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hoofdstuk 6 Spreken door te schrijven

Hierom soo heeft men oorsaak te gelooven, dat het God is, die my beveelt te schrijven de

dingen die hy my bekent maakt. En dat ik met sulx te doen, geen andere beweeg-reden

kan hebben, als die van hem te gehoorsamen, en te behagen.

Antoinette Bourignon, Toets-steen (Amsterdam 1679), p. 282.

Door te schrijven verkoos Antoinette Bourignon een andere manier om Gods Woord

openbaar te maken dan de zeventiende-eeuwse profetessen die eerder in Engeland, ten

tijde van de Civil War, op de voorgrond traden. Deze vrouwen bedienden zich over het

algemeen van het extatisch gesproken woord en kozen de publieke ruimte als hun

werkterrein.1 Zij manifesteerden zich letterlijk als spreekbuis van God door hun

lichaam tentoon te stellen en ondertussen, al dan niet in trance, Zijn boodschap te

verkondigen. Bij Bourignon daarentegen fungeerde niet haar lichaam maar haar pen

als het goddelijk spreekinstrument. Zelf verwoordde zij dat aldus: ‘Hij [God, MdB]

klopt aan de Deure van uw Hert door mijne Pen.’2 Anders dan bij de Engelse profetes-

sen schoof hierdoor de tekst als het ware tussen het lichaam van de ‘zender’ van de

boodschap en de ‘ontvanger’, de lezer. In Bourignons geval moest haar instrumentele

functie dus niet zozeer van haar lichaam worden afgelezen maar van haar geschreven

teksten, die naar haar zeggen linea recta van God afkomstig waren.

God, en niemand anders, zo verklaarde Bourignon, bepaalde wat zij schreef. Hij

was het die haar via de inspiratie van de Heilige Geest, dezelfde Heilige Geest die

eerder de apostelen geïnspireerd had, liet schrijven. Zij was, zo stelde zij, alleen maar

Zijn instrument. Deze aanspraak op goddelijke inspiratie laat echter onverlet dat er tal

van plaatsen in haar teksten zijn aan te wijzen waar het niet duidelijk is hoe de ‘ik’ die

spreekt, gelezen of geïnterpreteerd moet worden. Valt de ‘Ik’ van God altijd samen met

de ‘ik’ van Bourignon en andersom, of zijn er punten aan te wijzen waar de stem van

God ophoudt en die van haarzelf begint?3 De vraag kan nog anders worden gesteld.

Moeten er in Bourignons schrijven wellicht twee verschillende componenten worden

onderscheiden? Ik doel hier, in navolging van de literatuurhistoricus Karel Porteman,

op het onderscheid tussen een receptieve component, de inspiratie, en een actieve

component, de creativiteit, het schrijven zelf. Porteman heeft in zijn bespreking van

het werk van de zeventiende-eeuwse Vlaamse mystica Maria Petyt beide componenten

treffend samengevat onder de noemer ‘schrijven en geschreven worden’.4

In de omschrijving ‘geschreven worden’ ligt de door mysticae voorgestane religieu-

ze betekenisgeving besloten. Maar in diezelfde omschrijving kan tevens een, door

Porteman niet expliciet gemaakte, seksespecifieke component worden onderkend. Het

‘geschreven worden’ verwijst in dat geval naar een van de manieren waarop geestelijke

schrijfsters tot in de vroegmoderne tijd hun interventie in het dominante, mannelijke
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vertoog rechtvaardigden. Voor deze vrouwen gold wat Maaike Meijer meer in het alge-

meen heeft opgemerkt over vrouwen die de pen opnemen. Zij moesten zich inschrij-

ven in ‘een culturele ruimte waar de betekenissen al in een bepaalde richting zijn vast-

gelegd’.5 Linda Anderson, die een theoretische studie wijdde aan het autobiografische

schrijven van vrouwen, maakt duidelijk wat die interventie impliceert:

It is necessary to take into account the fact that the woman who attempts to write

herself is engaged by the nature of the activity itself in re-writing the stories that

already exist about her since by seeking to publicise herself she is violating an

important cultural construction of her femininity as passive or hidden. She is

resisting or changing what is known about her.6

Weliswaar refereert Anderson aan het moderne autobiografische schrijven waarin de

reflectie op het zelf centraal staat, terwijl Bourignons geschriften, inclusief haar auto-

biografische, primair gericht waren op de verkondiging van de goddelijke waarheid.

Toch brengt de hier geformuleerde premisse ons opnieuw bij de vraag hoe zij, als

zeventiende-eeuwse vrouw, kon of misschien moeten we wel zeggen moest schrijven

om effect te sorteren. Daar ook begint haar eigen aandeel. In dit verband is het zinvol

om te onderzoeken of Bourignon gebruik heeft gemaakt van wat in recent onderzoek

naar de geschriften van middeleeuwse en vroegmoderne (semi-)religieuze vrouwen

‘retorische strategieën’ genoemd zijn. In dit onderzoek is de aandacht gevestigd op de

zogeheten ‘double bind’ waarin vrouwen verwikkeld konden raken wanneer zij van

hun biechtvader de opdracht kregen om hun spirituele ervaringen op schrift te stellen.

Dat plaatste hen voor een dilemma. Want hoe konden zij voldoen aan de opdracht van

hun biechtvader zonder daarmee inbreuk te maken op het aan mannelijke geestelijken

voorbehouden monopolie op theologische bewijsvoering? In het recente onderzoek is

de aandacht hierbij vooral uitgegaan naar de door deze vrouwen gekozen ‘oplossingen’

en ‘strategieën’ om deze onverenigbare eisen het hoofd te kunnen bieden. Zo schrijft

Gillian Ahlgren de wijze waarop Hildegard van Bingen haar religieuze spreekpositie

wist op te eisen toe aan de in haar correspondentie besloten liggende ‘rhetorical stra-

tegy’.7 Alison Weber, die de retorische structuren in de spirituele autobiografie van

Theresia van Avila geanalyseerd heeft, spreekt van ‘the rhetoric of humility’ en ‘the

rhetoric of concession’.8 Deze retorische strategie van zelfvernedering stelde Theresia

in staat haar doelen te verwezenlijken zonder de bestaande orde te verstoren, aldus

Weber. In navolging van Weber onderzocht Marit Monteiro de gewetensrekeningen

van twee zeventiende-eeuwse Roermondse kloppen op sporen van deze door Theresia

gehanteerde ‘retorische strategieën’. Op basis hiervan concludeerde zij dat ook Joanna

van Randenraedt en Agnes van Heilsbach gebruikmaakten van de ‘strategie van

concessie’ en de ‘strategie van nederigheid’.9 In hoeverre hierbij sprake was van een

bewuste navolging van Theresia kon Monteiro echter niet zeggen.

Bourignon verkeerde vanaf het moment dat zij besloot om haar spirituele ervarin-

gen via het geschreven woord kenbaar te maken in de uitzonderlijke positie dat zij niet

in een directe gezagsrelatie tot een geestelijk leidsman stond. Bovendien hoefde zij

niet zoals Theresia van Avila bevreesd te zijn voor de inquisitie. Toch sluiten deze

verschillen niet uit dat ook Bourignon gevangen zat in een soort ‘dubbele binding’. Zij

stond immers voor de opgave haar publiek ervan te overtuigen dat zij als vrouw door

‘ik moet spreken’
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God verkozen was om Zijn boodschap te verkondigen, maar zij wist tegelijkertijd dat

het haar als vrouw niet paste om het door mannen gemonopoliseerde domein van de

theologie te betreden. Bovendien zag zij zich net als Theresia geconfronteerd met een

klimaat waarin de vrouwelijke mystieke ervaring met wantrouwen bejegend werd. Dat

maakt niet alleen nieuwsgierig naar de termen waarin Bourignon haar schrijven ter

sprake brengt, maar ook naar eventuele beschrijvingen of proeven van de schrijfact

zelf. Minstens zo relevant is de vraag naar het religieuze idioom dat Bourignon

hanteert. Hiermee komen we bij de niet eenvoudig te beantwoorden vraag uit welke

bronnen Bourignon heeft geput. Dat zij intensief gebruikmaakt van het Nieuwe Testa-

ment ligt voor de hand, maar verder? Ten slotte verdienen als het om Bourignons

auteurschap gaat, ook de door haar gehanteerde genres en schrijfstijlen nadere

aandacht. Wat verraden zij over mogelijk door Bourignon zelf ontwikkelde strategieën

om het woord te nemen?

Auteurschap

Wanneer begon Bourignon precies met schrijven? Haar oudste bewaard gebleven brie-

ven dateren uit de jaren dertig en zijn gericht aan haar toenmalige biechtvader Nicolas

Lambert. Uit de periode tussen 1640 en 1663 zijn geen brieven overgeleverd. Tijdens

haar verblijf in de kluis bij Saint-André schreef Bourignon haar eerste mystieke traktaat

en diverse minnedichten.10 In 1663 zette zij in opdracht van Coriache haar ‘innerlijk

leven’ op papier. Daarin betoogde zij dat zij na haar vertrek uit Rijsel van God de

opdracht gekregen had om te spreken en te schrijven. Tussen 1663 en 1667 produceer-

de Bourignon een reeks kleine traktaatjes, die wat betreft thematiek aansloten bij de

conferenties met haar geestelijke vrienden. Met sommigen van hen onderhield

Bourignon in die jaren ook een intensieve correspondentie. In dezelfde periode voer-

de zij een reeks geestelijke gesprekken met De Cort, die deze schriftelijk vastlegde

onder de titel La lumiere du monde.

Toch verklaarde Bourignon in de eerste brief die zij in maart 1668 vanuit Amster-

dam aan Lambert schreef, dat het tegen haar gewoonte was om te ‘spreken ofte schrij-

ven van de verborgentheden Gods’.11 Het verwonderde haar daarom dat hij ‘t’aller uur’

verwachtte ‘groote verborgentheden van boven’ uit haar te ‘verstaen’ over de ‘toestant

des tegenwoordigen tijds’. Zij herinnerde hem eraan dat zij in de dertig jaar waarin zij

met elkaar waren omgegaan zeer weinig over de verborgendheden Gods verklaard

had, ‘hebbende met een zedig stilswijgen ontfangen, ’t geene God heeft belieft my

mede te deelen, tot dat het hem heeft behaegt my den mond te openen, om aen te

vangen saken te spreken, die mijnen naesten mogen verlichten’. Nu zij echter zijn

verzoek gelezen had, zo schreef Bourignon, geloofde zij dat God hem bewogen had om

haar ‘aen te dringen tot schrijven’, ‘ter selfder tijd dat hy my inwendig krachtige

ontroeringen daer toe had gegeven, ’t geen ik ook al had begonnen in ’t werk te stellen,

door het bidden van eenige mijne vrienden hier ontrent’.12

Dat verschillende personen in verschillende plaatsen en landen dezelfde gedachten

hadden over dezelfde zaak zonder dat zij dat van elkaar wisten, deed haar geloven dat

de Heilige Geest, ‘altijd sig selven gelijk’, de harten van haar vrienden bewogen had om

haar tot schrijven aan te zetten. Zelf voelde zij in het binnenste van haar ziel dat de tijd

spreken door te schrijven
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gekomen was ‘om nu te spreken, en niet meer te swijgen; ten minste ontrent de gene,

die noch de begeerte hebben om de waerheid t’ontdekken, en door de selvige God te

volgen’.13 Spreken of schrijven was één ding. Ermee naar buiten treden was nog weer

iets anders. Dat moest, zo blijkt uit La Parole de Dieu en uit haar brief aan Lambert, gele-

gitimeerd worden. Was het in de Zuidelijke Nederlanden nog de kleine kring van

geestelijke vrienden en vriendinnen geweest aan wie zij Gods geheimenissen had

geopenbaard, nu was de tijd gekomen om een groter publiek aan te spreken.

Schrijven en geschreven worden
Het besluit om Gods boodschap aan de wereld kenbaar te maken, had tot gevolg dat

Bourignon haar publiek moest zien te overtuigen van het onderscheid tussen het

auteurschap van haar teksten, de boodschap zelf dus, en haar schrijverschap, dat als

instrument fungeerde om de boodschap te verwoorden. Zij was dus wel de schrijfster

maar niet de auteur. Gelet op de instrumentele functie die Bourignon zichzelf

toedichtte, is het niet verwonderlijk dat zij de receptieve component van haar schrij-

verschap beklemtoonde:

Want de gene die my sien schrijven, weten wel dat ik het doe, sonder eenige

studie of menschelijke overdenkingen. En dat sulx uit mijn geest voortvliet,

gelijk als een revier van water uit sijnen oorspronk heen-loopt. En dat ik niets

anders doe, dan mijn hand en mijn geest leenen aan een andere Mogentheit dan

de mijne.14

Zij schreef dus niet zelf, maar werd geschreven. In dat opzicht week Bourignons voor-

stelling van de schrijfact niet af van die van andere mystieke schrijfsters die zich op de

goddelijke inspiratie beriepen.

Schrijven was voor Bourignon door de Heilige Geest verlicht worden. De beeld-

spraak waarvan zij zich telkenmale bediende om de totstandkoming van haar teksten

te beschrijven, is, analoog aan het mystieke vertoog, in licht- en watermetaforen

gesteld. Illustratief is de volgende passage uit een van haar brieven:

[...] want ik en kan ue niet seggen den overvloet der goddelyke lighten die godt

mij geeft. de selven en vallen mij niet in dropsgewys, of als kleene beexkens, maar

sy loopen als een breede reviere: ende deese verstandelykheeden syn geduurigh

veel klaarder: ende deese wysheid is geduurigh diepkundiger om te verlighten de

zielen der menschen. invoegen dat ik alle daagen my klaarder koome uyt te druk-

ken in het beschrijven der waare deught; even als of ik nooit yts van de selve

geschreven hadde, naadat ik daar dertien boeken van heb laaten drukken; en

nogh wel soo veel die geschreeven sijn, maar nogh niet gedrukt.15

De inspiratie was als een goddelijk licht dat haar verlichtte, en kwam niet druppelsge-

wijs maar in de vorm van een brede rivier. Om dit licht te kunnen ontvangen en via

haar geschriften door te geven, had Bourignon, zo stelde zij, afzondering en rust nodig

opdat zij zich geheel en al kon openstellen voor de stem Gods.16 Er is echter geen enke-

le aanwijzing dat zij op deze momenten in trance of in extase raakte. In haar teksten

doet zich ook geen stijlbreuk voor tussen ‘geïnspireerde’ stukken en het commentaar.

‘ik moet spreken’
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Juist omdat er geen verandering van toon of stijlbreuk aanwijsbaar is, kan de vraag

opkomen wie de ‘ik’ is die spreekt. Misschien maakt dat ook wel begrijpelijk waarom

Bourignon de spelfouten in haar geschriften aangreep om te onderstrepen dat wat zij

verkondigde, van God kwam en niet uit haarzelf. Zo zouden de geestelijken met wie

zij tijdens haar verblijf in Mechelen bevriend raakte, gezegd hebben dat zij in de eigen-

handig door Bourignon geschreven geschriften ‘Lichten’ vonden ‘door de Fouten en

Misslagen selfs’ die zij in de spelling beging. ‘En dat die Eenvoudige Naaktheyt hun

beschaamt maakte, wanneer sy vermerkten, dat een soo hooge Wijsheyt voortsproot

uyt een Kind sonder Letteren.’17 Naar eigen zeggen had Bourignon God ook gevraagd

of zij zich zou moeten beijveren om haar spelling te verbeteren en om beter te leren

schrijven. God zou haar hierop het volgende hebben geantwoord: ‘Dat mijne

Eenvoudigheyt Hem veel aangenamer was, dan de Curieusheyt der Geleerden.’18

Daarom had zij zich niet durven inspannen om beter te gaan schrijven, hoewel God

haar ‘anders Verstands genoeg’ had gegeven om die dingen te kunnen leren; een typi-

sche Bourignoniaanse manier van redeneren!

De passiviteit die Bourignon zichzelf toeschreef, maakte deel uit van de licht-

metafoor en kan als zodanig als een topos worden beschouwd. Bourignon was name-

lijk zeer goed in staat om uit de informatie die mondeling of schriftelijk tot haar

kwam, datgene op te pikken wat haar van pas kwam en dat te ‘vertalen’ in een tekst die

verschillende groepen mensen aansprak. Bovendien vertoont haar manier van schrij-

ven een grote mate van spontaniteit en geeft zij als auteur blijk van originaliteit in het

gebruik van beelden en uitdrukkingswijzen. Zo vergelijkt zij in een van haar brieven

de ‘Kercke Gods’ met een ‘Schilders Winkel, waar men vele schoone dingen siet ten

toon staan, sonder dat’er iets in der daat is’.19 Als zij zich zou weten te ontdoen van

haar tijdelijke goederen, dan zou zij, zo schreef zij, ‘als een Arend vliegen in de

woestijn wijd van de menschen’.20 Wanneer zij het heeft over de zwakheden van de

mensen, vergelijkt zij zichzelf met een matroos die het schip van hun leven bestuurt

om te voorkomen dat zij schipbreuk leiden als zij hun oude gewoontes niet weten te

beteugelen.21

De werking van Bourignons boodschap en de betekenis die aan haar woorden

gehecht moest worden, waren voor haarzelf echter onlosmakelijk verbonden met haar

inspiratie door de Heilige Geest. Daarom was het van het grootste belang dat zij zich

zoveel mogelijk uit de tekst terugtrok om plaats te maken voor de stem van God,

terwijl zij tegelijkertijd zelf heel sterk aanwezig was. Dat spanningsveld intrigeerde

blijkbaar ook contemporaine lezers al, want in een van haar brieven aan Coriache

verklaarde Bourignon het volgende:

D’een seydt, dat ik grooter geest heb, als eenighe vrouw; d’ander seydt, dat ik selfs

dien van alle mannen te boven gae; en ik lach met alle dese ghevoelens, wel

wetende dat de Geest die in my is, den mijnen niet is, en dat hy niet werckt op een

natuurlicke wijse, of schoon door de natuurlicke wercktuygen.22

Kortom, Bourignons geloofwaardigheid, en daarmee de kracht van haar zending,

stond of viel met de mate waarin zij de boodschap die God haar ‘in de Ziel’ stortte,

schriftelijk wist te verwoorden. Dat was een daad van menselijke creativiteit, die echter

niet als zodanig door haar kon worden opgeëist.23

spreken door te schrijven
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Toch zou ik de door Bourignon tentoongespreide passiviteit niet direct als (onder-

deel van) een ‘retorische strategie’ willen beschouwen, omdat hiermee niet alleen een

dubbel bewustzijn gepostuleerd wordt, maar ook te weinig rekening wordt gehouden

met de authenticiteit van haar optreden en met de religieuze cultuur waarin haar tek-

sten tot stand kwamen. Door de pen ter hand te nemen en zich te presenteren als instru-

ment Gods deed Bourignon in feite niets anders dan zich een rol toe-eigenen die haar

werd aangereikt door de christelijke traditie. Daarin werd te allen tijde rekening gehou-

den met de komst van door God gezonden profeten. Waarom zou Bourignon er dan niet

ook zelf van overtuigd zijn geweest dat het God was die via haar sprak. Sterker nog, om

als vrouw tot spreken te kunnen komen in een cultuur die vrouwen zwijgzaamheid

voorschreef, en dus de voorgeschreven orde te doorbreken, moest dat spreken wel van

God (of anders van diens tegenstrever, de duivel) komen; temeer daar men ervan uit-

ging dat de grenzen tussen de natuurlijke en de bovennatuurlijke werkelijkheid vloei-

end waren en daarom ook communicatie met hogere machten mogelijk was. Juist dat

hield Bourignon de sceptici voor die oordeelden dat het onmogelijk was dat zij de

Schrift citeerde zonder deze zelf te lezen. ‘Dit komt’, zo wist Bourignon, ‘van dat sy niet

kennen wat onderhoud eene ziel met God heeft, noch dat de H. Geest alle waerheid

leert, sonder die elders geleert te hebben; ’t welk nochtans waerachtig is’.24

Schrijfact
Haar eerste grote werk schreef Bourignon tijdens haar verblijf in de kluis bij de kerk

van Saint-André te Rijsel. Mogelijk probeerde zij later deze door haar zelf in zekere zin

als ideaal omschreven leefomgeving na te bootsen door zich tijdens het schrijven

zoveel mogelijk af te zonderen. Volgens een van haar volgelingen wilde Bourignon

tijdens het schrijven door niemand worden gestoord, ‘dewijl sy hare Schriften niet en

schrijft, dan in een stille ingetogenheit tot God, luysterende na ’t gene de Geest Gods in

haer dicteert’.25 In het huis te Husum was zelfs een aparte ‘schrijfkamer’ voor haar

ingericht.26

Een van Bourignons volgelingen stond in zijn getuigenis uitvoerig stil bij de wijze

waarop Bourignon schreef, omdat er twijfels gerezen waren over haar auteurschap. Hij

vertelde dat zij voor het schrijven gebruikmaakte van een schrijfplankje: ‘haar tafel

daar sy op schreef, was haar knie, en daar een plankje op’.27 Dat is opmerkelijk, omdat

uit de beschrijving die Franken van Bourignons huisraad geeft, kan worden opge-

maakt dat zij over een tafeltje beschikte, zij het dat het wat klein en gammel was.28 Dat

zij toch het schrijfplankje verkoos, zou erop kunnen wijzen dat zij daarmee vertrouwd

was. Bourignon zal in haar jeugd op die manier het schrijven hebben geleerd en hield

blijkbaar aan deze gewoonte vast.29 Bij het schrijven gebruikte zij geen andere boeken,

zelfs geen bijbel, als we Franken moeten geloven. Hij verklaarde in 1673 dat hij regel-

matig gezien had hoe zij ‘in haar eensaamheyt op een planksken op haar schoot’

geschreven had, ‘sonder iets by haar te hebben, dan papier daar sy op schreef, met pen

en inkt’. Wanneer zij het schrijven hervat van een werk dat zij enige tijd heeft wegge-

legd, dan neemt zij

haer papier op haer schoot [...] en sy leest een regel 5 a 6, of min of meer, om

alleenlijk te sien, hoe dat de laatste reden loopt, en dan set sy de pen op ’t papier,

die loopt voort als een kloot sonder stutten. Gewisselijk een zeker teyken, dat’er

de Geest Gods in komt.30

‘ik moet spreken’

198



Met deze beschrijving van de schrijfact reageerde Franken op een doctor in de rechten

die vraagtekens had geplaatst bij Bourignons auteurschap. Deze jurist meende dat

haar brieven in werkelijkheid geschreven waren door een geleerd man die onbekend

wenste te blijven en daarom de geschriften op haar naam gesteld had.31 Frankens

ooggetuigenverslag moest bewijzen dat Bourignon haar geschriften wel degelijk zelf

schreef, zij het dat zij al schrijvend geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Met het

beeld dat Franken van Bourignons schrijfactiviteiten opriep, deed hij het voorkomen

alsof de woorden in een voortdurende stroom uit haar pen vloeiden. Het is niet uitge-

sloten dat zijn waarneming of althans zijn beschrijving van de schrijfact geënt was op

cultureel bepaalde voorstellingen van geïnspireerd schrijven. Het is echter ook moge-

lijk dat Franken zijn beschrijving baseerde op de metaforen en beelden die Bourignon

zelf hanteerde.

Frankens beschrijving van Bourignons schrijfactiviteiten maakt nieuwsgierig naar

de materiële neerslag van dit proces. Er zijn echter opvallend weinig geschreven

teksten van Bourignons hand overgeleverd omdat zij haar geschriften, ook haar brie-

ven, bij voorkeur dicteerde. Zij maakte dus intensief gebruik van secretariële onder-

steuning.32 Aan personen die contact met haar zochten en serieuze belangstelling

toonden voor haar gedachtegoed, schreef zij in principe alleen de eerste brief zelf.

Soms concipieerde zij een kladbrief, die zij door een van haar volgelingen in het net

liet schrijven.33 Van iedere brief die Bourignon verzond, liet zij een kopie maken die

dienst kon doen als kopij.34 Deze handelwijze kan verklaren waarom er van haar brie-

ven zo veel apografen en zo weinig autografen zijn overgeleverd: slechts 39 op een

totaal van ruim 600 door mij getraceerde manuscripten. Vier hiervan worden bewaard

in de handschriftencollecties van Nederlandse universiteitsbibliotheken, 35 zijn er

gedeponeerd in het familiearchief van de Knyphausens.35 In het laatste geval gaat het

om brieven die Bourignon tijdens haar verblijf in Lütetsburg aan baron Dodo II zu

Inn- und Knyphausen schreef, variërend van kleine kattebelletjes tot lange epistels.36

De enorme collectie handschriften uit Bourignons kring die in de Amsterdamse

universiteitsbibliotheek gedeponeerd is, bevat slechts een paar door haar zelf geschre-

ven kladbriefjes en een enkele aantekening op door anderen vervaardigde afschriften

van haar brieven. Voor zover ik kon nagaan is slechts van één traktaat het originele

manuscript overgeleverd. Het gaat om Advertissement, Bourignons geschrift tegen de

quakers dat zij in 1672 schreef en dat in 1674 bij de inval in haar woning te Husum

geconfisqueerd werd. Dit is een autograaf! Het handschrift werd zorgvuldig opgebor-

gen in de bibliotheek van slot Gottorp en bleef daar totdat Sleeswijk-Holstein in 1773

onder de Deense kroon kwam en de hele collectie naar de koninklijke bibliotheek in

Kopenhagen werd overgebracht.37

Het geringe aantal autografen dat is overgeleverd, zou erop kunnen wijzen dat

Bourignon zich, anders dan de enorme stroom boeken die zij produceerde misschien

doet vermoeden, nog sterk in het tussengebied van de orale en de schriftcultuur

bewoog.38 In elk geval kan uit de spaarzame informatie die over haar schrijfpraktijk is

overgeleverd, worden afgeleid dat spreken en schrijven voor haar nauw met elkaar

verknoopt waren en dat zij bij voorkeur niet zelf schreef. Bekijken we haar handschrift

en vergelijken we dat met dat van haar Amsterdamse volgelingen, dan valt het hare op

door de hoekigheid van de letters, die het handschrift op het eerste gezicht op een

soort tekenschrift doen lijken. In vergelijking met de Noord-Nederlandse handschrif-
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ten van haar volgelingen lijkt het zeer karakteristiek. Vergelijken we het echter met dat

van haar halfzuster uit Rijsel, dan valt een treffende gelijkenis op. De beide hand-

schriften zijn vrijwel identiek. Dit lijkt erop te wijzen dat het hier om een op school

geleerd type handschrift gaat, dat daarna nauwelijks geëvolueerd is, alsof het schrijven

gelijk is gebleven aan het tekenen van letters. Bourignon maakte zich overigens zelf

niet al te veel illusies over de leesbaarheid van haar handschrift. Zo liet zij Knyphausen

in een van haar eerste brieven weten dat zij hem niet ‘haar eigen hand’ gestuurd had

omdat zij vreesde dat haar handschrift niet te lezen was en haar ‘lectograve’ [sic]

wemelde van de fouten.39 Blijkbaar stelde de baron haar gerust, want in het vervolg

zou Bourignon hem alleen nog maar zelfgeschreven brieven sturen. Dat kan echter

ook gebeurd zijn omdat er tijdens haar verblijf in Lütetsburg onvoldoende secretariële

ondersteuning voorhanden was.

Advertissement concipieerde Bourignon naar eigen zeggen in een tijdsbestek van

tien weken.40 De overgeleverde autograaf telt in totaal 36 aan weerszijden beschreven

foliovellen. Bourignon benutte de ruimte zo economisch mogelijk door de bladen van

boven tot onder helemaal vol te schrijven. Naar eigen zeggen had zij de tekst van het

traktaat in één keer geschreven. Haar handschrift vertoont opvallend weinig doorha-

lingen. Ook zijn er niet of nauwelijks kleurverschillen in de inkt te zien. Hieruit zou

kunnen worden afgeleid dat Bourignon delen van dit omvangrijke werk inderdaad in

een ‘stroom’ geschreven heeft, alsof het God was die haar hand bewoog tot een ‘auto-

matische schrijfact’.41 Het is echter ook niet uitgesloten dat het bewaard gebleven

handschrift de herschreven, nette versie is.

Coproducties
Toch is zelfs wanneer er een autograaf is overgeleverd, zoals in het geval van Advertisse-

ment, enige scepsis ten aanzien van Bourignons auteurschap op zijn plaats. Dat geldt

ook voor een ander polemisch traktaat van Bourignons hand, Probier-Stein. Ik zal dit

aantonen door van beide geschriften een deel van de ontstaansgeschiedenis te recon-

strueren.

Advertissement was gericht tegen de ‘ongegronde argumenten en lasteringen’ in het

pamflet dat de Rotterdamse quakerleider Benjamin Furly in 1671 tegen Bourignon had

uitgebracht onder de titel Anthoniette Bourignon Ontdeckt.42 In september 1671 ontving

Bourignon een exemplaar van dit geschrift. Niet zonder trots schreef zij dat zij op 6/16

december 1671, in een tijdsbestek van minder dan drie maanden, haar weerwoord

voltooid had. Over de eventuele assistentie van volgelingen repte zij met geen woord.

Toch moet niet worden uitgesloten dat zij die kreeg. Furly had zijn traktaat namelijk

in het Nederlands gepubliceerd, in een taal die Bourignon zelf niet of nauwelijks

beheerste. Zij moet dus hulp hebben gehad bij het lezen van de tekst. Daarnaast
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verrichtten Bourignons volgelingen het nodige voorwerk. Dat blijkt uit een briefje dat

Reynier Jansen in 1671 aan Furly schreef. Daarin verzocht hij hem de ‘pagenen van

haere schriften’ toe te sturen zodat hij ‘en andere die beschuldigde redenen connen na

sien op dat also de waerheijt of Leugen mocht ontdeckt worden’.43

In 1674 publiceerde Burchardus zijn Christliche Anmerckungen waarin hij Bourignons

gedachtegoed bekritiseerde en haar tot ketter bestempelde. Het duurde vervolgens

twee jaar voordat haar verweerschrift onder de titel Probier-Stein in druk verscheen. In

de voorrede weet Bourignon die vertraging aan het drukverbod dat haar was opgelegd.

Hierdoor kon zij haar reactie pas publiceren nadat zij hiervoor toestemming had

gekregen van de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp.44 Naar eigen zeggen had zij

echter direct na verschijning van Burchardus’ traktaat naar de pen gegrepen: ‘wiewol

es schon von meiner Hand beschrieben sieder dem Monat April, des Jahres 1674’. In een

tijdsbestek van zes weken zou zij haar repliek geschreven hebben. Bourignon voegde

daaraan toe dat zij niet veel tijd nodig had om haar geschriften te componeren:

dieweil ich nie keine Authoren lese/ umb solches zu thun/ auch nicht einmahl die

Texte der Heilige Schrift nachschlage: massen alles was ich schreiben sol/ mir ins

Gemühte eingegossen wird/ und aus meiner Feder fleusset/ wie das Wasser aus

seiner Quelle.45

Haar ‘ongeletterdheid’ in combinatie met de snelheid waarmee haar werk geschreven

was, diende dus als bewijs te worden opgevat van de goddelijke inspiratie die zij

genoot.

Met de argumenten die Bourignon in het voorwoord aanvoerde, claimde zij het

auteurschap van Probier-Stein. Toch hoeft dit nog niet te betekenen dat zij de tekst die

uiteindelijk in druk verscheen, geheel alleen geconcipieerd had. Ook bij het schrijven

of het herschrijven van haar weerwoord aan Burchardus kan Bourignon geprofiteerd

hebben van het huiswerk dat zij haar volgelingen liet maken. Zo schreef zij Johan Hase

dat zij zijn opmerkingen bij het boek van Burchardus moest zien om daarover een

oordeel te kunnen geven. Ook moest hij haar zeggen welke fouten Burchardus

gemaakt had: ‘par ces citations, tant au regardt des êcritures, qu’au regard de mes

ecrits’.46

Buiten Hase liet Bourignon ook Franken en Swammerdam onafhankelijk van

elkaar commentaar geven op Burchardus’ traktaat. Ieder van hen moest zijn schrifte-

lijke reactie aan haar voorleggen. Zij zorgde er vervolgens voor dat de concepten

onderling rouleerden en van commentaar werden voorzien.47 Op die manier concipi-

eerde Bourignon samen met Hase, Franken en Swammerdam nog een tweede repliek

op Burchardus’ traktaat. Deze Wiederlegung derer Sechs und Siebentzig Puncten werd echter

niet op naam van Bourignon uitgegeven maar op naam van ‘N.H.B.’ en achter haar

Probier-Stein gevoegd. Naar alle waarschijnlijkheid was het Swammerdam die de drie

reacties tot een geheel had gesmeed, en had Hase het eindproduct in het Duits

vertaald.48 Gelet op de wijze waarop de Wiederlegung tot stand kwam, sluit ik niet uit

dat ook de op naam van Bourignon gestelde polemische traktaten in meer of mindere

mate coproducties waren.
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Intertekstualiteit

Wat in belangrijke mate bijdroeg aan de geloofwaardigheid en authenticiteit van

Bourignons geschriften, was het door haar gebruikte religieuze idioom. Dat was alles-

behalve nieuw. Bourignons boodschap was verpakt in talloze bijbelcitaten en verwij-

zingen naar de levens van de woestijnvaders en middeleeuwse heiligen en naar de

geschriften van andere mystieke auteurs. Indien het Bourignon te pas kwam, citeerde

zij ook bekende spreekwoorden of gezegdes.49 Geheel conform haar aanspraak op haar

‘ongeletterdheid’ en het geschreven worden, beweerde zij dat alle teksten haar recht-

streeks door de inspiratie van de Heilige Geest werden ingegeven. Dat kan, maar wat

ongetwijfeld hielp was dat zij zelf sterk auditief was ingesteld. Zo werden de traktaten

van Furly, Berckendall en Burchardus aan haar voorgelezen, waarna zij haar reactie

concipieerde.50 Het is dus heel goed mogelijk dat Bourignon zich niet zozeer door de

praktijk van het individuele en geluidloze lezen andere teksten toe-eigende, maar dat

zij via orale overdracht (preken, catechisatie, haar conferenties, voorlezingen), bewust

of onbewust, een soort innerlijk reservoir aan teksten opbouwde of zich eigen gemaakt

had, waaruit zij al schrijvend naar hartelust kon putten.51 Een vergelijkende inhouds-

analyse van haar geschriften en een reeks vroomheidstraktaten waarmee zij bijvoor-

beeld al tijdens haar verblijf in de Zuidelijke Nederlanden kennisgemaakt kan heb-

ben, zou meer inzicht kunnen bieden in de bronnen waaruit zij geput heeft en in haar

lees- en schrijfpraktijk.52 Ik kan hier echter niet meer doen dan enige tendensen sig-

naleren.

Bijbelplaatsen
De bijbelse beelden, zinsneden en namen die Bourignon in haar geschriften opvoerde

of aanhaalde, moesten haar woorden kracht bijzetten, maar ongetwijfeld waarborgden

zij ook de herkenbaarheid van haar boodschap. Zo refereert zij aan het voorbeeld van

Ananias en Saffira wanneer zij haar vrienden oproept om niets achter te houden.53

Waar mogelijk citeert zij de woorden van Jezus Christus. Zo schrijft zij dat men niet

onder de mensen kan verkeren (lees: in de wereld) zonder hen te willen behagen, ter-

wijl Jezus Christus toch zegt ‘que celuy qui veut plaire aux hommes n’est point son disciple’.54

Daarom ook was het volgens haar van belang dat zij met haar gevolg naar Noordstrand

kon gaan. Daar zouden zij zich letterlijk buiten de wereld bevinden en in de gelegen-

heid zijn om tot de ware volmaaktheid te komen. Keer op keer herhaalde zij dat het

eeuwige leven alleen verworven kon worden als de mens zijn zondige natuur overwon.

Steevast volgde dan een zin als ‘Daarom heeft Jesus Christus soo meenigmaal aan de

Christenen gesegt, dat sy hun selfs moesten verzaken, het kruys op-nemen en hem navolgen: en

elders segt hij: dat hy die sijn leven behouden wil, het selve verliesen sal; maar hy die sijn leven

verliest, sal dat vinden.’55

Uit de verwijzingen naar het Nieuwe Testament blijkt dat Bourignon een sterke

voorkeur had voor de evangeliën van Matteüs en Johannes en voor de brieven van

Paulus.56 In een enkel geval citeerde Bourignon de Schrift, maar meestal volstond zij

met een parafrasering, zo moge blijken uit het volgende overzicht.57
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Antoinette Bourignon Nieuwe Testament, ed. Amelote 

(1666-1670)58

‘[...] comme lorsqu’il guerit l’aveugle né: ‘Ayant dit cela, il cracha à terre, et fit de 

car l’Evangile dit: qu’il cracha sur la poudre & la bouë avec sa salive, puis il luy mit la

fit de la bouë, & en frotta les yeux de l’aveugle, bouë sur les yeux. Et il lui dit: Allez vous 

& puis l’envoya laver.’ (XI, p. 97) laver dans la piscine de Silvé (ce qui sig-

nifie envoyé).’ (Joh 9,6-7)

‘Et il a aussi enseigné, de ne point travailler ‘Travaillez non pour une viande qui 

pour la viande qui périt.’ (XI, p. 198) périt, mais pour celle qui demeure en la 

via éternelle.’ (Joh 6,27)

‘Que personne ne peut venir à luy si mon ‘Personne ne peut venir åa moy, si m0n 

Père ne le tire.’ (XVIII-2, p. 125) Père qui m’a envoyé na l’attire.’ (Joh 

4,44)

‘Ces [sic] sont des sépulchres blanchis, qui ‘Malheur à vous, Scribes et Pharisiens 

n’ont que des os de mort au dedans.’ hypocrites, parce que vous ressemblez à

(XVIII-2, I, brief 4, p. 34) des sépulchres blanchis, qui par dehors 

paroissent beaux aux hommes, mais au 

dedans sont plein d’ossements de morts 

[...].’ (Mt 23,27)

‘ils sont comme l’aveugle né que Jésus ‘[Cet homme] regardant: Je voy, dit-il, les

Christ avoit commencé à guérir: car hommes qui marchent et qui me parois-

lorsqu’il luy demandoit, s’il voyoit clair? sent des arbres.’ (Mc 8,24)

Il dit qu’il voyait des hommes comme des 

arbres.’ (XVIII-2, I, brief 4, p. 34)

‘Encor bien que vous donneries tous vos ‘[...] Et quand j’aurois le don de Prophé-

biens à la nourriture des pauvres [...] que tié, que j’entendisse tous les mystères,

vous auriez le don de prophétie; et la foy que j’eusse toute la science, et toute la 

si grande pour transporter les montagnes foy; jusqu’à transporter les montagnes

[...] Vous n’avez rien sans cette charité.’ d’un lieu à l’autre, si je n’ay la charité, je

(XIV-1, p. 65) ne suis rien.’ (1 Kor 13,2)

Bourignon citeerde in haar geschriften echter niet uitsluitend uit het Nieuwe Testa-

ment, maar deed ook geregeld een beroep op een van de boeken van het Oude Testa-

ment. Dat blijkt bijvoorbeeld uit haar ‘uitlegging’ van Jakob en Esau, uit haar verwij-

zingen naar de onvruchtbare Sara, die op hoge leeftijd toch nog een kind baarde, uit

haar citaten uit het Hooglied en uit haar verwijzingen naar de Wijsheid van Salomo.

Geregeld hanteerde zij ook de zinsnede ‘dewijl de Schriftuur segt’, gevolgd door een

citaat uit bijvoorbeeld Genesis of Jesaja.59
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Het lijkt erop op dat Bourignon haar lezers de evangelische boodschap heeft willen

inprenten door hun telkens opnieuw de woorden van Jezus Christus voor te houden.

Desgevraagd erkende zij ook dat zij het lezen van het Nieuwe Testament wel degelijk

van belang achtte, omdat het de christenen door God gegeven was ‘als een bequaam

middel om hare Zielen te voeden’.60 Voor zichzelf achtte Bourignon het echter niet

nodig om de Schrift te lezen.61 Zij was er immers van overtuigd dat zij door de Geest

Gods geïnspireerd werd en dat dit dezelfde Geest was die eens op de ‘oude Propheten’,

de apostelen en Jezus Christus zelf was neergedaald:

Belangende de plaatsen der Schriftuur, die ik in mijn Schriften by-breng, die heb

ik in het Testament niet geleesen. Maar deselve vallen my al schrijvende in den

Geest, wanneer als sy te pas komen, om mijn seggen te bevestigen.62

Indien zij had moeten schrijven wat zij in haar ziel voelde, dan zou zij ‘even eens een

boek [...] gemaekt hebben gelijk het Nieuw Testament, aengaende het onderwijs van de

oeffening der deugden’, aldus Bourignon.63 Zij was al, zo verklaarde zij in 1668, tot dat

inzicht gekomen toen zij voor het eerst van haar leven zelf het Nieuwe Testament had

gelezen. Bourignon doelde hier op het moment waarop zij van Franciscus van der

Burch, de aartsbisschop van Kamerijk, toestemming gekregen had om het evangelie

zelfstandig te mogen bestuderen.64 De ‘Propheten’ en ‘Historien van ’t oude Testa-

ment’ had zij daarentegen, zo erkende zij in 1673, nooit gelezen.65

In Bourignons optiek sloten goddelijke inspiratie en eventueel langs andere weg

opgedane kennis elkaar niet uit. Ongetwijfeld hadden zich al in haar jeugd bepaalde

delen van de Schrift in haar geheugen vastgezet.66 Veelvuldig bezocht zij in die tijd de

mis, waar zij keer op keer fragmenten uit het Oude en het Nieuwe Testament hoorde

voorlezen.67 Het is dus heel goed mogelijk dat Bourignon op basis van de kennis die zij

zich al langs andere weg had toegeëigend, kon zeggen dat zij de bijbel zelf niet meer

hoefde te lezen. Zij kende de Schrift immers al, of had in ieder geval de evangelische

boodschap zodanig geïnternaliseerd dat zij deze, zo beweerde zij herhaaldelijk, bij

wijze van spreken zelf ook had kunnen schrijven.68 Die aanspraak impliceerde echter

niet, zo hield zij haar critici voor, dat zij de Schrift verachtte. Integendeel, zij bediende

zich er soms zelf ook van. Zo had zij naar haar zeggen in de tijd dat zij meesteres was

van Notre-Dame des Sept Douleurs en de aan haar zorgen toevertrouwde meisjes in ‘de

Christelijke Leering’ onderwijsen moest, ‘somtijts eenige versen in het Nieuwe Testa-

ment’ gelezen.69 Uit haar correspondentie met De Cort blijkt dat zij in 1665 eens om

een letterlijk citaat uit het Nieuwe Testament verlegen zat, en toen niet aarzelde om

hem te vragen de passage voor haar op te zoeken. Zij wilde bij die gelegenheid de ‘Text

der Schriftuur’ hebben ‘alwaar gesegt is; Dat de kerk altoos zal werden beschermt’. Bouri-

gnon motiveerde dit verzoek door te schrijven dat zij ‘de verstandelijkheit’ had ‘van ’t

gene de Kerk is’ maar dat zij ‘de eygentlijke woorden [...], die Jesus Christus, in sulks te

seggen, heeft gebruykt’, niet wist.70 Tijdens haar verblijf in Amsterdam, en mogelijk

ook al daarvoor, droeg zij naar eigen zeggen altijd een klein boekje bij zich ‘waer in alle

de woorden Jesu Christi beschreven staen’.71 Daarnaast had Bourignon in elk geval

tijdens haar verblijf in Husum de beschikking over een exemplaar van het Nieuwe

Testament. Het boek stond op een plank in haar kamer en werd tijdens de inval in haar

huis in 1674 geconfisqueerd.72 Zij wist overigens ook heel goed dat er verschillende
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bijbelvertalingen bestonden en zij aarzelde niet om te beweren dat de bijbel van de

rooms-katholieken veel correcter vertaald was dan die van de gereformeerden.73

Mystieke auteurs
Behalve aan de Schrift was Bourignon schatplichtig aan auteurs van mystieke werken

en vroomheidstraktaten.74 Zo heb ik in hoofdstuk 1 al gewezen op parallellen tussen La

Parole de Dieu en de autobiografische geschriften van middeleeuwse mysticae zowel wat

betreft inhoud als qua stijlvorm. In Bourignons andere geschriften zijn directe en indi-

recte verwijzingen te vinden naar geschriften of uitspraken van diverse mannelijke en

vrouwelijke auteurs uit de late middeleeuwen en zestiende en zeventiende eeuw,

onder wie Johannes Tauler, Catherina van Siena, Vincent Ferrier, Thomas à Kempis,

Johannes von Staupitz, Theresia van Avila en Franciscus van Sales.75 De Cort vroeg zich

in 1666 zelfs af of zij de ‘Historie van Taulerus’ gelezen had.76 Ongetwijfeld omdat hij

overeenkomsten zag met Taulers meer ethische en pastoraal gerichte mystiek en zijn

nadruk op zelfverloochening en ascese.

Lezers van haar briefpublicaties herkenden in haar werk vooral elementen van het

gedachtegoed van de vroeg-zeventiende-eeuwse Silezische mysticus Jacob Boehme.

Bourignon bracht hier zelf tegen in dat zij nooit iets van deze auteur gelezen had

omdat zij het Duits niet machtig was en ‘gans geen Boecken’ las in welke taal zij ook

geschreven mochten zijn.77 Maar zij had ‘wel veel Dingen, van de gene die Jacob Boheme

[sic] gelesen hadden, hooren verhaalen [cursivering MdB], dewelke ik altemaal met myn

Gevoelens over-een-komende bevinde’.78 Hier hebben we dus een duidelijke aanwij-

zing dat Bourignon indirect, dus via orale overdracht en niet via zelfstandige lectuur,

kennisnam van de geschriften van andere auteurs. In het geval van Boehme valt te

denken aan de vele gesprekken die zij tijdens haar verblijf in Amsterdam voerde met

kenners van het gedachtegoed van deze mystieke auteur. Daartoe behoorde bijvoor-

beeld iemand als Serrarius maar ook een aantal van haar Amsterdamse volgelingen.79

Zo blijkt uit de getuigenissen van Volckert van de Velde en Ewoud de Lindt dat zij zich

grondig in Boehmes geschriften verdiept hadden.80

Een prachtige illustratie van de wijze waarop Bourignon zich bepaalde denkbeel-

den van Boehme toe-eigende en deze vervolgens bijstelde, is haar toepassing van diens

theorie van de androgyne Adam (en Sophia). Zo leerde ook zij dat de eerste mens voor

de zondeval tweeslachtig was en zichzelf kon voortplanten. Deze volmaakte mens ver-

viel echter in zonde toen hij genegenheid begon te voelen voor de andere schepselen

en zich van God afwendde. Na deze eerste val formeerde God een vrouw, Eva. Voortaan

zou Adam zich, zo stelde Bourignon, alleen nog maar op ‘bestiale wijze’ kunnen voort-

planten.81 Brian Gibbons, die een studie wijdde aan de receptie van het boehmisme in

Engeland, spreekt in dit verband van een ‘boehmenisering’ van Bourignons denken.

Ten onrechte schrijft hij deze ontwikkeling toe aan de inbreng van Pierre Poiret.82

Haar verwijzing naar de informatie die zij via kenners van het werk van Boehme gekre-

gen had, dateert namelijk al uit juni 1671. De invloed van Boehme was kortom al waar-

neembaar voordat in 1676 de eerste contacten tussen Bourignon en Poiret gelegd wer-

den.

De inhoudelijke overeenkomsten tussen haar eigen geschriften en die van Boehme

waren, zo beweerde Bourignon, te danken aan de inspiratie van de Heilige Geest.

Hetzelfde ‘Licht van God’ dat eens Boehme had verlicht, verlichtte nu haar. Boehme
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zou zelfs haar komst hebben voorspeld, zo hadden sommige ‘Hoogduytsen’ haar

verzekerd:

[...] en dat hy heeft geseyt, dat’er een Licht soude komen, ’t welk de Goddelijke

Misterien en de Waarheyt Gods veel klaarder sou verklaaren dan hy deed; en hy

schijnt te willen spreken van een Maget, seggende selfs, dat sy reeds was geboren, en

dat hy Haar had gesien: met noch veel meer andere bysonderheden.83

Poiret meende dat Bourignon Boehmes leer in een aantal opzichten zelfs nog verbe-

terd had. Zo had zij volgens hem meer begrepen van de prelapsariaanse Adam (de

Adam van voor de zondeval) en wist zij in tegenstelling tot Boehme precies waarvoor

de ‘bestiale delen’ (de genitaliën) die hij met de zondeval kreeg, in de plaats kwamen.84

Bourignon gaf hiervan de volgende uitleg:

Want hy had geen uitwendige deelen des lichaems, die eenigsins naer man of

vrouw geleken; maer hy had een Neus met twee neusgaten aen de voet sijnes

buiks, gelijk hy een Neus aen de voet sijns voorhoofts had.85

Ook aan de schepping van Eva, die in haar optiek als een soort vangnet voor Adam

moest fungeren, gaf Bourignon een eigen invulling. Zij schrijft dat Adam al gezondigd

had voordat hij een vrouw had, dus voordat Eva hem gegeven was: 

Hy [Adam, MdB] had sijne genegentheden van Godt afgewend, om de schoone

schepselen te beminnen die Godt voor hem geschapen had, de selvige alle aen den

mensch onderworpen hebbende. Welke Adam aenmerkkende, beminde hy haer

tot nadeel van de liefde die hy aen Godt alleen schuldig was; die hem geschapen

hebbende om alleenig van hem bemint te zijn, geen verdeelde liefde lijden wilde,

noch dat sijn ziel iet[s] anders buiten Godt alleen aenhangen sou.86

Toen God zag dat ‘Adam sich verliefde op de aerdsche schepselen’ oordeelde hij dat het

niet goed voor hem was dat hij alleen bleef. Daarop maakte God een ‘metgeselline’ voor

Adam: een vrouw, ‘die een Goddelijke ziel sou hebben gelijk hy, ten einde hy haer in

dese Goddelijkheit mogt beminnen’. Daartoe moest God Adams androgyne lichaam

‘verdeelen’ in twee geslachten.87

Illustratief voor de wijze waarop Bourignon Boehmes gedachtegoed bijstelde, is

haar theologische antropologie, die poogt weer te geven wat God zelf over de mens

zegt. In de zuiver boehmistische geschriften is de antropologie een functie van de

Sophia-theologie.88 In Bourignons denken blijft de boehmistische antropologie

gehandhaafd, maar haar sofiologische context verdwijnt. Voor haar behoort de antro-

pologie tot wat zij zelf de ‘additionele waarheden’ van de godsdienst noemt, de adiafo-

ra. Zij speelt niet langer een centrale rol in het begrijpen van het drama van de zonde-

val en de verlossing.

Vitae patrum, heiligenlevens, wonderverhalen en profetieën
Waar mogelijk laste Bourignon exempla in, die zij in veel gevallen ontleende aan de

Vitae patrum, de levens van de woestijnvaders, en aan middeleeuwse heiligenlevens.89

‘ik moet spreken’

206



Een van haar favoriete rolmodellen was Antonius, die twintig jaar van zijn leven als

een kluizenaar in de woestijn had doorgebracht.90 In zijn door Athanasius van Alexan-

drië te boek gestelde leven zijn tal van verleidingen beschreven waaraan Antonius

weerstand wist te bieden. Bourignon haalde in een van haar brieven daarvan een voor-

beeld aan:

Wy hebben in het Leven van den H. Antonius Heremyt; dat de Duyvel, op zeker tijt,

in sijnen weg door de Wildernis, neder wierp een Vellies of Bultsak vol Gout,

gelijk als of die van een Wagen, of van een Paard gevallen was. Anthonius bleef stil

staan, om dat Gout te besien, en overwoeg in sijnen geest, of hy dat wilde nemen

tot eenig goet Eynde, of niet; en opheffende sijn hert tot God, soo viel hem in de

gedachten: Gy en hebt daar niet geleyd, gy moogt dat ook niet van daar nemen; want het

komt u niet toe. En soo aanstonts keerde hy hem van dat Gout af, en vervolgde

sijnen weg: en op die selfde oogenblick, verdween alle dat Gout, waar van eene

stinkenden Rook opging. Het gene aan Anthonius deed sien, dat de Duyvel hem

had willen bekooren, met begeerlijkheyt.91

In een andere brief prees Bourignon Antonius omdat hij de discretie of de bescheiden-

heid voor de allergrootste deugd hield.92

Geregeld refereerde Bourignon in haar geschriften aan de lotgevallen van andere

bekende vroegchristelijke en middeleeuwse heiligen.93 Meer dan eens citeerde zij ook

uit de geschriften van Augustinus, Bernardus en Theresia van Avila.94 In hoeverre

Bourignons spiritualiteit mede gevormd is door de denkbeelden van deze auteurs, is

een vraag die opmerkelijk genoeg nooit gesteld is. Met name de doorwerking van het

gedachtegoed van Theresia van Avila, wier levensverhaal duidelijk parallellen vertoont

met dat van Bourignon, is een thema dat nader onderzoek verdient.95

Problematisch is dat Bourignon uit eigener beweging nauwelijks iets onthulde

over de geestelijke bronnen waaruit zij haar gedachtegoed putte. Dat maakt het zoals

gezegd buitengewoon moeilijk om te bepalen aan welke andere auteurs zij schatplich-

tig was. Zeker is dat zij zich niet alleen door mystieke auteurs liet beïnvloeden maar

ook door wonderverhalen en profetieën. Zo maakt zij zelf melding van een geschrift

uit Frankrijk over ‘wonderdaden’ en verwijst zij naar de ‘Miraculen’ van pater kapucijn

Marcus d’Aviano.96 Mogelijk reikten ook almanakken verhalen en voorspellingen aan

waarvan Bourignon dankbaar gebruikmaakte.97 Grote belangstelling toonde zij

bovendien voor de voorspellingen van de zestiende-eeuwse Franse astroloog en arts

Michel Nostradamus omdat hij de komst voorspeld had van een ‘fille hors du 4me degrez

des astres, laquelle restablira toute l‘Eglise de Dieu’. Bertrand de la Coste, de wiskundige en

astroloog die Bourignon hierover informeerde, hield haar voor dat de genoemde

breedtegraad overeenkwam met die van haar geboorteplaats Rijsel.98 Nostradamus

had, zo begreep Bourignon van La Coste, tevens voorzegd: ‘Que le Rois de France prendra

la Mere des Chrestiens’. Bourignon wilde hier meer van weten. Daarom gaf zij Van de

Velde en Swammerdam, die op dat moment in Kopenhagen verbleven, opdracht om

daar ‘le livre du prophet Nostradamus’ voor haar te kopen.99

Opmerkelijk is dat Bourignon in 1676 verwijzingen naar de regels van de wiskun-

de in haar geschriften begon te verwerken. Zo schreef zij in juni van dat jaar aan Poiret

dat de kinderen Gods zich alleen met het noodzakelijke tevreden moesten stellen, zon-
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der dat zij ernaar verlangden om meer te willen drinken, eten, slapen, et cetera: ‘en fin

il veut que toutes ces choses aillent par ordre, poids & mésure, selon les régles de la

Mathématique que j’ay entendu depuis peu’.100 In dezelfde periode poneerde

Bourignon dat de Waare Deugt ‘nochtans niet anders is aan te treffen dan in de Ordre,

Gewicht en Maate’ om daaraan toe te voegen ‘op welke Dingen men segt, dat de

Mathematijk sich ook fundeert: waaraan ik my gedraag, om in die wetenschap niet

gestudeert te hebben’.101 La Coste, met wie Bourignon in 1676 in Hamburg kennis-

maakte, had dat wel. Uit Bourignons correspondentie blijkt dat hij haar nauwgezet

informeerde over de inhoud van zijn wiskundige traktaten, over zijn astrologische

kennis en over het maatschappelijk belang van de wiskunde.102 Geen wonder dus dat

in 1676 zowel van het een als het ander flarden in haar geschriften zijn terug te vin-

den.103 Zij onderstrepen opnieuw hoe gemakkelijk Bourignon zich voortdurend nieu-

we kennis en inzichten toe-eigende.

Autobiografische elementen

Onmiskenbaar is dat Bourignons geschriften een hoog autobiografisch gehalte heb-

ben. Ten dele was dat inherent aan het genre waarvan zij zich bij voorkeur bediende:

de brief. De epistolaire vorm maakte dat zij zich geregeld tot adressaten verhield aan

wie zij niet bekend was. Om deze personen voor zich te winnen meende Bourignon

hun het een en ander over haar afkomst en achtergrond te moeten meedelen. Maar los

daarvan lardeerde zij haar geschriften met tal van voorbeelden die zij aan haar eigen

leven ontleende. Door zichzelf ten voorbeeld te stellen probeerde zij haar boodschap

handen en voeten te geven. Geregeld hield zij haar volgelingen voor hoe zij alles zou

kunnen hebben wat haar ‘natuur’ begeerde, maar dat zij daar welbewust van afzag:

Wat mij belanght, ik ben meede opgevoet in den overvloet, ende in de gevoelige

lekkernijen van drinken, eeten ende slaapen: maar ’t sedert die tyt, dat godt mij

heeft doen sien, dat de matigheid, de nedrigheid, ende de onthoudingh in die
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dingen, hem aangenaam waren. Soo heb ik naa alle mijn vermoogen de nedrig-

heid ende de onthoudingh bemindt; hoe wel ook dat ik teegenswoordigh alder

hande soorten van lekkernyen ende vermaaklykheeden rykelyk kan genieten. Dat

ik eghter niet en sou willen proeven, want ik aght veel meer de navolginge van

myn heer, meester ende salighmaaker iesus christus, als alle de delicaatheeden,

gemakkelykheden, ende overvloedigheeden des werelts.104

Dat zij zichzelf kon dienen en welbewust afzag van dienstpersoneel was in haar ogen

een van de grootste genades die God haar deed. Uit eigen ervaring wist Bourignon dat

dienstboden menigmaal hun meesters verachtten en ongehoorzaam en ontevreden

waren: ‘Waarom ik my soo gelukkig bevinde van mijn Selven te konnen dienen, dat ik

nooyt sou willen droomen om een Dienstmeyd te nemen, die my n[iet] dan Verdriet

sou aandoen, met my den Rust en de Vryheyd t’ontnemen’.105 Ook om aan de kooplie-

den met wie zij in contact stond uit te leggen waarom het raadzaam was af te zien van

de koophandel, putte zij uit haar eigen ervaringen.106

Niet alleen in haar brieven, ook in haar apologetische werken verwerkte Bourignon

tal van autobiografische episodes. Zo verhaalde zij in Probier-Stein in nuchter en zake-

lijk proza hoe haar ‘leven’ en haar ‘handel en wandel’ in 1663 door het ‘grootgericht’ in

Rijsel onderzocht waren. Ook berichtte zij wat de uitkomsten waren geweest van het

onderzoek dat in 1674 in Husum naar haar was ingesteld op last van het hof te Gottorp

en waartoe het onderzoek van de magistraat van Flensburg in 1673 had geleid.107 Dat

had, zo betoogde zij, uitgewezen dat zij daar niet was gekomen om ‘het volk te trekken

tot de Relige van de Roomsche Kerk’. Maar de autobiografische passages dienden toch

vooral een stichtend doel. Telkens weer beklemtoonde Bourignon dat de Geest Gods

die eertijds de profeten en de apostelen geïnspireerd had, haar ertoe gebracht had om

haar goederen, bloedverwanten, rijkdom, eer en vermakelijkheden op te geven, ja ook

haar ‘eigen selven’ om Jezus Christus te volgen. Zij was er stellig van overtuigd dat de

Geest die thans in haar ziel werkte, ook in de zielen van anderen kon werken.108 God

was immers ‘onveranderlijk, en geeft noch de selfde saken in, aen de suivere zielen

huidensdaegs, gelijk hy aen die voorheen heeft gedaen’.109

Genres

Bij de bespreking van Bourignons auteurschap is reeds duidelijk geworden dat wat een

auteur met taal doet of kan doen voor een belangrijk deel bepaald wordt door diens

sekse. Als vrouw was het Bourignon niet vergund om op eigen gezag te spreken. In dat

licht bezien is het niet vreemd dat zij zich presenteerde als iemand die op bevel van

God Zijn woord vertolkte. Haar profetisch zelfbesef gaf Bourignon echter nog niet het

recht om op eigen initiatief in de openbaarheid te treden. Dat zij er als vrouw deson-

danks in slaagde om het woord te nemen, moet behalve aan de inhoud ook aan de

vorm van haar geschriften worden toegeschreven.

Globaal kunnen vier door Bourignon beoefende vormen of genres worden onder-

scheiden, die ik hieronder kort zal toelichten: lyriek, autobiografie, brieven en trakta-

ten. Daarnaast schreef zij ook nog allerlei andere stukken die niet direct in een bepaald

literair genre ondergebracht kunnen worden, maar veeleer tot het liturgische genre
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gerekend moeten worden. Hiertoe behoorden haar tafelgebeden, het begin van een

door haar opgestelde catechismus, de regel van de ware christenen en de regel van

Martha.110 Opvallend is dat tijdens Bourignons leven alleen haar brieven en traktaten

in druk verschenen zijn. Dat zal geen toeval zijn geweest. Het gaat hier namelijk om

vormen of genres waarin zij niet direct uit eigener beweging het woord nam, maar op

verzoek van of in reactie op anderen. Onwillekeurig roept dit de vraag op of bij het

publiceren van Bourignons teksten de gedachte dat haar positie als medium van

‘ontvangen’ teksten niet ondergraven mocht worden, niet ook een rol speelde.111

Lyriek
Religieuze lyriek is een genre dat in de religieuze wereld van de Zuidelijke Nederlan-

den ook door vrouwen beoefend werd. De liedboekjes die in de zeventiende eeuw in

druk verschenen, waren vooral afkomstig van begijnen en geestelijke dochters die

actief waren in het meisjesonderwijs of nauw betrokken waren bij de catechese. Zij

konden de uitgave van de liedboekjes bekostigen omdat zij financieel zelfstandig

waren.112 Prachtige mystieke lieddichten leverde Johanna de Gavre of de Grave af, een

geestelijke dochter uit Antwerpen, wier Nederlandse gedichten eind zeventiende eeuw

gepubliceerd werden.113

Bourignon dichtte in het Frans en schreef haar eerste lieddichten al in haar

‘Jonkheydt’. Zo schreef zij in 1637 een ‘Samenspraeck tusschen de siele en God’.114

Tijdens haar verblijf in de kluis bij Saint-André produceerde zij verschillende gedichten

en vrome liederen, onder andere over haar hemelse bruidegom en diens gekruisigde

liefde en over het afscheid van de wereld.115 De gedichten zijn doortrokken van een

sterke liefdesmystiek:

Mon Jesus, ma douce flamme!

Cessez de me caresser:

C’est trop à mort me blesser,

De vostre amour qui m’enflamme!

Ah Mon Jesus doux

Qu’il est beau de mourir pour vous!

O amoureux croix!

Je veux à cette foix (‘fois’)

Vous embrasser comme a fait Saint André!

Bonne Croix! Je vous baiseray.

Croix amoureuse!

Croix bien-heureuse!

En vous je mourray.

Uit de periode waarin Bourignon leiding gaf aan het gasthuis voor arme meisjes, zijn

geen lieddichten bekend. Naar alle waarschijnlijkheid hervatte zij het schrijven van

godsdienstige lyriek pas in 1664, nadat zij naar Rijsel was teruggekeerd. In dat jaar

schreef zij verzen over de antichrist en een rijm op de ‘vernieuwing der gemeinte’.116 In

1666 volgden lange verzen op de laatste plagen die de wereld zullen verwoesten (naar

de zogeheten kleine Apocalyps, Mc 13), op de herstelling van de kerk en op de komst
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van Jezus Christus op aarde.117 Bourignon verbleef toen in Gent, waar zij logeerde in

een gemeenschap van geestelijke dochters. Juist in dit milieu werden zoals gezegd veel

lieddichten geproduceerd, hetgeen haar opnieuw geïnspireerd kan hebben.

De in Rijsel, Mechelen en Gent geschreven gedichten gingen in december 1667 in

Bourignons koffer mee naar Amsterdam. Voor zover is na te gaan, kwamen er daarna

geen meer bij.118 Eenmaal uit de invloedssfeer van de wereld der geestelijke dochters en

begijnen lijkt Bourignon het dichten te hebben opgegeven. In plaats daarvan ging zij

zich op andere genres toeleggen. Wel liet zij in eigen kring afschriften van haar gedich-

ten circuleren. In 1678 zond zij zelfs een ‘Gesang-Dicht’ uit haar ‘Jonkheyd’ naar prin-

ses Christine Charlotte von Württemberg, de regentes van Oost-Friesland. Tijdens een

ontmoeting met Bourignon in Aurich had de prinses te kennen gegeven dat zij graag

het een en ander van haar wilde lezen. Bij wijze van gift stuurde Bourignon haar daar-

op vanuit Lütetsburg een van haar ongepubliceerde gedichten en een pakket met

boeken van haar hand. In de begeleidende brief berichtte zij de prinses dat van haar

dichtwerk nog niets gepubliceerd was.119

Pas na Bourignons dood verschenen haar gedichten in druk. Zij werden niet

gebundeld, maar werden voor of achter die geschriften van Bourignon afgedrukt waar-

van de inhoud duidelijk raakvlakken had met die van het betreffende gedicht. Zo

verscheen in haar werk over de antichrist het lange visionaire gedicht dat zij al in 1664

over hem geschreven had. De gedrukte versie wijkt echter op tal van punten af van het

origineel. Daarin geeft Bourignon een bijzonder beeldende beschrijving van de uiter-

lijke verschijning van de antichrist, wiens komst volgens haar spoedig ontdekt zou

worden. Alle verwijzingen naar de uiterlijke kenmerken van de antichrist (lichaams-

bouw, haardracht en huidskleur) werden in de gedrukte versie echter geschrapt om

‘misbruik’ te voorkomen.

Manuscript Gedrukte versie

L’Antechrist est née Cet Antechrist est né

passe plus d’une année Ja plus d’un an passé;

Le temps est arrivé Le temps est arrivé

qu’il soit manifesté. Qu’il soit manifesté.

Je l’ai veu en esprit, Je l’ay vû en esprit

par une claire nuict, Par une claire nuict,

Sur un theatre grand, Sur un Theatre grand,

riche & resplendisand. Riche & resplendissant,

Couvert d’un pavillon, Couvert d’un pavillon,

bordé aux environ. Bordé à l’environ.

tout tendu de velours Tout tendu de velour

incarnade a l’entour Incarnat à l’entour.

dessu un lict mollet, Dessus un lict mollet

est ademy couché, Demy couché il est,

le corps gros & puissant,

autant que homme vissant,

il n’est plus en bas eage, Il n’est plus en bas age;
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ains un grand personnage. Ains un grand personnage.

Il n’est ny noir ny blon

de cheveux fade & long.

Le tain palle & plombée

semble avoir excedée.

d’un bachus le pourtraict,

il porte tous les traicts.

Sa gloire est sans pareille, Sa gloire est sans pareille,

on l’estime a merveille, On l’estime à merveille:

faict parroistre son train Fait paroitre son train

de nuict en grand festain, De nuict en grand festin,

il a tant de valet Il a vallets en nombre,

si qu’une grosse armé. Comme un armée innombre;

du peuple aux environ, Du peuple aux environs

de toutes nations. De toutes nations.

chacun dict ses loüanges, Chacun dit ses louanges,

comme a dieu font les anges. Comme à Dieu font les Anges.

chacun aime son joug, Chacun aime son joug;

ou l’addore en genoux [...].120 On l’adore à genoux [...].121

Autobiografieën
In 1663, tijdens haar eerste verblijf in Mechelen, zette Bourignon zich aan het schrij-

ven van de ‘Historie van haar leven’. Zij deed dat in opdracht van Aimé Coriache, de

vicaris-generaal van het aartsbisdom.122 In de wereld van de vrouwelijke religieuzen

was een dergelijk verzoek niet ongewoon. De ‘autobiografie op bevel’ diende niet

alleen om de biechtvader een duidelijker beeld te geven van de gemoedsgesteldheid

van de betreffende religieuze, maar ook om zo eventueel ontluikende ketterse ideeën

tijdig de kop in te kunnen drukken. Nadat Theresia van Avila in 1562 in opdracht van

haar geestelijk leidsman haar leven te boek gesteld had, maakte het genre van de spi-

rituele autobiografie duidelijk opgang, niet alleen in Spanje maar ook in de Zuidelijke

Nederlanden.123 Ook daar fungeerde Theresia’s Libro de la Vida als een model voor auto-

biografieën van vrouwelijke (semi-)religieuzen. Bekend is de spirituele autobiografie

van de al genoemde Maria Petyt, een tijdgenote van Bourignon, die haar geloften afleg-

de in de derde orde van de karmelieten en de naam aannam van zuster Maria a Sancta

Teresia.124 Zij vestigde zich in 1657 in Mechelen, waar zij met een medezuster een kluis

betrok bij de paterskerk van de karmelieten. Hier begon Maria op verzoek van haar

geestelijk leidsman rond 1662 haar ‘Leven’ te schrijven.125

Ook Bourignon schreef haar levensverhaal op verzoek van een geestelijke. Welis-

waar was Coriache niet haar biechtvader noch haar geestelijk leidsman, maar hij wilde

wel weten of de in zijn ogen ‘verwonderenswaardige dochter’ de waarheid sprak. Dit

betekende dat Bourignon van Coriache het woord kreeg. Zij nam vervolgens de gele-

genheid te baat om hem ervan te overtuigen dat zij door God gezonden was. Dat resul-

teerde in La Parole de Dieu, ou sa vie intérieure.126 Het is overigens niet uitgesloten dat het

schrijven van dit levensverhaal ook in psychologische zin bijdroeg aan de vorming en

de versterking van Bourignons profetische identiteit.127

Vijf jaar na La Parole de Dieu schreef Bourignon opnieuw een autobiografisch
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geschrift, dat op een aantal punten duidelijk afweek van het in de Zuidelijke Neder-

landen achtergebleven La Parole de Dieu. Ditmaal was er geen hooggeplaatste geestelijke

die Bourignon verzocht om haar levensverhaal op papier te zetten. Dat betekende dat

Bourignon het schrijven van Sa vie extérieure op een of andere manier zelf moest legiti-

meren. Dat deed zij door voor de epistolaire vorm te kiezen en zich tot één adressaat te

richten, een Amsterdamse koopman, over wiens hoofd zij tegelijkertijd een breder

lezerspubliek kon aanspreken.128 Naar eigen zeggen schreef Bourignon dit tweede

levensverhaal ‘pour faire voir à ceux à qui je suis inconnuë, qui je suis, d’où je viens, où

j’ay été, & ce que je prétends’.129 Opvallend is de apologetische toonzetting van de

alinea waarmee de brief opent. Hierin verwees Bourignon naar de tegenstand die zij

van de duivel ondervond. Hij probeerde haar zwart te maken, maar kon toch niet

verhinderen dat zij ‘de Lichten’ die God haar gaf, aan de mensen bekendmaakte.

Omdat zij voor haar Amsterdamse omgeving een onbekende was, moest zij wel verha-

len hoe zij tot dan toe alle dagen van haar leven besteed had ‘tot den Dienst Godts’ en

die van haar naasten ‘om sijner Liefde’.130 De verwijzing naar de tegenwerking van de

duivel is typerend voor de wijze waarop Bourignon zich positioneerde en haar op-

treden rechtvaardigde tegenover haar publiek.131 Die houding verklaart tevens waarom

niet alleen haar apolegetische werken maar in feite al haar geschriften, dus ook haar

autobiografieën, haar brieven en haar traktaten, een polemiserend karakter dra-

gen.132

Traktaten
Bourignons oeuvre bestaat voor een belangrijk deel uit traktaten, sommige heel kort,

andere zeer omvangrijk. Het gaat zowel om exegetische stukken, geestelijke geschrif-

ten en leerstellige verhandelingen als om verschillende verweerschriften. Haar eerste

geschrift, over de volmaaktheid van het solitaire leven, geschreven in de kluis bij Saint-

André, kan tot de categorie van de traktaten worden gerekend. Tot de kleinere traktaten

behoren voorts korte verhandelingen over berouw, de wijze waarop de ziel met God

spreekt, het onderscheiden van de goede en de kwade geesten, en exegetische stukken

als ‘een ongemeen geestelijke uitleggingh’ van Matteüs 24 en 25 (onder andere over de

wijze en de dwaze maagden) en ‘d’uitlegging van Jacob en Esau’.133 Uit Bourignons

brieven aan De Cort kan worden afgeleid dat zij meer exegetische stukken schreef dan

die welke in druk verschenen zijn. Onduidelijk is of zij hier na zijn dood in 1669 nog

mee doorging. Of zij in haar bijbeluitleg de traditionele rooms-katholieke leer volgde

of met een eigen interpretatie kwam, is ook een punt dat nader onderzoek verdient.

Vier grotere traktaten maakten deel uit van de polemieken die Bourignon met diverse

personen voerde. Zo verdedigde zij zich in 1668 tegen Serrarius (Op twaelf lasteringen),

in 1671 tegen Furly (Advertissement), in 1673 tegen Berckendall (Gezeugnis der Waarheit) en

in 1674 tegen Burchardus (Probier-Stein).

Opvallend is dat het merendeel van de traktaten pas postuum gepubliceerd werd.

Alleen de polemische verhandelingen verschenen vrijwel direct nadat zij geschreven

waren in druk. Bourignon was zich er zelf overigens maar al te goed van bewust dat de

kritiek die haar tijdens haar verblijf in Sleeswijk-Holstein ten deel viel, een prachtig

excuus vormde om telkens opnieuw haar stem in het openbaar te verheffen. Zo moti-

veerde zij de publicatie van haar weerwoord aan Berckendall als volgt:
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Het is hier in dat ik volbracht sie, het seggen van Jesus Christus, Datter ergernis

komen moet [vgl. Mt 18,7, MdB]. Want sonder dese ergernis, sou ik mogelijk nooyt

soo veel schoone waarheden aan den dag gebracht hebben, als in dat ADVERTIS-

SEMENT [haar boek tegen de quakers uit 1672, MdB] zijn, dat met heylsayme

onderwijsingen vervult is. Gelijk ’er ook soodanig zijn sullen in dit Boek tegen

Berkendaal. Daarom is het goed geweest voor vele, dat hy tegens my geschreven

heeft, om my te verplichten, hem te antwoorden op sijn valsche beschuldigingen;

en soo veel Getuignissen voort te brengen, ten einde om my te doen kennen, soo

als ik ben; en niet soo als hy my heeft willen afschilderen.134

Brieven
Bij voorkeur maakte Bourignon gebruik van het genre van de brief. Het grootste deel

van haar omvangrijke oeuvre bestaat dan ook uit briefpublicaties. Reeds tijdens haar

leven zagen elf verschillende brievenuitgaven het licht.135 Postuum volgden nog eens

negen werken met niet eerder gepubliceerde brieven.136 In totaal zijn op die manier

bijna achthonderd Franstalige brieven in druk verschenen, waarvan het merendeel

tevens in Nederlandse, Duitse en later ook in Engelse vertalingen is uitgegeven.137 Het

gaat voornamelijk om geestelijke brieven waarin zoekende christenen worden geïn-

strueerd. Een deel van de brieven kan als zakelijke correspondentie worden be-

schouwd. Dit betreft de brieven waarin Bourignon haar aanspraken op Noordstrand

tegenover de betrokken rechtsinstanties en andere belanghebbenden verdedigt.138

Het genre van de brief is vanwege zijn semi-private karakter wel gezien als het

expressiemiddel bij uitstek voor vrouwen.139 Het was een persoonlijk medium, dat

voor verspreiding niet afhankelijk was van een uitgever.140 Het stelde de afzender

bovendien in staat een persoonlijke toon aan te heffen en tegelijkertijd een betoog op

te zetten dat verder reikte dan het uitwisselen van privé-aangelegenheden. Zo heeft

Anna Maria van Schurman de voordelen van het genre optimaal weten te benutten in

haar correspondentie met de theoloog André Rivet. In een reeks brieven die zij tussen

1632 en 1640 met hem wisselde, werkte zij haar gedachten over het recht van vrouwen

op studie uit. Deze briefwisseling resulteerde in 1641 in de uitgave van haar Dissertatio,

waarin zij haar argumenten openlijk prijsgaf.141

Bourignon moet zich van meet af aan bewust zijn geweest van de mogelijkheden

die het genre van de brief haar bood. Zo verkoos zij niet alleen voor Sa vie extérieure de

epistolaire vorm, maar ook voor de eerste traktaatjes die zij in 1668 publiceerde. In

september van dat jaar schreef zij aan De Cort: ‘Ik heb mijn Boeken niet bevoordert;

maar ik heb verscheyde andere Dingen geschreven, die men voorstelt te mogen druk-

ken in maniere van Brieven’ (cursivering MdB).142 Dat is een intrigerende opmerking, die

eventueel gevolgde strategieën om het woord te nemen indachtig, nader onderzoek

verdient. Ging het hier wellicht om fictieve brieven?

Voorkeur voor de epistolaire vorm

Bourignons briefpublicaties variëren nogal in omvang maar zijn steeds volgens

hetzelfde stramien opgebouwd. Iedere uitgave bevat een reeks genummerde brieven,

die stuk voor stuk voorzien zijn van een opschrift waarin de inhoud en adressaat kort
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omschreven worden. De brieven zelf zijn direct als zodanig herkenbaar, omdat zij

doorgaans voorzien zijn van een aanhef en een ondertekening. Bovendien is onderaan

iedere brief meestal ook een datum afgedrukt. Soms is hierbij de plaats van dagteke-

ning vermeld. Deze conventies dragen in hoge mate bij aan het effect van echtheid en

directheid van de brieven. Wat daaraan afbreuk doet, is de meestal zeer verhulde

omschrijving van de adressaten en de op het eerste gezicht weinig persoonlijke toon

van Bourignons geestelijke brieven. In de bijgevoegde opschriften heten zij nu eens

‘een vriend’ te zijn of ‘de huijsvrouw van den selfden vriend’, dan weer ‘een mennoniste

vries’, ‘een kind Gods’ of een ‘groot Gods-geleerde’.143 Hierdoor lijken de brieven op het

eerste gezicht meer het karakter van een publiek zendschrijven te dragen.

Echte of fictieve brieven
De vraag is of de adressaten van de briefpublicaties gefingeerd zijn. Van der Does, die

in haar monografie het oeuvre van Bourignon centraal stelde, is slechts zijdelings op

deze vraag ingegaan. Zij ging er zonder meer van uit dat de meeste brieven aan fictie-

ve personen waren gericht.144 Deze stellingname, waarvan Van der Does zelf de conse-

quenties niet doordacht lijkt te hebben, impliceert dat het genre van de brief voor

Bourignon primair een retorisch middel was en dat haar briefpublicaties bundelingen

waren van fictieve brieven. Maar is dat wel zo? Is het hier niet de schijn die bedriegt?

Het probleem is natuurlijk: hoe echt is echt? In een onderzoek naar zeventiende-

eeuwse in druk verschenen briefdichten heeft de Neerlandica Riet Schenkeveld-van

der Dussen erop gewezen dat er verschillende graden van echtheid mogelijk zijn.145

Wellicht geldt dit ook voor Bourignons briefpublicaties. Met het oog op de interpreta-

tie en vooral ook de ontwikkeling van haar gedachtegoed is het echter van groot belang

om de mate van echtheid te doorgronden en uit te zoeken of en in hoeverre haar brie-

ven voor reële referenten geconcipieerd waren. Daarom is het zinvol om Bourignons

briefpublicaties nog wat nauwkeuriger op formele kenmerken te onderzoeken.

Buiten de aanhef en de ondertekening vertonen de gedrukte brieven meer ken-

merken die authentiek aandoen. Zo wordt in de eerste zinsnede nogal eens gerefereerd

aan een ontvangen schrijven. Behalve van de datum is dan meestal ook melding

gemaakt van inhoudelijke punten uit de betreffende brief. Dergelijke referenties zijn

eigen aan het genre. Briefschrijvers bevestigen daarmee dat zij hun correspondent

begrepen hebben.146 Opvallend is verder dat Bourignon verschillende aanspreekvor-

men hanteert. Naast ‘Monsieur’, ‘Madame’, ‘Mademoiselle’, ‘Mon bon ami’, ‘Ma bonne

amie’, ‘Mon Enfant’, ‘Ma soeur’ vinden we ook ‘Mon reverend père’ en ‘Altesse serenis-

sime’.147 Deze wisselende titulatuur wijst erop dat Bourignon haar aanspreekvormen

afstemde op de status van de adressaat, hetgeen de brieven een nog ‘echter’ karakter

geeft. Maar daarmee is de vraag of de in de druk gehanteerde omschrijvingen van de

adressaten, aanspreekvormen en referenties inderdaad echt zijn, nog niet afdoende

beantwoord. De in Gezeugnis der Waarheit opgenomen brieven aan Bourignon kunnen

hier uitkomst bieden. Met behulp van deze getuigenissen kunnen diverse verwijzin-

gen in een aantal brieven van Bourignon worden nagetrokken. Ik volsta hier met één

voorbeeld. Het betreft een brief die volgens het bijschrift geadresseerd is aan een

‘Godts-geleerde in Engelandt’ en is opgenomen in het vierde deel van Licht schijnende in

de duisternissen (1672). De brief begint als volgt:
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Mijn heer.

Den uwen gedateert 25. December 1670 heb den 14. Februari ontfangen: waar

door gy schrijft, noch eene voorgaande aan my geschreven te hebben, dewelke ik

niet ontfangen heb, noch van U.E. hooren spreken.148

Het schrijven is op de gebruikelijke wijze ondertekend:

Amsterdam, den 21 Februari 1671 U.E. seer Ootmoedige Dienares A.B.

De brief van 25 december 1670 waarnaar Bourignon hier verwijst, correspondeert met

een onder getuigenis 35 in Gezeugnis der Waarheit opgenomen schrijven.149 De afzender,

wiens volledige naam niet is afgedrukt, was volgens het opschrift een ‘geleerde in

Engeland binnen de Stad Londen’. Onderaan zijn brief zijn behalve de plaats van

dagtekening en datum slechts twee initialen vermeld: ‘Checkkeralley’ bij Londen, 25

december 1670, ‘R.B.’. Achter de letters R.B. ging niet, zoals Van der Linde veronder-

stelde, Richard Baxter schuil maar de Engelse natuurfilosoof Robert Boyle.150 Boyle

gold als een van de zeventiende-eeuwse voormannen van de rekkelijke theologie, die

streefde naar een vruchtbare verbinding van wetenschap en geloof door gebruik te

maken van de proefondervindelijke wijsbegeerte.151 Hij was ook degene die later

Bourignons La solide vertu in het Engels vertaalde. In het voorwoord van de in 1698

verschenen Engelse uitgave wordt de door R.B. ondertekende brief van 25 december

1670 aan Boyle toegeschreven.152

Het onbetwiste bewijs voor de echtheid van de brief aan Boyle is natuurlijk een

autograaf met adres en verzegeling. Deze heb ik echter niet kunnen traceren.153 Wel

ben ik via bibliotheek- en archiefonderzoek meer dan 600 manuscripten van brieven

van Bourignon op het spoor gekomen, de meeste compleet met adressaat, aanhef en

ondertekening.154 Deels zijn dit verzonden originelen die nog de sporen dragen van

het verbroken sluitzegel, deels in opdracht van Bourignon vervaardigde afschriften die

later als kopij hebben gediend, en deels door volgelingen vervaardigde kopieën die

waarschijnlijk voor persoonlijk gebruik bedoeld waren. Deze in handschrift overgele-

verde brieven, die op een klein aantal na alle in druk zijn verschenen, zijn het beste

bewijs dat Bourignons briefpublicaties de neerslag vormden van een echte correspon-

dentie.155

In een later hoofdstuk zal duidelijk worden dat een groot aantal brieven van Bouri-

gnon terugging op vragen of problemen die lezers van haar geschriften haar hadden

voorgelegd.156 Dit impliceert dat contemporaine lezers indirect de thematiek of onder-

werpskeuze van Bourignons brieven stuurden en zodoende ook de vorm en de stijl van

een substantieel deel van haar oeuvre bepaalden. Ter illustratie grijp ik weer terug op

de briefwisseling tussen Boyle en Bourignon. De in Gezeugnis der Waarheit opgenomen

brief van Boyle was de tweede die hij haar schreef nadat hij in 1668 via Serrarius over

haar geïnformeerd was. Laatstgenoemde had in zijn aanvankelijke enthousiasme ook

Boyle en andere vrienden in Engeland enkele geschriften en manuscripten van Bourig-

nons hand toegestuurd.157 Ongetwijfeld herkende Boyle hierin iets van zijn eigen

godsdienstige ideeën, zoals dat destijds ook bij Serrarius het geval was geweest. In elk

geval waren de geschriften aanleiding om persoonlijk contact te zoeken met de auteur.

Boyle deed hiervoor een beroep op Serrarius. Deze berichtte hem daarop dat hij diens
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brief niet aan Bourignon wilde overhandigen. Hij had inmiddels met haar gebro-

ken.158 Om Boyle tot andere gedachten te brengen stuurde Serrarius hem een exem-

plaar van het geschrift dat Bourignon in 1669 had uitgebracht onder de titel Op twaelf

lasteringen by Petrus Serrarius ten onrecht haer aengewreven.159 Boyle zag hierin echter geen

aanleiding om zijn oordeel te herzien. Integendeel, zo berichtte hij op 25 december

1670 aan ‘la tres-noble Vierge’: ‘Ce livre me fut d’une odeur si agréable que je le fis tradui-

re en Anglois, aussi bien que vos autres écrits, avec dessein de les faire imprimer en

nostre langue.’160 Hij vond dat de hele wereld weet moest hebben van deze ‘Amateur

de la Sainte Verité et de la Vie’. In dezelfde brief lichtte Boyle haar ook in over zijn

connecties met de inmiddels overleden Serrarius, die naar zijn zeggen eerst hoog over

haar had opgegeven, maar vervolgens zijn mening herzien had. Hij had hierdoor nooit

meer iets over haar vernomen en was, zo schreef hij, dus erg benieuwd naar haar

wedervaren.

Op 21 februari 1671 reageerde Bourignon. Uit haar antwoord aan Boyle blijkt hoe

vereerd zij zich voelde met zijn belangstelling voor haar persoon en haar geschriften.

Nauwgezet beantwoordde zij zijn vragen en berichtte zij hoe het haar het laatste jaar

in Amsterdam vergaan was. En passant wees zij in een uitleg van de gelijkenis van de

zaaier (Mt 13,18-23) ‘den armen Serarius’ nog even terecht.161 Nieuwsgierig informeerde

zij naar de Engelse vertalingen van haar boeken. Volledigheidshalve vermeldde zij

welke Franse en Nederlandse werken van haar hand inmiddels in druk verschenen

waren. Tevens beloofde zij hem de boeken die hij nog niet had, toe te sturen.162 Inhoud

en toon van de brief zijn kortom geheel en al toegesneden op die van Boyle, zonder dat

hij bij name genoemd wordt.

Op grond van het voorgaande kunnen we concluderen dat Bourignons in druk

verschenen brieven een zeer hoge mate van echtheid vertonen. Vrijwel alle zijn zij in

eerste instantie in een specifieke situatie geschreven en aan een reële adressaat gericht. In

druk gingen deze brieven een tweede leven leiden, waarin zij voor een groter lezerspu-

bliek toegankelijk waren gemaakt.163 Daartoe werden zij ontdaan van allerlei passages

die het persoons-, tijd- en plaatsgebonden karakter verraadden, maar aan de vorm

werd niet getornd. Voor zover het om brieven ging, functioneerde het geschreven

woord dus eerst in het kleine circuit dat gevormd werd door haar eigen groep, waarna

het in de gedrukte vorm uit handen werd gegeven aan een nog onbekend lezerspu-

bliek.

De brief als pastoraal instrument
In 1674 vatte Bourignon haar tot dan toe in losse brieven verkondigde ideeën over de

weg die naar God voerde, samen in een spiritueel programma dat zij betitelde als het

oversteken van de drie bruggen. Zij werkte dit praktische model uit in een reeks brie-

ven die zij publiceerde onder de titel La solide vertu. In 1676 verscheen het eerste deel,

twee jaar later volgde nog een deel. In 1679 werd een Nederlandse vertaling uitge-

bracht, getiteld Verwonderenswaardige Verhandeling der ware Deugt.164 Wat Bourignon met

deze uitgave beoogde, formuleerde zij in het voorwoord van het eerste deel:

Hierom heb ik voorgenomen dese vier-en-twintigh brieven te doen drukken, die

van de Waare Deugt handelen; op dat die geen die na de selve haaken en trachten,

den stant sien mogen waar in sy staan; en van gelijken of sy eenigen trap of deel
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daar van bekoomen hebben; als ook om te sien of haare deugden, geen inbeeldin-

gen zijn.165

De ondertitel van het tweede deel liet evenmin aan duidelijkheid te wensen over. Deze

luidde: Het Welk den zekeren Weg tot het Eeuwig Leven aanwijst, voor al degene die deselve willen

volgen: sonder eenig bedrog, valschen schijn of geveynstheit, de menschen recht tot God voerende

sonder tusschenkoming van bedriechelijke menschen; die niet anders dan Schijn-deugden hebben,

dewelke door boosheit of door onwetendheit bedriegen.

De beide delen van La solide vertu hebben in de aan Bourignon gewijde monografie-

en nauwelijks aandacht gekregen. Kolakowski refereert er in zijn bespreking van

Bourignons gedachtegoed slechts incidenteel aan, terwijl Van der Does niet eenmaal

melding van het werk maakt, zelfs niet in de noten. Door zich uitsluitend op haar

godsdienstige ideeën te richten is hen ontgaan hoe beide delen van La solide vertu exem-

plarisch zijn voor wat Bourignon met haar geschriften beoogde: het bewerkstelligen

van een andere geloofs- en levenshouding. Aan dat doel zijn in La solide vertu, meer dan

in de andere briefpublicaties het geval is, vorm en inhoud ondergeschikt gemaakt.

Het eerste deel van La solide vertu telt 24 brieven, die volgens de titelbeschrijving

geschreven zijn aan een jongeman. Maar anders dan in de overige voor de druk

bewerkte brieven wordt hier al direct een tweede lezer aangesproken. Een ongepubli-

ceerde passage in een brief waarin Bourignon de uitgave van dit werk aankondigt, doet

vermoeden dat zij het geschrift in één keer concipieerde en daarvoor de epistolaire

vorm verkoos:

J’ay encore un livre nouveau qui[l] sera bientost pre[s]t. Il est intitulé Traicte 

admirable de la veritable vertu. Vous n’avez encore jamais rien v[e]u de plus beau. Il

de[s]couvre la verité de toute chose, et comment le diable tente la personne en la

vertu mê[s]me, et en ses meilleures actions; J’espére qu’il vous sera util[l]e, & à

plusieurs autres.166

Ook in de lange brief waarmee het tweede deel van La solide vertu opent, wordt direct al

een tweede lezer over het hoofd van de adressaat aangesproken.167 In de betreffende

brief werkt Bourignon de vraag uit ‘hoe dat men Drie Bruggen moet overgaan, om in

het Hemels Jeruzalem te geraken’. Hierin betoogde Bourignon dat niemand het eeu-

wig heil zou kunnen bereiken zonder de volgende drie ‘bruggen’ te zijn overgestoken:

d’Eerste is, de Wereld te verlaten; de tweede, allerley begeerlijkheit te verzaken:

en de Derde is, sijn Eygen-wil af te sterven, om sich te laten bestieren naar de

Wille Gods.168

De resterende brieven in het tweede deel van La solide vertu cirkelen alle rond de proble-

matiek die in de oversteek van de drie bruggen besloten ligt. Daarmee zijn zowel deel

I als II van La solide vertu Bourignons enige briefpublicaties die inhoudelijk gezien een

duidelijke samenhang vertonen. Beide delen representeren in optima forma de spiri-

tuele gidsfunctie die Bourignon voor zichzelf zag weggelegd.

De programmatische brief waarin Bourignon haar model van de drie bruggen

heeft uitgewerkt, dateert van 1 oktober 1674, maar was al in september geconcipi-
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eerd.169 De brief was oorspronkelijk gericht aan Ewoud de Lindt, de volgeling van

Bourignon die model stond voor de jongeman aan wie de brieven van het eerste deel

van La solide vertu gericht zijn. De Lindt was, zo kan uit de brief worden afgeleid,

geneigd om voortdurend nieuwe goederen naar Noordstrand te sturen als daar ter

plaatse om werd gevraagd.170 Bourignon liet hem weten dat zij het daar niet mee eens

was. Op haar berisping volgde een lange preek waarin zij De Lindt voorhield dat hij

zijn leven diende te beteren als hij ooit zalig wilde worden.

In de gedrukte versie van de brief is de naam van De Lindt niet vermeld. De adres-

saat wordt hier kortweg aangesproken als ‘Mijn kind’ en getypeerd als ‘een Persoon die

Zalig wilde worden, en de middelen niet wist om daar toe te geraken’. In de tekst richt

Bourignon zich niet alleen tot hem maar ook tot haar andere volgelingen door regel-

matig zinsneden te gebruiken als ‘gij, en mijne andere kinderen’ of ‘mijn kinderen’.171

Deze aanspreekvormen zijn een bewijs temeer dat het hier om een brief ging die voor-

dat hij gepubliceerd werd reeds in manuscriptvorm circuleerde onder de leden van de

sociëteit van ware christenen.172 Het betreft met andere woorden een meer betogende

zendbrief, waarin Bourignon de epistolaire vorm primair benut heeft om een grotere

groep te instrueren.

Wat de oversteek van de drie bruggen behelsde, werd door Bourignon uitgelegd

aan de hand van de concrete levenssituatie van De Lindt, de adressaat van haar brief, in

wiens zwakheden ongetwijfeld ook anderen zich konden herkennen. Tegelijkertijd

lardeerde zij haar betoog met voorbeelden waarvoor zij vooral uit haar eigen leven

putte. Zo roemde zij de opvoeding van een van haar vriendinnen, ‘een Graafinne van

goeden Huyse’, die erop gericht was haar te vormen voor het leven aan het Brusselse

hof. Om haar beleefdheid en deemoed bij te brengen werden haar regelmatig toege-

zegde pleziertjes ontnomen, werd zij vernederd, kreeg zij te kleine schoenen aange-

meten et cetera. De vrouw was volgens Bourignon uitgegroeid tot een vrolijke per-

soonlijkheid, die in alles maat wist te houden.173 Met een dergelijke opvoeding leerde

men dus, zo redeneerde Bourignon, van jongs af aan zijn hartstochten te bedwingen

en zou men ook later de eigen wil beter kunnen verloochenen. Het door Bourignon

opgestelde programma was kortom geheel gericht op de breuk met de wereld en de

ascetische inspanning, gebaseerd op zelfverloochening. Het verzaken van al het mate-

riële en van alle hartstochten zou vervolgens de weg vrijmaken voor genade en liefde.

De af te leggen weg was niet gemakkelijk, zo hield Bourignon haar lezers voor. ‘Veel

beletselen’ en ‘machtige Vyanden’ zouden onderweg het pad van de pelgrim kruisen.

Maar door het overwinnen van de strijd en beproevingen die hem ten deel vielen zou

hij kunnen opklimmen tot grotere volmaaktheid en uiteindelijk de vergoddelijkte

staat der wedergeboorte bereiken.

Met het beeld van de drie bruggen die overgestoken dienden te worden alvorens

men het hemelse Jeruzalem, de innerlijk waarneembare stad uit de Openbaring, kon

binnengaan, werkte zij de pelgrimsmetaforiek verder uit. De eerste brief uit het twee-

de deel van La solide vertu roept hierdoor tevens reminiscenties op aan het genre van de

allegorische en mystieke pelgrimage. De pelgrimsreis gold als een van de meest geëi-

gende metaforen voor de christelijke levenswandel. Het genre van de allegorische en

mystieke pelgrimage dateerde al uit de middeleeuwen en maakte in de zeventiende

eeuw opnieuw opgang, zowel in geschriften van rooms-katholieke als van doperse

signatuur.174 Bourignon maakte reeds in de brieven en geschriften die zij tijdens haar
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verblijf in Mechelen schreef, gebruik van deze metafoor door het leven met een pelgri-

mage te vergelijken en zichzelf als ‘pelgrimme’ te presenteren.175 Het is dus aanneme-

lijk dat zij vertrouwd was met geschriften waarin dit motief centraal stond. Te denken

valt aan het allegorische Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimage tot haren beminden binnen

Ierusalem (1627) van Boëthius à Bolswart, dat in 1636 voor het eerst in een Franse verta-

ling verscheen en verschillende malen herdrukt werd.176

Nieuw type vroomheidsliteratuur?

Waren Bourignons briefpublicaties naar een bepaald voorbeeld gemodelleerd? Of

hebben we hier wellicht te maken met een nieuw type vroomheidsliteratuur? Deze

vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, omdat Bourignon zoals gezegd niets

losliet over de eventuele bronnen die aan haar geschriften ten grondslag lagen. De

inhoud van haar geschriften in combinatie met de briefvorm doet niettemin vermoe-

den dat zij met haar briefpublicaties op een kruispunt van literaire en religieuze

conventies stond.

Inhoudelijk gezien vertonen Bourignons geestelijke en morele raadgevingen grote

overeenkomsten met het vroomheidsvertoog dat in de door geestelijken geschreven

handleidingen voor oefeningen in de volmaaktheid besloten ligt. Dit genre, waarvan

de wortels teruggaan tot in de oudheid, genoot in de zeventiende eeuw ook in de

Nederlanden grote populariteit.177 De auteurs van deze katholieke spiritualiteitswer-

ken richtten zich soms ook expliciet op leken en besteedden veel aandacht aan de

passieve deugdbeoefening en aan de beteugeling van de menselijke natuur. Tot de

bekendste voorbeelden in Bourignons tijd behoren buiten de laatmiddeleeuwse De

Imitatione Christi van Thomas à Kempis, Ejercicio de perfección y virtudes cristianas (1609)

van de jezuïet Alonso Rodriguez, Règle de perfection (1610) van de kapucijn Benedictus

van Canfeld en L’Introduction à la vie devote (1609) van Franciscus van Sales, seculier

priester en bisschop van Genève-Annecy.178 Het negatieve oordeel dat Bourignon over

Franciscus van Sales velde en haar kanttekening bij de verschillende edities van de

Imitatio bewijzen dat zij ook met dit type vroomheidsliteratuur vertrouwd geweest

moet zijn.179

Niettemin onderscheiden Bourignons geschriften zich in twee belangrijke opzich-

ten van de traditionele inleidingen tot een goed christelijk leven. In de eerste plaats

adstrueert Bourignon haar raadgevingen voortdurend met verwijzingen naar haar

eigen leven en ervaringen. Waar in de stichtelijke handleidingen heiligen als exempla

worden opgevoerd, stelt Bourignon vooral zichzelf ten voorbeeld. In de tweede plaats

is het betoog in de briefpublicaties anders vorm gegeven dan in de genoemde katholie-

ke spiritualiteitswerken. Haar briefpublicaties bestaan grotendeels uit een voor de

druk bewerkte particuliere correspondentie, die per uitgave min of meer chronolo-

gisch en thematisch geordend is. Zij vormen een soort lange sequens van ingekaderde

fragmenten die aan verschillende personen gericht zijn, terwijl de katholieke spiritua-

liteitswerken als traktaten zijn geschreven.180

Wat vorm en karakter betreft vertonen Bourignons geschriften verwantschap met

een ander type vroomheidsliteratuur: de zendbrief. Talloze vrouwelijke en mannelijke

religieuze auteurs voor Bourignon bedienden zich al van dit medium om anderen te
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instrueren. Niet alleen middeleeuwse mysticae als Hildegard van Bingen en Catherina

van Siena maar ook een zestiende-eeuwse begijn als Maria van Hout hadden langs deze

weg geestelijken van hoog tot laag weten te bereiken.181 Ook werden zendbrieven

binnen het kloostermilieu, bijvoorbeeld bij de visitandinnen, gebruikt om de necrolo-

gie van gestorven medezusters mee te delen en hun deugden op te hemelen.182 In het

zestiende- en zeventiende-eeuwse spiritualistische milieu waren de zogenaamde beto-

gende zendbrieven, geïnspireerd op de nieuw-testamentische epistels, een geliefd

genre. Profeten als Davis Joris, Hendrik Niclaes, Immanuel Hiël en Matthias Weyer

(Wier) maakten er allen gebruik van.183 In 1658 verschenen bovendien de Theosophische

Send-Schreiben van Jacob Boehme in druk, die op hun beurt weer model stonden voor de

zendbrieven van Johann Georg Gichtel.184 Via zijn ‘theosofische brieven’, die ten dele

gericht waren aan vrienden en ten dele aan personen die zich in de goddelijke myste-

riën wensten te verdiepen, wist Boehme zich in de geest verbonden met een kring van

geestverwanten.185

In tegenstelling tot de brieven van mystieke voorgangers en spiritualistische tijd-

genoten verschenen die van Bourignon ten dele al tijdens haar leven in druk. Toen

hiermee in 1669 een begin was gemaakt, volgden de verschillende uitgaven elkaar,

althans tot 1673, in hoog tempo op.186 Tegelijkertijd werden zij steeds actueler. Dat wil

zeggen dat ook de recentere brieven van Bourignon gepubliceerd werden. Voor een

belangrijk deel ging het hier om reacties op vragen en problemen die door lezers aan

haar waren voorgelegd.187 Bourignons briefpublicaties lijken daarmee in verschillende

opzichten vooruit te lopen op een genre dat in de achttiende eeuw ook in de Republiek

der Verenigde Nederlanden bijzonder populair zou worden: de spectatoriale geschrif-

ten.188 Hierin gaf een anonieme auteur of auteursinstantie, die zich verschool achter de

figuur van Heer Spectator, adviezen aan lezers en lezeressen die hem per brief hun

problemen voorlegden. Veelal betrof het morele kwesties waarmee zij zich in hun

dagelijks leven geconfronteerd zagen: de juiste keuze van een huwelijkskandidaat, hoe

te reageren op overspel van de echtgenoot, hoe zich tegenover bedelaars op te stellen,

et cetera.189

Met haar briefpublicaties wist Bourignon kortom twee oudere genres, het vroom-

heidstraktaat en de zendbrief, zo te combineren dat we van een voor de zeventiende

eeuw nieuw type vroomheidsliteratuur kunnen spreken: dat van de brief als geestelijk

opwekkingsinstrument. In de geschiedenis van het epistolaire genre is dit type brief

vooral in verband gebracht met het achttiende-eeuwse piëtisme in Duitsland.190 In dit

religieuze milieu zou het epistolaire genre zich in meer stichtelijke richting hebben

geëvolueerd. Het nieuwe type brief, waarin geestelijke begeleiding op weg naar de reli-

gieuze vervolmaking, persoonlijke onderrichting en autobiografische bekentenissen

centraal stonden, lijkt echter eerder al in Bourignon een representant te hebben gevon-

den. Ik sluit niet uit dat zij met haar briefpublicaties zelfs een directe bijdrage heeft

geleverd aan de wijze waarop het epistolaire genre door de Duitse piëtisten verder

ontwikkeld is.191

De wijze waarop Bourignon de mogelijkheden van het epistolaire genre heeft

weten te benutten, bewijst mijns inziens dat de brief ook voor haarzelf een bijzonder

instrument moet zijn geweest. Niet alleen sloot dit genre buitengewoon goed aan bij

de praktische gerichtheid van haar theologie, de briefvorm stelde haar ook, veel meer

dan de traktaten, in de gelegenheid als persoon naar voren te treden en telkens
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opnieuw haar eigen standpunten in andere bewoordingen te vertolken, deze aan te

scherpen, toe te lichten of soms ook te herzien. Voor deze dynamiek heeft Van der

Does, die naar een zekere systematiek in Bourignons gedachtegoed zocht, in het geheel

geen oog gehad.192 Hierdoor is haar ontgaan dat de inhoud en de vorm van het oeuvre

in belangrijke mate bepaald werden door de vragen en kritiek die Bourignon met haar

geschriften uitlokte. Haar oeuvre draagt mede als gevolg hiervan een sterk gefragmen-

teerd karakter (dat nog versterkt werd door de tamelijk willekeurige volgorde waarin

de brieven in druk verschenen), maar paradoxaal genoeg dankte het misschien wel

juist daaraan zijn kracht. De epistolaire vorm maakte het immers mogelijk tal van

pastoraal-spirituele, morele en dogmatische vraagstukken op een aansprekende

manier te behandelen, en uit verschillende geestelijke bronnen te putten zonder ooit

tot de formulering van een streng-theoretische leer te hoeven komen.193
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