
hoofdstuk 4 In de verdediging
Sleeswijk-Holstein en Oost-Friesland, 1671-1680

[...] contre les fausses accusations dudit Berkendal, lequel n’a pas seulement voulu

attaquer ma doctrine, ains aussi mon honneur, ma pudicité, & toutes les graces que Dieu

m’a departies.

Antoinette Bourignon, Persecutions du Juste

brief 20 (16-11-1673), p. 66.

‘Amsterdam pour souffrir: Noordstrant pour jouir’; ‘Amsterdam om te lijden, Noord-

strant om te verblijden’.1 Onder aanheffing van deze leus zetten Antoinette Bourignon

en haar vijf volgelingen in juni 1671 koers naar het Noord-Duitse waddeneiland

Noordstrand. Omdat zij er nog altijd van overtuigd was dat dit oord door God voor de

ware christenen gereserveerd was, meende Bourignon dat de door De Cort nagelaten

rechten en goederen op het eiland haar, en niemand anders, toekwamen. Het was dus

zaak dat het hertogelijk hof in Gottorp alsnog haar aanspraken op de erfenis erkende.

Toen een beslissing van het hof almaar uitbleef, besloot Bourignon haar plannen bij te

stellen en zich voorlopig met haar gevolg in Husum te vestigen. Vanuit deze recht

tegenover Noordstrand gelegen kustplaats kon zij het eiland letterlijk in het vizier

houden. Uiteindelijk zou zij nog tot 1676 in Sleeswijk-Holstein blijven wonen zonder

dat zij op Noordstrand ooit een voet aan de grond zette. Zo liep opnieuw wat als een

tussenstop bedoeld was, op een langdurig verblijf uit.

In tegenstelling tot het intermezzo in Amsterdam, waar Bourignon door kerk en

overheid met rust gelaten was, stonden de jaren in Sleeswijk-Holstein geheel en al in

het teken van strijd en vervolging.2 In de ogen van de lutherse predikanten in Husum,

Sleeswijk en Flensburg, en de gereformeerde predikanten in Altona kon Bourignons

beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen, wier zaligheid niet afhan-

kelijk zou zijn van hun lidmaatschap van een bepaalde kerk maar van hun christelijke

levenswijze, niet getolereerd worden.3 Terecht zagen zij hierin een aantasting van hun

eigen autoriteit, kerkorde en theologische leer. Daarom namen zij in een reeks

geschriften stelling tegen Bourignons gedachtegoed en drongen zij bij de lokale over-

heden en bij de landsheren van Sleeswijk-Holstein aan op maatregelen. Bij het formu-

leren van hun aanklachten bedienden de predikanten zich maar al te graag van een

seksespecifieke argumentatie. Juist als vrouw kon Bourignon naar hun mening niet

met gezag over religieuze zaken spreken. Hun acties, strijdschriften en beschuldigin-

gen hebben in de eerder aan Bourignon gewijde studies nauwelijks aandacht gekre-

gen. Uit de felheid waarmee zij tegen haar leer en haar optreden ageerden, blijkt echter

dat de dreiging die destijds van haar godsdienstige opvattingen uitging veel sterker

was dan tot op heden is aangenomen.

De belasteringen van de zijde van de predikanten en het repressieve optreden van
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de overheid dwongen Bourignon enerzijds in de openbaarheid te treden om zich te

verweren, terwijl zij zich anderzijds schuil moest houden om uit handen van justitie

te blijven. Onder de druk van de toenemende confessionalisering werd Bourignon

tevens geacht in confessioneel opzicht kleur te bekennen.4 Was zij nu wel of niet

rooms? Verkondigde zij niet ook heterodoxe leerstellingen? Op welke wijze Bourignon

zich tegen dit alles teweerstelde, zal in de loop van dit hoofdstuk duidelijk worden.

Wat de aantijgingen en de vervolgingen haar persoonlijk deden, onttrekt zich groten-

deels aan onze waarneming. Maar het is vrijwel zeker dat zij het zonder de steun en

inzet van haar volgelingen niet gered zou hebben. Op cruciale momenten kwamen zij

Bourignon te hulp. Hun acties droegen er in belangrijke mate toe bij dat zij voor ver-

volging gespaard bleef en, hoe moeizaam ook, haar werk kon blijven voortzetten.

Aankomst in Sleeswijk-Holstein

De aan de monding van de Eider gelegen vestingplaats Tönning was de eerste halte die

Bourignon en haar vrienden aandeden. In deze kustplaats ging het gezelschap op 13

juni 1671 van boord.5 Besloten werd om twee kamers in een logement te huren, één

voor de mannen en één voor de vrouwen. Vanuit Tönning deed Bourignon een eerste

poging om haar aanspraken op Noordstrand, haar beoogde reisdoel, veilig te stellen.

Daartoe zocht zij schriftelijk contact met het hertogelijk hof in Gottorp. Zij deelde mee
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dat zij en enkele Amsterdamse kooplieden zich op Noordstrand wilden vestigen ‘pour

avec ces personnes et plusieurs autres pouvoir y vivre en paix de nos biens, en la crain-

te de Dieu et l’edification du prochain’.6 Bourignon hoopte hiervoor toestemming te

krijgen van de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, Christiaan Albrecht, onder

wiens jurisdictie Noordstrand viel, en zo alsnog de door De Cort nagelaten goederen

op het eiland in bezit te kunnen nemen. Om Christiaan Albrecht te paaien hield zij

hem voor dat zij de door De Cort voorgenomen plannen voor de bouw van nieuwe

dijken ten uitvoer zou brengen en op die manier de landerijen zou vergroten.7

Drie weken lang wachtte Bourignon op antwoord. Een reactie van het hertogelijk

hof bleef echter uit. Daarop besloot zij van Tönning door te reizen naar het bij de stad

Sleeswijk gelegen slot Gottorp. Wellicht zou zij er dan wel in slagen tot de hertog door

te dringen en hem een gunstig besluit af te dwingen.8 Na een korte reis over land

bereikten Bourignon en haar vrienden op 12 juli 1671 Sleeswijk. Hier betrok het gezel-

schap de bovenverdieping van de recht tegenover het slot gelegen herberg met de bete-

kenisvolle naam ‘Het Land van Beloften’.9

Onderhandelingen met hof Gottorp
Eenmaal in Sleeswijk trachtte Bourignon opnieuw de steun van de hertog te winnen

door hem persoonlijk aan te schrijven. Uitvoerig deed zij uit de doeken wie zij was, wat

haar oogmerk was en waarom zij naar Noordstrand wilde afreizen. Om te voorkomen

dat de hertog haar plannen op godsdienstige gronden zou afwijzen, verzekerde zij

hem dat zij het christelijke geloof beleed (en dus geen jodin of heiden was) en dat zij

geen deel uitmaakte van de sekte der ‘Trembleurs’ (quakers). Zij vertelde hem dat zij te

Rijsel in Vlaanderen geboren was, opgegroeid was in de rooms-katholieke kerk, nooit

met iemand van een andere confessie gesproken had voordat zij in 1667 naar Holland

was gekomen, en van haar ouders een uitstekende godsdienstige opvoeding gekregen

had. God had haar, zo ging zij voort, begiftigd met Zijn geest, waardoor zij over een

goed onderscheidingsvermogen beschikte en de dwalingen van wat zij ‘notre Religion’

noemde, ontdekt had. Zij onderstreepte ook haar vriendschapsbanden met De Cort,

die nog in 1668 met de hertog overeenstemming had bereikt over een nieuw bedij-

kingsproject. Uitvoerig informeerde zij hem over de visie van De Cort op Noordstrand

en over de inspanningen die hij zich destijds getroost had om zijn deel terug te kopen

van het Mechelse Oratoire.10 Als proeve van haar werk stuurde zij met haar brief het

eerste deel van Licht der Weereld mee, waarin haar samenspraken met De Cort waren

opgenomen. Bourignon moet zich echter gerealiseerd hebben dat het niet alleen

aankwam op wat zij zei of schreef, maar ook op wat zij deed. Daarom drong zij er bij

haar vrienden op aan om voortaan in de kapel van slot Gottorp ter kerke te gaan. Op

die manier kon de indruk worden weggenomen dat zij quakers waren.11

Uitsluitsel over de zaak Noordstrand kreeg Bourignon vooralsnog niet. In mei 1672

wist zij nog altijd niet wat het hertogelijk hof met haar zaak voor had. Reden genoeg

om zich opnieuw tot Christiaan Albrecht te wenden en hem haar woede en teleurstel-

ling over het uitblijven van de juridische beslissing kenbaar te maken.12 Ditmaal stuur-

de Bourignon maar liefst zes geschriften van haarzelf mee die inmiddels in druk

verschenen waren. Ongetwijfeld hoopte zij dat de hertog zich in haar werk zou verdie-

pen en zo alsnog tot andere gedachten zou komen. Maar ook deze actie bracht geen

verandering in haar zaak teweeg.
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Kaart van de hertogdommen Sleeswijk en Holstein. In 1672 vestigde Antoinette Bourignon zich in de stad 
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Noodgedwongen schortte Bourignon haar plannen met Noordstrand op. Zij

besloot echter om niet naar Amsterdam terug te keren maar om de verdere verwikke-

lingen in Sleeswijk-Holstein af te wachten. Deze beslissing werd mogelijk mede inge-

geven door de in de Republiek der Verenigde Nederlanden afgekondigde staat van

beleg, nadat op 6 april 1672 eerst de Engelse koning Karel II en de  Franse koning

Lodewijk XIV en vervolgens ook de prins-bisschoppen van Münster en Keulen het land

de oorlog hadden verklaard.13

Vestiging in Husum
De recht tegenover Noordstrand gelegen stad Husum werd de nieuwe verblijfplaats

van Bourignons gezelschap.14 Hier liet zij per 1 mei 1672 op naam van Johan Tiellens

een groot huis huren in de Krämerstrasse, op een steenworp afstand van de markt en

de grote lutherse kerk.15 De woning was eigendom van de secretaris van de stad,

August Giese, die nauwe banden onderhield met diverse piëtisten in en buiten Slees-

wijk-Holstein.16 Dat uitgerekend hij een woning aan Bourignons gezelschap verhuur-

de, zou bij de lutherse predikanten van Husum zeer kwaad bloed zetten.17

In februari of maart 1672 keerde Tiellens terug naar Holland om zijn zaken te rege-

len en de verhuizing van de in Amsterdam achtergebleven meubels van Bourignon en

de andere groepsleden voor te bereiden. De voormalige koopman charterde hiervoor

een schip en liet onder andere zeven bedden met strozakken, vijf paar stoelen, drie

kastjes en een groot aantal manden aan boord brengen. De drukpers met toebehoren

die Bourignon in Amsterdam had aangeschaft, werd eveneens verscheept.18 Na

aankomst van de transporten kon de woning in Husum worden ingericht en de huis-

drukkerij opnieuw worden geïnstalleerd.19

Bourignon twijfelde of zij zelf wel in Husum moest gaan wonen. Tijdens haar ver-

blijf in Sleeswijk was duidelijk geworden dat de lutherse predikanten van die stad haar

als een persona non grata beschouwden en haar het liefst zo snel mogelijk zagen ver-

trekken. Het leek haar verstandiger om uit te wijken naar Frederikstad (Friedrich-

stadt), waar godsdienstvrijheid heerste. In deze vrijplaats zou zij, zo verwachtte

Bourignon, met rust gelaten worden. Daarom overwoog zij om hier voor zichzelf een

huis te huren. Maar toen in april 1672 het eerste transport uit Amsterdam in Holstein

arriveerde, besloot zij haar plannen te wijzigen. Haar meubels moesten toch maar naar

Husum, en niet naar Frederikstad, worden overgebracht.20 In juni 1672 woonde zij

echter nog altijd in Sleeswijk en overwoog zij zelfs om daar te blijven en voor zichzelf

een huis te huren. ‘Ik moet’, zo verdedigde zij haar twijfels tegenover haar volgelingen,

‘de Ordre van den Heer afwachten. Ik ben een rechte Pellegrimme op der Aarden, sonder

een vaste Verblijf-plaats te hebben, zijnde ten alleen tijde gereet om te vertrekken, en

ook om te blijven’.21 Het werd uiteindelijk toch Husum. In juli 1672 nam Bourignon

haar intrek in ‘het huis van de Hollanders’. Vanaf dat moment werd Husum de plaats

waar haar ware christenen zich, in afwachting van het vertrek naar Noordstrand,

moesten verzamelen.
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Vervolgd door kerk en overheid

Al tijdens Bourignons verblijf in de stad Sleeswijk werd duidelijk dat kerk en overheid

niet van zins waren haar activiteiten te tolereren. Hun repressieve optreden is in

belangrijke mate terug te voeren op de politieke en kerkelijke situatie in het over twee

hertogdommen verdeelde Sleeswijk-Holstein. In beide vorstendommen vielen, anders

dan in de Republiek der Verenigde Nederlanden, de politieke en de religieuze gemeen-

schap samen. Sedert 1542 was de lutherse kerk hier staatskerk en de landsheer tevens

de hoogste geestelijke autoriteit.22 Daarmee vormde het lutheranisme als staatsgods-

dienst de basis van de politieke en sociale orde van de samenleving, ook op lokaal

niveau.23 Naar alle waarschijnlijkheid vreesden de kerkelijke en politieke autoriteiten

dat Bourignons optreden en opvattingen tot verdeeldheid in het corpus christianum

zouden leiden. Daarbij kwam dat de economische crisis waarin de hertogdommen

sedert 1665 verkeerden, de potentiële ontvankelijkheid van de bevolking voor het

gedachtegoed van profeten en voor chiliastische en piëtistische bewegingen versterk-

te.24 Niet voor niets werd er in hetzelfde jaar waarin de magistraat van Husum een

onderzoek instelde naar Bourignon, door de raad en burgemeesters van Frederikstad

een rapport opgemaakt over de quakers die zich in deze vrijstad gevestigd hadden.25

Een complicerende factor was dat het territorium van Sleeswijk-Holstein over twee
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hertogdommen verdeeld was en dat de beide hertogen in een onderlinge machtsstrijd

verwikkeld waren.26 Sedert 1659 regeerde Christiaan Albrecht over het hertogdom

Sleeswijk-Holstein-Gottorp, waaronder Noordstrand viel.27 Sleeswijk-Holstein-Glück-

stadt, het zogeheten koninklijke deel van Sleeswijk-Holstein, stond vanaf 1670 onder

gezag van de Deense koning Christiaan V.28 Dankzij het huwelijk van diens zuster

Friederika Amalia met Christiaan Albrecht waren de beide hertogen sedert 1667

verzwagerd. Toch liepen de politieke spanningen in Sleeswijk-Holstein snel en hoog

op nadat Christiaan V in 1670 de Deense troon bestegen had.29 Voor Bourignon was het

echter niet ongunstig, zo zou weldra blijken, dat zij zich tot twee elkaar beconcurre-

rende landsheren moest verhouden.

Vijandschap van de predikanten in Husum
De vestiging van Bourignon en haar gevolg in Husum stuitte al snel op verzet van de

lutherse predikanten. Het ongehuwd samenwonen van een groep mannen en vrouwen

in één huis wekte ongetwijfeld argwaan, en hun onwil om in confessioneel opzicht

kleur te bekennen zal de vrees voor sektevorming hebben aangewakkerd. Als we

Bourignon moeten geloven, tekenden de predikanten van Husum tegen haar aanwe-

zigheid in de stad protest aan bij de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp en bij de

hoogste geestelijke van het hertogdom, Johannes Reinboth.30 De Generalsuperintendent,

die bekendstond om zijn gematigdheid en een tolerante politiek jegens socinianen en

mennonieten voorstond, bleek echter niet bereid te zijn om stappen te ondernemen

tegen Bourignon.

Reinboth had zich al in Bourignons zaak verdiept voordat zij zich in 1672 in

Husum vestigde. Naar aanleiding van de geruchten die in Sleeswijk, waar zij toen

verbleef, de ronde deden, had hij haar een vermanende brief geschreven. Zij zou een

quaker zijn; zij ging niet ter kerke maar wilde een nieuwe kerk oprichten, en zij

beweerde dat er geen ware christenen meer op deze aarde waren. Reinboth bracht deze

punten van kritiek onder Bourignons aandacht en tekende hierbij aan dat haar stand-

punten overeenkwamen met die van ketters als David Joris, Weigelius, de rozenkrui-

zers, Paul Felgenhauer en de quakers. Daarbij kwam, zo hield de opperpredikant haar

voor, dat zij een vrouw was en dus geen recht van spreken had. Bourignon diende Rein-

both daarop in april 1672 in een lange brief van repliek.31 Ook stuurde zij hem haar

boek tegen de quakers toe toen dat in druk verschenen was. Zij voorzag dit present-

exemplaar van een persoonlijke opdracht.32 Blijkbaar stelde zij Reinboth hiermee

gerust. In de resterende tijd van zijn ambtsperiode liet hij Bourignon en haar gevolg in

elk geval met rust.

Na de dood van Reinboth in juni 1673 zagen de predikanten van Husum nieuwe

mogelijkheden om de aanval op Bourignon in te zetten. Ditmaal vonden zij wel

gehoor, ook omdat inmiddels het sterke vermoeden gerezen was dat Bourignon in

Husum een eigen drukkerij had ingericht. In augustus 1673 stelden de burgemeesters

en raad van Husum in opdracht van Christiaan Albrecht een onderzoek in.33 Hieruit

bleek dat Bourignon inderdaad over een volledig ingerichte huisdrukkerij beschikte.

Daarop volgde op 29 augustus 1673 de wijzing van een vonnis waarbij het Bourignon

verboden werd om te schrijven of te drukken op straffe van verbeurdverklaring van

haar goederen en verbanning uit het hertogelijk deel van Sleeswijk.34
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Direct na de uitvaardiging van het drukverbod ging Bourignon in beroep bij de

magistraat van Husum en bij de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp.35 Zij verbaasde

zich erover dat uitgerekend zij zo gehaat en vervolgd werd. Want als zelfs hoeren overal

wel met rust gelaten werden, waarom een dienstmaagd des Heren dan niet?36 In haar

ogen waren de grote boosdoeners de predikanten van Husum, over wie zij zich in zeer

felle bewoordingen uitliet. Bourignons protestacties hadden echter geen succes. Het

drukverbod bleef onverminderd van kracht. De predikanten van Husum zouden zich

een paar maanden later publiekelijk verdedigen tegen haar beschuldigingen in een

namens het Ministerium door Martinus Holmer opgestelde ‘Gezeugniss der Unwahrheit

J. Anthoinettae Bourignons’.37 In dit verweerschrift werden alle boeken die Bourignon

inmiddels op haar naam had staan (Graf der valsche theologie, Licht des weerelds, Licht schij-

nende in de duisternis, Advertissement en Gezeugnis der Waarheit) kritisch doorgelicht.

Ondertussen werd er, zo was Bourignon ter ore gekomen, ook vanuit Rome actie

tegen haar ondernomen. In 1669 had het Heilig Officie al het eerste deel van La lumie-

re née en tenebres op de index gezet.38 Nu zou er een commissie zijn gevormd die

Bourignons boeken moest examineren. Dit onderzoek zou op Noordstrand moeten

plaatsvinden en uitgevoerd worden door een Franse priester, een Brabantse priester en

een jezuïet uit Frederikstad. Bourignon verwachtte hier weinig goeds van en zocht

daarom contact met de namens de oratorianen op Noordstrand gestationeerde pastoor,

Johannes Chrysosthomos Snyders.39 Zij vroeg hem of hij er bij de commissieleden op

aan wilde dringen om discreet te werk te gaan, als zij tenminste de goede naam van de

rooms-katholieke kerk wilden behouden. Want als de commissieleden zich door hun

gevoelens zouden laten leiden of haar zonder enige grond van bepaalde misstappen

zouden beschuldigen, dan zag zij zich genoodzaakt om ‘de waarheid’ te verdedigen. In

dat geval zou zij zich openlijk uitspreken tegen ‘les abus de nôtre Religion’.40

Bourignons actie demonstreert opnieuw hoe zelfbewust en onafhankelijk zij zich

jegens het kerkelijk leergezag opstelde. Of de brief het gewenste effect sorteerde, is

niet duidelijk. Het genoemde onderzoek lijkt om wat voor reden dan ook geen door-

gang te hebben gevonden. Ook werden er geen andere boeken van Bourignon op de

index gezet.

Agitatie van de predikanten van Flensburg
Tegen het einde van het jaar 1673 verlegde Bourignon haar actieradius naar het noor-

delijker gelegen Flensburg. Deze havenstad lag in het deel van Sleeswijk-Holstein dat

toebehoorde aan de Deense koning Christiaan V. Het is mogelijk dat Bourignon in

diens territorium een veilig heenkomen dacht te kunnen vinden. Maar het heeft er alle

schijn van dat zij haar bezoek aan Flensburg vooral wilde gebruiken om ook in het

koninklijk deel van Sleeswijk-Holstein haar geschriften te verspreiden. Waarom had

zij anders een koffer volgestouwd met haar eigen boeken en met manuscripten van

Duitse vertalingen van haar geschriften?41 Zij wist bovendien dat er in Flensburg

iemand woonde die in haar gedachtegoed geïnteresseerd was: Nicolaas Henning.

Henning had eerder dat jaar, toen Bourignon in Husum verbleef, contact met haar

gezocht en een aantal van haar boeken besteld. Daarna had hij Bourignon laten weten

dat hij al haar geschriften wilde hebben, dat hij de daarin verkondigde waarheden

wilde navolgen, en dat eenieder van haar gezelschap die naar Flensburg wilde komen

bij hem mocht logeren.42
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Op haar reis naar Flensburg liet Bourignon zich vergezellen door Maria Hase-

Tilemans (in het vervolg Maria Hase genoemd), een wat oudere weduwe die jarenlang

in Hamburg had gewoond en zich in 1672 met haar zoon Johan Conrad bij het gezel-

schap in Husum had aangesloten.43 Een andere volgeling, Jelle Aedes, reed de wagen.

Rond 12 december 1673 bereikte het gezelschap de Rode Poort, de zuidelijke stadspoort

van Flensburg. Daar werden de beide dames opgevangen door Henning, die hen mee-

troonde naar zijn huis en hun de logeerkamer ter beschikking stelde. Voor zijn echt-

genote en zijn inwonende schoonmoeder hield hij de ware identiteit van de twee

logees voorlopig geheim. Maar na twee dagen vertelde hij zijn echtgenote alsnog dat

het Bourignon was die met een van haar volgelingen bij hen logeerde. Toen zijn

schoonmoeder er daarna ook achter kwam wie de twee logees werkelijk waren, was het

huis, als we Bourignon mogen geloven, te klein. Blijkbaar was Bourignons faam haar

al vooruitgesneld. Anders is niet te verklaren waarom Hennings schoonmoeder zo in

paniek raakte. De vrouw zou zelfs gedreigd hebben haar dochter te zullen vergiftigen

indien die, net als haar echtgenoot, Bourignon haar sympathie zou betuigen.44 Toen

Bourignon zag dat de vrouw de volgende dag aanstalten maakte om haar dochter met

een mes te doden, besloot zij samen met Maria Hase zo snel mogelijk het huis van de

Hennings te verlaten. Zij weken uit naar de herberg op de markt [Südermarkt, MdB],

waar zij twee kamers huurden. Om geen argwaan te wekken bediende Bourignon zich

in de herberg van de schuilnaam Anna Janssens. Aan haar volgelingen in Husum 

gaf zij als postadres op: ‘Marie Pieters chez Marguerite Sattelmacker, c’est à dire,

faiseur de selles à Chevaux, en Engleburg-strate [Angelburger Strasse, MdB], à Flens-

bourg’.45

Bourignons aanwezigheid in de stad bleef niet lang verborgen voor de lutherse

predikanten. Al voor 2 januari moet hun ter ore zijn gekomen dat Bourignon zich in

Flensburg wilde vestigen.46 Naar alle waarschijnlijkheid was Hennings schoonmoeder

degene geweest die het Ministerium getipt had.47 De predikanten besloten direct tot de

aanval over te gaan, zo blijkt uit de brief die Bourignon aan haar vrienden in Husum

schreef. Niet zonder trots berichtte zij hun hoe de predikanten vanaf de kansel stem-

ming tegen haar probeerden te maken:

Les Prédicants mettent toute la ville en allarme à cause de moy: ils préchent, que

je suis icy, & m’appelle Antoinette: que je compose des livres ésquels y a des héré-

sies diaboliques, plus pernicieuses que celle des Juifs, desquelles chacun s’en doit

bien garder; car il y a du grand peril: Et cela se fait en diverses Eglises, dimanches,

& festes, continuellement.48

Als we Bourignon mogen geloven, leidden deze waarschuwingen ertoe dat de buren

van haar herbergier zich grote zorgen begonnen te maken over de twee vrouwen die bij

hem en zijn vrouw logeerden. Misschien was een van hen wel de door de predikanten

gezochte Antoinette. De herbergierster wist haar buren echter gerust te stellen. Zij

deelde hun mee dat zij twee fatsoenlijke dames te logeren had, dat de ene Maria heette

en de ander Anna, dat zij zich zeer goed en bescheiden gedroegen, dat zij alleen maar

wist dat de een uit Hamburg kwam en de ander uit Holland, en dat zij voor de oorlo-

gen gevlucht waren. Vervolgens lichtte de herbergierster haar vrouwelijke gasten in.

Zij vertelde hun over het gesprek met de buren en zei dat het zo jammer was dat de
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predikanten altijd fatsoenlijke mensen vervolgden. De herbergier voegde eraan toe dat

niemand hem kon beletten om fatsoenlijke lui onderdak te bieden. Zelf dacht Bouri-

gnon dat alle ophef rond haar persoon haar naamsbekendheid alleen maar ten goede

kwam en de belangstelling voor haar geschriften in een plaats als Flensburg zou doen

aanwakkeren. In haar optiek was het niet verwonderlijk dat de predikanten slechts het

tegenovergestelde zouden bereiken van wat zij wilden: ‘Car le diable se trompe

toûjours en ses desseins, lors que nous demeurons fidelles à Dieu ....’49

Op 5 januari 1674 gingen drie door het Ministerium afgevaardigde predikanten op

onderzoek uit in de herberg waar Bourignon haar intrek genomen had. Maar zij trof-

fen daar alleen nog Maria Hase aan. Die verklaarde dat Bourignon nooit in het loge-

ment geweest was, wel ene Anna Janssens uit Amsterdam. Deze Anna Janssens was die

ochtend, zo verklaarde Hase, naar Sleeswijk vertrokken.50 De predikanten namen

echter geen genoegen met deze informatie. Zij ondervroegen Hase de volgende dag

opnieuw en wisten haar toen een positief getuigenis over Bourignon te ontlokken.

Voor het Ministerium was deze bekentenis voldoende bewijs dat Bourignon inderdaad

in Flensburg was geweest. De predikanten meldden dit onmiddellijk aan de stedelijke

autoriteiten. Naar aanleiding van hun berichtgeving liet de stadsvoogd op 7 januari

1674 het logement waar Hase en Bourignon verbleven hadden, doorzoeken. In en

onder de bedden in hun kamer bleken diverse boeken en manuscripten van Bourignon

verstopt te zijn. De totale buit bestond uit twee delen van Licht schijnende in de duisternis-

sen, drie delen van Graf der valsche theologie, zes exemplaren van Gezeugnis der Waarheit en

vier of vijf Duitstalige manuscripten.51 Bij de huiszoeking werd bovendien nog een

koffer gevonden die Bourignon in de herberg had achtergelaten. Die werd samen met

de boeken en manuscripten in beslag genomen.

De vondst van Bourignons boeken en manuscripten was voor de stadsvoogd reden

genoeg om aan te nemen dat zij haar boodschap in Flensburg had willen verspreiden.

Om zijn vermoeden bevestigd te krijgen, besloot hij nog diezelfde dag Maria Hase aan

de tand te voelen. Dit verhoor vond plaats in het gebouw van de Latijnse school, waar

het Ministerium en de raad gewoonlijk vergaderden. Tijdens haar ondervraging liet

Hase niets los over de connecties met Henning. Wel bekende zij dat zij samen met

Bourignon in de herberg was geweest waar de boeken en manuscripten waren gevon-

den. Op de vraag waarom zij niet de waarheid had verteld, antwoordde zij dat Bouri-

gnon dit niet gewild had. Bourignon had haar voor vertrek ook opgedragen om haar

mond te houden over de in het logement verstopte boeken.52 Na haar bekentenis

mocht Hase vertrekken op voorwaarde dat zij de stad voor zonsondergang verlaten

had.

Boekverbranding te Flensburg
Ziedend tekende Bourignon bij de magistraat van Flensburg protest aan tegen de

inbeslagname van haar boeken en manuscripten. In een zeer scherpe brief, geschreven

op 17 januari 1674, betichtte zij de burgemeesters en raad van Flensburg van roof.53 Zij

wenste gerechtigheid, wilde weten wie haar aanklagers waren en eiste haar

geconfisqueerde eigendommen terug. In het postscriptum schreef zij dat de boeken en

manuscripten in Husum, bij het ‘huis van de Hollanders’, konden worden afgeleverd.

Bourignon liet haar bezwaarschrift door Johan Conrad Hase, de zoon van Maria Hase,

in het Duits vertalen. Hij kreeg ook opdracht om de brief persoonlijk bij het
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stadsbestuur van Flensburg af te geven.54 Daarbij liet Bourignon het niet. Zij zocht

tevens verhaal bij de Deense koning, onder wiens gezag Flensburg stond. In een

persoonlijk schrijven aan Christiaan V beklaagde zij zich over het optreden van de

stedelijke autoriteiten jegens haar en haar reisgenote. Die zouden hen als criminelen

hebben behandeld. Maria Hase was zelfs, zo berichtte Bourignon aan de koning, bij het

verlaten van de stad door een te hoop gelopen menigte van meer dan honderd personen

uitgescholden en gemaltraiteerd. Bourignon verzekerde de koning dat zij tijdens haar

verblijf in Flensburg met niemand had gesproken en op geen enkele manier aanstoot

gegeven had. Er was dus geen reden om haar te vervolgen. Daarom verzocht zij de

koning de magistraat van Flensburg te ordonneren om haar goederen terug te geven,

en haar mee te delen wie haar aanklagers waren en van welke misdaad zij beschuldigd

werd.55

Op 28 januari 1674 werd Bourignons brief aan de magistraat van Flensburg in de

raadsvergadering voorgelezen. De toon en inhoud van de brief waren van dien aard dat

besloten werd om de bezorger van de brief de volgende dag aan een verhoor te onder-

werpen. Hase verzweeg tijdens dit verhoor dat hij degene was geweest die de brief in

het Duits vertaald had. Hij volstond met de verklaring dat hij het schrijven in Frede-

rikstad uit handen van ‘Jille Edes’ [Jelle Aedes, MdB] had ontvangen.56 Burgemeesters

en raad, voor wie Hase mogelijk alleen al vanwege zijn gereformeerde achtergrond een

verdacht persoon was, bleven hun bedenkingen houden. Daarom besloten zij hem

voorlopig vast te zetten in zijn logement.57

Op 30 januari 1674 brachten burgemeesters en raad van Flensburg rapport uit aan

Christiaan V over Bourignons verblijf in de stad, de vondst van haar boeken, het

verhoor van Maria Hase en de smaadbrief die Johan Conrad Hase namens Bourignon

bij de raad bezorgd had.58 Diezelfde dag nog richtten ook de predikanten van Flens-

burg zich tot Christiaan V met het verzoek om passende maatregelen te nemen tegen

Bourignon.59 Ter ondersteuning stuurden zij in maart 1674 aan de Deense gezant een

overzicht van de dwalingen die zij in Gezeugnis der Waarheit hadden aangetroffen.60 In

hun ogen dwaalde Bourignon in drieërlei zin. Zij zou de grond der zaligheid en de

voornaamste geloofsartikelen loochenen, de reeds lang afgeschafte ‘paapse’ godsdienst

weer willen oprichten, en de door God ingestelde standen omver willen werpen. Gelet

op de door magistraat en Ministerium van Flensburg verstrekte informatie, is het niet

verwonderlijk dat de smeekbede die Hase op 4 februari 1674 aan de Deense koning

richtte, zonder effect bleef.61

Christiaan V bepaalde op 27 april 1674 dat Bourignon en haar volgeling Johan

Conrad Hase vanwege haar ‘verdamblichen lehre’, ‘höchstschädlichen Schriftten’ en

lasterlijke brief aan de burgemeesters en raad van Flensburg gestraft dienden te wor-

den.62 Een maand later, op 29 mei 1674, werd in Flensburg vonnis gewezen. Bepaald

werd dat de in beslag genomen boeken en manuscripten en haar brief aan de raad van

Flensburg de volgende dag op de Zuidermarkt door de beul verbrand zouden wor-

den.63 Hase diende bij deze openbare veroordeling van Bourignons ‘ketteryen en Gods-

lasteringen’ aanwezig te zijn en de kosten voor zijn rekening te nemen. Daarna zou hij

worden vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich nooit meer in stad en land vertoonde.

Indien hij niet betaalde, zou hij na de executie op eigen kosten in de gevangenis wor-

den vastgehouden.

Op 12 juni 1674 werd het verschuldigde geld betaald, waarna Hase met zijn hand
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op het zwaard van de scherprechter zwoer dat hij zich nooit meer in Flensburg en in de

beide vorstendommen van Sleeswijk-Holstein zou laten zien.64 Na zijn vrijlating

vertrok hij onmiddellijk naar Friesland, waar diverse vrienden van Bourignon woon-

den. Ondertussen ondernam Bourignon een laatste poging om voor Hase te bemidde-

len door zich nogmaals tot de Deense koning te richten. Op die manier hoopte zij te

kunnen bewerkstelligen dat hij alsnog naar Holstein mocht terugkeren.65 Hase zelf

reisde vanuit Friesland door naar Amsterdam, waar hij in juli 1674 arriveerde. Toen hij

van Bourignon begreep dat haar verzoek aan Christiaan V niets had opgeleverd,

besloot hij te blijven waar hij was en een kamer en werk te gaan zoeken.66

Inval in de woning te Husum
Inmiddels was ook in Husum krachtig tegen Bourignon opgetreden. De predikanten

van de stad hadden hierop aangedrongen bij burgemeesters en raad toen duidelijk was

geworden dat Bourignon zich niet wilde schikken in het haar opgelegde drukverbod.

Zij zou de huisdrukkerij heimelijk in bedrijf gehouden hebben. Om hiervoor de nodi-

ge bewijzen te verzamelen gaf de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp opdracht tot

huiszoeking. Deze vond plaats in februari 1674 en werd geleid door dr. Johannes Kirch-

mann, eerste burgemeester van Sleeswijk en fiscaal van Christiaan Albrecht.67

Bij het doorzoeken van Bourignons woning liet Kirchmann de sloten van de diver-

se deuren van het huis forceren en de aanwezige koffers openbreken. Zijn actie leidde

niet alleen tot de inbeslagneming van de drukpers met toebehoren, maar ook tot de

confiscatie van de in huis opgeslagen boeken van Bourignon, de papiervoorraad, een

aantal manuscripten, persoonlijke waardepapieren en stukken die aan De Cort hadden

toebehoord.68 Om haar in beslag genomen eigendommen terug te krijgen riep

Bourignon in maart 1674 de hulp in van een van haar vrienden in Sleeswijk, generaal-

majoor Van der Wijk.69 Hij zou Christiaan Albrecht moeten meedelen dat zij zou

afzien van het drukken van haar geschriften als zij haar drukpers terugkreeg.70 De her-

tog bleek echter niet gevoelig te zijn voor dit argument. Alleen haar waardepapieren

en boekhouding wilde hij retourneren, omdat deze stukken ten onrechte door

Kirchmann in beslag genomen waren.

De vondst van de drukpers met toebehoren bewees in de ogen van de predikanten

van Husum waar het Bourignon om te doen was. De inbeslagneming van haar drukke-

rij stelde hen daarom niet gerust. Om haar te zwijgen op te leggen, zouden krachtige-

re maatregelen nodig zijn. Daarom drongen zij erop aan haar gevangen te nemen of te

verbannen en haar goederen te confisqueren als haar geschriften toch gepubliceerd

zouden worden.71

Op zoek naar een veilig heenkomen
Bourignon zag maar één manier om zichzelf in veiligheid te brengen: onderduiken en

haar ware identiteit verhullen. Wanneer en waar zij een schuilplaats vond, is niet

bekend, maar vrijwel zeker is dat zij Husum verliet.72 Uit een uit haar kring afkomsti-

ge brief van juni 1674 blijkt dat Bourignon de grootst mogelijke geheimhouding

betrachtte omtrent haar schuilplaats. Haar vertrouwelingen moesten indien dat nodig

was, zeggen dat ook zij niet wisten waar zij zich ophield omdat zij geregeld van adres

wisselde.73 Vermoedelijk week zij tijdelijk uit naar Frederikstad, waar zij in 1672

alsnog een huis had gehuurd.74 Deze woning had zij beschikbaar gesteld aan de afge-
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zette (lutherse) predikant Jacob Taube, die zich met zijn echtgenote bij haar gezelschap

had aangesloten.75 Het huis in Husum bleef ook na Bourignons vertrek het verzamel-

punt voor haar gevolg. In oktober 1674 was er zelfs sprake van de aankoop van het

‘Brouw-huys’, dat, indien afgetimmerd, als woning zou kunnen dienen voor eventuele

nieuwkomers.76

Ondertussen bleef Bourignon al haar hoop vestigen op Noordstrand. In september

1674 was zij er echter nog altijd niet in geslaagd om de door De Cort nagelaten goede-

ren en rechten op legitieme wijze in haar bezit te krijgen. Daarom probeerde zij alsnog

langs andere wegen land op Noordstrand te verwerven. Niet alleen overwoog zij grond

en goederen te kopen van de Franse participanten, die een kwart van het eiland in

handen hadden en bereid waren hun verlies te nemen.77 Maar ook liet zij nagaan of

Johannes van Neercassel zijn bezittingen op Noordstrand wilde verkopen.78 Ten slotte

informeerde Bourignon nog naar de hoeveelheid grond en huizen die de Hollandse

participanten wilden verkopen, en naar de prijs die zij hiervoor vroegen.79 Zolang

Bourignon zich echter niet gesteund wist door de hertog van Sleeswijk-Holstein-

Gottorp ondernam zij geen actie.

In het najaar van 1674 besloot Bourignon naar Sleeswijk uit te wijken, waar nieuwe

vrienden bereid waren haar op te vangen. De stad lag op ongeveer acht uur gaans van

Husum. Om te voorkomen dat zij onderweg herkend en opgepakt zou worden, schijnt

Bourignon zich als boerin te hebben verkleed. Eenmaal in Sleeswijk wist zij zichzelf in

veiligheid te brengen door zich voor te doen als een Hollandse vrouw die op reis was

met haar mannelijke wederhelft. Poiret verhaalde later dat zij om geen verdenkingen

op zich te laden, in het logement zelfs een en hetzelfde bed deelde met deze manne-

lijke volgeling.80 In de zuiver lutherse stad Sleeswijk ontfermden generaal-majoor Van

der Wijk en diens echtgenote zich over haar. Bourignon bracht de winter van 1674-1675

bij hen door totdat zij een huis in Frederiksberg (Friedrichsberg), een voorstad van

Sleeswijk, kon huren.81

Tijdens haar verblijf in Sleeswijk zon Bourignon op middelen om haar positie

veilig te stellen. Daartoe deed zij een beroep op twee topfunctionarissen, die binnen de

kerkelijke en politieke organisatie van het hertogdom de sleutelposities bekleedden:

Sebastian Niemann, die in 1674 tot generaal-superintendent benoemd was, en Johann

Adolf Kielmann von Kielmannsegg, de president van de regering en een van de

invloedrijkste adviseurs van Christiaan Albrecht.82 Tussen december 1674 en februari

1675 bestookte Bourignon beide gezagsdragers met brieven. Aan Niemann maakte zij

duidelijk dat het de lutherse predikanten niet zou helpen om haar uit Holstein te

verdrijven. Zij hoopte dat hij bereid was om zich voor haar in te spannen en het geschil

tussen haar en de predikanten te beslechten.83 Aan Kielmann vroeg zij te bemiddelen

bij de hertog voor een vrijgeleide.84 Daarmee deed Bourignon een belangrijke tactische

zet. Al snel werd duidelijk dat Christiaan Albrecht haar niet langer ongunstig gezind

was.85

Christiaan Albrecht bleek bereid te zijn om Bourignon een nieuwe vrijgeleidebrief

te geven, op voorwaarde dat zij en haar volgelingen geen geschriften in het hertogelijk

territorium zouden verspreiden, hun religieuze gevoelens niet zouden uitdragen,

geen aanstoot zouden geven en gehoorzaamheid en respect zouden betonen aan de

hertog.86 In maart 1675 overhandigde een vertegenwoordiger van het hof de betreffen-

de aktes aan haar met de mondelinge verordening dat zij hierop moest reageren. Dat
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was voor Bourignon het sein om zich persoonlijk tot de hertog te wenden en zich bij

hem te beklagen over de dreigementen en de beschuldigingen van de lutherse predi-

kanten. Om hem duidelijk te maken dat de predikanten haar ten onrechte van allerlei

religieuze dwalingen betichtten, legde zij Christiaan Albrecht haar ‘Profession de Foy

et de Religion’ voor.87 Deze geloofsbelijdenis wilde zij hoe dan ook publiceren, zo

schreef zij hem. Mocht hij echter nog twijfelen aan haar goede bedoelingen, dan moest

hij de predikanten maar vragen om hun beschuldigingen op schrift te stellen en haar

uitnodigen om aan het hof met hen of hun superintendent in debat te treden. Zover

kwam het echter niet. De hertog nam Bourignons geloofsbelijdenis in ontvangst en

zag erop toe dat zij de vrijgeleide kreeg.

Van de hertog kreeg Bourignon bovendien toestemming om met de Franse partici-

panten te onderhandelen en hun aandelen over te nemen. Bourignon wilde dan wel

dat Christiaan Albrecht haar aankoop van de goederen met de bijbehorende privileges

zou bekrachtigen. Deze privileges impliceerden naar haar zeggen dat zij op Noord-

strand wel haar geschriften mocht distribueren omdat destijds was bepaald dat daar

ook de rooms-katholieke godsdienst beleden mocht worden. In ieder geval, zo liet zij

de hertog weten, was zij niet van plan om zich op Noordstrand terug te trekken,

‘comme dans une Prison d’inquisition; pour estre la persecutée; et contrainte de suivre

les sentiments des Predicants Lutheriens’.88

Uiteindelijk zag Bourignon af van de aankoop van grond en goederen op Noord-

strand.89 In plaats daarvan kocht zij in 1675 met toestemming van Christiaan Albrecht

een huis in Lollfuss, de voorstad van Sleeswijk die het oude stadsdeel met slot Gottorp
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Bourignon zocht tussen 1674 en 1675 verschillende
malen rechtstreeks contact met hem, in de hoop dat
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verbond. De woning bestond uit een voor- en achterhuis, telde twee woonlagen, had

drie à vier kamers en een keuken op de begane grond en was voorzien van een hof.90

Het ging om een ‘vrij’ huis. Dit hield in dat het krachtens een door de hertog verleend

privilege was vrijgesteld van de betaling van ‘Schatzings’ en van ‘Logemens de

soldats’.91 Dit huis werd de nieuwe basis van Bourignons gezelschap. Zij nam er haar

intrek samen met de vier mannelijke volgelingen die haar in 1671 van Amsterdam naar

Sleeswijk-Holstein begeleid hadden.92 Voorlopig leek het gevaar van de vervolging te

zijn afgewend.93

Gezagsaanspraak ondermijnd

Ondertussen ging de pennenstrijd, die al in 1672 begonnen was, onverminderd door.

In zes jaar tijd werden van kerkelijke zijde maar liefst zes geschriften tegen Bourignon

uitgebracht. Deze waren deels uit gereformeerde en deels uit lutherse hoek afkomstig.

Achtereenvolgens verschenen:

1672 Wahre Abbildung Anthonette Bourignons van J. Berckendall

1673 Nochmahl abbildung Anthonette Bourignons van J. Berckendall

1673 Dritte Abbildung Anthonette Bourignons van J. Berckendall

16741 Christliche Gründliche Anmerckungen van G.H. Burchardus

16742 Christliche Gründliche Anmerckungen van G.H. Burchardus
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ondertekening van de door Volckert van de Velde
opgestelde donatio inter vivos, Sleeswijk,
17 januari 1676 ( foto: GAA, PA 612, 586).



1675 Apocalypsis Haereseos van W. Ouw

1677 Nothwendige wiederholete Erzehlung van G.H. Burchardus

De auteurs van deze pamfletten en traktaten trachtten het belang van Bourignons

optreden en gedachtegoed zoveel mogelijk te bagatelliseren. Tegelijkertijd verraden de

intensiteit waarmee zij de strijd met haar aanbonden, de toonzetting van hun geschrif-

ten en de in een aantal gevallen zorgvuldig opgebouwde argumentatie, de dreiging die

in hun ogen van haar optreden en vooral van haar geschriften uitging.

De pamfletten van Johannes Berckendall
De eerste publieke aanval op Bourignon kwam opmerkelijk genoeg niet van lutherse

zijde maar vanuit de gereformeerde gemeente in Altona. Deze in de nabijheid van

Hamburg gelegen vrijstad behoorde tot het koninklijke (Deense) deel van Sleeswijk-

Holstein en had dankzij de vrijheid van godsdienst vooral gereformeerde en doperse

immigranten uit de Nederlanden getrokken. De calvinisten beschikten hier sedert

1602 over een eigen gemeente, die ook geloofsgenoten uit Hamburg en Stade trok.94 De

doopsgezinden hadden zich onder andere vanuit het naburige Hamburg en vanuit het

adellijke landgoed Fresenburg, in Altona gevestigd.95 De stad bleef ook nadat zij in

1640 onder Deense heerschappij was gekomen, grote zuigkracht uitoefenen op reli-

gieuze dissidenten. Zo kwam in 1672 Jean de Labadie met vijftig volgelingen naar Alto-

na over. In hetzelfde jaar volgde Jan Rothe, die in Altona de strijd wilde aanbinden met

zijn concurrent.

Bourignon deed Altona zelf niet aan. Wel vonden haar boeken in deze vrijstad

aftrek, zowel onder gereformeerden als onder doopsgezinden.96 Een van de lidmaten

van de gereformeerde gemeente van Altona, de al genoemde Johan Conrad Hase,

betoonde zich een warm pleitbezorger van Bourignons geschriften. Daarmee haalde

hij zich de woede van zijn kerkenraad op de hals, die hem uitsloot van het Avond-

maal.97 Hase koos daarop openlijk voor Bourignon. Zijn moeder volgde hem hierin.

Samen reisden zij in mei 1672 van Hamburg naar het noordelijker gelegen Husum,

waar Bourignons volgelingen zich op dat moment verzamelden.98 Het vertrek van de

twee lidmaten was voor de gereformeerde ziekentrooster van Altona, Johan Bercken-

dall (Berkendaal), aanleiding om tegen Bourignon in ’t geweer te komen.99 Bercken-

dall maakte zichzelf hiermee tot spreekbuis van de predikanten van zijn gemeente,

Andries de la Fonteine en dr. Daniel Saxen, die meenden dat Bourignon er alleen maar

op uit was om in het christendom verdeeldheid te zaaien.100 Met de publicatie van

Berckendalls geschrift hoopten zij andere lidmaten ervan te kunnen weerhouden zich

bij Bourignons gezelschap aan te sluiten.

De titel van Berckendalls schotschrift luidde eenvoudigweg Wahre Abbildung Antho-

nette Bourignons.101 Het ging hem erom Bourignons ‘ware’ persoon en bedoelingen bloot

te leggen. Zelf formuleerde Berckendall dat aldus:

dieses Weibes wahre Abbildung vors Licht zubringen/ und habe sie so mit ihren

eignen Pinsel/ oder Worte getroffen/ das männiglich (der nicht muhtwillig blint

ist) gemeysahm daraus kan ersehen/ ihre Abscheuligkeit/ und in was Trieb und

Stricken des Teuffels sie verfallen.102
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Op die manier wilde hij voorkomen dat nog meer mensen zich door haar zouden laten

misleiden. Uitdrukkelijk verklaarde hij dat hij pas de pen tegen haar had opgenomen

toen bleek dat enkele lidmaten van zijn gemeente zich bij haar hadden aangesloten.

Aan het slot van zijn geschrift richt Berckendall zich met een publieke vermaning

expliciet tot de spil van dit groepje, zonder Johan Hase bij naam te noemen:

Vermahnung und Bitte an eine Persohn/ und an alle die auss Schwachheit Antho-

nette Bourignon folgen. Dieweil ich nun den Geist von Anthonette klärlich

entdecket/ und ihr abscheuligkeit männiglich vorgestellet/ so kan ich nicht

umbhin/ ich muss mich wenden zu euch/ mein lieber Freund N.N. und denen die

mit euch/ unsere Christliche Gemeine verlassen und ihr folgen.103

Berckendalls aanval op Bourignon stond overigens niet op zichzelf. De voormalige

messenmaker bond de strijd aan met alles wat zijns inziens strijdig was met de door

hem en zijn gereformeerde medestanders voor rechtzinnig gehouden geloofsnormen.

Dit leidde tot een aanhoudende stroom geschriften van zijn hand tegen alle buiten de

gereformeerde kerk staande religieuze stromingen en bewegingen die in Altona de

kop opstaken. Al in 1660 en 1661 had hij stelling genomen tegen de doopsgezinden en

de quakers.104 In 1672 zette Berckendall niet alleen de aanval in op Bourignon maar

ook op Rothe.105 Vier jaar later zou hij zich ten slotte nog tegen de labadisten keren.106

In zijn Wahre Abbildung noemt Berkendall Bourignon een ‘quaker’ en schildert hij

haar af als een werktuig van de duivel. Illustratief voor de toonzetting van het geschrift

is de voorrede. Na eerst gerefereerd te hebben aan zijn polemiek met de quaker William

Caton richt Berckendall zijn pijlen op Bourignon. Hij betitelt haar als een ‘oud wijf’ en

drijft de spot met haar aanspraak op het geestelijk moederschap van de ware christe-

nen. Want ondanks dat zij de vijftig reeds gepasseerd is, meent zij nog, zo houdt hij zijn

lezers voor, dat zij moet baren en haar vrouwelijk zaad moet uitstorten:

Wen aber jetz under hinter sie her im nachtrop noch ein Altes Weib auff demsel-

ber Thire kompt angeritten/ die sich 50. Jahre hat verborgen gehalten/ und sich

im 52. Jahr ihres Alters geoffenbahret/ machet ein Geplär/ das ihre Gebehrens Zeit

sey gekommen/ erwehlet sich den Nordtstrant/ aldar ihr Kinderbette zu halten/

und ihren alten Drachen Sahmen ausszuspeyen/ der sich von da als der Weibes

Sahme (so nennet sie ihre Schrifften) sol in die gantze Welt erstrecken/ und die

erfüllen. So habe ich nicht umb hin gekönt/ weil viel Wahrheit liebende Christen

mich ersuchet und angefodert/ selbiger die larbe abzuziehen.107

Het betoog zelf heeft de vorm van een dialoog. Vragen en antwoorden wisselen elkaar

af. De vragen, 39 in totaal, hebben stuk voor stuk betrekking op Bourignons gedachte-

goed en op haar persoon. In de antwoorden citeert Berckendall vrijelijk uit haar

geschriften en verwijst hij naar de zijns inziens relevante passages. Naar zijn zeggen

had hij hiervoor vijf Nederlandstalige werken van Bourignon geraadpleegd, die tussen

1669 en 1672 verschenen waren.108 De door Berckendall opgeworpen vragen over haar

godsdienstige opvattingen betreffen onder meer haar visie op de rooms-katholieke

kerk, de Schrift, het onderscheid tussen valse en ware profeten en het in haar ogen

verdorven christendom.
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Gelet op het negatieve beeld dat hij van Bourignon schetst, is het niet verwonder-

lijk dat Berckendall zich aan het eind van zijn schotschrift afvraagt hoe het mogelijk is

dat er mensen zijn die haar volgen.109 Het antwoord lag volgens hem in de menselijke

natuur, die zo verdorven was dat

auch kein Ding in der Welt/ es sey so Grob/ so Tölpisch/ so Närrisch/ so Gottloss/

so Ketzerisch/ so Zauberisch/ so Teuffelsch als es immer wolle/ dass alles was er

[de duivel, MdB] aus seiner Höllischen Cantzeley kan hervor bringen und abfärti-

gen/ einen anhang/ vor eine Zeit beyfall und zulauff hat.

Hierop volgt nog een kort besluit waarin Berkendall Bourignons persoon en geschrif-

ten verder laat voor wat zij zijn, om een andere actuele kwestie aan de orde te stellen:

Mag een christen zich afscheiden van zijn kerk, die hij toch voor de ware kerk houdt,

om separatistische predikanten als Jean de Labadie, Friedrich Breckling of Jacob Taube

te volgen?110 Hieruit blijkt nog eens dat Bourignon in Berckendalls optiek niet de enige

was die een bedreiging vormde voor de eenheid en de rechtzinnigheid van de gerefor-

meerde gemeente van Altona.

Nog voordat Bourignon Berckendalls aanval publiekelijk had kunnen weerleggen,

verscheen er in 1673 een tweede pamflet van zijn hand. De titel hiervan luidde Nochmal

abbildung Anthonette Bourignons. Dit geschrift bevat een door Berckendall onderschepte

en van commentaar voorziene brief van Johan Conrad Hase aan diens vriend Heinrich

Schmeuser over de opzet en inhoud van het geschrift waarmee Bourignon zijn kritiek

zou weerleggen.111 Zij publiceerde haar verweerschrift later dat jaar onder de titel

Gezeugnis der Waarheit. Berckendall beantwoordde deze tegenaanval met een derde

pamflet, getiteld Dritte Abbildung Anthonette Bourignons, dat in 1674 verscheen.112

Bourignons Gezeugnis der Waarheit, waarvan later ook Nederlandse en Franse edities

werden uitgebracht, is geconcipieerd in de vorm van een brief aan ‘een Jongman van de

Gereformeerde Kerck tot Altena, dicht bij Hamburg’.113 Achter deze omschrijving gaat

Johan Conrad Hase schuil. Hij had haar op 6 oktober 1672 geïnformeerd over Bercken-

dalls Wahre Abbildung en een exemplaar van het werk meegestuurd.114 Bourignon richt-

te zich in haar weerwoord dus niet rechtstreeks tot haar opponent, maar sprak hem

indirect via Hase aan. Hierbij bediende zij zich bij vlagen van dezelfde beschuldigende

schrijfstijl en ironiserende toon als Berckendall in zijn schotschrift gedaan had.115

Achter Gezeugnis der Waarheit liet Bourignon een bijlage opnemen met een zestigtal

getuigenissen ten gunste van haar persoon en geschriften. Dat was een in die tijd geëi-

gend middel, waarvan ook iemand als Jean de Labadie zich bediende toen bleek dat

zijn persoon en opvattingen op verzet stuitten.116

De traktaten van G. H. Burchardus en Wolfgang Ouw
Niet alleen voor de gereformeerde predikanten van Altona, ook voor de lutherse predi-

kanten in het hertogelijke en in het koninklijke deel van Sleeswijk-Holstein waren

Bourignons geschriften en de hierin besloten liggende denkbeelden doelwit van

kritiek. Georg Hinrich Burchardus, diaken en vroegprediker van de Domkerk in Slees-

wijk, kwam naar aanleiding van Bourignons Gezeugnis der Waarheit in actie.117 Hij publi-

ceerde in 1674 bij wijze van reactie zijn Christliche Gründliche Anmerckungen, een meer

dan tweehonderd pagina’s tellend doorwrocht traktaat in kwartoformaat.118 Hiervan
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verscheen nog in hetzelfde jaar een editie in octavo. Die nieuwe uitgave was voorzien

van een ‘judicium’ van de generaal-superintendent in de vorm van een voorwoord aan

de lezer.119 Daarmee bekrachtigde Sebastian Niemann als hoogste geestelijke in het

hertogelijk deel van Sleeswijk-Holstein Burchardus’ kritiek. In 1675 ten slotte publi-

ceerde magister Wolfgang Ouw zijn Apocalypsis Haereseos.120 Ouw trad daarmee namens

de lutherse predikanten van het tot het koninklijke deel van Sleeswijk-Holstein beho-

rende Flensburg tegen Bourignon in het strijdperk.121

Burchardus’ traktaat is opgedragen aan de landsheer, hertog Christiaan Albrecht,

en aan diens ‘Geheimrat’ en ‘Kammerrat’ Friedrich Christian Kielmann von Kielmann-

segg.122 Het behelst een systematisch onderzoek naar de ‘dwaalleer’ van Bourignon.

Daartoe richt Burchardus zich achtereenvolgens op haar opvattingen ten aanzien van

de voldoeningsleer, de persoon van Jezus Christus, de triniteit, de goede werken, de

ecclesiologie, de Schrift, het gebruik van de sacramenten, de tweevoudige natuur van

Adam, de tweevoudige menswording van Jezus Christus, het vagevuur en de mis, het

aanroepen van de heiligen, de inspiratie door de Heilige Geest en het aardse rijk

Christi.123 In het laatste deel van het boek toetst hij Bourignons opvattingen aan die

van bekende ketters en dwepers om te concluderen dat zij net als dezen het mysterie

van de Heilige Drie-eenheid en de goddelijkheid van Jezus Christus ontkent. Op grond

daarvan meent hij haar met recht als sociniaan en als davidjorist te kunnen bestempe-

len en zo haar gedachtegoed als ketters te kunnen diskwalificeren.124

De aanval van Ouw is op vergelijkbare wijze opgezet. Na een biografische schets

van Bourignon te hebben gegeven, waarin hij uitvoerig stil staat bij de gebeurtenissen

in Flensburg in januari 1674, trekt hij ten strijde tegen haar ‘dwalingen’.125 Daartoe

toetst hij Bourignons godsdienstige opvattingen aan de Schrift en aan de Formula

Concordiae, de belijdenisgeschriften van de lutherse kerk.126 Tekenend is de titel die de
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Flensburgse predikant voor zijn aanval koos: Apocalypsis Haereseos, een toespeling op

Irenaeus’ Adversus Haereseos, een van de bekendste anti-ketterse geschriften uit de vroe-

ge kerk. Ouw droeg zijn werk op aan rijkskanselier Peter Schumacher, graaf von Grif-

fenfeld, de rechterhand van Christiaan V, en aan diens landraad en stadhouder voor de

hertogdommen Sleeswijk en Holstein, graaf Friedrich von Ahlefeldt.127 Daarmee deed

hij het voorkomen alsof de Deense regering zijn aanval op Bourignon autoriseerde.

Overigens was de drukpers slechts een van de middelen waarvan de predikanten

zich bedienden om de publieke opinie te mobiliseren. Als vertolkers van het Woord

Gods trokken zij ook vanaf de kansel fel van leer tegen Bourignon. Zo zouden de

predikanten van Flensburg, van wie Ouw er één was, hun gehoor hebben voorgehou-

den dat zij een ‘toveres’ en een ‘Vervoerster des Volks’ was, een ‘Duivelsche leering’ had

en ‘ketterijen leerde, erger dan die der Jooden’.128 Wie haar onderdak bood of zich bij

haar aansloot, liep, zo waarschuwden de predikanten, het risico gestraft te worden.

Bourignon liet de kritiek van de lutherse predikanten niet onbeantwoord.129 Tegen

Burchardus stelde zij zich publiekelijk teweer in een traktaat dat zij naar eigen zeggen

al in april 1674 geconcipieerd had, maar dat pas in 1676 in druk zou verschijnen.130 Van

dit in Holland gedrukte werk verscheen zowel een Duitse als een Latijnse editie,

respectievelijk getiteld Probier-Stein en Lapis lydius.131 In de voorrede liet Bourignon

weten dat zij met dit geschrift tevens stelling nam tegen Ouws Apocalypsis Haereseos. De

opdrachten waarvan zij haar traktaat voorzag, laten zien dat zij zich terdege bewust

was van de politieke implicaties van haar polemiek met Burchardus en Ouw. Zij richt-

te deze aan Christiaan Albrecht en aan Friedrich Christian Kielmann von Kielmann-

segg, dezelfde hoogwaardigheidsbekleders aan wie Burchardus zijn traktaat had opge-

dragen.132 Toen Bourignon besloot om met hetzelfde traktaat tevens Ouw van repliek

te dienen, meende zij er goed aan te doen om het werk ook aan de landsheer van het

koninklijk deel van Sleeswijk-Holstein op te dragen, de Deense koning Christiaan V.133

Aan de Duitse editie van Bourignons repliek aan Burchardus en Ouw was nog een

apologie toegevoegd van ene N.H.B. De titel van dit tweede verweerschrift luidde:

Wiederlegung derer Sechs und Siebentzig Puncten und vermeinten Irrthümer/ die M. Georgius

Henricus Burchardus, Prediger an der Thumb-Kirchen zu Schlesswig/ hat zusammen-gefasset und

heraussgegeben wider Jungf. Anthoinette Bourignon. Uit de inhoud van het verweerschrift

blijkt dat de auteur zeer goed was ingevoerd in de geschriften van Bourignon en in de

bijbel. Maar wie was deze NHB? Van der Linde meende dat achter de initialen niemand

anders dan Johan Conrad Hase schuilging. Van der Does hield het op N[icolaas]

H[enning] en B[ourignon].134 Geen van beiden hadden zij het echter bij het rechte eind.

De Wiederlegung was een coproductie van Johan Hase, Frederik Franken én Jan

Swammerdam, die zich kort daarvoor bij Bourignons gezelschap had aangesloten.135

Burchardus beantwoordde de tegenaanval van Bourignon in 1677 met een nieuw

traktaat, vijfhonderd pagina’s dik, getiteld Nothwendige Wiederholete Erzehlung.136 Uit de

reeks geschriften die niet alleen hij maar ook Berckendall en Ouw tegen Bourignon

uitbrachten, spreekt onmiskenbaar angst voor de dreiging die van haar optreden

uitging. Vandaar ook de systematiek waarmee zij poogden haar opvattingen en positie

te ondergraven en de hardnekkigheid waarmee zowel Berckendall als Burchardus

iedere weerlegging van haar kant met een nieuwe tegenaanval pareerde. Des te opval-

lender is het dat de tussen 1672 en 1677 tegen Bourignon uitgebrachte strijdschriften

in de aan haar gewijde studies nauwelijks aandacht hebben gekregen. MacEwen, Kola-
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kowski en Van der Does noemden, in navolging van Van der Linde, wel de titels van

deze werken, maar geen van hen nam de moeite om eventueel nog bestaande exempla-

ren van deze strijdschriften te lokaliseren en te onderzoeken waarom de polemieken

zo heftig waren.137 Van der Linde, die alleen Berckendalls schotschriften onder ogen

heeft gehad, liet zelfs iedere kritische zin varen en beperkte zich tot het hapsnap en

kritiekloos citeren van wat saillante passages uit de drie pamfletten.138 Daarmee gaf de

negentiende-eeuwse protestantse kerkhistoricus indirect te kennen dat hij zich wel

kon vinden in de kritiek van de zeventiende-eeuwse gereformeerde ziekentrooster. Zo

bleef de negatieve beeldvorming die Bourignon in haar eigen tijd ten deel viel, zelfs

nog doorwerken in de latere historiografie.139

Ketter, heks, hoer?
Het zal duidelijk zijn dat de argumentatie van Berckendall, Burchardus en Ouw

slechts één doel diende: Bourignon verketteren. Het ging hen echter niet alleen om de

inhoud van haar geschriften maar vooral ook om haar gezagsaanspraken, die de auto-

riteit van de predikanten aantastten. In dat opzicht kreeg Bourignon dezelfde kritiek

te verwerken als haar mannelijke concurrenten. Alwie zichzelf als werktuig van God

presenteerde en daaraan een spreekpositie ontleende, zij het man of vrouw, onder-

mijnde immers het gezag van de predikanten. Daarom werden ook profeten als De

Labadie en Rothe, die beiden enige tijd in Altona verbleven, door iemand als Bercken-

dall onder vuur genomen.140 De op Bourignon gerichte aanvallen onderscheidden zich

niettemin in één belangrijk opzicht van die op haar mannelijke geestverwanten. De

kritiek op haar denkbeelden was in hoge mate gelardeerd met seksespecifieke beschul-

digingen. Daartoe werden zowel bijbels-theologisch verankerde opvattingen over de

tweederangspositie van de vrouw als cultureel bepaalde stereotyperingen van vrouwen

ingezet, die elkaar over en weer versterkten.141 Het gegeven dat Bourignon een vrouw

was, maakte aldus dat zij door haar tegenstanders kon worden betiteld als iemand die

geen recht van spreken had en dus volstrekt niet serieus genomen hoefde te worden.

Tegelijkertijd, en dat is het paradoxale, deden Bourignons opponenten dat juist wel.

Zij spanden zich tot het uiterste in om haar denkbeelden te bestrijden, misschien wel

juist omdát zij door een vrouw verkondigd werden.

Ouw hield zijn lezers voor dat Bourignon als een ‘echte’ vrouw in haar geschriften

niets anders deed dan zwetsen en er op los fantaseren:

Also hätte die Flanderische Landstreicherinn Anthoinette, die ungebeten/ unge-

fordert/ unberuffen sich hin und wieder eindringet/ geschwiegen/ das Schreiben

andern die es gelernet überlassen/ bey ihrer Wocken und Nehenadel geblieben/ so

möchten ihre Götzenkälber sie immerhin für eine hocherleuchtete und verständi-

ge Thörin gehalten haben/ allein nun hat sie sich auch der gantzen Welt zum

Hohn und Spott dargestellet/ dass sie von allen verständigen und recht urtheilen-

den Leuten ausgeruffen wird für eine lästerhaffte Ketzerinn und plauderhaffte

Phantastinn/ die in ihren Schrifften keine Ordnung/ keine cohaerentz, keine rich-

tige Ausführung einiges Dinges gebrauchet/ sondern wie aller waschhaffter

Weiber Art ist/ das Hunderste in das Tausenste menget/ und ohn Nachdencken

ins Gelach hinein schreibet/ was ihr am ersten ins tölpische grobe Flandrische

Gehirn hinein fällt.142
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Burchardus betitelde Bourignon nu eens als ‘Verduivelde’ dan weer als ‘Oude Sottin en

Dwaelgeest’ of ‘Oude Doolster’, maar hij zette ook bijbels-theologische ammunitie

in.143 Onder verwijzing naar het paulinische gebod dat vrouwen dienden te zwijgen

(1 Kor 14,34) ontzegde hij Bourignon haar aanspraak op een religieuze spreekpositie.

Daarmee beoogde hij ook haar gezag onderuit te halen.

Berckendall, met zijn op een breed publiek gerichte pamfletten, koos de gemakke-

lijkste en goedkoopste manier om Bourignons geloofwaardigheid in diskrediet te

brengen door voortdurend te insinueren dat zij als vrouw niet deugde. Zo schrok hij er

niet voor terug haar als een schijnheilige ‘hoer’ af te schilderen. Hij baseerde zich hier-

voor op wat Bourignon in een van haar geschriften over haar jeugd geschreven had.144

Zij zou zich, zo schrijft hij, ‘met jonge lieden buiten de Stadt [...] verloopen hebben’,

God en de eeuwige dingen vergeten hebben en daarom ’s avonds weer naar de kerk zijn

gegaan. Dit gedrag deed Berckendall denken aan dat van jonge hoeren. Die willen,

volgens een oud spreekwoord, als zij eenmaal moeder zijn geworden, voor de eerbaar-

ste vrouwen worden aangezien en daarom het dichtst bij het altaar zitten. Ten slotte

trok Berckendall nog het cliché van de oude heks uit de kast. Schamper betitelde hij

Bourignon als een ‘oud wijf’, een ‘Zauberinne’, over wie de beul zich maar eens moest

ontfermen.145 Aldus suggereerde hij dat Bourignons denkbeelden geenszins serieus

genomen hoefden te worden. Heksen of toveressen waren immers te beschouwen als

vrouwen die zich volledig lieten domineren door hun emoties en lichamelijke

lusten.146 Als we Bourignon mogen geloven, bedienden de predikanten van Flensburg

zich van een vergelijkbaar argument. Zij zouden het gerucht verspreid hebben dat zij

een ‘toveres’ was omdat zij een ‘duivelse leer’ onderwees en erop uit was om de mensen

te misleiden.147

De argumenten waarmee Bourignons critici haar in diskrediet trachten te brengen

zijn symptomatisch voor de wijze waarop getracht werd vrouwen die aanspraak maak-

ten op een profetische spreekpositie, monddood te maken. Erkenning van profetisch

gezag hing af van het geloof dat de betreffende wijze van spreken een teken van godde-

lijke inspiratie was. Dit impliceerde echter ook dat er sprake was van een onbemiddel-

de communicatie of relatie met God. Dat was ronduit bedreigend voor de gevestigde

geestelijke orde, zeker als het vrouwen betrof, die op grond van hun fysiologie nu

eenmaal te boek stonden als gepassioneerde, impulsieve, emotionele en ontvankelijke

wezens.148 Wanneer het om vrouwelijke profeten ging, werd datzelfde spreken in veel

gevallen niet voor niets juist als een teken van duivelse bezetenheid of toverij uitge-

legd.149 Denominaties deden daarbij niet ter zake. Phyllis Mack heeft in haar studie

over zeventiende-eeuwse profetessen in Engeland laten zien hoe dit soort denkbeelden

doorwerkten in de wijze waarop tijdgenoten het optreden van deze vrouwen beoor-

deelden.150 Een vergelijkbare visie spreekt uit de beeldvorming rond de kloppen.151

Marit Monteiro, die de gewetensrekeningen van Agnes van Heilsbach en Johanna van

Randenraedt bestudeerd heeft, wijst erop dat deze zeventiende-eeuwse geestelijke

dochters zich ook zelf voortdurend bewust waren van de negatieve kritiek die hen als

vrouw ten deel kon vallen. Altijd weer kon hun verweten worden dat de duivel via hen

het woord nam.152
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Beroep op de hertog van Sleeswijk-Holstein

De opeenvolgende aanvallen van gereformeerde en lutherse zijde op Bourignons

persoon en gedachtegoed konden niet onbeantwoord blijven. Want niet alleen de

goddelijke zendingstaak waarvoor Bourignon zich gesteld zag, was in het geding. Nu

zij door Burchardus en Ouw formeel van ketterij beschuldigd was, dreigde opnieuw

het gevaar van vervolging. Dat betekende ook dat het voortbestaan van de sociëteit van

ware christenen op het spel stond.

Om zich vrij te kunnen pleiten van alle beschuldigingen zouden haar persoon en

haar gedachtegoed, zo realiseerde Bourignon zich, publiekelijk moeten worden verde-

digd. Zij concipieerde daartoe twee geschriften waarmee zij haar critici van repliek

wilde dienen: Gezeugnis der Waarheit (in reactie op Berckendalls pamfletten) en Probier-

Stein (in reactie op de traktaten van Burchardus en Ouw). Tevens stelde zij een korte

geloofsbelijdenis op waaruit zou moeten blijken dat zij allesbehalve een ketter was.

Vanwege het haar op 29 augustus 1673 opgelegde druk- en publicatieverbod kon

Bourignon echter niets uitgeven zonder toestemming van Christiaan Albrecht. Er was

haar daarom alles aan gelegen om de hertog voor haar zaak te winnen. Dat doel meen-

de Bourignon het beste te kunnen bereiken door hem en zijn belangrijkste politieke

adviseurs te bestoken met brieven en rekesten.153

Belang van eer en goede naam
Bourignon beargumenteerde haar recht op een publiek weerwoord onder verwijzing

naar haar eer. Die was in het geding. Eer, iemands goede naam bij anderen, was een

belangrijk ordeningsprincipe in de vroegmoderne samenleving.154 Voor vrouwen

waren hun eer en goede naam vooral gerelateerd aan hun seksuele reputatie.

Bourignon was ongehuwd. Haar eer moet voor haar van uitermate groot belang zijn

geweest omdat haar maagdelijkheid, het aan niemand anders dan aan God toebeho-

ren, een van de steunpilaren vormde van haar aanspraken op een religieuze spreekpo-

sitie, en dus mede de waarde van haar persoon uitmaakte.155

Het belang dat Bourignon aan haar eer en goede naam toekende, verklaart ook

waarom zij achter Gezeugnis der Waarheit twee reeksen getuigenissen liet opnemen.156

De eerste reeks omvat 26 notariële attesten uit de jaren 1662-1667. Deze waren destijds

onder andere opgemaakt om haar te zuiveren van de blaam die haar in 1662 als regen-

tes en meesteres van het Rijselse gasthuis Notre-Dame des Sept Douleurs getroffen had.157

De tweede reeks bestaat uit de getuigenissen van 33 personen die tussen 1663 en 1673

contact met haar hadden gezocht en diep onder de indruk waren geraakt van haar

charisma, haar profetische gaven, haar in hun ogen voorbeeldige, waarlijk evangeli-

sche levensstijl, haar vroomheid en haar wijsheid. Hun getuigenissen vloeiden voort

uit een door Johan Conrad Hase opgestelde en in kleine kring rondgestuurde lijst met

vragen over Bourignons geschriften en persoon.158 In zijn toelichting diende Hase

Berckendall indirect nogmaals van repliek:

Soodanig Getuigenis der Waarheit sal strekken, tot stichting van mijne en vele

ander haar zielen stichting; als ook tot schanden der afgunstige en lasterlijke

menschen; dewelke gaarne souden willen swart maken en in schande brengen

soodanige Heylsame Leering en Licht, als God ons toesend; wegens de klare Waar-
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heit die Juffrouw Bourignon voorbrengt, tot verlichting van ons verstand, dat soo

verduystert is.159

In september 1673 schreef Bourignon Christiaan Albrecht een brief waarin zij hem

smeekte om haar Gezeugnis der Waarheit te mogen uitgeven omdat, zoals gezegd, haar

eer in het geding was. Om de hertog te vermurwen betuigde zij hem haar onderdanig-

heid. Maar tegelijkertijd zette zij hem voor het blok door mee te delen dat het geschrift

waarmee zij Berckendall van repliek diende, reeds gedrukt was. Indien de hertog er

prijs op stelde, zou zij hem en de bisschop van Eutin, die een van zijn belangrijkste

adviseurs was, een exemplaar van het boek toesturen.160 Maar, zo stelde Bourignon

hem gerust:

si Vôtre Altesse Serenissime n’est point desireux de le voir, je le tiendray sécret

jusques à ce que je seray hors du Païs, & ne le veux publier icy sans consente-

ment.161

In dezelfde brief berichtte zij Christiaan Albrecht dat ook het titelblad al gedrukt was,

met daarop de naam van de boekverkoper bij wie de boeken verkrijgbaar waren. Mocht

de hertog hiertegen bezwaar maken, dan was zij bereid de naam van de betreffende

boekverkoper met pen door te halen: ‘ce qui se peut facilement faire, parce qu’il n’y a

pas grand nombre d’Exemplaires, à cause de la grandeur du Livre’.162

Door de hertog bij haar problemen te betrekken en hem haar dilemma’s voor te

leggen wist Bourignon de benodigde toestemming van hem te krijgen. De hertog

wilde wel een exemplaar van Gezeugnis der Waarheit ontvangen om het in te zien.

Uiteindelijk kon het boek nog voor het einde van het jaar 1673 worden uitgegeven.163

Het verscheen bij twee boekverkopers: bij Georg Hinrich Rose in Sleeswijk, en bij

Samuel König in Hamburg, de vrije rijksstad die vlakbij Altona lag.164

Dat de uitgave van Gezeugnis der Waarheit haar eer en goede naam diende, maakte

Bourignon ook duidelijk in een schrijven aan de president van de raad van Altona,

Rudolf Roland. Zij tekende in november 1673 bij hem protest aan tegen het haar opge-

legde verbod om te mogen adverteren in de Altonaische Relation.165 Hierin waren eerder

advertenties verschenen voor Berckendalls geschriften. Deze waren geplaatst door

diens uitgever Victor de Löw, die ook courantier was. Vier maal per week bracht hij zijn

op Altona, Hamburg en omgeving gerichte Altonaische und Extraordinaire Relation uit.166

In haar bezwaarschrift aan Roland stelde Bourignon dat Berckendall met zijn valse

beschuldigingen niet alleen haar leerstellingen had willen aanvallen maar ook haar eer

(‘honneur’) en zedigheid (‘pudicité’) aantastte en alle genade miskende die God over

haar had uitgestort.167 Zij meende daarom dat De Löw haar niet het recht had mogen

ontzeggen om op haar beurt in de Altonaische Relation te adverteren voor haar Gezeugnis

der Waarheit, het traktaat waarin zij  Berckendall van repliek diende.168

In november 1674 benaderde Bourignon hertog Christiaan Albrecht opnieuw.

Ditmaal wenste zij zijn toestemming voor de publicatie van haar weerwoord aan

Burchardus. Gelet op diens relatie met de Domkerk in Sleeswijk zal Bourignons

verzoek gevoelig hebben gelegen. Om de hertog niet bij voorbaat tegen zich in het

harnas te jagen kleedde Bourignon haar verzoekschrift zeer omzichtig in. Zo liet zij

het argument dat zij als de door God gezondene niet gebonden was aan de kerkelijke
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hiërarchie, wijselijk achterwege. In plaats daarvan onderstreepte zij juist haar onder-

danige positie. Zij verklaarde zich ten allen tijde aan het gezag van de vorst te willen

onderwerpen. Ja, zij presenteerde zich zelfs als zijn gehoorzaamste onderdaan: ‘Et je

ne croy point que nuls de vos subjects, vous veulen[t] obeïr plus que moy: à cause que

Jesus Christ m’apprend d’obeïr et de porter respect aux Superieures.’169 Bovendien

verzekerde Bourignon Christiaan Albrecht bij deze gelegenheid dat zij geen nieuwe

drukkerij had opgericht. Zij wilde hem alleen maar haar verweerschrift tegen Burchar-

dus voorleggen, opdat hij zelf zou kunnen uitmaken of de betreffende predikant

gelijk had met zijn beschuldigingen aan haar adres.170

In oktober 1675 verleende Christiaan Albrecht Bourignon de gevraagde toestem-

ming. Hij verklaarde zich akkoord op voorwaarde dat haar werk niet binnen het

hertogdom Sleeswijk-Holstein-Gottorp gedistribueerd zou worden.171 In de tussentijd

had zich echter een nieuwe criticus aangediend in de persoon van Ouw. Om ook hem

van repliek te kunnen dienen moest Bourignon haar geschrift tegen Burchardus enigs-

zins aanpassen. Dit zal de reden zijn geweest dat haar Probier-Stein uiteindelijk pas in

oktober 1676 in druk verscheen.172

Bourignon wist dat zij ook Christiaan V, de landsheer van het koninklijke deel van

het hertogdom, moest zien te overtuigen van haar goede bedoelingen als zij stelling

wilde nemen tegen de predikanten van Flensburg. Al in januari 1674 had zij naar

aanleiding van het optreden van de predikanten en de raad van Flensburg jegens

Maria Hase een officieel verzoekschrift ingediend bij de Deense koning. Hierin had zij

verklaard dat zij alles verfoeide wat strijdig was met ‘la Raison Justicé, et bonne Police

ou contre le doctrine de Jesu Christ, et de la St Escriture’.173 Haar verzoekschrift had er

echter niet toe geleid dat haar ‘droit et raison’ gedaan werd. Toen Bourignon in 1676

haar Probier-Stein ook aan Christiaan V besloot op te dragen, verkoos zij een omzichti-

gere benadering. Zij polste eerst diens rechterhand, rijkskanselier Peter Schumacher

von Griffenfeld, die zij ervan probeerde te overtuigen dat zij geen onruststookster was:

‘Je ne veu offencer personne ains me submettre a tous ceux qui me sont superieurs’.174

Bourignons brieven en rekesten onderstrepen hoezeer zij zich realiseerde dat zij de

steun van beide landsheren nodig had om vrijelijk te kunnen publiceren en zich als de

door God gezondene te kunnen handhaven. Om dezelfde reden zal zij in haar weer-

woord aan Burchardus en Ouw openlijk haar trouw aan het overheidsgezag hebben

willen uitspreken:

Ik heb tot nu toe geschreven, door bevel Gods. En indien hy my noch meer beveelt

te schrijven, ik sal het ook doen. Maar noyt tegens d’intentien der Overheden daar

ik ben. Want indien sy my verbieden, de wille Gods te doen, onder hun gebied;

soo sal ik in een ander plaats gaan, daar men my dat wel toe laten zal.175

In dit opzicht stelde Bourignon zich veel minder radicaal op dan haar concurrent en

geestverwant Jan Rothe, voor wie eindtijdverwachting en wederkomst van Christus

noodzakelijkerwijs verbonden waren met een verwerping van de wettelijke overhe-

den.176 Het was waarschijnlijk mede te danken aan die door Bourignon beleden trouw

aan het wereldlijke gezag, dat uiteindelijk noch Christiaan Albrecht noch Christiaan V

bereid was om haar gevangen te nemen of te verbannen uit de hertogdommen van

Sleeswijk en Holstein.
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Uiteraard was Bourignon er alles aan gelegen om de kritiek die haar vanuit luther-

se en gereformeerde hoek ten deel viel, te weerleggen of onschadelijk te maken. Maar

tegelijkertijd liet zij niet na deze ook publicitair uit te buiten.177 Op die manier maak-

te zij de strijd en agressie die zij opriep, dienstbaar aan haar uitverkiezing en de

verkondiging van haar boodschap. Bewees de vijandschap van de predikanten niet dat

zij de ‘Waarheden’ verkondigde die God haar meedeelde?

Maar [...] soo wenschen dese Priesters my den doot, uit oorsaak dat ik het Werktuyg

Gods ben, en dat hy my in de Wereld heeft doen geboren worden, om sijne Waar-

heden aan de menschen te verkondigen.178

Tegenover Christiaan Albrecht stelde Bourignon de haat van de predikanten jegens

haar, de valse beschuldigingen aan haar adres en de vervolging van haar persoon zelfs

op één lijn met de smaad die Jezus tijdens zijn leven ten deel gevallen waren.179 Zij

verklaarde bereid te zijn om hem in de dood te volgen en desnoods als een martelaar

voor haar geloof te sterven:

En by aldien sy mijn lichaam dooden, soo sal mijn Bloet de Plante van den Evan-

gelischen Geest besprengen, om deselve te beter te doen opgroeyen. Gelijk als het

Bloed van Jesus Christus, van sijn Apostelen en Heylige Martelaren, de Christe-
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lijke Kerk heeft doen aanwassen, die Jesus Christus in d’aarde deser wereld

geplant hadde. Soo dat ik’er seer weynig om geef, het zy dat ik leve, of dat ik 

sterve.180

Alle pogingen die Bourignon in Sleeswijk-Holstein ondernam om het vege lijf te

redden, doen echter vermoeden dat die verheerlijking van het martelaarschap toch

vooral retoriek was.

Presentatie van een eigen geloofsbelijdenis
Wat uiteindelijk ook voorkwam dat Bourignon van overheidswege de mond gesnoerd

werd, was haar weigering om te theologiseren. Ten aanzien van leerstellige kwesties

hield zij zich in haar polemieken met Berckendall en Burchardus zoveel mogelijk op

de vlakte. Dat is niet zo verwonderlijk. Zodra zij zich in het dogmatische vertoog

mengde, begaf zij zich in een mijnenveld. Juist omdat zij geen systematisch uitge-

werkte leer had, was het voor tegenstanders gemakkelijk om bepaalde uitspraken in

haar geschriften uit hun context te lichten en deze zo te interpreteren dat zij haar van

diverse ketterijen konden betichten. Bourignon bekritiseerde deze manier van argu-

menteren en wierp onder meer de vraag op of Burchardus wel wist wat ketterijen

waren:

Hy is Rechter en Party, in sijn eygen zaak, en geeft wel lichtelijk vonnissen van ver-

oordeeling, sonder party te hooren. Snijdende en kervende dwars door alle mijne

Schriften, sonder die te kennen, seggende, ‘dat is een kettery; dat is een lastering

tegens God; of dat is het gevoele van eenen Servetus, van een David Joris, en andere’.181

Een samenhangende weerlegging van de kritiek liet Bourignon echter achterwege;

naar eigen zeggen omdat zij als katholiek eenvoudigweg niets afwist van het gedach-

tegoed van de door Burchardus genoemde ketters met wie haar denkbeelden zoveel

overeenkomsten zouden vertonen.182 In plaats daarvan beperkte zij zich tot het herha-

len, toelichten of afzwakken van eerder door haar verkondigde standpunten. Niette-

min vond zij, zo berichtte zij aan Hase, dat haar repliek aan Burchardus een geschrift

was dat de nodige aandacht verdiende omdat het afrekende met ‘plusieurs doctrines

errantes, et de toutes les reformations’.183

Uitdrukkelijk stelde Bourignon in haar verweerschriften dat zij geen nieuwe reli-

gie, kerk of sekte wilde grondvesten:

En ik ben geen Instelster of Sectarische van een nieuwe Relige, en ik doe niets

anders, dan het licht der Waarheit brengen, aan die gene die dat willen aannemen.

En ik sal daar van gants geen schade lijden, indien iemand dat verwerpt of

veracht.184

Zij verkoos daarentegen juist een supraconfessionele positie. Daartoe vatte zij de

verschillen tussen de heilsleer van de rooms-katholieke, gereformeerde, lutherse,

remonstrantse en doopsgezinde confessies kernachtig samen. Zij verklaarde slechts

één universele taal te willen spreken die alle confessionele verschillen oversteeg.185

Deze stellingname impliceerde naar haar zeggen dat zij trouw bleef aan de katholieke
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kerk, de moederkerk; niet omdat zij hier de misbruiken of de afval niet zag, maar

omdat men ‘veel eer moet verdragen, d’onvolmaaktheden sijner eigene Moeder dan

die van Vremdelingen’.186

Bourignon verdedigde haar verbondenheid met de katholieke kerk op biografische

en op historische gronden. Zij was als katholiek gedoopt: ‘je suis Catholique; et tasche

d’operer mon salut dans la Religion en laquelle je suis née; sans m’informer des

autres.’187 Maar de roomse kerk was in haar optiek ook ‘d’Oude Moeder, waar uit alle

d’andere Religes gesproten zijn, die men nu in de Christenheit siet’.188 Bourignon

hechtte bovenal aan de theologische en kwalitatieve conceptie van de katholiciteits-

idee. Toen zij zich geconfronteerd zag met de verdeeldheid in het christendom, vestig-

de zij immers de aandacht op de grootste gemene deler, op datgene wat alle christelijke

stromingen verbond. Het ging haar met andere woorden om katholiciteit in de volle

betekenis van het woord. Het begrip ‘katholikos’, afgeleid van het Griekse ‘kath’ (over-

eenkomstig) en ‘olon’ (geheel), duidt letterlijk iets aan dat de eigenschap heeft op ‘een’

of op ‘het’ geheel te zijn gericht. Het gaat kortom om dat wat in de veelheid van het

geheel door alles heengaat.189

Katholiciteit in de volle betekenis van het woord vormde tevens de grondslag van

de geloofsbelijdenis die Bourignon op 12 maart 1675 aan de hertog van Sleeswijk-

Holstein-Gottorp presenteerde. De door haar geformuleerde artikelen dienden in de

eerste plaats een strategisch doel. Bourignon stelde zich hiermee naar eigen zeggen

teweer tegen de kritiek van de lutherse predikanten dat zij de Heilige Drie-eenheid

loochende en de verdiensten van Jezus Christus verwierp.190 De vijf geloofsartikelen

zijn echter zo algemeen geformuleerd dat zij door iedere christen onderschreven

konden worden. De tekst luidde als volgt:

Profession

de Foij et de Religion,

fai[c]te publi[c]quement

Par

Dam:lle Anthoi[n]nette Bourignon:

sur les dou[b]tes qu’on pourroit avoir

de sa Croiance et de sa Religion.

1. Je suis Chrestienne; et je croy tout ce qu’un vray Chrestien doit croire.

2. Je suis baptizée dans l’Eglise Catholique, au Nom du Pere, au Nom du Fils, au

Nom du Sainct Esprit.

3. Je croy les douze articles du Credo, ou le Symbole des apostres; et ne doute en

aucun article d’icelui.191

4. Je croy que Jesus Christ est vray dieu, et qu’il est aussi vray homme; Et qu’il

est le Sauveur et Redempteur du Monde.

5. Je croy en l’Evangile; aux Sts Prophetes; et en toute sa S.te Escriture, tant le

Vieux que le Nouveau Testament.

Et je veux vivre et mourir en tous ses poincts de cette Croiance. Ce que je proteste devant

Dieu et ses hommes à tous ceux qu’il appartiendra.

En foy de quoy, j’ay signé cette mienne Confession de ma main, et cachette de mon cachet.
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En Sleeswicq le 11e de Mars 1675.

Estoit cachetté, et soubsigné Anthoi[n]nette Bourignon192

Op 15 maart 1675 werd Bourignons geloofsbelijdenis hardop voorgelezen in de hertoge-

lijke raad, waarna Christiaan Albrecht en diens raadsheren er hun goedkeuring aan

hechtten.193

Om haar geloofsbelijdenis in ‘’t geheele land’ openbaar te kunnen maken stuurde

Bourignon de Franse tekst al op 18 maart 1675 naar een van haar volgelingen met de

opdracht deze in het Duits en in het Nederlands te vertalen.194 De Duitse versie wilde

zij in 1676 in een oplage van vier- à vijfhonderd stuks in Kopenhagen laten drukken

om deze samen met een catalogus van haar werken onder belangstellenden te kunnen

distribueren. Toen bleek dat hiervoor kerkelijke toestemming nodig was, besloot

Bourignon het stuk ergens anders te laten drukken.195 Vanaf 1676 werd de geloofsbelij-

denis, voorzien van een toelichting van de hand van Pierre Poiret, in alle werken van

Bourignon afgedrukt. Poiret, die zelf gereformeerd predikant geweest was en zich in

1676 bij Bourignon had aangesloten, presenteerde de vijf artikelen als de samenvatting
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en het fundament van haar leer en leven.196 Hij drukte de lezers op het hart om niet

langer geloof te hechten aan de beschuldigingen en lasteringen van de lutherse predi-

kanten, die haar leer gediskwalificeerd hadden als onvroom en haar volgelingen als

aanhangers van een of andere nieuwe dwalende en fantastische godsdienst.197

In de meeste aan Bourignon gewijde studies is haar in 1675 opgestelde geloofsbelij-

denis in extenso geciteerd. MacEwen, die de tekst van kritisch commentaar heeft voor-

zien, stelde dat de inhoud van de artikelen drie en vijf niet overeenkwam met de stand-

punten die Bourignon elders in haar geschriften innam. Hij bekritiseerde, evenals Van

der Linde, het geheel vooral om wat er niet in stond.198 Zo wees MacEwen erop dat een

artikel over de triniteitsleer ontbrak. De uitspraak dat Jezus Christus de ware God is,

ging volgens hem voorbij aan de vraag naar de goddelijkheid van de historische Jezus

en zou overeenkomen met de sociniaanse opvatting dat hij pas na zijn dood vergodde-

lijkt werd. Door de afzonderlijke artikelen uitsluitend op hun leerstelligheid te toetsen

gingen MacEwen en Van der Linde echter geheel en al voorbij aan wat mijns inziens

juist als typerend voor Bourignons katholiek-theologische stellingname en anti-detail-

listische kritiek gezien moet worden. Het eerste artikel kan bijvoorbeeld al worden

opgevat als een kernachtige verwoording van de rooms-katholieke ‘fides implicita’.

Toch mag niet worden uitgesloten dat Bourignons geloofsbelijdenis tevens een

proeve is van wat Perez Zagorin ‘the practice of dissimulation’ noemt: naar buiten toe

iets anders of vagers verkondigen om zo te verhullen wat men werkelijk belijdt.199 In

het derde artikel bijvoorbeeld stelt Bourignon in het Credo te geloven, maar laat ze

wijselijk in het midden welke uitleg ze hanteert. Van deze zogenaamde ‘dissimulatie-

praktijk’ werd en wordt vaak gebruikgemaakt door religieuze minderheidsbewegin-

gen onder politieke en kerkelijke regiems die heterodoxe en gevaarlijke ideeën vervol-

gen. Deze praktijk, die in de zeventiende eeuw onder andere te vinden was bij de

davidjoristen en bij de jansenisten, was Bourignon niet onbekend.200

Veiligheid niet langer gegarandeerd

In 1676 brachten verschuivingen in de politieke constellatie Bourignons juist gewon-

nen veiligheid in gevaar. De Zweeds-Deense oorlog die in 1675 uitbrak, bedreigde het

politieke evenwicht in de hertogdommen van Sleeswijk-Holstein. De naar absolutisme

strevende Christiaan V, die zich in zijn oorlog met Zweden verzekerd wist van de steun

van de Duitse keizer en de keurvorst van Brandenburg, zag zijn kans schoon om nu

ook de strijd aan te binden met hertog Christiaan Albrecht. Deze had zijn politieke lot

aan dat van Zweden verbonden.201

Machtsverschuiving in Sleeswijk-Holstein
In juni 1675 lokte de Deense koning zijn zwager met diens politieke adviseurs naar het

25 kilometer ten zuiden van Sleeswijk gelegen Rendsburg in het koninklijke, dus

Deense, deel van Sleeswijk-Holstein. Na hier een banket te hebben gehad, werden

Christiaan Albrecht en de leden van zijn gevolg gevangengenomen. Op 10 juli 1675

dwong de Deense koning zijn zwager tot een schikking. De in dit akkoord van Rends-

burg vastgelegde bepalingen maakten de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp weer

tot leenman van de koning. Christiaan Albrecht deed onder meer afstand van het
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Domkapittel en het kerkgoed van Sleeswijk en van de soevereiniteit van het hertog-

dom Sleeswijk. Slot Gottorp zou voortaan door een Deense troepenmacht worden

bezet.202

Aan Bourignon gingen de politieke en militaire verwikkelingen in de beide

hertogdommen niet onopgemerkt voorbij. Zij bracht hierover geregeld verslag uit aan

haar vrienden in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Op 1 juli 1675 berichtte

zij vanuit Sleeswijk: ‘Le ducq et toute la principale Noblesse, sont encore tous prison-

ners à Reinsbourg aupres du Roy, lequel selon le bruit commun veut avoir toute la

duché d’holstein.’203 Op 12 juli 1675 doorzag zij reeds de gevolgen van het akkoord van

Rendsburg: ‘à cause du changement d’estat, qui est ici arrivé depuis peu, que Le Roy de

denemarcq semble estre possesseur de toute La Holstein; et le duc a seulement un

quartier en son Chasteau pour prison.’204 Elf dagen later berichtte zij dat de hertog

weer vrij was en dat hij Husum bezocht had.205 Uit haar verslaggeving en commentaar

blijkt hoezeer Bourignon zich in 1675 al bewust was van de eventuele consequenties

die de machtsverschuiving binnen de beide hertogdommen voor haar persoonlijk zou

kunnen hebben. Haar kennis van zaken en de op basis hiervan door haar gemaakte

inschatting laten zien dat zij bepaald niet wereldvreemd was.

In maart 1676 schond Christiaan V het akkoord van Rendsburg door de vesting

Tönning te slechten. Tevens gaf hij opdracht om de oude president Kielmann en diens

drie zonen gevangen te nemen en naar Kopenhagen over te brengen. Dit machtsver-

toon maakte dat Christiaan Albrecht zich niet langer veilig voelde in Gottorp. Nog

diezelfde maand vluchtte de hertog met zijn vertrouwelingen naar de net buiten

Holstein gelegen vrije rijksstad Hamburg.206 De Deense coup maakte Christiaan V tot

alleenheerser in de beide hertogdommen van Sleeswijk-Holstein.

Voor Bourignon betekende de machtsverschuiving in Sleeswijk-Holstein een

aanzienlijke inperking van haar onderhandelingsruimte en bewegingsvrijheid, temeer

daar de predikanten van Flensburg hun kans schoon zagen om opnieuw bij Christiaan

V op vervolging aan te dringen. Toen haar in maart 1676 ter ore kwam dat de betref-

fende predikanten zich met behulp van ‘valsche aanbrengers’ beijverden voor haar

verbanning uit het ‘land van Holstein’, besloot Bourignon terstond naar Hamburg uit

te wijken.207 Slechts één volgelinge mocht haar als dienstmaagd vergezellen. De overi-

gen moesten het huis in Lollfuss bewaken. Van de Velde en De Lindt zouden hier nog

tot de zomer van 1678 blijven wonen en op zeer onaangename wijze worden gecon-

fronteerd met de gevolgen van de Deense bezetting. Ondanks de privileges die op het

huis rustten, werden zij in 1677 gedwongen om de zogeheten maandbelasting te beta-

len en in 1678 om een zekere hopman Petz met diens manschappen en tien paarden in

huis op te nemen.208

Voor haar vertrek naar Hamburg wees Bourignon twee volgelingen aan, die in

Kopenhagen ten overstaan van Christiaan V de leugens van de predikanten van Flens-

burg zouden moeten weerleggen.209 Die twee waren Jan Swammerdam en Volckert van

de Velde.210 Hun missie, die strikt geheim diende te blijven, omvatte drie opdrach-

ten.211 In de eerste plaats moesten zij proberen een officiële vrijgeleide voor het

koninklijk deel van Sleeswijk-Holstein te krijgen, zodat Bourignon en haar vrienden

zich op Deens grondgebied vrijelijk zouden kunnen bewegen zonder bang te hoeven

zijn om gemolesteerd te worden.212 In de tweede plaats wilde Bourignon de koning

vragen of hij ermee instemde dat zij haar boek tegen Ouw aan hem opdroeg. Ten slot-
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te dienden Swammerdam en Van de Velde een netwerk van relaties aan het hof op te

bouwen, waarop Bourignon als dat in de toekomst nodig mocht zijn, een beroep zou

kunnen doen.

Bourignon was ervan overtuigd dat zij, ondanks de tegenstand van graaf Friedrich

von Ahlefeldt, de stadhouder van de koning voor Sleeswijk-Holstein, de gevraagde

vrijgeleide zou krijgen. Er waren immers ook joden en Turken die onder protectie

stonden van de Deense koning, zo wist zij. Hoe kon hij dan aan hen, die christenen

waren, een vrijgeleide weigeren?213 En als zelfs bankroetiers over een vrijgeleide

konden beschikken, dan kwamen zij en haar vrienden, allen gegoede lieden, er zeker

voor in aanmerking.214

Hamburg: opnieuw vervolgd
Eind maart 1676 arriveerden Bourignon en haar dienstmaagd in Hamburg. In deze

vrije rijksstad werd buiten het lutheranisme geen andere confessie geduld. De nale-

ving van het zuivere lutheranisme vormde krachtens de constitutie van 1603 de grond-

slag van de politiek.215 In godsdienstig-politiek opzicht was Hamburg voor Bourignon

dus geenszins een veilig toevluchtsoord. Geen wonder dat zij haar aanwezigheid in de

stad angstvallig geheim wilde houden. Zij wist zich niettemin verzekerd van de steun

van de chirurgijn Heinrich Schmeuser, met wie zij al een aantal jaren in contact stond.

Schmeuser was een ingezeten burger, woonde met zijn echtgenote, zoontje en schoon-

moeder op het St-Nicolaeskerkhof. Wat het contact met Bourignon voor hem en voor

haar echter enigszins problematisch maakte, was dat zijn zwager een van de

Hamburgse predikanten was.216 Waarschijnlijk was dat ook de reden waarom

Schmeuser Bourignon niet zelf in huis opnam maar haar in contact bracht met een

‘ik moet spreken’

162

Christiaan V, koning van Denemarken en hertog 
van Sleeswijk-Holstein-Glückstadt. Schilderij van
Abraham Wuchters uit 1675 ( foto: Hans Petersen/
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg,
Hillerød).



andere Hamburgse sympathisant, de Fransman Bertrand de la Coste. Deze voormalig

meester van de munitie voor de republiek Hamburg en uitvinder van de zogeheten

Archimedes-machine was bereid Bourignon en haar dienstmaagd onderdak te verle-

nen.

Om nogmaals haar aanspraken op Noordstrand te onderstrepen, zocht Bourignon

opnieuw contact met de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, die in Hamburg een

provisorische regering had opgezet. Daartoe richtte zij zich in augustus 1676 tot twee-

maal toe tot landraad Hans Adolf von Buchwald, de nieuwe vertrouwenspersoon van

de hertog.217 De regering van Christiaan Albrecht, die zijn rechten en eigendommen

aan de Deense koning Christiaan V verspeeld had, kon zolang zij in ballingschap

verkeerde echter weinig voor Bourignon uitrichten.218

In 1677 kreeg het Ministerium van Hamburg lucht van Bourignons aanwezigheid in

de stad. De vier Hauptpastoren, de geestelijken van de grotere parochies en de predikan-

ten van de zeven kleinere kapellen en kerken in en buiten de stad, vreesden voor sekte-

vorming en besloten de strijd met haar aan te binden.219 Luidkeels verkondigden zij

dat Bourignons opvattingen strijdig waren met die van Luther. Bovendien zou zij

particuliere godsdienstoefeningen organiseren, waarop zij zelf predikte en sociniaan-

se dwalingen debiteerde.220 Omdat de predikanten meenden dat Bourignon ook nog

een drukkerij had ingericht in het huis waar zij logeerde en daar haar geschriften liet

drukken, drongen zij bij de Hamburgse senaat aan op actie. Met succes.

Op 12 juni 1677 (o.s.) vielen vier met degens gewapende gerechtsdienaren de

woning van La Coste binnen en schreeuwden ‘waar is Antoinette? waar is Antoinette? waar

zijn haar Boeken? waar is de Drukkery?’221 Bourignon bleek echter niet aanwezig te zijn en

van een drukkerij was in de woning geen spoor te vinden. Wel wisten de gerechtsdie-

naren de hand te leggen op een pak met boeken van Bourignon. De op dat moment in

de woning aanwezige Tiellens kreeg daarop te horen dat hij een gevangenisstraf

riskeerde.222 De volgende dag al werden Bourignons boeken aan de voltallige senaat

van Hamburg getoond. Als de stedelijke autoriteiten zouden kunnen bewijzen dat

Bourignon erop uit was om haar geschriften te verspreiden, dan hadden zij een wetti-

ge grond om haar te vervolgen. De boeken vormden derhalve een belangrijk bewijs-

stuk.223

Bourignon, die blijkbaar onraad had gevoeld, had reeds de avond voordat de inval

plaatsvond La Costes woning verlaten met medeneming van haar manuscripten.

Schmeuser zorgde voor een onderduikadres elders in de stad. Hij bracht haar naar een

kamertje bij een zeer klein behuisd echtpaar met vijf kinderen.224 Zelf moest

Schmeuser zich vanwege zijn sympathie voor Bourignon op 14 juni 1677 voor de rech-

ter verantwoorden. Die wilde van hem weten hoe hij over bepaalde punten uit

Bourignons Probier-Stein dacht. Bij dit verhoor waren ook twee predikanten aanwezig.

Toen Schmeuser niet bereid bleek te zijn om Bourignons leerstellingen te verwerpen,

besloten de predikanten dat hij alsnog voor het Ministerium zou moeten verschijnen.225

Dat hij degene was geweest die Bourignon in staat gesteld had om op tijd te ontsnap-

pen, kwamen zij echter niet te weten.

Twee weken lang hield Bourignon zich schuil. Ondertussen liep de druk op. Een

veilige aftocht naar Altona of naar Sleeswijk behoorde niet tot de mogelijkheden,

omdat Swammerdam en Van de Velde er niet in geslaagd waren voor haar en haar

vrienden een vrijgeleide voor het Deense deel van het hertogdom Holstein te krij-
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gen.226 Enigszins onverwacht opende zich toch een uitweg. De Oost-Friese rijksbaron

en hofrechter Dodo II zu Inn- und Knyphausen bood Bourignon en haar vrienden asiel

op zijn landgoed in Lütetsburg.227

Asiel in Lütetsburg

Knyphausen, die grote belangstelling koesterde voor spiritualistische en alchemisti-

sche lectuur, had vermoedelijk in 1676 een of meer geschriften van Bourignon in

handen gekregen. Hij was daarvan zo onder de indruk dat hij Bourignon in maart 1677

zijn diensten aanbood.228 Toen hem kort daarna ter ore kwam dat de Hamburgse

predikanten haar agressief bejegenden, beloofde hij haar voor een vrijplaats te

zorgen.229 Aanvankelijk dacht Knyphausen aan de aankoop van een eiland. De bewo-

ners zou hij wegsturen zodat Bourignon en haar gevolg er alleen konden wonen. Op

dit ‘Ille de trés-bon Païs’ zouden zij zo moeten kunnen leven dat zij van niemand meer

afhankelijk waren.230 De koop van een eiland bleek echter niet nodig te zijn toen de

baron in 1677 bij keizerlijk vonnis de rechtmatige eigenaar werd van de heerlijkheid

Lütetsburg (met de bezittingen Westekelenburg en Tidofeld) bij Norden in Oost-Fries-

land.231 Het bijbehorende waterkasteel verkeerde in een slechte staat en diende van de

grond af gerestaureerd te worden. Dat weerhield de baron er echter niet van om het

terstond te betrekken, samen met zijn echtgenote, barones Hedwig Oriana von

Frydag, en hun beider zoontjes. Aan Bourignon berichtte hij dat zij met haar gevolg in

een van de bijgebouwen haar intrek kon nemen.

De heerlijkheid Lütetsburg lag binnen de territoriale grenzen van een luthers

vorstendom, maar voorzag na de overkomst van de Knyphausens in de mogelijkheid

om zowel gereformeerde als rooms-katholieke erediensten bij te wonen.232 De baron

hechtte daaraan omdat hij zelf gereformeerd was opgevoed en zijn echtgenote rooms-

katholiek was. In hun huwelijksverdrag was om die reden bepaald dat Knyphausen ten

behoeve van de gemoeds- en gewetensrust van zijn aanstaande vrouw katholieke

dienstboden en priesters moest toelaten en de mogelijkheden moest creëren voor de

uitoefening van de katholieke eredienst. Op slot Lütetsburg zou hij daartoe beneden,

in de vroegere ‘groene Westerkamer’, een kapel laten inrichten met altaren, bid- en

biechtstoelen en boven in de oostvleugel een gereformeerde preekruimte met orgel

laten inbouwen.233 Gelet op de bijzondere religieuze constellatie die de baron in

Lütetsburg voor ogen stond, is het niet verwonderlijk dat hij bereid was om Bourignon

daar op te vangen.234

Onder protectie van baron zu Inn- und Knyphausen
In ruil voor het aanbod om naar Lütetsburg over te komen, beloofde Bourignon dat zij

en de met haar geassocieerde leden hun tijdelijke goederen ter ere van God zouden

besteden en zich in stilte aan Zijn zaak zouden wijden. Op grond van deze belofte

kreeg zij voor haarzelf en voor Poiret een vrijgeleide.235 Om de reis te kunnen bekosti-

gen en na aankomst van niemand financieel afhankelijk te zijn, zou zij, zo schreef zij

aan Knyphausen, honderd gouden dukaten meenemen. Op 26 juni 1677, na de meubels

op transport te hebben gesteld, verliet zij per wagen Hamburg.236 Poiret vergezelde

haar. Om geen argwaan te wekken bij hun medepassagiers deden Bourignon en Poiret
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alsof zij moeder en zoon waren. Drie dagen later arriveerden zij in Wittmund, waar zij

de zuster van Knyphausen bezochten en op nadere instructies van de baron wachtten.

Van hem ontving Bourignon, na de gedrukte versie van haar geloofsbelijdenis te

hebben overlegd, een vrijgeleide. Vervolgens reisde zij samen met Poiret via Aurich

door naar Lütetsburg.237

In Lütetsburg kreeg Bourignon de beschikking over een deel van het slot en over de

oude pastorie, die tegenover het kasteel lag en voorzien was van een grote tuin en

boomgaard.238 Dit huis was ruim genoeg om ook aan Bourignons gevolg onderdak te

bieden. In het voorjaar van 1678 wilde Knyphausen nog twaalf huisjes bij de pastorie

laten bouwen waarin behoeftigen of logees ondergebracht konden worden.239 De door

Knyphausen ter beschikking gestelde behuizing, landerijen en privileges maakten dat

Bourignon en haar volgelingen verder van niemand afhankelijk waren en zelfs niet

langer voor hun veiligheid hoefden te vrezen.

In overleg met Bourignon besloot de baron om haar en haar gevolg allerlei functies

toe te bedelen in zijn heerlijkheid.240 Zelf werd zij in augustus 1677 benoemd tot

‘Régente de l’Hospital’ van een op kosten van Knyphausen te bouwen gasthuis voor de

in- en uitheemse armen en zieken die onder zijn jurisdictie vielen.241 Bourignon nam

hiervoor de bijnaam ‘La Porte’ aan, naar de gelijknamige heerlijkheid bij Rijsel die zij

zelf bezat.242 Tiellens, die op 5 september 1677 met La Coste in Lütetsburg arriveerde,

werd rentmeester van dit gasthuis.243 Tevens fungeerde hij als ‘gréffier de grains’. La

Coste kreeg een militaire functie toebedeeld. Andere volgelingen werden tot korpo-

raal, duivenmelker of secretaris benoemd. Door Bourignon en de haren in zijn hofhou-

ding in te lijven of op bepaalde posities te benoemen, werd de indruk gewekt dat het

gezelschap een officiële verblijfsgrond had. Hierdoor zou hun aanwezigheid in Lütets-

burg niet de achterdocht hoeven wekken van de omwonenden of van de keizer. Die

stond, zo wist Bourignon, onder invloed van de jezuïeten. Nog altijd hield zij deze

paters voor ‘vijanden van de waarheid’ en dus voor een potentiële bedreiging van haar

veiligheid.244

Het zal duidelijk zijn dat het door Knyphausen gestichte gasthuis voor de ‘Arme

Weesen’ in de eerste plaats fungeerde als ‘Toevlucht voor de Vroome Lieden’, in casu

Bourignon en haar gevolg.245 Het regentschap bood Bourignon een uitgelezen dek-

mantel om zich ongestoord aan het schrijven te kunnen wijden en de publicatie van

haar geschriften te hervatten.246 Niettemin vreesde Bourignon zelfs in Lütetsburg nog

voor verraad. Uit voorzorg liet zij daarom kamers huren in Norden en Emden, zodat zij

indien nodig ook elders in Oost-Friesland een schuilplaats achter de hand had.247

Slechts twee jaar duurde de rust. Toen staken interne problemen de kop op. Wat de

aard hiervan was, zal in een later hoofdstuk duidelijk worden.248 De spanningen

liepen zo hoog op dat Bourignons positie in Lütetsburg uiteindelijk onmogelijk werd.

Baron Knyphausen probeerde haar nog in Berum te laten onderduiken. Maar ten slot-

te trok ook hij zijn handen van haar af.

Heimelijke vlucht – Dood
Toen in september 1680 duidelijk werd dat haar veiligheid in Lütetsburg niet langer

gewaarborgd was, besloot Bourignon, zo ziek als zij was, te vluchten.249 Zonder de

baron te verwittigen liet zij de huiswagen gereedmaken en haar huisraad opladen.

Poiret zou als koetsier fungeren en haar op haar vlucht vergezellen. In het diepste
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geheim verliet zij met hem op 9/19 september 1680 het landgoed waar zij ruim drie

jaar gewoond had. Om niet gezien te worden, had Bourignon zich, zo verhaalde Poiret

later, onder het beddengoed in de laadbak verstopt.250

Reisdoel was de Republiek der Verenigde Nederlanden. Reeds de volgende dag

werd Emden bereikt, vanwaar de reis via Groningen werd voortgezet. Het leek

Bourignon het beste om koers te zetten naar Amsterdam, waar zij in alle rust en ano-

nimiteit een nieuw leven hoopte op te kunnen bouwen.251 In Franeker, waar vrienden

woonden, zou een tussenstop worden gemaakt.252 Daar aangekomen bleek Bourignon

echter te ziek te zijn om haar reis te kunnen vervolgen. Afgesproken werd dat zij bij

het echtpaar in huis zou blijven waar zij op dat moment logeerde, en het bed zou hou-

den. Poiret zou naar Amsterdam doorreizen om alvast een woning voor haar te zoeken.

Bourignon was inmiddels 64 jaar oud. Tijdens haar leven had zij de nodige ziektes

overwonnen, maar ditmaal herstelde zij niet meer. Op 30 oktober 1680 trad de dood

in.253 Begin november 1680 werd Bourignons lichaam in Franeker begraven.254 Over-

eenkomstig haar wilsbepaling gebeurde dat in alle stilte en ‘op de nederigste en slegt-

ste wijse van alle’.255 Zo vond Bourignon haar laatste rustplaats in het hoge noorden

van de Republiek der Verenigde Nederlanden, op honderden kilometers afstand van de

stad Rijsel, waar zij geboren en getogen was.
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