
hoofdstuk 3 Naar een publieke zending
Amsterdam, 1667-1671

[...] dat ik in ’t binnenste van mijne ziel gevoel, dat de tijd is gekomen om nu te spreken,

en niet meer te swijgen.

Antoinette Bourignon, Licht schijnende in de Duysternissen II

brief 5 (3-3-1668), p. 46.

In december 1667 arriveerde Antoinette Bourignon met een koffer vol paperassen,

devotieprentjes, relieken en andere kostbaarheden in Amsterdam1 – een stad die

oneindig veel meer inwoners telde dan Mechelen en die vanwege haar economische en

culturele zuigkracht een bijzonder aantrekkelijke vestigingsplaats was voor tal van

nieuwkomers.2 Bourignon en haar metgezel Christiaan de Cort dachten echter alleen

maar aan een tijdelijk verblijf. Zodra het voorjaar zou zijn aangebroken en de reis over-

zee hervat kon worden, zouden zij, zo was het plan, doorreizen naar Noordstrand.3

Daar wilde Bourignon haar gemeenschap van ‘ware christenen’ vestigen, ‘pour y vivre

à la façon des Chrétiens en la primitive Eglise’.4 Al spoedig na aankomst in Amsterdam

bleek echter dat de plannen voor Noordstrand moesten worden opgeschort. Voor

Bourignon betekende dit een onvoorziene verlenging van haar verblijf in de Holland-

se metropool. Uiteindelijk zou zij tot juli 1671 in Amsterdam blijven zitten. Toen

besloot zij alsnog naar Noordstrand af te reizen.

Het meer dan drie jaar durende Amsterdamse intermezzo moet voor Bourignons

geestelijke ontwikkeling van veel grotere betekenis zijn geweest dan tot nu toe

gedacht is. Haar zelfbeeld, religieuze roeping en perceptie van de werkelijkheid waren

ontkiemd en gevormd in een omgeving met een onmiskenbaar rooms-katholieke

signatuur. In Amsterdam werd zij echter geconfronteerd met een samenleving waarin

verschillende confessionele groeperingen naast elkaar functioneerden, en de stedelijke

en sacrale gemeenschap niet langer samenvielen. Hier ook werd zij al aan het begin

van het jaar 1668 door de mystieke chiliast Petrus Serrarius als een ‘goddelijk licht’

ontdekt. Dat bracht haar leven in een stroomversnelling. Want dankzij Serrarius kwam

zij in contact met vertegenwoordigers van andere confessies, met geestverwanten en

met andersdenkenden. Het ging om

persoonen, van alle soorten van plaatsen, belydinge van Gods-diensten, van

gevoelens, van Gereformeerde, Luthrianen, Weder-Doopers, Socinianen en andere

Gods-geleerde, Wijsgeeren, Rabbinen, inbeeldelijke fantastique, Propheten en

Prophetesse, en van alle slag van ervaren, en in alle konsten en kennissen wel

afgerechte menschen.5

Ook kwam Bourignon tijdens haar verblijf in Amsterdam in contact met vertegen-

woordigers van het collegiantisme, een in de jaren twintig van de zeventiende eeuw

ontstane stroming die het ‘Algemeen Christendom’ aanhing zonder dit met een belij-
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denis of kerk te verbinden.6 Waarover sprak Bourignon met al deze personen? En wat

voor consequenties hadden die gesprekken voor haar geestelijke ontwikkeling en voor

de precisering van haar zending?

Het Amsterdamse intermezzo was voor Bourignon nog om een andere reden een

ingrijpende periode. In november 1669 overleed De Cort. Daarmee kwam Bourignon

voor de vraag te staan of zij, nu hij er niet meer was, moest blijven vasthouden aan het

ideaal van een gemeenschap van ware christenen op ‘zijn’ eiland. Waarom het tot 1671

duurde voordat zij de knoop doorhakte en in juni van dat jaar alsnog besloot om

Amsterdam te verruilen voor Noordstrand, zal in het laatste deel van dit hoofdstuk

duidelijk worden.

Op zichzelf aangewezen

In afwachting van de lente betrokken Bourignon en De Cort een huisje aan de uiterste

rand van de stad. Aan haar oude biechtvader in Rijsel, Nicolas Lambert, schreef Bouri-

gnon dat het huis gelegen was ‘achter eenige Pak-huizen, op een plaets daer ses

verscheide Huisingen waren’.7 Op grond van deze omschrijving meende Van der Does

de woning in een hofje aan de Prinsengracht bij de Prinsenstraat te moeten lokalise-

ren.8 Dat is echter niet juist. Het huis lag, zo blijkt uit het getuigenis van een van

Bourignons Amsterdamse volgelingen, in de Houttuinen bij de Haarlemmer Poort.9

Aan de hand van een briefadressering heb ik het precieze adres kunnen achterhalen:

‘achter jan jbens ganck in No 4 op t drooghback’.10 Het door Bourignon gehuurde huis

lag dus achter de Jan Ibensgang en grensde aan de rivier de Droogbak. Het ging om een

tussenwoning met souterrain. Het vertrek op de begane grond nam Bourignon in

gebruik als werk-, slaap- en zitkamer. Boven deze ruimte was een bedstee aangebracht.

Daar sliep De Cort.11

De Mechelse oratorianen, ongetwijfeld door hun zaakgelastigde Jan de Swaen op de

hoogte gesteld van De Corts handel en wandel in Amsterdam, waren ontzet.12 Zij namen

het hun ordegenoot hoogst kwalijk dat hij zijn parochie te Mechelen in de steek had gela-

ten om er met Bourignon vandoor te gaan. Tot overmaat van ramp bleek hij nu zelfs met

haar onder één dak te wonen.13 Op alle mogelijke manieren probeerden zij de ‘afvallige’

te overreden om naar Mechelen terug te keren.14 Zelfs Johannes van Neercassel, de

apostolisch vicaris in de Hollandse Zending, bemoeide zich met de zaak.15 Van Neercas-

sel was een ordegenoot van De Cort en had zelf grote sommen geld geïnvesteerd in de

bedijking van Noordstrand. Naar Bourignons zeggen had hij een persoonlijk onder-

houd met De Cort in Amsterdam. Bij die gelegenheid zou ‘de bisschop van Holland’,

zoals Bourignon hem betitelde, De Cort van drankzucht, ontuchtig samenwonen en ket-

terij beschuldigd hebben.16 Zeker is dat Van Neercassel twijfelde aan de integriteit van

De Cort omdat deze in de hoedanigheid van ‘directeur van Noordstrand’ zijn betalings-

verplichtingen niet nakwam.17 De tussenkomst van de apostolisch vicaris baatte de

Mechelse oratorianen echter niet. Bourignon, die zich ver boven alle geestelijke auto-

riteiten verheven voelde, nam De Cort tegenover zijn ordegenoten in bescherming en

zou de oratorianen in 1669 zelfs openlijk van repliek dienen.18

In juli 1668 scheidden de wegen van Bourignon en De Cort zich. Zij bleef in

Amsterdam, terwijl hij naar Noordstrand vertrok. De benodigde gelden om de Mechel-
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se oratorianen uit te kopen had hij nog niet binnen weten te halen. Toch hoopte hij als

‘directeur van Noordstrand’ bezit te kunnen nemen van zijn goederen op het eiland.

Hendrik Schoof, een Latijnse taalmeester met wie Bourignon en hij tijdens hun eerste

maanden in Amsterdam bevriend waren geraakt, zou hem vergezellen.19 Bourignon

zou pas volgen, zo was het plan, wanneer De Cort ter plaatse orde op zaken gesteld

had. In de tussentijd zou zij proberen om, zonder daarvoor naar Rijsel terug te keren,

tot een financieel akkoord te komen met de beheerders van het gasthuis Notre-Dame des

Sept Douleurs.20 Om vrijelijk over haar goederen te kunnen beschikken was het wel zaak

dat de Franse koning, die na de inname van Rijsel overal beslag op had laten leggen, de

confiscaties zo snel mogelijk ophief.21 Tevens zou zij zich inspannen om haar in de

Zuidelijke Nederlanden geschreven stukken in Amsterdam te laten drukken.22 Daarna

zou niets haar nog langer in Holland kunnen vasthouden.

De financieringsproblemen rond de bedijking op Noordstrand bleken echter van

dien aard te zijn dat Bourignon haar vertrek moest uitstellen. De Cort kon niet aan zijn

betalingsverplichtingen voldoen, waarna de hoofdparticipanten hem niet langer als

directeur wilden erkennen.23 Daarop besloot De Cort al zijn kaarten op een nieuwe

inpoldering te zetten, in de hoop een deel van zijn schulden te kunnen saneren. De

landsheer van Noordstrand, hertog Christiaan Albrecht van Sleeswijk-Holstein-

Gottorp, wist hij voor zijn nieuwe bedijkingsvoorstel te winnen. In januari 1669 kreeg

De Cort van hem een vrijgeleide, waarna hij terugkeerde naar Amsterdam. Daar

vervoegde hij zich weer bij Bourignon. In de Hollandse metropool hoopte De Cort

nieuwe gegadigden voor de financiering van zijn plannen te vinden. Hij had echter

buiten de Franse hoofdparticipanten gerekend.

De Franse hoofdparticipanten zagen niets in de plannen van De Cort omdat zij
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vreesden dat zijn schuldenlast alleen maar verder zou oplopen. Louis Gorin de Saint-

Amour, ‘directeur des participants de la compagnie Françoise’, schijnt degene te zijn

geweest die De Cort daarom wegens insolventie in gijzeling aanbeval.24 Gorin was een

van de Franse participanten die in 1661 en 1662 via De Cort vijf kavels en 1/12 land op

Noordstrand had gekocht, waarvoor hij in totaal 40.000 gulden had betaald. Via de

Mechelse oratoriaan Jacobus van der Meulen kocht hij daarna nog eens voor 11.000

gulden land. De Cort verpachtte de landerijen van Gorin tegen een bedrag van acht

procent van de verkoopprijs, maar zou nooit enige gelden hebben afgedragen. In 1668

was hij Gorin naar het schijnt alleen al aan achterstallige pacht en rente 8000 gulden

schuldig.25 Om De Cort in gijzeling te kunnen stellen, spanden de hoofdparticipanten

een valstrik. Op 12 maart 1669 lieten zij hem naar een aandeelhoudersvergadering ten

huize van Jan de Swaen aan het Singel komen. Toen hij na afloop van deze bijeenkomst

buiten kwam, werd hij voor de deur van het huis gearresteerd en door twee ‘dieffley-

ders’ afgevoerd naar het cellenblok onder het stadhuis op de Dam.26

De Corts gevangenschap doorkruiste Bourignons eigen plannen. Misschien was

dat ook wel de reden dat zij zich, meer nog dan hij, realiseerde dat in deze situatie actie

geboden was. Niet alleen zou zijn detentie zo snel mogelijk moeten worden opgeheven

maar ook zouden zijn belangen op Noordstrand veiliggesteld moeten worden. Voor

dat doel diende alles te wijken. Zelfs de publicatie van ‘La lumière du monde’ had niet

langer Bourignons hoogste prioriteit.27

Verschuiving van prioriteiten
Uit de briefwisseling tussen De Cort en Bourignon blijkt dat zij, nu hij gevangen zat,

voortvarend de leiding nam.28 Zij liet proviand bij hem bezorgen, bemoedigde hem als

een ‘moeder’ en liet hem weten dat zij de volmaaktheid van zijn ziel meer liefhad dan

zevenduizend Noordstrandeilanden. Waar nodig voorzag zij hem van praktische

adviezen en hielp zij hem bij de opstelling van verzoekschriften en de correspondentie

met de belanghebbenden in het bedijkingsproject.29 Tegelijkertijd deed Bourignon

ook zelf alle mogelijke moeite om De Cort te verdedigen tegenover de verschillende

partijen die bij de affaire betrokken waren. Onverschrokken en zelfbewust bond zij

met hen de strijd aan. Haar profetisch zelfbesef maakte ongetwijfeld dat zij God, en

dus het recht, aan haar zijde wist.

In een zeer lang epistel, dat zij voor de gelegenheid liet drukken, richtte Bourignon

zich op 25 april 1669 tot De Corts superieuren in Mechelen.30 Die hadden hem voor de

voeten geworpen dat hij zijn parochie nooit had mogen verlaten om met haar naar een

vreemd land te gaan. Maar, zo repliceerde Bourignon, hoe had hij kunnen terugkeren?

Hij had immers voortdurend ruzie met zijn ordegenoten over Noordstrand en hij

werd door hen niet serieus genomen. Zij noemden hem een dwaas, hoonden hem

wegens zijn dromen en vervloekten het eiland, dat zij een ‘Pais [pays] de Merde’ noem-

den. Bourignon had hen dat tijdens haar verblijf in Mechelen zelf horen zeggen. Maar

betoonden deze zogenaamde goddelijke dienaren en geestelijke leidsmannen zich niet

nog onmenselijker en ontrouwer dan de, niet-christelijke, Turken en barbaren? Zij

schenen immers niet bereid te zijn hun gevangengenomen ordegenoot uit zijn ellen-

dige situatie te verlossen. In Bourignons optiek gaven de oratorianen hiermee blijk van

een ronduit onchristelijke handelwijze.

Met een scherp gevoel voor de belangen die op het spel stonden, richtte Bourignon
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zich vervolgens tot de meest invloedrijke investeerders in het bedijkingsproject. Zo

verdedigde zij De Cort achtereenvolgens tegenover Antoine Arnauld31, geestelijk leider

van Port-Royal, tegenover de Franse ambassadeur Simon-Nicolas Arnauld de Pompon-

ne32, tegenover de Antwerpse koopman Leonard van Muggenhoven33 en tegenover

Margareta de Vendeville34, begunstigster van het Mechelse Oratoire. Vervolgens

probeerde zij ook Hans Bontemantel, de voorzitter van de Amsterdamse schepenbank,

te overtuigen van De Corts onschuld door hem voor te houden wat de ‘ware’ reden van

diens gevangenneming was. In de optiek van een aantal godsvruchtige katholieken

zou hij zich van de rooms-katholieke kerk hebben afgekeerd en in ‘ketterij’ zijn verval-

len.35 De beschuldiging dat hij zijn schulden niet kon inlossen, was alleen maar een

voorwendsel geweest omdat in Amsterdam iemand nu eenmaal niet op religieuze

gronden opgepakt kon worden. Bourignon ging nog een stap verder door haar brieven

aan het Mechelse Oratoire en aan Arnauld ook te laten drukken, tezamen met diverse

officiële documenten die moesten bewijzen dat De Cort in zijn recht stond.36 Zo wilde

zij in bredere kring openlijk aandacht vragen voor zijn zaak. Het geheel werd in 1669

in eigen beheer uitgegeven onder de apologetische titel L’innocence reconuë, et la verité

découverte, Par Anthoinette Bourignon. Pour la justification de Mr. Christian de Cort, en opge-

dragen aan de burgemeesters, schepenen en raadsleden van de stad Amsterdam.

Pas op 31 augustus 1669, na bijna zes maanden gevangen te hebben gezeten, werd

De Cort op vrije voeten gesteld. Zijn onverwachte vrijlating was naar zijn zeggen ‘een

wonder’.37 Alle inspanningen van Bourignon ten spijt was de Amsterdamse overheid

maandenlang onvermurwbaar gebleven. Ook de door de hertog van Sleeswijk-

Holstein-Gottorp bij de raad van Amsterdam ingediende bezwaren tegen de gevan-

genneming van De Cort leidden aanvankelijk tot niets. In een schrijven van 28 mei

1669 verzocht Christiaan Albrecht, onder wiens jurisdictie Noordstrand viel, nogmaals

de ‘schimfliche harte Incarceration’ op te heffen, opdat de zaak verder via het hofge-

recht van Gottorp kon worden afgehandeld.38 Maar zijn verzoek bleef zonder resul-

taat. Ten einde raad besloot Bourignon in juli 1669 alle verdere actie te staken en de

zaak, zoals dat heette, geheel en al in Gods hand te leggen.39

Wat uiteindelijk de doorslag gegeven schijnt te hebben, was een door Leonard van

Muggenhoven afgelegde verklaring dat hij voor zichzelf en zijn kinderen afzag van

zijn vorderingen.40 Omdat de Amsterdamse burgemeesters er abusievelijk van uit

moeten zijn gegaan dat deze ene toezegging voor alle crediteuren gold, besloten zij de

schuldenaar te laten gaan.41

Universeel erfgenaam van Christiaan de Cort
Na de vrijlating van De Cort scheidden de wegen van Bourignon en de Mechelse

priester zich opnieuw, maar nu definitief. De Cort verliet op 1 september 1669 in alle

vroegte Amsterdam om terug te keren naar Sleeswijk.42 Hier werd hij door tussen-

komst van de hertog weer tot directeur van de inpolderingen op Noordstrand

benoemd. Vervolgens reisde hij door naar het eiland, in de hoop toch bezit te kunnen

nemen van zijn goederen en met de hoofdparticipanten en gevolmachtigden tot een

vergelijk te kunnen komen.43 Bourignon gaf er de voorkeur aan om in Amsterdam de

verdere ontwikkelingen af te wachten. Zij liet De Cort weten dat zij pas naar Noord-

strand zou overkomen als God haar daartoe een teken gaf.44 Zover kwam het echter

niet.
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Kort na zijn aankomst op Noordstrand overleed De Cort. Hij stierf in het

‘Heerenhuys’ in de nacht van 3 op 4 november 1669.45 De doodsoorzaak was niet, zoals

Bourignon later suggereerde, vergiftiging door een van zijn vijanden, maar een beroer-

te.46 Zijn stoffelijk overschot werd overeenkomstig zijn laatste wens op Noordstrand

begraven in het Sint-Theresiakerkje, dat in 1662 op zijn initiatief was gebouwd.47 In de

kroniek van het Mechelse Oratoire kon wellicht daarom worden vermeld dat De Cort

zich kort voor zijn dood van Bourignon had afgewend en zich weer tot de moederkerk

had bekeerd. In Bourignons visie op de katholieke kerk, die De Cort zal hebben gedeeld,

had hij de moederkerk echter nooit verlaten.48 Zij had hem in september 1669 zelfs nog

geadviseerd om ‘voor eenigen tijd [...] de Pastory’ op Noordstrand te bedienen. Dat was

ook ‘om te toonen’ dat hij ‘geen Ketter’ geworden was.49

In december 1669 werd het testament van De Cort, dat hij een jaar eerder op

Noordstrand had opgemaakt, geopend.50 Universeel erfgenaam bleek Antoinette

Bourignon te zijn.51 Zij besloot de erfenis te aanvaarden, ondanks de hoge schulden

waarmee de boedel belast was.52 Daarmee haalde zij zich de woede van de Mechelse

oratorianen op de hals, die de wilsbeschikking van hun ordegenoot onwettig achtten.

De oratorianen meenden dat alleen zij, krachtens hun schuldeis van 76.700 gulden,

aanspraak konden maken op de eigendomsrechten op het land en de goederen op

Noordstrand. Bourignon weigerde echter toe te geven. Zowel op papier als in de

rechtszaal bond zij de strijd aan met de Mechelse oratorianen. Ondertussen probeerde

zij zelf tot een vergelijk te komen met de Franse participanten.53 Een directe verwe-

zenlijking van de utopie op Noordstrand lag daardoor vooralsnog niet in het verschiet,

maar de hoop daarop kon wel levend worden gehouden zolang het conflict met de

oratorianen nog niet beslecht was.

Kennismaking met Petrus Serrarius

De problemen rond de afwikkeling van de erfenis van De Cort betekenden opnieuw

een onverwachte verlenging van Bourignons verblijf in Amsterdam. In deze vrijstad

waar zich vele geestverwanten bevonden, had zij inmiddels in geestelijk opzicht een

nieuw thuis gevonden. Bovendien had zij zich hier al in 1668 toegang weten te

verschaffen tot de drukpers, hetgeen voor haarzelf verstrekkende gevolgen had.

Bekende en onbekende mensen wensten nader met haar van gedachten te wisselen en

zochten haar op. Haar roem reikte binnen de kortste keren zelfs over de grenzen van

de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dat laatste was vooral te danken aan de

ontdekking van Bourignons werk en persoon door de in Amsterdam woonachtige

theoloog en gewezen predikant Petrus Serrarius (Pierre Serrurier), die in Bourignon

een geestverwant meende te hebben gevonden.54

Hoe Serrarius Bourignon op het spoor gekomen was, is te lezen in de brief die zij

hem op 21 juni 1668 schreef.55 Bourignon refereerde in dit schrijven aan hun eerste

ontmoeting, een maand of twee na haar aankomst in de stad. Zij was toen zo ernstig

ziek dat consultatie van een geneesheer noodzakelijk was. Deze informeerde naar haar

zeggen zijn vriend Serrarius over de door hem bezochte patiënte. Serrarius, zelf auteur

en vertaler van diverse mystieke en chiliastische werken, zocht Bourignon direct op.56

Hij raakte bij deze gelegenheid zo onder de indruk van dit in zijn ogen ‘levendig Evan-
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gelie’ dat hij terstond besloot zijn connecties in het internationale circuit van mystieke

spiritualisten en chiliasten over haar in te lichten. Tot ‘in Duitsland, Engeland, en

Palestina’ bracht hij zijn vrienden op de hoogte van het bestaan van deze ‘Godvreesen-

de Dochter’.57 Dankzij zijn publiciteitscampagne zou zij, zo hield Bourignon hem

voor, tegen haar bedoelingen in overal bekend zijn geworden.

Totstandkoming van het contact
Wie was die niet bij name genoemde ‘Medicijn meester’, die Bourignon thuis bezocht

had en Serrarius over haar geïnformeerd zou hebben? Uitgaande van de door

Bourignon verstrekte gegevens moet hij een eigen praktijk hebben gehad, in de buurt

van de Haarlemmer Poort hebben gewoond, met Serrarius bevriend zijn geweest en

belangstelling hebben gehad voor het godsdienstig gedachtegoed van een figuur als

Bourignon.58 Er is maar één iemand die aan dit signalement voldoet: Galenus

Abrahamsz. de Haan, med. dr., leraar van de Vlaamse-doopsgezinde gemeente ‘Bij ’t

Lam’, woonachtig op de Keizersgracht bij de Brouwersgracht en een goede vriend van

Serrarius.59 Galenus Abrahamsz. stond bekend om zijn belangstelling voor mystieke en

chiliastische lectuur en speelde een prominente rol in het Amsterdamse collegianten-

milieu. Daar had hij naar alle waarschijnlijkheid Serrarius leren kennen. Deze sprong

voor Galenus Abrahamsz. in de bres toen de doopsgezinde leraar in 1657 in een intern

conflict verzeild raakte met de conservatieve vleugel van zijn gemeente. Die botsing

zou uiteindelijk uitlopen op de scheuring in 1664 tussen de ‘Galenisten’ of ‘Lamisten’

en de ‘Zonisten’.60 Serrarius diende in 1659 de behoudende doopsgezinden van repliek

door een traktaat te publiceren waarmee hij een einde aan alle ruzies wilde maken, niet

alleen in de doopsgezinde gemeente maar ook onder de christenen in het algemeen.61

Bij Poiret, die het verhaal van Serrarius’ ‘ontdekking’ van Bourignon later opnam

in zijn biografie over haar, is nog een ander gegeven te vinden, dat eveneens in de rich-
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ting van Galenus Abrahamsz. wijst. Volgens Poiret zou de betreffende geneesheer die

Bourignon bezocht, een kennis van De Cort zijn geweest.62 Uit brieven die De Cort

tijdens zijn gevangenschap in 1669 aan Bourignon schreef, blijkt dat er één Amster-

damse geneesheer was die hij persoonlijk kende en in wie hij een groot vertrouwen

had: Galenus Abrahamsz. De Cort stelde Bourignon zelfs voor om zich bij een eventu-

ele vrijlating op borgtocht in diens huis te laten opnemen, zodat hij zich door Galenus

Abrahamsz. kon laten behandelen.63

De goede betrekkingen tussen Bourignon en Serrarius waren slechts van korte

duur. Serrarius herzag nog in 1668 zijn oordeel over Bourignon, toen hem duidelijk

was geworden dat er tussen hen op diverse punten fundamentele verschillen van

inzicht bestonden. Bourignon liet zijn kritiek op haar persoon en werk niet onbeant-

woord en schreef hem in juni 1668 een lange brief. Dit schrijven, waarin zij en passant

verslag deed van haar eerste kennismaking met Serrarius, droeg een uitgesproken

polemisch karakter. Dat zou kunnen verklaren waarom zijn persoon zelfs in het door

haar beschreven ‘ontdekkingsverhaal’ als negatief contrapunt fungeerde:

Ik heb twee maenden of daer on trent in dese Sadt [sic] geweest sonder my

bekent te maken [...] En wanneeer [sic] gy my voorgestelt hebt eenige meer

Persoonen tot my te brengen, soo heb ik u daer in tegen gegaen, en gebeden

sulks niet te doen; maer verwonnen door de betuigingen die gy my deed, van dat

mijn by-zijn en ommegank tot haer voordeel souden wesen, soo heb ik niet

durven weigeren.64

Door Serrarius de actieve rol toe te bedelen en zichzelf de passieve, maakte Bourignon

hem verantwoordelijk voor de verstoring van haar rust. Op die manier onderstreepte

zij indirect haar authenticiteit. Zij zou als instrument van God nooit de publiciteit

gezocht hebben. Maar gelet op de al in 1668 door Bourignon en De Cort ondernomen

publicitaire activiteiten lijkt enige scepsis hier op zijn plaats.65 Verzweeg zij misschien

haar eigen aandeel of ging zij wat al te gemakkelijk voorbij aan de rol van De Cort?

In haar terugblik op hun eerste ontmoeting liet Bourignon buiten beschouwing

waarom de geneesheer die haar bezocht, zijn vriend over haar informeerde. Wat maak-

te haar zo interessant dat Serrarius haar direct wilde opzoeken? Poiret schrijft in zijn

versie van het verhaal dat Serrarius Bourignon ‘kende’.66 Hieruit zou kunnen worden

afgeleid dat hij, en mogelijk gold dat ook voor Galenus Abrahamsz., al iets van haar

had gelezen voordat hij haar in levenden lijve ontmoette. Als dat inderdaad het geval

was, dan had Bourignon zelf de voorwaarde gecreëerd om ontdekt te kunnen worden!

In dat geval zal De Cort degene zijn geweest die het geschrift naar buiten had gebracht.

De vraag is met welk geschrift Bourignon in 1668 de aandacht kan hebben getrok-

ken van Serrarius. Volgens Poiret was De l’état du monde et des jugemens divins Bourignons

eerste geschrift dat in druk verscheen.67 Het betreft een brief aan Nicolas Lambert, de

Rijselse pastoor die eertijds haar biechtvader was geweest. Dit schrijven dateert van 3

maart 1668 en kan dus op zijn vroegst in maart van dat jaar gepubliceerd zijn. Twee

dagen later liet Bourignon aan diezelfde Lambert weten dat hij zijn brieven voor haar

het beste kon adresseren aan ‘Monsr. Ser[r]arius demeurant chez son frere Louijs Serru-

rier en Amsterdam qui est lamy de Gabriel le febvre vostre parochien’.68 Hieruit kan

worden afgeleid dat het eerste contact met Serrarius vóór 5 maart 1668 moet zijn
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gelegd. Dat stemt overeen met Bourignons mededeling dat zij twee maanden na haar

aankomst in Amsterdam een dokter nodig had. Een eerste traktaatje van Bourignons

hand zou dan dus al in januari of februari 1668 in Amsterdam gecirculeerd moeten

hebben. Was er dan misschien voor de uitgave van De l’etat du monde et des jugemens divins

al een ander geschrift van Bourignons hand in omloop? Een aanwijzing dat dit inder-

daad het geval was, is te vinden in Serrarius’ correspondentie.

Serrarius kwam in een brief aan Bourignon van 15 april 1668 terug op het eerste

‘écrit’ van haar hand dat hij gelezen had. Hij prijst dit geschrift omdat zij daarin de

lezer aanraadt:

de tenir pour suspect tout ce que vous nous dites de la part de Dieu, ‘en cas que

remarquions, soit en vostre vie, moeurs et actions, soit en vostre doctrine, aucune

chose qui ne soit conforme à la vie de nostre Seigneur ou à la doctrine de son

Evangile’.69

Serrarius moet hier doelen op een passage uit een brief van Bourignon aan Coriache uit

1664 waarin zij schrijft:

Tenez donc pour suspect tout ce que je vous dit de la part de Dieu, en cas que

remarquez que ma vie, mes moeurs, et actions ne soient toutes conformes à celles

de Jesus Christ, et que ma doctrine ne soit entièrement semblable à la Sainte Ecri-

ture.70

De betreffende brief is, zonder vermelding van de naam van de adressaat, opgenomen

in het in 1669 gepubliceerde eerste deel van La lumiere née en tenebres. Een aanwijzing

dat het hier om een stuk gaat dat Bourignon al eerder geschreven had, is te vinden in

het tweede deel van La lumiere née en tenebres, waar zij in een brief van 1 mei 1668 naar

de betreffende verhandeling verwijst. Zij betitelt deze zelf als haar kleine traktaatje

waarin zij de wijze waarop de ziel met God spreekt, heeft beschreven.71 Misschien had

De Cort nog voordat het eerste stuk van Bourignons hand in druk verscheen, een

afschrift van het genoemde traktaatje in kleine kring doen rondgaan. Indien dat inder-

daad het geval was, dan kan het stuk Serrarius al onder ogen zijn gekomen voordat hij

Bourignon aan het begin van het jaar 1668 persoonlijk ontmoette.

Uit de anonimiteit
Bourignons geschriften en uitspraken sterkten Serrarius aanvankelijk in zijn eigen

opvattingen over het einde der tijden en de verwachte wederkomst van Christus:

Et ce qui m’a encore rejouï en vous, c’est que ça et là en vos écrits et paroles vous

nous annoncez l’approche de nostre Seigneur et la restitution de toutes choses

estre à la main, et que mesme les derniers fleaux [...] sont déjà commencés pour ne

cesser jusques à ce que Dieu ait executé son jugement sur ce monde présent, pour

en establir un autre en la place.72

Zijn vreugde over de kennismaking met Bourignon was zo groot dat hij met de vrouw

uit Lucas 15,8-9 uitriep: ‘Verblijdt u met mij, want ik heb de schelling gevonden, die ik
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verloren had’. Vóórdat de laatste gerichten voltrokken werden, zou Bourignon, zo

meende hij, vele zielen weten te redden, net zoals Abigaïl, de vrouw van Nabal, door

haar tussenkomst diens huis voor de ondergang had weten te behoeden (1 S 25,1-35).73

Haar leven, haar woorden en haar geschriften zouden dienen om ‘heel de Christenheid

te verlichten’.74 Geen wonder dat Serrarius niet wist hoe snel hij zijn vrienden op de

hoogte moest brengen van Bourignons bestaan. Tot degenen die hij in maart en april

1668 informeerde, behoorden de op dat moment in Amsterdam wonende theoloog en

pedagoog Jan Amos Komenský (Comenius), de Middelburgse predikant Jean de

Labadie, John Dury, predikant in de Palts, en de Engelse geleerde Robert Boyle.75 Naar

alle waarschijnlijkheid behoorde ook de Brandenburgse diplomaat Johann Friedrich

Schlezer tot de kring die Serrarius deelgenoot maakte van zijn vreugde.76 Diens lof-

zang op Bourignon deed de genoemde vrienden besluiten om zelf contact te zoeken

met de ‘Vlaamsche dochter’ die ‘soo hoog van Goddelijke dingen sprak’.77

Hoewel Serrarius’ enthousiasme slechts van korte duur zou zijn, kreeg Bourignons

publieke zending dankzij hem een krachtige impuls. Zijn intermediaire rol bood haar

nieuwe mogelijkheden om zich aan de wereld kenbaar te maken. Met de haar door

God opgedragen taak de ware christenen te redden, kon nu daadwerkelijk een begin

worden gemaakt.

Discussies met geestverwanten en andersdenkenden

Als er in haar tijd nog ware christenen te vinden waren, dan moesten zij in ieder geval

het rooms-katholieke geloof zijn toegedaan, zo meende Bourignon voor haar vertrek

naar het noorden. Allen die buiten de kerk van Rome stonden beschouwde zij eenvou-

digweg als ketters, met wie zij liever niets van doen wilde hebben. Zij had voor haar

komst naar Amsterdam, beweerde zij, ook nooit enige omgang gehad met niet-katho-

lieken.

Car avant que je fusse venue en l’an 1667, en la Hollande, je n’avois jamais conver-

sé avec nulles personnes autres que celles qu’on appelle Catholiques, ni esté en

païs hors de l’obeïssance de Rome: & mesme j’avois beaucoup d’aversion de venir

en la Hollande, à cause qu’on m’avoir donne dés mon enfance une fort mauvaise

impression des heretiques, comme on appelle là tous ceux qui sont hors de l’Egli-

se Romaine; & on enseigne aux enfans, qu’il vaut mieux de converser avec un

Diable qu’avec un Lutherien, Calviniste, ou autres.78

Haar intrede in de multiconfessionele samenleving van het zeventiende-eeuwse

Amsterdam bracht in dat opzicht een belangrijke kentering teweeg. Daar werd

Bourignon voor het eerst van haar leven geconfronteerd met een verdeeld corpus christi-

anum.

Religieuze pluriformiteit
De Republiek der Verenigde Nederlanden nam dankzij de coëxistentie van verschillen-

de geloofsrichtingen en dissidente religieuze bewegingen een unieke plaats in het

Europa van de zeventiende eeuw in.79 De stad Amsterdam, waar zich dankzij de tole-
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rante godsdienstpolitiek van de magistraat en de mogelijkheden om vrijelijk geschrif-

ten te laten drukken ook vele dissidenten uit het buitenland vestigden, telde in de

tweede helft van de zeventiende eeuw de grootste concentratie van kerkgenootschap-

pen en dissidente religieuze groeperingen. Naast calvinisten, remonstranten, luthera-

nen, doopsgezinden, katholieken en joden verbleven hier ook quakers, brownisten,

collegianten, socinianen en andere religieuze dissidenten. Het open godsdienstige

klimaat oefende tevens grote aantrekkingskracht uit op figuren die zichzelf als godde-

lijke profeten afficheerden. Nog op 7 oktober 1667, dus kort voordat Bourignon arri-

veerde, had het Amsterdams gerecht ene Sabbatij Raphaël uit de stad verbannen, die

verklaard zou hebben ‘een profeet Gods’ te zijn, die ‘meer als menschelijke weten-

schap’ had. Naar zijn zeggen waren hem ‘veel secreten door Goddelijke inspiratie’

geopenbaard. Hij zou bovendien beweerd hebben dat hij zich onzichtbaar kon maken

en dat hij deze kunst zelfs aan de paus had vertoond.80

Hoewel formeel alleen de calvinisten hun geloof in het openbaar mochten belij-

den, werd de andere kerkgenootschappen door de Amsterdamse overheid weinig in de

weg gelegd. Ook zij beschikten over vaste locaties waar zij hun godsdienstoefeningen

hielden. In het geval van de remonstranten, katholieken en doopsgezinden ging het

om schuilkerken, die van buiten aan het oog waren onttrokken.81 Daarentegen maakte

de in 1633 plechtig ingewijde kerk van de lutheranen aan het Spui wel deel uit van de

openbare ruimte. Hetzelfde gold voor de synagogen van de in Amsterdam wonende

joden, die in drie ‘naties’ waren verdeeld.82 In 1663 verleenden de Amsterdamse burge-

meesters ook de uit Engeland verdreven volgelingen van John Brown, de brownisten

of independenten, toestemming om een kerk te bouwen. De Amsterdamse collegian-

ten hielden wekelijks openbare bijeenkomsten, de zogenaamde vrijspreekcolleges,

waarop alle aanwezigen het recht hadden om van hun godsdienstige inzichten te

getuigen.83 Tussen 1664 en 1675 vergaderden zij in een huis aan het Rokin (hoek Kalfs-

velsteegje), maar met de aankoop van het weeshuis ‘De Oranjeappel’ in 1675 kregen

ook zij de beschikking over een eigen gebouw. Quakers en andere dissenters vergader-

den in het geheim op diverse plaatsen in de stad.

In Amsterdam leerde Bourignon al snel dat niet-katholiek niet simpelweg gelijk te

stellen was aan protestants. Zo ontdekte zij toen zij haar woning aan de Droogbak

betrok, dat de zes omliggende huizen bewoond werden door ‘lieden van ses verschil-

lende Religien’.84 Aanvankelijk wilde Bourignon alle godsdienstige bijeenkomsten van

die groeperingen eenmaal bezoeken om te zien wat daar gebeurde, maar uiteindelijk

vond zij dat toch niet nodig. Zij werd zelf door haar buren ook met rust gelaten,

‘omdat hier groote vryheid is van conscientie; ydereen leeft sonder verwijt in ’t gevoe-

len dat hy het beste gelooft’.85

De religieuze pluriformiteit dwong Bourignon meer nog dan in de Zuidelijke

Nederlanden ook inhoudelijk haar positie te bepalen en zich nader te bezinnen op de

invulling van haar zending. Van groot belang voor de taak waarvoor zij zich gesteld

zag, was het afleggen van oude vooroordelen. Dat Amsterdam een ‘ketters oord’ zou

zijn, berustte op een misverstand, schreef zij in augustus 1668 aan een Vlaamse

theoloog. De stad telde meer dan vijftig katholieke kerken, waar weliswaar geen

klokken te bekennen waren maar waar wel missen werden opgedragen en soms meer

dan duizend mensen bijeenkwamen. Voor het oog waren die Amsterdamse katholieken

devoter en ingetogener dan die in Vlaanderen, zo meende Bourignon.86 Haar angst dat
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de niet-katholieke inwoners van Holland ‘weerzinwekkende personen’ waren, bleek

eveneens ongegrond te zijn.87 In Amsterdam ondervond zij dat zich onder hen

evengoed ‘fatsoenlijke mensen’ (‘gens de bien’) bevonden. Aan Lambert berichtte

Bourignon al in maart 1668:

Want ik heb in die plaets eenige persoonen onder de Christenen gevonden, die

meerder bequaemheid hebben om de waerheid t’ontfangen, dan de lieden in ons

Land, waer over ik God heb gelooft.88

Tegelijkertijd realiseerde zij zich meer dan voorheen hoezeer het christendom van

haar tijd verdeeld was:

Daer zijn ook veele Secten en verschillige Religien, die na mijn oordeel geen ande-

re grond hebben dan d’opinien der menschen. d’Een houd het met de leere van

Calvin, d’ander van Luther, een ander van Menno, een ander van Arminius, en soo

voorts alle de andere. En ondertusschen dat sy alle in God en Jesum Christum

gelooven, soo heb ik verdriet in soo veel scheuring te sien onder een selfde

geloof.89

Behalve met godsdienstige verdeeldheid zag Bourignon zich in Amsterdam ook gecon-

fronteerd met een religieuze praxis waarin de Schrift een veel grotere plaats innam dan

zij van huis uit gewend was. Zij verbaasde zich vooral over de Schriftkennis van vrou-

wen, die, zo beweerde zij, groter was dan die van de theologen in haar geboorteland.90

Dat was misschien overdreven, maar zeker is dat de bijbelkennis van Hollandse vrou-

wen wel vaker de aandacht trok van Zuid-Nederlanders en Spanjaarden die de Repu-

bliek bezochten.91 In die waarneming van buitenlanders lag meestal ook een moreel

oordeel besloten. Dat gold evenzeer voor Bourignon. Zij meende te mogen conclude-

ren dat bijbelkennis alléén niet garant stond voor een daadwerkelijk evangelische

levenswijze. Integendeel.

Indien dit lesen den H. Geest aen de zielen gaf, men behoefde hier het Boeck van

de Evangelien niet meer te drukken, omdat alle de persoonen van Holland, die

byna van buiten konnen alle de Capittelen en versen des Ouden en Nieuwen

Testaments, te gelijk levendige Evangelien souden wesen: maer men siet niets dat

hier naer gelijkt.92

Belangrijker nog dan Bourignons observaties van het godsdienstig pluralisme en de

Schriftkennis in haar nieuwe omgeving waren de urenlange gesprekken die zij vanaf

maart 1668 met vertegenwoordigers van de verschillende religieuze gemeenschappen

voerde. Onder hen bevonden zich naast geestverwanten ook niet-christenen en ‘atheïs-

ten’.93 Van het brede religieuze spectrum dat in de zeventiende-eeuwse Republiek

vertegenwoordigd was, leerde Bourignon op die manier ook de uiterste polen kennen.

Dat leverde niet alleen nieuwe inzichten op, maar dwong haar ook stelling te nemen.
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Gesprekspartners
De eerste met wie Bourignon uitvoerig van gedachten wisselde, was Serrarius. Dat was

in maart 1668. Nog in diezelfde maand maakte zij via hem kennis met een internatio-

naal gerenommeerde godgeleerde die eveneens het herstel van het ware christendom

beoogde: Jan Amos Comenius, de verbannen leider van de Moravische Broederschap,

Unitas Fratrum.94 De Tsjechische pedagoog, filosoof en theoloog was met Serrarius

voorstander van een ‘universele kerk’ en beijverde zich in zijn pansofische geschriften

voor een universeel religieus reveil. Als bode van het naderend wereldgericht achtte hij

zich geroepen zijn medemensen tot bekering en zelfs tot universele reformatie op te

wekken. In tegenstelling tot Serrarius was Comenius ook ontvankelijk voor chiliasti-

sche voorspellingen en visioenen, die hij in het licht van de politieke gebeurtenissen

van zijn tijd beschouwde.95 Bourignon, door Comenius aangesproken als ‘electa virgo’

(uitverkoren maagd), ontmoette de ‘grote theoloog’ nog voor 27 maart 1668. Hierbij

moet of Serrarius of De Cort als tolk zijn opgetreden, want Comenius sprak geen

woord Frans. Zelf betreurde hij het ten zeerste dat hij niet rechtstreeks kennis kon

nemen van wat zij zei of schreef:

Je suis bien marrij de mon malheur, tres noble Ame et aijmée soeur en Christ, que

ie ne puis sans interprete entendre les paroles qui coulent de vostre bouche, et de

vostre main. et que ie ne puis assez bien comprendre le sens abstru et caché de

quelques unes, sans que vous mesme n’en soijez l’interprete, afin que ie puisse

pleinement concevoir vostre sentiment, et celuÿ de Christ, lequel je confie quil

parle en vous et par vous.96

In deze door Serrarius uit het Latijn vertaalde brief legde Comenius haar daarom enige

vragen voor, niet omdat hij wilde disputeren maar omdat hij graag zijn voordeel wilde

doen met wat zij te zeggen had. Zijn vragen gaven aanleiding tot een intensieve

gedachtewisseling in de maanden maart en april 1668, die haar beslag kreeg in een

reeks brieven.97

Via Serrarius had Bourignon intussen ook kennisgemaakt met Jean de Labadie, die

sedert 1666 als predikant aan de Franse gemeente van Middelburg verbonden was.98

De Labadie, een voormalig jezuïet uit Bordeaux, was in 1650 tot het protestantse geloof

overgegaan en had zich sedertdien als vurig boeteprediker gemanifesteerd. Hij was

ervan overtuigd dat de kerk van zijn tijd ‘gedeformeerd’ was en dat het einde der tijden

en Christus’ wederkomst nabij waren. De ware kerk, ook die hier op aarde, zou in zijn

ogen alleen uit wedergeborenen mogen bestaan.99 Daarom pleitte hij in Middelburg

voor een ‘renouvellement chrétien’. In maart 1668 wisselden Bourignon en De Labadie

hun eerste brief.100 In september van dat jaar stonden zij nog steeds met elkaar in

contact.101 De Labadie herkende in Bourignons kritiek op de bestaande kerken en in

haar eindtijdverwachting ongetwijfeld zijn eigen opvattingen. Als we Bourignon

moeten geloven, drong hij aan op samenwerking. Zo zou hij haar en De Cort hebben

uitgenodigd om bij hem in Middelburg te komen en haar zelfs te kennen hebben gege-

ven dat hij in het Noordstrandproject wilde participeren. In ruil daarvoor zou hij haar

maar liefst één à twee ton goud geboden hebben.102

Dankzij De Labadie leerde Bourignon ook Anna Maria van Schurman kennen. Zij

ontmoette de Utrechtse geleerde op 15 maart 1668 te Amsterdam.103 Van Schurman had
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directe verwijzing naar haar ‘nieuwe staat’ als ‘ware christen’, die zich van de wereld heeft afgekeerd ( foto: UBA,
uit Anna Maria van Schurman, Eukleria seu melioris partis electio, 2 dln, 1673-1685).



in 1641 een traktaat gepubliceerd waarin zij het recht van de christelijke vrouw op stu-

die verdedigde. Zelf genoot zij internationale faam vanwege haar buitengewone talen-

kennis en haar eruditie, met name op het terrein van de theologie.104 Maar tegen de

tijd dat zij Bourignon ontmoette, had zij haar aandacht verlegd naar de praktische

vroomheidsbeoefening en de contacten met haar geleerde vrienden en vriendinnen

verbroken. Bezorgd over het verval van het christendom sympathiseerde zij met de

piëtistische stroming binnen de gereformeerde kerk.105 Uiteindelijk zou Van

Schurman met De Labadie de remedie voor dit verval meer en meer in een zichtbare

kerk van wedergeborenen zoeken.106 Toen de Middelburgse predikant in 1669 vanwe-

ge zijn chiliastische opvattingen en exclusieve kerkideaal uit zijn ambt werd gezet en

vervolgens in Amsterdam een huisgemeente vestigde, was Van Schurman een van de

eersten die zich bij hem aansloot. Tussen Bourignon en De Labadie was het toen al tot

een breuk gekomen. Wat daarvan de reden was, zullen we dadelijk zien.

In Amsterdam sprak Bourignon ook met vertegenwoordigers van de joodse

gemeenschap.107 Naar alle waarschijnlijkheid had Serrarius hierin wederom een

bemiddelende rol gespeeld. Hij stond te boek als een zogeheten filojudaïst en onder-

hield persoonlijke contact met verscheidene joden. Voor zeventiende-eeuwse chili-

asten als Serrarius was het vraagstuk van de algemene, toekomstige bekering van de

joden een belangrijk thema. Serrarius was geneigd te denken dat dit diende te geschie-

den vóór Christus’ wederkomst op aarde.108 De Labadie deelde deze opvatting.109 Daar-

om hechtten beiden aan een goede verstandhouding met de joden. Bourignon daaren-

tegen besloot zich van de joden te distantiëren omdat zij het geloof in Jezus Christus,

en dus de ‘waarheid’, afwezen.

Tot Bourignons gesprekspartners behoorde verder een niet bij name genoemde

godgeleerde professor van luthersen huize, met wie zij over het evangelische leven dis-

cussieerde.110 Ook met de doopsgezinden kwam het tot een gedachtewisseling. In

maart 1668 werd Bourignon bezocht door twee Amsterdamse doopsgezinde leraren: de

koopman Jacob Linnich uit de Waterlandse gemeente ‘Bij de Toren’ en de geneesheer

Galenus Abrahamsz. de Haan uit de Vlaamse gemeente ‘Bij ’t Lam’.111 Naar we mogen

aannemen had Galenus Abrahamsz. een maand of twee daarvoor al kennisgemaakt

met Bourignon, toen hij haar in zijn hoedanigheid van geneesheer een huisbezoek

bracht. Beide doopsgezinde leraren waren aanvankelijk erg gecharmeerd van

Bourignons denkbeelden. Linnich deed zelfs een dringend beroep op haar om niet

naar Noordstrand te vertrekken. Zij zou, zo hield hij haar voor, in Amsterdam tot haar

‘volmaektheid’ kunnen ‘vorderen’ door haar omgang met geleerde en deugdzame lie-

den. Tevens zou zij dan anderen die naar een volmaakt leven verlangden, tot steun

kunnen zijn. Noordstrand was daarentegen een plaats die door ‘rouwe Lieden’

bewoond werd: dronkaards, gulzigaards en bedriegers.112 Bourignon bleek niet gevoe-

lig te zijn voor zijn argumenten. Zij had naar haar zeggen nog nooit iets geleerd van

geleerde lieden en meende daarom geen enkel profijt te hebben van de omgang met

geleerde of deugdzame personen. Of zij in Amsterdam anderen tot volmaaktheid kon

brengen, betwijfelde zij ook. Iedereen die zij ontmoette, was in haar optiek overtuigd

van zijn eigen ‘wijsheid’ en wilde veeleer zelf onderwijzen dan iets leren.113

Het is aannemelijk dat Bourignon dankzij haar gesprekken met Serrarius, Galenus

Abrahamsz. en Linnich tevens kennisnam van de denkbeelden van de collegianten en

van de radicale opvattingen van de socinianen, die de godheid van Christus ontkenden
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en de H. Drie-eenheid en de voldoeningsleer verwierpen.114 Grote groepen uit Polen

afkomstige socinianen hadden in de jaren veertig van de zeventiende eeuw, en nog-

maals in 1662, hun toevlucht gezocht in de Republiek. Het socinianisme, dat zijn naam

en leer dankte aan Lelio Fausto Sozzini en diens neef Fausto Sozzini, werd echter in de

over het algemeen zo tolerante zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde

Nederlanden als een vorm van atheïsme beschouwd en door de overheid bestreden. In

Amsterdam mengden de socinianen zich met de collegianten, die een algemeen

christendom bepleitten zonder een nieuwe kerk te willen vormen. Aan de Amster-

damse colleges namen soms wel meer dan tweehonderd mensen deel. De meesten van

hen waren afkomstig uit de gegoede burgerij. Serrarius werd in 1665 met Galenus

Abrahamsz. als een van de voornaamste sprekers op een Amsterdamse collegianten-

vergadering genoteerd.115 Linnich was eveneens actief in de Amsterdamse collegian-

tenkring.116 De toenadering van socinianen tot de collegianten leidde tot een reeks van

polemieken, waarbij zowel Serrarius als Galenus Abrahamsz. nauw betrokken was.

Serrarius zette zich in de jaren zestig, met Comenius, tegen hen af.117 Galenus daaren-

tegen onderhield nauwe contacten met het netwerk dat zich in Amsterdam rond de

persoon van Daniel Zwicker gevormd had.118 Eén van diens volgelingen, Adriaen

Swartepaert, zou zich later bij Bourignons gezelschap vervoegen.119

Tijdens haar eerste jaar in Amsterdam debatteerde Bourignon ook met Abraham

Heidanus, hoogleraar in de theologie te Leiden en gereformeerd predikant. Aan deze

conferentie nam mogelijk ook Heidanus’ schoonzoon Franciscus Burmannus deel, die

eveneens hoogleraar in de theologie was.120 Heidanus stond bekend als een gematigd

maar beginselvast cartesiaan.121 Hij meende dat de filosofie van Descartes de theologie

niet kon schaden en stelde zich op het standpunt dat de natuurlijke zaken, die in Gods

Woord niet geopenbaard zijn, vrijelijk met de rede mochten worden onderzocht. Tege-

lijkertijd verdedigde hij de natuurlijke, ingeboren godskennis en meende hij het gods-

bestaan ontologisch te kunnen bewijzen. Daarmee wenste hij zich van de atheïsten te

distantiëren. In het twee uur durende gesprek met Heidanus, dat op 15 augustus 1668

plaatsvond, werd Bourignon duidelijk wat de cartesiaanse theologie inhield. Zij

begreep dat zij hier met een theoloog van doen had ‘die geen ander God kent, dan een

soodanig dien hy door sijn Reden begrijpt’.122 Voor haar was God ‘enckelijck een Geest’,

die met de menselijke rede niet te kennen was. Heidanus gaf daarom, zo meende zij, in

zijn manier van redeneren blijk van ‘Atheïstische Gevoelens’. Openlijk vroeg zij zich

naderhand af of hij niet zelf een ‘Atheïst’ was.

Voorts leerde Bourignon in Amsterdam andere profeten en profetessen kennen die

beweerden door de Heilige Geest verlicht te zijn. Een van hen was Jan Rothe, die haar

zijn visioenen deelachtig maakte en haar zei de twaalf stammen van Israël onder banie-

ren te zullen verzamelen en herstellen.123 Ook Tanneke de Nijs (Denijs), wier geschrif-

ten, zo wist Bourignon, sterk beïnvloed waren door het werk van de vroeg-zeventiende-

eeuwse Silezische mysticus Jacob Boehme, kruiste haar pad.124 Bourignon sprak in

Amsterdam met Tannekes dienstmaagd, met haar vader, moeder, zuster en broer en

met haar echtgenoot Hendrik van Swinderen.125 De Nijs zelf ging als we Bourignon

moeten geloven een ontmoeting met haar uit de weg. Met Tannekes tweede man, de uit

Silezië afkomstige profeet Quirinus Kuhlmann, die zich in 1673 in Amsterdam vestigde

en eveneens op Boehme georiënteerd was, kwam Bourignon pas later in contact.126 Of

zij tijdens haar verblijf in Amsterdam ook nog de theosoof en Boehme-adept Johan
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Georg Gichtel leerde kennen, valt te betwijfelen.127 Gichtel zelf beweerde meer dan

twintig jaar na Bourignons dood dat hij haar destijds geregeld had bezocht.128 In haar

correspondentie uit de jaren 1667-1671 is van enig contact met hem echter geen spoor te

vinden. Bourignon was zich er zeer wel van bewust dat Rothe, De Nijs en Kuhlmann

concurrenten van haar waren. Zij maakten allen aanspraak op een exclusieve profeti-

sche opdracht en beweerden allen door God te zijn gezonden om de wereld voor diens

toorn en straffen te waarschuwen. Daarom diskwalificeerde Bourignon hen terstond als

‘valsche Propheten en Prophetessen’, die het op haar fortuin gemunt hadden. Tekens

van ‘de geest der nederigheid, der liefdadigheid, of der gewillige armoede die Jesus

Christus besat’, waren in hen niet te bespeuren, aldus Bourignon.129

Ten slotte voerde Bourignon tijdens haar verblijf in Amsterdam gesprekken met

representanten van de Society of Friends.130 Al voor haar overkomst naar Amsterdam wist

zij van hun bestaan af. Tijdens haar verblijf in Mechelen was haar zelfs verweten zelf

een aanhangster te zijn van de ‘Secte des Quakres d’Angleterre’ omdat zij geen enkele

superieur erkende.131 In Amsterdam kwam Bourignon erachter wat de volgelingen van

George Fox precies geloofden en welke rituelen zij erop nahielden:

Sy seggen, dat sy alle van God verlicht zijn; maer volgen Gods licht niet, nemende

dikwils hare eigene inbeeldinge voor ingevingen des H. Geestes. Sy willen

niemand groeten, noch eere toedragen aen eenige Richters of Overigheden. Sy

vergaderen somtijds in hare kerken, sonder dat iemand een woord spreekt,

seggende; dat sy niet konnen spreken, indien de geest haer niet bekent maekt, dat

sy ’t moeten doen. De Vrouwen prediken of voeren het woord alsoo wel als de

Mannen, wanneer de geest haer aandrijft. Maer alle hare wijsen van doen schijnen

my te seer gemaekt om van den H. Geest af te komen.132

Al in een van haar eerste geschriften distantieerde Bourignon zich openlijk van hen om

duidelijk te maken dat zij er heel andere gevoelens op na hield. Voor de Engelse

quakerleider Steven Crisp, die in 1669 in Amsterdam verbleef, was Bourignons nega-

tieve oordeel aanleiding om contact met haar te zoeken.133 Conform de omgangsvor-

men van de quakers sprak hij haar in zijn brief aan als ‘freind’. Hij was ervan overtuigd,

zo schreef hij haar, dat God haar een getuigenis had meegedeeld ‘against the grosse

blindness and Ignorance of this world’. Maar, zo hield Crisp haar in dezelfde brief voor,

de zuivere geest die haar dit getuigenis gegeven had, ‘did never lead thee to turne thy

sword against the innocent people of god called quakers nor to put a weapen into the

hands of their enemys as thou hast done’.134

Uit de vele contacten die Bourignon tijdens het eerste jaar van haar verblijf in

Amsterdam legde, kan geconcludeerd worden dat haar naamsbekendheid zich razend-

snel verspreidde – en dat al voordat de eerste geschriften onder haar eigen naam in

druk verschenen.135 Ten minste drie intermediairs lijken hiervoor verantwoordelijk te

zijn geweest. In de eerste plaats Serrarius, die over tal van connecties in het internatio-

nale netwerk van mystieke spiritualisten en chiliasten beschikte.136 Maar ook de

Amsterdamse uitgever Daniel Elzevier speelde een bemiddelende rol. Hij was degene

die in 1668 op verzoek van Bourignon een gesprek met Heidanus had gearrangeerd,

toen hem ter ore was gekomen dat de Leidse hoogleraar in Amsterdam was. In het

volgende kattebelletje informeerde Elzevier Bourignon over de plaats en het tijdstip

van de bijeenkomst:
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Mejuffrou. d’heer Heydanus sal voor groote eere reeckenen met UE. te spreecken

ende heeft aengenomen morgen oechtent precys ten 10 uyren t’mijnen huyse te

syn. Sal brengher deses morgen oechtent tydelyck senden om UE. myn huys te

wysen; soude myn selven de eere geven van UE. te koomen haelen: doch vermits

verscheyde affaires kan sulx niet by brenghe.137

Elzevier was een grote, internationaal georiënteerde uitgever, een druk bezet man, die

met vele geleerde auteurs in binnen- en buitenland in verbinding stond.138 Over zijn

betrekkingen met Bourignon was tot op heden echter niets bekend. Het contact tussen

beiden was naar alle waarschijnlijkheid via De Cort totstandgekomen. De Cort was

namelijk degene die na aankomst in Amsterdam Elzevier benaderde omdat hij iemand

zocht die Bourignons geschriften zou kunnen approberen. Elzevier had hem toen de

naam van de Leidse theoloog Heidanus genoemd.139 Dat De Cort zich uitgerekend tot

de van huis uit Waalse uitgever Daniel Elzevier wendde, zou erop kunnen wijzen dat

hij op de hoogte was van diens betrokkenheid bij de uitgave van een aantal werken uit

de kring rond Port-Royal.140

De Cort was zonder twijfel Bourignons belangrijkste intermediair in die eerste

maanden van haar verblijf in Amsterdam. Geheel ten onrechte is hij altijd afgeschil-

derd als een volledig door haar gedomineerde figuur.141 Weliswaar is dat het beeld dat

oprijst uit Bourignons brieven aan De Cort, maar dat komt omdat hij hierin als object

van háár instructies en háár zorg fungeert. Die brieven geven echter een eenzijdige en

onvolledige voorstelling van hun relatie. Deze moet gecompliceerder zijn geweest dan

tot nu toe gedacht is, omdat De Cort, tegen de traditionele gezagsverhoudingen in,

Bourignon als zijn geestelijk leidsvrouwe erkende, maar zij op haar beurt van hem

afhankelijk was voor de organisatie van haar conferenties en haar contacten met de

buitenwereld. Het is zelfs de vraag of Bourignons leven ook zonder zijn culturele

bemiddeling in de stroomversnelling zou zijn geraakt waarin het tussen 1668 en 1669

terechtkwam. In elk geval speelde De Cort vanaf hun aankomst in Amsterdam tot aan

zijn vertrek naar Noordstrand in de zomer van 1668 een sleutelrol in haar ‘doorbraak’.

Dit blijkt uit het door mij teruggevonden aantekenboek dat hij in deze periode

bijhield.142 Tussen 1665 en 1668 noteerde De Cort in dit geschrift profetieën, deed hij

verslag van zijn gesprekken met Bourignon en hield hij afschriften van haar brieven

bij.143 Hieruit kan worden afgeleid dat hij in 1668 als haar secretaris optrad en in die

hoedanigheid de contacten met haar gesprekspartners onderhield. De Cort correspon-

deerde daartoe zelf ook met Serrarius, met Comenius en met De Labadie. Hij maakte

de afspraken met hen, leverde ter voorbereiding de nodige stukken aan, was bij de

conferenties aanwezig en had hierin ongetwijfeld ook een eigen inbreng.144

In veel gevallen werden de conferenties door Bourignon aangegrepen om haar

eigen standpunten uit te werken in brieven waarin zij zich opnieuw tot haar gespreks-

partners richtte. In De Corts aantekenboek zijn van een aantal van die brieven kopieën

of kladversies van zijn hand te vinden.145 Het is niet uitgesloten dat Bourignon de

betreffende brieven, die voor een deel over leerstellige kwesties handelden, in nauw

overleg met De Cort concipieerde.146 Afschriften van deze brieven circuleerden vervol-

gens in kleine kring.147
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Discussiepunten
Soms leidden de brieven die Bourignon naar aanleiding van de conferenties aan haar

gesprekspartners schreef, tot nieuwe vragen. Soms ook boden zij discussiestof voor een

volgende conferentie. Serrarius bijvoorbeeld plaatste kanttekeningen bij de standpun-

ten die Bourignon tegenover Van Schurman en Linnich had verdedigd, terwijl Come-

nius op de inhoud van haar brief aan De Labadie wilde terugkomen.148 In een enkel

geval resulteerde een conferentie in een zelfstandige publicatie. Zo waren de door

Heidanus verdedigde standpunten voor Bourignon aanleiding tot een zeer uitvoerig

schrijven waarin zij haar afwijzing van het cartesiaanse gedachtegoed toelichtte. Deze

in de vorm van een brief geschreven verhandeling liet zij nog in 1668 drukken en

verspreiden onder de titel Copie van eenen exellenten brief.149

Aan de hand van de stukken die Bourignon naar aanleiding van de conferenties

schreef, kunnen de gespreksthema’s van deze bijeenkomsten worden achterhaald. Het

betrof veelal actuele kwesties, die soms ook Bourignons eigen positie raakten. Met Ser-

rarius en Comenius wisselde zij bijvoorbeeld van gedachten over het onderscheid tussen

‘ware’ en ‘valse’ profeten, een thema dat beide theologen na aan het hart lag. Voor haar

was ‘de Prophetie een geestelijke Gave [...], die geene deugden toebrengt aen de ziel die

daer van is ingenomen, niet meer dan doet de gave der Memorie en des Verstands, wan-

neer het niet word geoeffent, om de willen Godts te volbrengen’.150 Met Heidanus dis-

cussieerde Bourignon eveneens over de komst van profeten en over de vraag of ‘de

H. Geest tegenwoordig in de zielen werkt, gelijk sy ten tijde der Apostelen deed’.151

Een andere actuele kwestie die in de briefwisseling met Serrarius, De Labadie en

Comenius aan de orde kwam, was de vraag of er nog ‘ware christenen’ waren.

Bourignon vocht in deze discussie Serrarius’ denkbeelden over de onderscheiden trap-

pen van volmaaktheid aan. In zijn optiek kon van wedergeboorte worden gesproken,

ook als niet alle gaven en vruchten van de Heilige Geest aanwezig waren. Bourignon

meende daarentegen dat juist die personen die geloofden zelf ware christenen te zijn,

het nooit zouden worden:

maar sy die seggen dat sy herboren zijn, vinden sich noch wel verre daer van af, en

sy noch veel verder die moeielijk worden wanneer men haer seit dat sy geen ware

christenen zijn, om dat sy sich geloovende soodanige te zijn, noit dezelfde sullen

konnen worden.152

Linnich en Galenus hielden Bourignon voor dat geen enkel gezelschap zich in die

mening kon vinden. Zij betwistten overigens ook haar aanspraak op het ‘moederschap

der recht-geloovigen’.153

Gelet op het verloop van het gesprek met Linnich en Galenus is het niet zo verwon-

derlijk dat Bourignon zich een tamelijk negatief beeld vormde van de godsdienstige

opvattingen en praxis van de doopsgezinden, voor wie de volwassenendoop niet meer

als een teken van Gods verbond maar louter als teken van de eigen wedergeboorte

gold. In haar verslag aan Lambert omschreef zij de doopsgezinden als zeer vrome en

deugdzame lieden, die bijzonder goed onderlegd waren in de bijbel. Maar of zij weder-

geboren waren, betwijfelde zij. Naar haar gevoelen waren zij daarvoor nog te zeer

gehecht aan de aardse goederen. Hun vroomheid was met andere woorden slechts

schijn. Daarom deden zij haar aan de jezuïeten denken.
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Vanzelfsprekend spitsten de gedachtewisselingen met Serrarius, De Labadie, Van

Schurman en Heidanus zich toe op een aantal centrale theologische leerstellingen.

Bourignon stelde niet alleen de voldoeningsleer, de genadeleer en de ecclesiologie van

haar protestantse gesprekspartners ter discussie, maar ook hun Schriftopvatting.

Terugkerende gesprekspunten waren de vraag of Jezus Christus voor alle mensen was

gestorven, of iedereen zalig zou kunnen worden, welk gezag aan de Schrift moest

worden toegekend en langs welke weg het heil te bereiken was.154

Bourignon wees Heidanus’ opvattingen over de genade uitdrukkelijk af. Hij stelde

‘dat men niets behoeft te doen om Zalig te worden, dan alleen in Jesum Christum te

gelooven: dat de Menschen al te swak zijn om eenig goet te bewerken’.155 De gedachte

dat de genade door het geloof te verkrijgen was, verwierp Bourignon met kracht. De

mens moest volgens haar juist zien Gods liefde, die hij door zijn zondige levenswijze

verspeeld had, te herwinnen. Daartoe was in haar ogen een evangelische levenswijze

een eerste vereiste.

Tegenover Van Schurman stelde Bourignon zich op het standpunt dat Jezus

Christus niet alleen gezonden was om de zonden van de mensen te voldoen, maar ook

om hun ‘t’onderwijsen’ wat zij moeten doen en laten, opdat zij ‘weder mochten keeren

in God aen te hangen’.156 Volgens haar konden in principe alle mensen zalig worden,

zij het dat zij de voldoening wel voor zichzelf moesten bewerkstelligen door Christus’

leer te volgen. Daarom verwierp Bourignon de predestinatieleer, waarvan Van Schur-

man een overtuigd aanhanger was. Ook op andere punten stonden meningsverschillen

een toenadering in de weg.157 Hoewel beiden de gedachte van de apostasie aanhingen

en het verval van de kerk betreurden, wees Bourignon iedere kerkvorming af, terwijl

Van Schurman vasthield aan een kerk van louter wedergeborenen. In Bourignons

gesprekken met De Labadie, die aanvankelijk wel oren had naar samenwerking,

kwamen eveneens onverzoenlijkheden aan het licht. Ook hier vormden de predestina-

tieleer, volgens Bourignon de verderfelijkste leerstelling die er bestond, en De Labadies

ecclesiologische opvattingen een breekpunt. Al in maart 1668 liet zij de Waalse predi-

kant weten dat zij niets zag in zijn hervormingsijver zolang hij zich met een specifieke

kerk (de gereformeerde) verbonden bleef voelen:

Si vous estes vray Disciple de Jesus Christ, c’est dommage que vous soyez attache a

une Eglise particuliere, puis qu’il n’y a aucune Assemblee maintenant dans le

monde ou preside le Saint esprit; toutes sont corrompues [...] C’est pourquoi que

se peiner ou travailler beaucoup a soutenir ou reformer ces Eglises, c’est perdre le

temps inutilement.158

Twee gesprekken, die Bourignon in september 1668 met De Labadie voerde, bevestig-

den dat hij onverkort bleef vasthouden aan de predestinatieleer.159 Toen Bourignon

daarmee de spot dreef, werd hij, als we haar mogen geloven, woedend. Niet zonder

leedvermaak schreef zij aan De Cort: ‘Il [De Labadie, MdB] est mis deux ou trois fois en

colere, et se levoit de furie’.160 Voor Bourignon reden genoeg om te concluderen dat de

oude mens in hem nog niet gestorven was en hij niet tot de wedergeborenen gerekend

mocht worden. Daarmee was de breuk al een feit voordat De Labadie in 1669 zijn huis-

gemeente in Amsterdam vestigde en een van Bourignons naaste concurrenten werd.161

Tussen Serrarius en Bourignon was het al eerder tot een breuk gekomen.162
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Serrarius verweet haar een sociniaanse opvatting van de voldoeningsleer aan te hangen

en met haar aanspraak op het ‘moederschap der recht-geloovigen’ een titel voor zich-

zelf te reserveren die alleen de maagd Maria toekwam. Bourignon hield echter voet bij

stuk en betichtte Serrarius van ‘onwetentheid’. Hij op haar beurt verweet haar grillig-

heid of zelfs leugenachtigheid.163 Want als alles wat zij zei van God kwam, hoe was

dan, zo redeneerde hij, te verklaren dat haar denken niet altijd consistent was? Een

breuk werd onontkoombaar toen ook op andere punten fricties ontstonden en beiden

onverkort vasthielden aan hun eigen standpunten.164 Zo kon Serrarius niet accepteren

dat Bourignon haar goddelijke inspiratie boven het gezag van de Schrift stelde. Alles

wat de Geest haar ingaf, stemde, zo repliceerde zij, volstrekt overeen met wat in de

Schrift stond. Zij verwierp daarom ten enenmale de gedachte dat zij God door lezing

van het Nieuwe Testament zou kunnen zoeken. In Bourignons ogen wilde Serrarius,

die haar juist om die reden had geadviseerd de Schrift te lezen, te graag de geleerde uit-

hangen.165 Maar, zo hield zij hem voor, wat had hij aan al zijn Schriftkennis zolang hij

‘het eerste A.B.C. in de lere Jesu Christi niet geleert’ had? Liefde en zelfverloochening,

daar ging het volgens haar om.166 Ook ten aanzien van de verwachting van een dui-

zendjarig rijk bleken beiden op belangrijke punten van mening te verschillen.167

Bourignon zag verder weinig in een toenadering tot de joden en zij weigerde de in

1666 in Turkije opgestane ‘koning der joden’ Sabbatai Sevi als voorloper van de

Messias te aanvaarden.168 Daarmee verwierp zij niet alleen Serrarius’ filojudaïsme

maar ook zijn sabbatianisme. ‘Adieu Monsieur, c’est trop raisoner avec un opiniâtre’,

voegde Bourignon hem in haar laatste brief van 21 juni 1668 nog toe. Een maand of

acht later verscheen diezelfde brief in druk onder de titel Op twaelf lasteringen bij Petrus

Serrarius ten onrecht haer aengewreven.169 Daarmee werd de breuk door Bourignon nog

eens publiekelijk bezegeld.

Zou in de grilligheid of leugenachtigheid die Serrarius Bourignon verweet, niet

ook een aanwijzing besloten kunnen liggen dat de gedachtewisseling met anderen

voor haar een uitgelezen middel was om kennis te vergaren en positie te kiezen? Een

eenmaal gegeven uitleg van haar kant werd immers keer op keer gevolgd door nieuwe

vragen van met name Comenius en Serrarius, waardoor zij zich genoodzaakt zag haar

standpunt te verhelderen of soms zelfs te herzien, zonder dit overigens altijd te willen

erkennen.170 De discussies en daarop volgende briefwisselingen kunnen voor

Bourignon dus tevens een instrument zijn geweest om verbaal vat te krijgen op de reli-

gieuze verdeeldheid waarmee zij in Amsterdam geconfronteerd werd, en om zich ten

opzichte van haar geestverwanten te positioneren.171 Anders dan bijvoorbeeld Van

Schurman, die ten aanzien van de predestinatie een orthodox-gereformeerd standpunt

bleef innemen, zocht Bourignon bijvoorbeeld wel nieuwe theologische posities op

zonder dat zij nu direct een nieuwe leer wilde formuleren.172 En daar waar Serrarius

haar onder verwijzing naar Paulus voorhield dat vrouwen niet mochten onderwijzen

in de kerk, probeerde zij vast te houden aan haar profetische én aan haar vrouwelijke

specificiteit door voor zichzelf het ‘moederschap der ware christenen’ op te eisen.173

Tijdens haar verblijf in Amsterdam moet Bourignon ook zeker iets gehoord heb-

ben over de plannen voor een universeel christendom. Vooral Serrarius en Comenius,

die beiden contacten onderhielden met de Hartlib-kring, waren hiervan vurige pleit-

bezorgers.174 Zij probeerden op hun beurt De Labadie voor hun plannen te winnen.

Niettemin is het opvallend hoezeer een gemeenschappelijke bezorgdheid over het ver-
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val van het eigentijdse christendom gepaard ging met het verdedigen van eigen stand-

punten zonder een daadwerkelijke dialoog met de ander aan te gaan. Dat gold niet

alleen voor Serrarius en voor De Labadie maar ook voor Bourignon, die zelf meer en

meer een interconfessionele, irenische richting zou inslaan. Uit de wijze waarop zij

zich tegenover De Cort over haar Amsterdamse gesprekspartners uitliet, blijkt hoe

zorgvuldig zij haar exclusiviteit koesterde. Wat God de wereld kenbaar wilde maken,

kon Hij alleen maar via haar doen.

Pleidooi voor een niet-confessioneel gebonden religieuze praxis

De conferenties en de correspondentie die daaruit voortvloeide, moeten voor

Bourignon gedachtevormend zijn geweest. Zij brachten immers niet alleen onver-

zoenlijke verschillen in opvattingen aan het licht, maar riepen ook nieuwe en funda-

mentele vragen op. Haar gesprekspartners en de door hen naar voren gebrachte pun-

ten dwongen haar ook steeds explicieter positie te kiezen. De discussies met geestver-

wanten en met andersdenkenden droegen er zo in belangrijke mate toe bij dat

Bourignon zich geleidelijk aan losmaakte van oude vooroordelen ten aanzien van ‘ket-

ters’ en probeerde greep te krijgen op de leergeschillen tussen de verschillende geloofs-

gemeenschappen die het christendom van haar tijd rijk was.

Het waren echter niet alleen de discussies die leidden tot een herdefiniëring van de

goddelijke opdracht waarvoor Bourignon zich gesteld zag. Ook de confrontatie met

een verdeeld christendom in haar nieuwe woonplaats droeg bij aan een omslag in haar

denken. Reeds op 5 maart 1668 schreef zij aan Lambert:

Ik hoop nochtans, dat God my soo langen leven sal geven, dat ik voor mijn sterven

alle de Kerken t’samen weder vereenigt sal sien, en dat ’er niet meer dan een

Herder en een Schaep-stal sal wesen, niet meer dan een God, een geloof, en eene

kerke in den Geest Jesu Christi; en dat de Jooden selfs, die nu noch soo verhard

tegen hem zijn van herten, sig aen hem sullen overgeven, en hem erkennen voor

den waerachtigen Messias, dien sy soo lang verwacht hebben.175

Overstijging van de verdeeldheid
Waarom was het christendom van haar tijd zo verdeeld? Nog in maart 1670, toen

Bourignon opnieuw aan Lambert over haar ervaringen in Amsterdam schreef, worstel-

de zij met deze vraag, die voor haar een kernprobleem was geworden:

Amsterdam is de eerste plaets waer ik van andere Religien hoor spreken. Ik weet

noch huiden ten dage niet, waer op alle dese verscheidentheden van geloovens

gegrond zijn.176

Wel plaatste zij kanttekeningen bij de exclusiviteitsaanspraken en heilsbeloften van de

verschillende kerkgenootschappen en godsdienstige groeperingen:

De Rooms-gesinde versekeren sich op de Sacramenten: de Gereformeerde op het

geloof, dat Jesus Christus alles voor haer verdient heeft: de Joden, op de werkken
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der Wet, en dus alle de andere: ygelijk smeed sich een middel tot sijn Zaligheit, na

sijn eigen inbeelding; en niemand koomt (na my dunkt) tot de kennis van de rech-

te Waarheit. Want d’een seit, het Lichaem Jesu Christi te hebben: een ander seit,

den geest Jesu Christi te hebben: en d’ander seit, de Wet Godts te hebben.177

Want de Catholijken seggen, dat men moet onderworpen zijn aan de Paus, om

Zalig te worden. De Calvinisten, dat men niets behoeft, dan van God gepraedesti-

neert of geordent te zijn ter Zaligheit. De Lutherianen seggen dat men niets

behoeft, dan sich de Verdiensten Jesu Christi toe te eigenen. De Arminianen

seggen, dat de menschen sich kunnen saligmaken als sy willen. En de Mennonisten

gelooven, zalig te wesen door hare uitwendige Rechtveerdigheden. De Quakers

versekeren hare zaligheit, op het geloof, dat den H. Geest haar sijn Licht geeft: en

alsoo met vele andere waar van ik noit de gevoelens verstaan heb, al is ’t dat ik

weet, dat sy alle een verscheide Taal spreken.178

Maar, zo was Bourignons stellige overtuiging, ‘de saligheid bestaet niet in woorden;

men moet om salig te worden een levendig geloof hebben, dat altijd werksaem is: yder

een besit het geloof sonder de werken des selfs’.179

Voor Bourignon stond voorop dat het ware christendom in de geest van de eerste

christengemeenschap hersteld diende te worden, aangezien ‘de Kerke Godts een

vertrek der Dieven en Roovers geworden’ was.180 Het bleef ook haar vaste overtuiging

dat zij door God persoonlijk was aangezocht om deze waarheid bekend te maken en

door hem gezonden was om de christenen op aarde een andere geloofshouding bij te

brengen. Maar niet langer richtte zij zich uitsluitend op de rooms-katholieken; alle

denominaties golden voortaan als haar doelgroep. Daarbij ging het er Bourignon

primair om de tegenstellingen tussen de verschillende kerken en sekten te overstijgen

en in een voor allen herkenbare taal te spreken.181 Zelf zou zij overigens haar trouw aan

de rooms-katholieke kerk blijven uitspreken.182 Wie het protestantse geloof beleed,

hoefde zich wat haar betreft echter niet tot het katholicisme te bekeren. Eenieder die

zich bij haar wilde aansluiten, kon lid blijven van zijn eigen kerkgenootschap en daar

ook de diensten bezoeken. In dit opzicht stelde Bourignon zich op hetzelfde stand-

punt als de collegianten, die veelal lid bleven van hun eigen geloofsgemeenschap.

Dankzij de nieuwe mogelijkheden die de in Amsterdam heersende vrijheid van

drukpers haar bood, kon Bourignon voor het eerst haar stem ook in het openbaar laten

horen. Door wat God haar ingaf op schrift te stellen en in druk te laten verschijnen,

zou Zijn boodschap aan de hele wereld bekendgemaakt kunnen worden. Die bood-

schap hield in dat eerst en vooral de dogmatische geschilpunten tussen de verschillen-

de kerkgenootschappen terzijde geschoven moesten worden. Zij kenden alle immers

hetzelfde evangelie, dezelfde geloofsbelijdenis, hetzelfde onzevader en dezelfde tien

geboden. Het ging er uitsluitend om de raadgevingen van Jezus Christus na te volgen,

aldus Bourignon. Daarin bleef voor haar de essentie van het christelijk geloof liggen.

Inherent hieraan was een zekere onverschilligheid ten opzichte van leerstellige

kwesties en een sterke nadruk op de religieuze praxis. Wie zich hierin wilde oefenen,

kon in Bourignons brieven tal van instructies vinden die, zo pretendeerde zij, tot de

zaligheid zouden voeren.183
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Navolging van Jezus Christus
Wilden de christenen van haar tijd gered worden, dan dienden zij volgens Bourignon

de relatie met God te herstellen en zich niet langer te richten op tijdelijke en aardse

zaken. Dit vereiste dat zij afstand zouden doen van hun materiële rijkdommen om het

voorbeeld van Jezus Christus na te volgen, die nooit enige aardse rijkdom bezeten

had.184

Houd u altijt vast aen de navolging Christi. Alle andere saken zijn niet dan belem-

meringen, en gebouwen door handen van menschen gemaekt, die van selfs

terneer sullen storten.185

Bourignon putte haar religieuze inspiratie vooral uit de voorbeeldfunctie van Jezus, en

niet uit zijn lijden. In dit opzicht verschilde haar christologie duidelijk van die van

zovele middeleeuwse en vroegmoderne mysticae voor wie de lijdensdevotie voorop

stond.186

De discussies met De Labadie en Van Schurman, die zoveel nadruk legden op de

predestinatie, brachten Bourignon ertoe het middelaarschap van Jezus Christus te

relativeren onder verwijzing naar het rappel van de noodzaak van goede werken. De

gedachte van Christus’ plaatsbekleding wees zij af.187 Volgens haar was Jezus mens

geworden om de mensen de weg naar de zaligmaking te wijzen en om hun te onder-

wijzen hoe zij zichzelf moesten ‘verzaken’.188 Bourignon presenteerde hem als het laat-

ste redmiddel voor onze kwalen en de laatste barmhartigheid die God de mensen

bewijst. Meermaals vergeleek zij Jezus Christus met een ‘geneesmeester’ die alle kwet-

suren van de zielen heelt.189 Door zijn leven en leer had hij laten zien wat de mensen

moesten doen om weer op vriendschappelijke voet te komen met God. Deze vriend-

schap met God hadden de mensen, zo meende Bourignon, door hun zonden verspeeld.

Zonder die vriendschap zouden de mensen de zaligheid niet kunnen verkrijgen. In

Bourignons optiek bleef het verrichten van de goede werken uit liefde voor God en

voor de naaste van groot belang. Een ‘waerachtig Christen’ diende in haar ogen ‘bese-

ten te worden van den selfden Geest, daer van Jesus Christus is beseten geweest; en de

werken na te volgen die hy op aerden zijnde gedaen heeft, om ons een voorbeeld te

geven’.190 Alleen dan kon de zaligheid verkregen worden. Uiteindelijk ging zij zelfs

zover dat zij meende dat dit ook voor de heidenen gold. Ook zij zouden zalig kunnen

worden als zij de werken die Jezus de mensen tijdens Zijn leven had voorgedaan,

zouden onderhouden.191

Kortom, Bourignons antwoord op de verdeeldheid van het christendom van haar

tijd behelsde bovenal een pleidooi voor een evangelische levenswijze waarin armoede,

gehoorzaamheid en maagdelijkheid vooropstonden. Ware christenen dienden in haar

ogen naar volmaaktheid te streven. In talloze brieven en traktaten zou zij dit ascetisch

ideaal blijven uitdragen zonder te pretenderen een nieuwe sekte of kerk te willen

stichten. In januari 1671 formuleerde zij in een van haar brieven nog eens kort en

bondig wat haar voor ogen stond:

Ik wil geen Secten noch vergaderingen maken, om de menschen aan te trekken tot

my te volgen; om dat ik alle die Poppen veracht, waar mede vele spelen. Maar ik
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sou wel ware Christenen willen sien, die beseten zijn met den selfsten Geest als

Jesus Christus was doen hy op aarde leefden.192

In de praktijk bleek Bourignon echter geenszins afkerig te zijn van de vorming van een

eigen religieuze gemeenschap toen zij zag dat haar boodschap aansloeg. Die gemeen-

schap zou, zo was zij als universeel erfgename van De Cort van mening, op het eiland

Noordstrand gevestigd moeten worden.

Op naar Noordstrand

Al in 1668 hadden zich de eerste Hollandse volgelingen bij Bourignon aangediend.193

Zij toonden zich ontvankelijk voor haar oproep om een evangelische levenswijze aan te

nemen. Sommigen van hen verklaarden zelfs dat zij zich geheel uit de wereld wilden

terugtrekken om met haar de ‘uiterlijke Wildernis’ in te gaan.194 In de zomer van 1671

ondernam Bourignon de eerste stappen in die richting, toen zij besloot alsnog naar

Noordstrand af te reizen. Dat besluit had echter alles te maken met de aanhoudende

problemen rond de afwikkeling van de erfenis van De Cort.195

Na de opening van het testament van De Cort in december 1669 en de bekendma-

king van zijn beschikkingen vreesde Bourignon voor haar leven. Zij was ervan over-

tuigd dat haar vriend door zijn vijanden was vergiftigd en dat de oratorianen het nu op

haar gemunt hadden omdat zij zijn universeel erfgename was.196 In overleg met enke-

le Amsterdamse vrienden besloot Bourignon daarom onder te duiken. Om ongezien

het huis te verlaten, liet zij zich nog in de maand december in het holst van de nacht

door twee van haar volgelingen op een mestkar of in een mand naar een geheim adres

in de stad overbrengen.197

Vanuit haar ‘schuilplaats’ nam Bourignon in brieven aan de hertog van Sleeswijk-

Holstein en in petities aan het hof van Gottorp stelling tegen de oratorianen, wier

aanspraken op de erfenis zij betwistte.198 Zij eiste dat De Corts voormalige ordegeno-

ten met geweld van het eiland verdreven zouden worden. Om haar eisen publiekelijk

kracht bij te zetten en stemming te kweken tegen de Mechelse oratorianen, publiceer-

de zij in de zomer van 1670 een lange brief aan Gerard Patin (Patyn), die de belangen

van het Oratoire op Noordstrand behartigde.199 In een nawoord verantwoordde zij

deze beslissing als volgt:

je me suis resoluë d’imprimer cette pour ceux qui ont la curiosité d’aprendre en

quel degré est arrivée la malice des Hommes, non seulement ceux, qu’on apelle

meschans, mais aussi ceux quon apelle Chrestiens spirituels, voir Prestre, de Dieu,

sur lesquels plusieurs appuient leur salut.200

Tegelijkertijd liet Bourignon notarieel vastleggen dat zij bereid was een bedrag van

meer dan vijftigduizend gulden ter beschikking te stellen om de boedel en het sterf-

huis van Christiaan de Cort te redden.201 Dat bedrag dekte echter geenszins de astro-

nomisch hoge schuld van bijna tweehonderdduizend gulden, die op de boedel lag.

Elf maanden hield Bourignon zich schuil. Verrassend is dat zij tot tweemaal toe

een notaris op haar schuiladres liet komen om een schenkingsakte op te laten maken
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ten gunste van het eertijds door haar geleide Hôpital Notre-Dame des Sept Douleurs.202

Hierbij doneerde zij een groot deel van de goederen die zij in Rijsel bezat, aan de

regenten van de stedelijke armenkas ten behoeve van het genoemde armenhuis. Het

lijkt erop dat Bourignon met deze schenkingen het hoofdstuk Rijsel definitief afsloot.

Maar dat zij uitgerekend in 1670, en nogmaals in 1671, haar goederen aan ‘de armen’ in

Rijsel schonk, geeft ook aan dat zij niet voor de financiële problemen rond Noord-

strand wilde opdraaien.203 Door haar huizen, landerijen, koopbrieven en obligaties te

doneren wist zij immers te voorkomen dat de schuldeisers van De Cort beslag lieten

leggen op haar goederen.

Pas in oktober of november 1670 keerde Bourignon terug naar haar huis aan de

Droogbak. Maar naar haar gevoel was het gevaar ook toen nog niet geweken. Volgens

haar had een zaakgelastigde van een van de hoofdparticipanten met de Amsterdamse

officier afgesproken om haar te gijzelen, zodat die niet langer wroeging hoefde te

hebben over de vrijlating van De Cort.204 Pogingen om het poorterschap van Amster-

dam te verwerven, dat haar meer bescherming had kunnen bieden, mislukten.205 Uit

veiligheidsoverwegingen besloot Bourignon daarom in maart 1671 naar Haarlem uit te

wijken, waar zij onderdak vond bij Lodewijk de Vos en diens zuster Anna.206

In Haarlem legde Bourignon de formele grondslag voor haar beoogde gemeen-

schap van ware christenen. Naar haar eigen zeggen omdat God haar had opgedragen

een verbond te sluiten met haar ‘kinderen’.207 Op 7 april 1671 liet zij daartoe een offici-

eel contract opmaken met een drietal getrouwen: Johan Tiellens en Volckert van de

Velde, twee Amsterdamse kooplieden, en Ewoud de Lindt, voormalig boekhouder van

een Amsterdamse koopman.208 Het Haarlemse pact werd gevolgd door een apart ver-

drag met Van de Velde op 9 juni 1671, dat de financiële basis moest leggen voor wat

voortaan de ‘sociëteit van ware christenen’ zou gaan heten. Hierbij beloofden

Bourignon en Van de Velde al hun tijdelijke goederen te besteden tot Gods eer en tot

bijstand van hen ‘die het van noden sullen hebben, namentlyck sulcke personen die bij

ons contrahenten voor ware christenen sullen worden herkent’.209 Dit contract kan

beschouwd worden als de stichtingsakte van de nieuwe gemeenschap.

Het tijdstip waarop de verdragen werden opgesteld, viel samen met een reeks van

aanzeggingen aan Bourignon door het hof van Gottorp om borg te staan voor de schul-

den waarmee de erfenis van De Cort belast was. Waarschijnlijk hebben die aanzeggin-

gen Bourignon niet op tijd bereikt omdat zij inmiddels naar Haarlem was vertrokken.

Zij liet alle termijnen verstrijken. Het gevolg hiervan was dat op 4 mei 1671 haar recht

op de erfenis verviel.210 Dit besluit van het hof van Gottorp moet de reden zijn geweest

dat Bourignon op 15 mei 1671 hals over kop naar Amsterdam terugkeerde om voorbe-

reidingen te treffen voor de oversteek naar Sleeswijk-Holstein. Acht dagen later al ver-

trok zij naar Enkhuizen, vanwaar schepen op Tönning voeren. Ongetwijfeld hoopte

Bourignon met haar overkomst de beslissing van het hof ongedaan te kunnen maken,

zodat de door De Cort nagelaten rechten en goederen op het eiland alsnog aan haar

zouden worden toegewezen.

Op 23 mei 1671, drie jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was, kwam er een

einde aan het Amsterdamse intermezzo. In de tussentijd was Bourignon erin geslaagd

zowel de ideologische als de materiële basis voor haar gemeenschap van ware christe-

nen te leggen. Discussies met geestverwanten en andersdenkenden hadden haar

gedwongen om zich te bezinnen op haar zendingsopdracht. Dat bracht haar tot haar
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supraconfessionele boodschap, die zij tijdens haar verblijf in Holland met succes naar

buiten wist te brengen.211 Met haar pleidooi voor een levenswijze in navolging van

Jezus Christus vond zij in en buiten Amsterdam gehoor bij een aantal zoekende

christenen. Uiteindelijk bleken vijf van hen bereid te zijn om hun banden met de

wereld te verbreken en hun lot aan dat van Bourignon te verbinden: Ewoud de Lindt,

Johan Tiellens, Volckert van de Velde, Anna de Vos en Frederik Franken.212 Voor hen en

met hen richtte Bourignon in 1671 de ‘sociëteit van ware christenen’ op. Hiermee werd

hun de gelegenheid geboden zich onder Bourignons leiding te verzamelen en een

gemeenschap te vormen waarin zij hun hang naar een waarlijk christelijk leven daad-

werkelijk vorm zouden kunnen geven. Het sprak vanzelf dat de vijf groepsleden

Bourignon op haar reis naar Sleeswijk-Holstein zouden begeleiden. Op 9 juni 1671

verliet het gezelschap de haven van Enkhuizen voor de overtocht naar het land waar de

door God aangewezen locatie voor de ware christenen te vinden zou zijn.
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Proclamatie van Christiaan Albrecht, de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, waarin hij allen die meenden
aanspraak te kunnen maken op de door Christiaan de Cort nagelaten rechten en goederen op Noordstrand, opriep
zich met de benodigde papieren voor 12/22-4-1670 tot de kanselarij van Gottorp te wenden. In totaal meldden zich 
twaalf crediteuren, die gezamenlijk bijna 200.000 gulden eisten ( foto: KB, 78 C 44, f. 138).
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