo nam zij weliswaar krachtig stelling

tegen het berouw uit louter vrees voor straf (attritio) en beklemtoonde zij de noodzaak

van echt volmaakt berouw (contritio), maar verwierp zij tegelijkertijd de strenge gena-

deleer van de jansenisten, die maakte dat de mens God slechts vol huiver mocht nade-

ren. In Bourignons optiek zouden in principe alle mensen dankzij een speciale daad

van genade gered kunnen worden door het voorbeeld van Christus na te volgen en zich

weer tot God te richten.71
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Spreekbuis van God

De positieve respons van haar jansenistisch georiënteerde geestelijke vrienden moet

Bourignons zending een belangrijke impuls gegeven hebben. Zij begon tijdens haar

verblijf in Mechelen ook zelf in te zien dat de Kerk ver verwijderd was geraakt van het

ideaal van de eerste christengemeente. Dankzij dat nieuwe inzicht kreeg haar godde-

lijke zending voor het eerst concreet inhoud en richting.72 Deze omslag laat zich afle-

zen uit de uitleg van het visioen van 1635, die haar, zo schrijft zij in La Parole de Dieu, in

1663 werd meegedeeld.

Uitleg van het visioen
In een in La Parole de Dieu weergegeven tweespraak met God onthult Bourignon de

uitleg van haar ‘Visioen van een personnage’, dat zij in 1635 op haar kamer in het

ouderlijk huis in Rijsel gehad zou hebben. Gelet op haar kennismaking met het

augustinianisme zal het geen toeval zijn geweest dat de figuur met de mijter en de

rijkversierde rode koorkap alsnog geïdentificeerd werd als een adept van Augustinus:

Dien AUGUSTIN dien gy gesien hebt/ dat is een Man die den Geest en de

Gevoelens van den H. AUGUSTINUS hebben zal. De roodigheit van zijn Cap/

beteikent dat hy met Liefdadigheit zal overdekt zijn; het Goudt beteikent

het Geloof/ en de Gesteenten/ allerhande schoone Deugden. Ik vroeg; Is hy

niet Heylig, om dat niemand my hem aanwijzen kan? Men antwoorde: Neen; hy zal dat

worden door uwe Bemiddeling.73

In deze uitleg lijkt een impliciete verwijzing naar Coriache besloten te liggen, voor wie

La Parole de Dieu geschreven was en over wiens benoeming tot bisschop Bourignon zelf

speculeerde.74

Over de wijngaard die Bourignon gezien had, zei God: ‘dat is mijn Kerck; dewelcke

schoone Vruchten moet dragen/ wanneer gy die zult bearbeyt hebben’. Toen Bourignon

daarop vroeg waar die Kerk was, zag zij een grote vlakke weg voor zich waarop iemand

ter hoogte van haar knieën drie à vier scheppen aarde neerwierp. Zij kon echter niet zien

wie dat deed. Onder de aarde zag zij een grote wijnstronk, die was afgesneden maar er

toch nog zeer groen en krachtig uitzag. Hieruit sproten achtereenvolgens kleine scheu-

ten, ranken en ten slotte mooie vruchten. Het grijze kleed waarmee zij destijds bedekt

was, verwees naar de kleding die allen zouden dragen die haar volgden. Bourignon, die

zei dat zij niet kon geloven dat de Kerk zo verwoest was, kreeg daarop van God de vol-

gende opdracht:

Verklaart het Quaat/ en den armen Standt van mijn Kerck; en daar na zal ik

u andere dingen toonen.75

Met deze uitleg van het visioen uit 1635 is de cirkel van het in 1663 door Bourignon

vastgelegde levensverhaal rond. De vele raadsels waarvoor het visioen haar stelde, zijn

opgelost. De Augustinus, die zij gezien had, was, zo suggereerde zij aan het einde van

haar relaas, Coriache. Wat de haar van Godswege opgedragen zending inhield, was nu

ook duidelijk. Zij was door God geroepen om het ware christendom op aarde te
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herstellen. Dit nieuwe inzicht moet Bourignon ertoe gebracht hebben om haar

programma voor de ‘Herstelling van de Kerk’ te ontvouwen aan haar geestelijke vrien-

den. Zij deed dat in een in dialoogvorm geschreven tekst waarin zij Augustinus de rol

toebedeelde van instructeur en teruggreep op de door hem ontworpen regel voor het

religieuze leven.76

Bourignons pleidooi voor het herstel van de Kerk viel min of meer samen met de

hervatting van de partijstrijd tussen jansenisten en jezuïeten.77 Aan deze strijd lijkt zij

zich toch niet geheel te hebben kunnen of willen onttrekken. Zo worden de jezuïeten

in La Parole de Dieu als gezworen vijanden afgeschilderd.78 Toch impliceerde Bourignons

antipathie jegens de jezuïeten niet dat zij zich zonder meer achter de jansenistische

partij schaarde. Illustratief is de hierboven geciteerde passage waarin zij te kennen gaf

dat zij met Port-Royal sympathiseerde, maar tevens aangaf waarom zij haar lot niet aan

dit vrouwenklooster wilde verbinden.79 Onder verwijzing naar haar directe, onbe-

middelde relatie tot God wenste zij zich toch zoveel mogelijk aan de kerkpolitieke

strijd te onttrekken en zich boven de strijdende partijen te verheffen.80

‘Ik moet spreken, schrijven en ontfang kinderen’
Nog voordat Bourignon in La Parole de Dieu haar ontmoeting met Coriache ter sprake

brengt, beschrijft zij hoe God haar tijdens haar verblijf in Gent in 1662 onderhield over

de wijze waarop zij het voortouw moest nemen voor een nieuwe op het evangelie geïn-

spireerde leefgemeenschap. De betreffende passage laat zich lezen als het eerste

ontwerp van de door Bourignon te stichten gemeenschap van ware christenen:

Men seyde my: Gy zult Kinderen hebben/ die uwe Woorden zullen aanhoo-

ren/ en deselve in ’t werck stellen. Sy zullen u naargaan/ en u volgen buyten

het Beslach van de Weereld. Sy zullen al d’aardsche genegendheden verla-

ten/ om my te beminnen. Gy zult al t’samen niet dan eenen Geest zijn/ een

Hert/ en eenen Wille in my. Gy zult met malkander volharden in mijne Lief-

de. Neemt niets anders dan de noodzakelijkheit. Blijft altoos in Eenvoudig-

heyt en Armoede des Geest. Hebt noyt geen aankleving met iemand/ dan

gesamentlijk onder malkander. Dat het Hooft eenvoudiglijk Vader genaamt

word; en de andere/ Broeders ende Susters. Dat noyt iets onder u lieden ver-

deelt zy. Dat alles in ’t gemeen zy sonder eenige uitsondering.

In deze op te richten kloosterlijke gemeenschap is nog wel een plaats ingeruimd voor

priesters, maar deze lijkt tamelijk marginaal te zijn:

Hebt anders geen Priesters dan voor de noodzakelijkheyt. Bearbeydt de

Aarde. Zijt te samen vereenigt/ gelijk als ik met mijnen Vader vereenigt

ben/ sonder gedeeltheyt van Ouderdom/ van Geslacht of Conditie.

Vereyscht niet anders dan alleen mijne Glorye. Ontfangt alle die u toege-

sonden worden; en behoud niemand van die gene dewelke sich ontrekken

van d’Eenvoudigheyt mijns Evangeliums.81

In het vervolg van La Parole de Dieu eist Bourignon stapsgewijs haar nieuwe subjectpo-

sitie op, hetgeen op pregnante wijze tot uitdrukking komt in de tussenkopjes die het
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relaas onderbreken: ‘Ik moet spreken’; ‘Ik moet schrijven’; ‘Ik ontfang kinderen’. Deze

doelstellingen culmineren in een ‘Na-reden, of Besluyt’, waarin Bourignon haar eigen

levensverhaal ten slotte op metaniveau becommentarieert en zelfbewust het woord tot

de lezer richt. Niet langer uit zij twijfels over haar eigen onvermogen om Gods

opdracht waar te maken of vraagt zij zich wanhopig af waarom Hij uitgerekend haar

heeft aangezocht om de ware christenen te verzamelen. Kort en bondig formuleert zij

nu waarom God haar gezonden heeft:

Mijne Woorden zijn een weinig hart om te verteren, voor de swakheit van de

hedensdaagsche Magen; maar indien men deselve wel herkaauwdt, soo zal men

veel Voedsel en kracht daar uit trekken om te herleven. Ik heb dit alles tot geen

ander eynde geschreven, dan alleen om te verklaren ’t gene dat Godt my leerdt,

aan degene die bereyt zijn om sijne Onderwijsingen te volgen. ’t En is niet dat ik

wil onderwijsen; om dat my sulks niet toekomt; maar ik soek alleenlijk de goede

Zielen op te wekken van hare Dootslapende Siekte, dewelke hun verhindert te

sien, dat ’er nu geen ware Christenen meer op Aarden zijn; en dat wy nu tegen-

woordig in ’t Rijk des Anti-Christ leven.82

Uit het nawoord blijkt dat het in opdracht van Coriache geschreven levensverhaal tege-

lijkertijd ook een instrumentele functie had. Door haar autobiografie onder de titel La

Parole de Dieu te schrijven, eigende Bourignon zichzelf toe wat zij als haar goddelijke

opdracht beschouwde. Zij deed dat door in La Parole de Dieu een reeks van dialogen met

God op te nemen waarin Hij haar direct instrueerde. Hierdoor steeg het levensverhaal

uit boven de lineaire opeenvolging van feiten en kon de inbreuk op de kerkelijke

hiërarchie en op de maatschappelijke orde, die Bourignon met haar gezagsaanspraken

maakte, gelegitimeerd worden.

Een nieuwe Hulda
In oktober 1663 overhandigde Bourignon La Parole de Dieu aan Coriache. In het begelei-

dend schrijven vroeg zij hem om haar ‘liefdadiglijk te waarschouwen van de fouten en

gebreken’ die hij tegenkwam, zodat zij deze zou kunnen herstellen en verbeteren.

Zaken waaraan Coriache twijfelde, wilde zij graag toelichten. Eventueel konden ook

getuigen worden opgeroepen om het een en ander te bekrachtigen. Ten slotte verze-

kerde zij hem dat er geen twijfel over kon bestaan dat het God was die tot haar ziel

sprak. Zij had dat menigmaal ondervonden door de ‘bewegingen van den grondt der

Ziele’. Volgens haar kon in deze ‘suiveren geestelijken Grondt’ noch de duivel noch de

imaginatie ‘daar iets toe of by voegen’.83

Coriache was er na lezing van La Parole de Dieu van overtuigd dat Bourignon door de

Heilige Geest bestierd werd. Dat blijkt uit zijn correspondentie met haar oude biecht-

vader in Rijsel, Nicolas Lambert.84 In een op 12 december 1663 aan hem geschreven

brief bekende Coriache dat hij aanvankelijk moeite had gehad om de ‘wonderen die

Godt in en door haar gewerkt heeft’ te geloven. Omdat hij ‘alles tot in den gront [had]

willen doorsien, en de dingen van uyt haar oorspronk ophalen’, had hij Bourignon

opdracht gegeven haar leven op schrift te stellen. Examinatie van haar levensverhaal

had hem tot een ander inzicht gebracht:
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Maar t’zedert dat my Godt door zijn goetheyt de oogen van de Geest geopent

heeft, en dat ik haar woorden, daden, en voornemens, volgens de regelen des

Evangeliums ondersogt heb, soo is my geen de minste stoffe van twijffel meer

overgebleven, noch dat men ’t zy op wat wijse het ook zy, daar van iets tot de

valsche verschijninge, of tot de konstige bedriegerijen van versieringe kan over-

brengen.85

Wel betreurde hij het, zo liet hij Lambert weten, dat Bourignon niets over haar jeugd

had geschreven en vele ‘dingen, dewelcke tot de Eere Godts dienstig soude zijn’ had

weggelaten.86

Opvallend is dat Coriache in zijn briefwisseling met Lambert Bourignon conse-

quent betitelde als ‘u Geestelijke Dogter’ en voortdurend refereerde aan diens invloed

op haar en aan het gezag dat hij als pastoor over haar had. Wat de vicaris-generaal niet

wist of niet wilde weten, was dat de gezagsverhoudingen geleidelijk aan waren omge-

keerd, en dat niet de pastoor leiding gaf aan Bourignon maar zij aan hem. In zijn

antwoord aan Coriache liet Lambert hierover geen misverstand bestaan. Op het

moment dat hij deze brief schreef, verbleef Bourignon bij hem in Rijsel. Zij was terug-

gekeerd naar haar geboortestad om te onderhandelen over een akkoord met het gast-

huis. Lambert had haar zijn huis als schuilplaats aangeboden. Zonder enige terughou-

dendheid schreef hij aan de Mechelse vicaris-generaal dat hij dit gedaan had in de

hoop ‘door middel van haar de genade en de gaven van God’ te verkrijgen.87 Na lezing

van La Parole de Dieu had hij ook maar één conclusie kunnen trekken: dat God ‘ge-

duuriglijk in haar, en selfs op een gantsch volmaakte wijse’ werkte.

Niet alleen de deken van Rijsel maar ook de Mechelse oratoriaan De Cort getuigde

tegenover Coriache van Bourignons gaven. De Cort liet de vicaris-generaal per brief

weten dat zij van God gezonden was.88 Hij eiste in zijn schrijven een positie voor haar

op die de kerkelijke hiërarchie te boven ging, door haar als een ‘werktuyg van den

H. Geest’ te beschouwen. Daartoe maakte hij een vergelijking met de oudtestamenti-

sche profetes Hulda, die de hogepriester Hilkia uitleg gaf over het door hem gevonden

‘Boek van de Wet’ in het huis des Heren (2 K 22,14-20). Dat was, zo hield De Cort 

Coriache voor, Deuteronomium oftewel de ‘tweede Wet of de tweede instellinge van

Gods Wet’, die een ‘afbeeltsel’ was van hetgeen onder de ‘Wet des Evangeliums’ gedaan

zou worden. Nu was de tijd gekomen om de eertijds opgerichte maar inmiddels verge-

ten en verloren gegane ‘Wet des Evangeliums’ voor de tweede maal te vernieuwen en in

te stellen ‘onder de bediening van een nieuwe Hulda’. In de ogen van De Cort vervulde

Bourignon die rol:

wy hebben hier een sterke Vrouw, Vriendinne van Godt, begunstigde van Jesus,

werktuyg van den H. Geest, dewelke meerder [cursivering MdB] is als Hulda, aan

dewelke Godt sich op een extraordinaare wijse openbaart [...] Ik heb nooyt van

den Aarts-Bisschop, noch Bisschoppen, noch Pastooren, noch van mijne Bestier-

ders en Opperhoofden, Oppervoogden, noch van de Heyligen, noch onmiddelijk

van Godt selfs, niet meerder goet ontfangen als van haar, door Godt alleenlijk.89

Dit inzicht had, zo voegde hij eraan toe, gedurende ‘eenige daagen een smertelijk

gevoelen’ in zijn ‘inwendigste’ losgemaakt.90 Het moest hier wel om een ‘profetes’
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gaan, zo oordeelde hij. Daarom deed hij een dringend beroep op de vicaris-generaal om

Bourignon te raadplegen en te geloven wat deze ‘nieuwe Hulda’ van Godswege

meedeelde.

Uit de correspondentie van Coriache met Lambert en De Cort blijkt dat de vicaris-

generaal, hoezeer hij ook overtuigd mocht zijn van Bourignons authenticiteit, zich als

geestelijk gezagsdrager toch ook voor een dilemma geplaatst zag. Bourignon weigerde

immers zich te voegen naar de kerkelijke hiërarchie en zich aan het gezag van een

geestelijk leidsman te onderwerpen. Zij eiste als leek en als vrouw zelfs een hogere

subjectpositie op dan de clerus en wilde uitsluitend God nog als autoriteit erkennen.

De Cort bood een uitweg door Bourignon als een profetes in de oudtestamentische

traditie en daarmee als een instrument van God te presenteren. Lambert was zelfs

bereid om als haar spreekbuis te figureren. In een brief van 10 november 1667 verzocht

hij Bourignon om hem ‘des grandes secretes d’en haut’ te openbaren: ‘Les prophetes

prenoient le soing de faire entendre au peuple l’occasion des evenemens arrivants,

pour en procurer les remedes pour appaiser l’ire de dieu’.91 Hiermee doelde hij onge-

twijfeld op de rampspoed die Rijsel in augustus van dat jaar getroffen had, toen de stad

zich na een kortstondig beleg had moeten overgeven aan de troepen van de Franse

koning, Lodewijk XIV.92 De Rijselse pastoor maande Bourignon om op te schrijven wat

God haar meedeelde ‘touchant l’estat miserable du monde, et des hommes chrestiens

de ce temps’. Deze goddelijke boodschap diende vervolgens gepubliceerd en gepredikt

te worden, aldus Lambert.

Bourignon zelf had al in een brief van maart 1665 aan een ‘geleerd geestelijke’ laten

weten dat zij vastbesloten was om te openbaren wat God haar meedeelde. Naar haar

zeggen was Zijn tijd gekomen en wilde Hij dat zij sprak.93 Haar boodschap kwam er

kort samengevat op neer dat het einde der tijden nabij was en dat de christenen op

aarde daadwerkelijk zichzelf zouden moeten verzaken en zich van de wereld zouden

moeten afkeren als zij gered wilden worden. De plagen en rampen die God in de huidi-

ge tijd op aarde neer liet dalen, onderstreepten hoezeer Hij ‘vertoornd’ was.94 Bouri-

gnon beweerde zelfs al de antichrist te hebben gezien, wiens verschijning op grond van

de Openbaring van Johannes als een van de tekenen van het einde der tijden werd

opgevat.95 Alleen door in de voetsporen van Jezus Christus te treden en een evangeli-

sche levenswijze aan te nemen zou de mens de liefde van God kunnen terugwinnen en

zijn zielenheil veilig kunnen stellen. Het evangelie, ‘dat Jesus Christus selfs ons betee-

kent heeft’, was voor Bourignon de ‘regel van een waerachtig Christen’. In een van haar

brieven uit 1666 verbond zij daaraan de volgende conclusies:

De leere Jesu Christi, is sijne Bruid, onbeweeglijk, vast-duurende, en onbevlekt.

Buiten de selvige is’er geen saligheid. Dit is de eenige Kerk, die den Hemel opent;

de eenige waerheid, en het leven der ziel; altijd vast, altijd heilig, altijd bestendig,

sonder te kunnen dwalen, noch veranderen, niet meer als God. Alle regelen,

buiten de selvige, zijn niet dan ongeregeltheden: alle leeringen, buiten de selvige,

zijn niet dan dwalingen, onnutte besigheden, en bedriegerien, door de menschen

uitgevonden.96

Het zal duidelijk zijn dat de door Bourignon voorgestane boodschap en vrije profeti-

sche rol binnen de post-Tridentijnse kerk ontoelaatbaar waren. Zij botsten niet alleen
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met de strakke, mannelijke hiërarchie maar vormden een regelrechte aantasting van

het kerkelijk leergezag en de rooms-katholieke heilsleer, die ervan uitging dat er

buiten de eigen geloofsgemeenschap geen heil te vinden was (extra ecclesiam nulla

salus).97 Het Vijfde Lateraans Concilie (1512-1517) had bovendien profeteren in preken

verboden en bepaald dat elke aanspraak op goddelijke openbaring door een bisschop

of de paus getoetst moest worden.98 Het is daarom zeer twijfelachtig of Bourignon

haar boodschap zou kunnen openbaren zolang zij zich in de invloedssfeer van de

rooms-katholieke kerk bevond. In geen geval wilde zij haar geschriften ter goedkeu-

ring voorleggen aan een censor librorum, een kerkelijke censor.99 Publicatie van haar

werk in de Zuidelijke Nederlanden werd hierdoor vrijwel onmogelijk. Het is dus niet

verwonderlijk dat Bourignon ook zelf al vrij snel tot de conclusie kwam dat zij in

Brabant of Vlaanderen niets meer kon uitrichten ter ere van God of voor het heil van de

christenen.100

Noordstrand als de door God aangewezen locatie

In 1667 besloot Bourignon haar zaak in Rijsel definitief te laten rusten. Zij ambieerde

het regentschap van het armenhuis niet langer nadat De Cort haar ervan had weten te

overtuigen dat haar roeping elders lag.101 Hij hield haar voor dat de aangewezen loca-

tie voor de te vormen gemeenschap van ware christenen niet in de Zuidelijke Neder-

landen gevonden moest worden maar in het veel noordelijker gelegen Sleeswijk-

Holstein, en wel op het eiland Noordstrand (Nordstrand). De Cort geloofde dat God dit

woeste en geïsoleerde oord gereserveerd had voor de door Bourignon te verzamelen

ware christenen. Daarmee kreeg het motief van de woestijn of de wildernis opnieuw

een geografische invulling.

De rol van Christiaan de Cort in de Noordstrandonderneming
Voor zijn kennismaking met Bourignon was De Cort als ‘Directeur van Noordstrand’

belast geweest met de zakelijke leiding van het bedijkingsproject op Noordstrand, dat

in de catastrofale stormvloed van 1634 grotendeels in zee verdwenen was. Meer dan

zesduizend eilandbewoners (zo’n zeventig procent van de bevolking) en circa vijftig-

duizend stuks vee waren daarbij verdronken.102 Voor de aanbesteding van het herstel

van de zwaar beschadigde en ten dele weggeslagen dijk had de toenmalige landsheer,

hertog Frederik III van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, contact gezocht met particuliere

ondernemers in de Republiek der Verenigde Nederlanden en met de Staten-Generaal.

Tot daadwerkelijke investeringen kwam het echter niet, waardoor de zee vrij spel hield

en de binnendijken verder in verval raakten.103 Wel kreeg de landmeter François

Symonsz. Indervelde uit Dordrecht in 1641 van Cornelis Musch, griffier van de Staten-

Generaal, opdracht om een kaart van het gebied te maken. Indervelde stelde ook een

plan op voor de herbedijking. Hij was bereid deze voor eigen rekening te nemen, toen

bleek dat Musch geen overeenstemming met de hertog kon bereiken over de voor-

waarden voor de inpoldering.104

Uiteindelijk was het Quirinus Indervelde, een zoon van François Indervelde, die

het plan voor de eerste herbedijking zou verwezenlijken. Samen met zijn broers Johan

en Nicolaes en drie andere hoofdparticipanten was hij bereid de bedijking van de
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eerste polder te financieren. De feitelijke werkzaamheden zouden moeten worden

verricht door ervaren dijkwerkers uit Brabant, die de strijd met de zee durfden aan te

binden.105 Deze arbeidskrachten waren overwegend katholiek, terwijl het eiland waar-

op zij moesten gaan werken en wonen sinds 1528 volledig luthers was. Indervelde en

zijn compagnons realiseerden zich dat er voor de nieuwkomers aparte kerkelijke voor-

zieningen gecreëerd zouden moeten worden. In de overeenkomst die zij in 1652 met de

hertog sloten, werd daarom bepaald dat op het eiland voortaan vrijheid van godsdienst

zou worden gegarandeerd voor rooms-katholieken en gereformeerden.106 In hetzelfde

contract werd ook vastgelegd dat Indervelde en zijn compagnons de ondergelopen

gronden van Noordstrand in erfelijk bezit kregen, met inbegrip van de hoge heerlijke

rechten. De contractanten organiseerden de hoge gerechts- en grondheerlijkheid

vervolgens als een soort vennootschap op aandelen, voor regeling van de herbedijkin-

gen en voor uitoefening van het bestuur en de rechtspraak. In 1654 kwam de inpolde-

ring van de naar de hertog vernoemde Frederikskoog gereed.107 De totale kosten

bedroegen 228.000 gulden, oftewel 360 gulden per hectare, wat voor die tijd een enor-

me som geld was.108

Dat Christiaan de Cort in 1654 bij de Noordstrandonderneming betrokken raakte,

was te danken aan zijn familierelatie met Quirinus Indervelde.109 Indervelde en zijn

medeparticipanten achtten heeroom Christiaan de aangewezen persoon om de rooms-

katholieke zielzorg op Noordstrand te organiseren. De Cort stelde daarop gelden ter

beschikking voor de aanstelling en bezoldiging van een priester en koster-school-

meester.110 Als tegemoetkoming in de kosten verkochten de hoofdparticipanten hem,

als overste van het Mechelse Oratoire, tegen zeer gunstige voorwaarden twaalf dema-

ten land en een vijfde deel van de tiendrechten van de reeds bedijkte en nog te bedijken
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gronden.111 Weldra bleken overstromingen echter extra investeringen noodzakelijk te

maken. De Cort, die niet onbemiddeld was en als oratoriaan over zijn eigen vermogen

mocht beschikken, droeg in 1656 zelf vierduizend gulden bij. Toen een van de eerste

hoofdparticipanten vervolgens zijn aandeel wilde verkopen, nam De Cort dit met geld

van zijn moeder en broers en zusters over. Zo kwam hij buiten zijn deel van de tiend-

rechten in het bezit van 150 hectare grond in de Frederikskoog en tweevijfde van de

aandelen.

Toen duidelijk werd dat de vier hoofdparticipanten niet over voldoende gelden

beschikten om nog een tweede inpoldering te financieren, werd De Cort gevraagd om

geld te fourneren en nieuwe investeerders te zoeken. Daartoe was hij bereid, misschien

wel vanwege het geldelijk gewin dat ten goede zou kunnen komen aan het Vlaamse

Oratoire, in het bijzonder aan het Mechelse huis, en aan zijn familie en vrienden. Ook

meer ideële, missionaire motieven kunnen een rol gespeeld hebben. Voor de oratoria-

nen zal immers het vooruitzicht van het herstel van de rooms-katholieke eredienst op

protestants grondgebied een aanlokkelijk perspectief zijn geweest.112 In 1656 benoem-

den de hoofdparticipanten De Cort voor een periode van veertien jaar tot ‘Directeur

van ’t Eiland Noortstrant in ’t Hertogdom Holstein’. De Cort kreeg hiermee namens

zijn congregatie de zakelijke leiding van de bedijking van het eiland in handen en een

volmacht om land op Noordstrand te verkopen en geld op te nemen.113 Mede dankzij

zijn inspanningen kon in 1657 de Maria-Elisabethkoog worden ingedijkt.114 Zes jaar

later, in 1663, kon zelfs een derde polder, de Trendermarschkoog, worden bedijkt.115

Voor de oratorianen liet De Cort op de zuidwesthoek van de Maria-Elisabethkoog een

Oratoire met huiskapel oprichten, het zogenaamde ‘Heerenhuys’. Tevens gaf hij

opdracht om een gebedshuis te bouwen op de dijk, daar waar de drie nieuw ingedijkte

polders samenkwamen. Zo verrees in 1662 op luthers grondgebied het, nu nog

bestaande, kerkje dat vernoemd is naar Theresia van Avila.116

De voor de bedijking benodigde gelden wist De Cort te verzamelen door meer dan

vijftig nieuwe investeerders voor de inpoldering van Noordstrand te interesseren.117

Hij maakte hiervoor gebruik van zijn eigen familie- en vriendennetwerk en van zijn

contacten in en buiten het Oratoire. Om de Franse jansenisten voor het project te

winnen, reisde hij zelfs naar Parijs.118 Potentiële belangstellenden hield hij onder ande-

re voor dat zij met hun investeringen een hoog rendement konden behalen (acht

procent). Tot de groep die gronden in de reeds bedijkte polders en aandelen in de heer-

lijkheid kochten, behoorden zowel leken als geestelijken: familieleden van De Cort,

zijn Mechelse confrères, verschillende andere huizen van het Oratoire, Margareta de

Vendeville (een van de weldoensters van het Mechelse huis), de apostolisch vicaris in de

Nederlandse Republiek, Johannes van Neercassel (zelf een oratoriaan), en bekende

Franse jansenisten als Antoine Arnauld, Pierre Nicole en Louis Gorin de Saint-

Amour.119 Laatstgenoemde was in 1661 door De Cort meegetroond naar Noordstrand in

de hoop de toekomstige Franse participanten te kunnen overtuigen van het belang van

de investeringen.

De aanvankelijke successen die De Cort als directeur van het bedijkingsproject wist

te boeken, getuigen niet alleen van een groot organisatie- en netwerktalent maar ook

van zijn ondernemingsdrang en enthousiasme. Tegelijkertijd verraden zij ook een

misschien wat al te optimistische en impulsieve aard. Uiteindelijk zou de hele onder-

neming De Cort volledig boven het hoofd groeien. Het is echter zeer de vraag of dat
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geheel en al op zijn conto moet worden geschreven. De voortgang van het bedijkings-

project was immers sterk afhankelijk van onberekenbare factoren (weersomstandighe-

den, overstromingen). Hierdoor bracht de onderneming grote financiële risico’s met

zich mee. Het is dus niet zo verwonderlijk dat De Cort in 1662 vanwege financiële

problemen zijn directeurschap besloot neer te leggen. Twee jaar later deed hij zijn

rechten op de tienden, landerijen en huizen op Noordstrand voor 76.700 gulden over

aan de proost van het Vlaamse Oratoire, Judocus van der Linden.120

Vervulling van een oude profetie
De kennismaking met Bourignon en het besef hier met een verkondigster van de

goddelijke waarheid te doen te hebben, deden De Cort in 1667 besluiten om de

verkoop van zijn tiendrechten en bezittingen op Noordstrand ongedaan te maken.

Dankzij zijn gesprekken met Bourignon was hij het eiland in een ander, profetisch,

licht gaan bezien. Als het einde der tijden nabij was en God, zoals Bourignon verkon-

digde, ergens op aarde een hoekje had gereserveerd als toevluchtsoord voor zijn vrien-

den, dan moest dat Noordstrand zijn. Op het moment dat hij tot dit inzicht kwam, zou

De Cort enthousiast zijn opgesprongen en geroepen hebben: ‘Je l’ay, moy, ce petit coin

que Dieu reservera: c’est l’Isle de Noortstrand.’121 Ongetwijfeld meende hij dat zijn

inspanningen voor de herbedijking van Noordstrand niet voor niets waren geweest als

hij daar ter plaatse met Bourignon een gemeenschap van ware christenen zou kunnen

vestigen.

Bourignon wist dat zij zou kunnen bijdragen aan De Corts eerherstel wanneer zij

op zijn plannen met Noordstrand zou ingaan. Omgekeerd was hij ook voor haar een

aantrekkelijke bondgenoot. Niet alleen geloofde hij onvoorwaardelijk in haar gezags-

aanspraken, maar hij vertegenwoordigde ook een bepaalde autoriteit. Bovendien, zo

hadden zijn eerdere successen met het bedijkingsproject uitgewezen, was hij daad-

krachtig en beschikte hij over een groot organisatietalent. Dit alles kan verklaren waar-

om Bourignon De Cort ondersteunde in zijn pogingen om weer aanspraak te maken

op zijn functie van ‘Directeur van Noordstrand’. Naar eigen zeggen maakte zij zelf de

minuut op van het rekest dat De Cort bij de Grote Raad van Mechelen indiende om de

verkoop van zijn belangen ongedaan te maken.122

Op 3 september 1667 wees de Grote Raad vonnis. Hierbij werd het verkoopcontract

geannuleerd op voorwaarde dat De Cort zijn schulden binnen een jaar en zes weken zou

aflossen.123 Hij was echter niet in staat om de koopsom terug te betalen en kon niets te

gelde maken omdat de oratorianen tot de totale schulddelging in bezit bleven van de

percelen op Noordstrand. Deze ondoorzichtige constructie zou later grote problemen

geven, toen Bourignon, als erfgenaam van De Cort, en het Mechelse Oratoire elkaars

aanspraken op Noordstrand betwistten. Problematisch was ook dat Bourignon in 1664

zelf vierduizend gulden in het bedijkingsproject investeerde, terwijl zij daarnaast geld

aan De Cort leende om de bouw van een dam te kunnen financieren.124 Hierdoor raak-

ten ook de financiële belangen van Bourignon en De Cort verstrengeld.
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Vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden

Het vooruitzicht om zelf op Noordstrand te gaan wonen, boezemde Bourignon

aanvankelijk grote angst in. De gedachte alleen al had haar geruime tijd met afschuw

vervuld. Maar in februari 1667 liet zij De Cort weten dat zij er toch wel iets voor begon

te voelen: ‘Je sente comme quelque inclination d’aller demeurer sur le lieu, ce que me

faisoit au passé horreur a penser.’125 Uiteindelijk zouden Bourignon en De Cort nog

datzelfde jaar besluiten om samen naar het eiland te vertrekken. Die beslissing zal

echter mede zijn ingegeven door de groeiende tegenstand die beiden van het Mechelse

Oratoire ondervonden.

De Cort verkeerde op gespannen voet met het Oratoire vanwege de schulden die hij

voor de bedijking van Noordstrand had gemaakt en vanwege zijn sympathie voor

Bourignon. In de ogen van de proost van het Vlaamse Oratoire, Judocus van der

Linden, was zij een dwaalgeest wier opvattingen in strijd waren met de leer van de

kerkvaders en concilies.126 Hij hield haar voor een gevaarlijk en hoogmoedig persoon,

die er ketterse gevoelens op na hield. Zo zou zij zich verwaardigd hebben zichzelf een

‘Heilige’ te noemen. Ook zou zij gezegd hebben dat zij getrouwde personen kende, die

‘arbeide[n] om het leven te winnen, die vreedsamige en oprechte luiden waren’ en daar-

om bij haar in hoger aanzien stonden dan ‘meenigte Religieusen sonder deugt, die de

volmaektheid gestelt hebben in het dragen van een kleet, of Godsdienstige belydenis,

blijvende sonder volmaektheid of boeten’.127 De proost zou hieruit hebben afgeleid dat

Bourignon de huwelijkse staat hoger achtte dan de maagdelijke. Mede hierom drong

hij er bij het vicariaat van Sint-Rombouts op aan om een onderzoek naar haar in te stel-

len.128

Voor Bourignon was het optreden van de proost reden om haar beklag te doen bij

de ‘Vicarius Generael van den overledenen Bisschop’ en bij andere raadsheren van het

Sint-Romboutskapittel.129 Zij wilde zichzelf voor de kerkelijke rechtbank verdedigen

omdat zij van ‘ketterij’ beschuldigd was. Coriache kon haar dit echter niet toestaan

zolang er bij het kapittel geen aanklacht tegen haar was ingediend. Wel had hij ‘buiten

het Gericht’ horen zeggen dat zij ‘gevoelens had, tegenstrijdig aan de H. Vaders en

Concilien’ en dat zij ‘den Houwelijken-staet meer achtede als de Maagdelijken’.

Hoezeer Bourignon er alleen al daarom op aandrong dat hij als ‘vader van de Kerk’ een

onderzoek naar haar instelde, de kans om zich ‘in ’t Recht’ te verdedigen kreeg zij niet.

Ook bij de wereldlijke overheid ving zij bot. De magistraat van Mechelen weigerde

haar zaak te onderzoeken omdat zij niet formeel in staat van beschuldiging was

gesteld.130 Om zichzelf op voorhand vrij te pleiten besloot Bourignon maar weer naar

het wapen van de notariële attesten te grijpen. Op haar verzoek verschenen De Cort en

diverse vrouwelijke religieuzen met wie zij in Mechelen bevriend was geraakt, in

februari 1667 voor notaris J. Horte om een getuigenis ten gunste van haar persoon af te

leggen.131 Of deze actie enige invloed gehad heeft op de door de proost ondernomen

stappen, is niet bekend. Tot een officiële aanklacht en een kerkrechtelijk onderzoek

kwam het in elk geval niet.

Vertrek naar Noordstrand moet Bourignon uiteindelijk ook een aanlokkelijker

perspectief hebben geleken dan terug te keren naar het inmiddels door Franse troepen

bezette Rijsel. Wat had zij daar bovendien nog te zoeken nu eerherstel na de toverijaf-

faire was uitgebleven en haar naaste familieleden allemaal overleden waren?132 Daarbij
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kwam dat zij dankzij het geld en de onroerende goederen in en buiten Rijsel die zij van

haar ouders had geërfd, genoeg financiële armslag had om een nieuw avontuur aan te

gaan. De huizen en landerijen die zij bezat, leverden alleen al een jaarinkomen van ten

minste elf- à twaalfhonderd gulden op.133 Ook De Cort kon over zijn eigen gelden

beschikken. Hij was in zijn hoedanigheid van pastoor van de parochie van Sint-Jan

echter nog wel formeel gebonden. Maar nu hij meende dat er op Noordstrand een

nieuwe bestemming voor hem in het verschiet lag, voelde hij zich blijkbaar niet langer

verplicht aan zijn parochianen en aan zijn ordegenoten. Zonder zijn superieuren over

het voorgenomen vertrek naar Noordstrand in te lichten verliet hij op 2 december 1667

samen met Bourignon Mechelen.134

Vanuit Mechelen wilden Bourignon en De Cort eerst naar Amsterdam reizen.135 De

Cort hoopte daar zijn financiële zaken met betrekking tot het bedijkingsproject te

kunnen afwikkelen. Daartoe diende hij zich in verbinding te stellen met zijn neef, de

Amsterdamse koopman Jan de Swaen, die in 1660 als zaakgelastigde van het Mechelse

Oratoire voor Noordstrand was aangesteld.136 Na een kort oponthoud in de Hollandse

metropool zou De Cort, zo was het plan, met Bourignon doorreizen naar Noordstrand.

Een tussenstop in de buiten het gezag van Rome staande Republiek der Verenigde

Nederlanden was ook voor Bourignon een aanlokkelijk vooruitzicht. Zij stelde zich ten

doel in het ‘ketterse’ Noorden een begin te maken met de publicatie van haar geschrif-

ten. Tijdens haar verblijf in Mechelen had zij verschillende stukken geconcipieerd die

daar al in manuscriptvorm gecirculeerd hadden. Toen zij in 1665 tijdelijk in Rijsel

verbleef, had zij nog een uitleg van Matteüs 24 en 25 geschreven.137 In Amsterdam

heerste vrijheid van drukpers en zou haar werk niet aan een censor te hoeven worden

voorgelegd alvorens het kon worden gedrukt en uitgegeven. Als eerste zou zij daar, zo

nam zij zich voor, ‘La lumière du monde’ laten drukken, het geschrift waarin haar

gesprekken met De Cort waren opgetekend.138

Bourignons publicitaire overwegingen zijn het beste bewijs dat het haar volkomen

ernst was met haar aanspraak op een religieuze spreekpositie.139 Daarvoor was in haar

geval niets minder nodig dan een breuk met de rooms-katholieke instituties en kaders.

In de buiten het gezag van Rome staande Noordelijke Nederlanden zou zij bevrijd zijn

van de bescherming en bevoogding van de katholieke geestelijkheid, maar stond zij

tevens voor de opgave haar publieke zending opnieuw vorm en inhoud te geven.

aanspraak op een religieuze spreekpositie
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Plattegrond van Amsterdam. In december 1667 betrok Antoinette Bourignon hier samen met Christiaan de Cort 
een huis, dat, zo beweerde Pierre Poiret later, ‘aan de Waterkant, in een seer ver af-gelegen plaats’ gelegen was.
Dat laatste was niet helemaal waar. De woning lag namelijk in de Haarlemmer Houttuinen (zie het omcirkelde
gebied) en maakte deel uit van een huizenblok dat aan enige pakhuizen grensde ( foto: UBU, uit Joan Blaeu,
Toonneel der Steeden van de Vereenighde Nederlanden, 1649).

‘ik moet spreken’




