
hoofdstuk 15 Geestelijk moederschap

Ik ben soo vol melk der verstandelijkheid van die saken; en ik heb geen kinderen om te suigen.

Antoinette Bourignon, Graf der valsche Theologie III,

brief 6 (14-9-1665), p. 13.

Maar het is jammer, dat [mijne Kinderen] noch niet wel kennen de Liefdadige Genegent-

heyt van haar Moeder; die hun gantschelijk bemind met een suyvere en ontbaatsoekkige

Liefde. Daar de natuurlijke Moeders hare Kinderen altoos beminnen, om eenig eygen

belang, of eygen voldoening.

Antoinette Bourignon, Heylsame Raadgevingen,

brief 93 (23-8-1675), p. 352.

Geen van de tot op heden aan Antoinette Bourignon gewijde studies heeft haar

aanspraak op ‘het moederschap der ware christenen’ op waarde weten te schatten.1

Recentelijk is juist op dit aspect van Bourignons optreden de aandacht gevestigd door

de Amerikaanse historica Phyllis Mack. Zij wijdde een artikel aan wat zij Bourignons

‘gesublimeerde moederschap’ noemt.2 Hierin relateert Mack Bourignons invulling van

het moederschap deels aan haar persoonlijke identiteit en aan wat zij, ten onrechte,

haar negatieve theologie noemt, en deels aan het door het zeventiende-eeuwse

protestantisme en jansenisme gevormde beeld van de moeder.3 Het geheel resulteerde

in Bourignons geval in een complex moederschap waarin zowel destructie (het afbre-

ken van de eigen wil) als heling (in de vorm van vernieuwing) en morele begeleiding

besloten lagen, aldus Mack. Zij concludeert dat die gecompliceerde moederrol het

belangrijkste element van Bourignons geestelijk gezag vormde. Met die laatste conclu-

sie kan ik instemmen. Maar waaróm Bourignon voor het ‘geestelijk moederschap’

opteerde, maakt Mack naar mijn mening onvoldoende duidelijk. Dat is niet alleen te

wijten aan haar statische beoordeling van Bourignons persoon en religieuze gedachte-

goed, maar ook aan haar veronachtzaming van de sociaal-culturele leefwereld waarin

de Vlaamse profetes was opgegroeid. Deze reikte haar een complex van culturele tradi-

ties en modellen aan waarmee zij haar geestelijke aspiraties vorm kon geven.

Gelet op haar rooms-katholieke achtergrond en haar sekse lag het zelfs voor de

hand dat Bourignon voor de vormgeving van haar geestelijk leiderschap terugviel op

de haar bekende vormen en patronen van religieus leven en het bijbehorende idioom.

Deze voorzagen immers ook voor vrouwen in actieve religieuze levensvormen en

boden duidelijke voorbeeldrollen. Al tijdens haar verblijf in Mechelen bediende Bouri-

gnon zich van het semi-religieuze model van het geestelijk moederschap. Zij wist dit
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model op verrassende wijze naar haar hand te zetten. Hierdoor kon het, ook na haar

vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden, als blauwdruk voor haar geestelijk leiderschap

fungeren.

Om Bourignons persoonlijke invulling van het geestelijk moederschap te kunnen

evalueren, zal ik eerst de betekenis van dit semi-religieuze model bespreken en de

wijze waarop het binnen de rooms-katholieke traditie functioneerde. Vervolgens zal ik

dieper ingaan op de vraag hoe Bourignon zich dit specifieke model toe-eigende. Wat

zij met haar geestelijk moederschap beoogde en wat voor consequenties dit had voor

de omgang met haar volgelingen, kan alleen begrepen worden als we ons rekenschap

geven van de onderlinge sekseverhoudingen in haar tijd, inclusief de daarin besloten

liggende sociaal-culturele voorstellingen.

Toe-eigening van een semi-religieus model

Geestelijk leiderschap en celibaat waren in Bourignons optiek onlosmakelijk met

elkaar verbonden. In dat opzicht bleef zij de rooms-katholieke traditie trouw. De maag-

delijke staat gold volgens de rooms-katholieke leer immers als de volmaakste levens-

vorm en tevens als voorwaarde voor een godgewijd leven. Voor Bourignon stond voor-

op dat zij als maagd wilde leven en sterven. Ook na haar vertrek uit de Zuidelijke

Nederlanden bleef zij hieraan vasthouden. Zij was ‘de Bruyd Christi’, ‘de Bruid des H.

Geest’, die God voor zichzelf verkozen had.4 Hem was zij met ‘Ligchaam en Ziele [...]

toegeheyligt’. Zelf verklaarde zij dat zij haar belofte van trouw aan God nooit en te

nimmer wilde verbreken om een ‘Sterflijk Man’ te huwen, ‘alwaar ’t schoon dat die alle

de goede Hoedanigheden van alle de Mannen der geheele Wereld te samen hadde, ja

ook de Wijsheyd van Salomon, met den Steen der Philosophen, of ook alle de Deugden

der Heyligen’.5 God wilde naar haar zeggen dat zij vrij was, zodat Hij met haar kon doen

wat Hem beliefde zonder dat zij daarvoor de toestemming van de mensen nodig had.

Bourignon onderstreepte echter niet alleen haar maagdelijke status. Zij preten-

deerde tegelijkertijd ook de ‘moeder van de ware christenen’ te zijn. Dat zij over zich-

zelf als bruid van Christus sprak, was dus niet omwille van een mystieke vereniging

maar omwille van de voort te brengen kinderen. In dat opzicht vertoonde haar beeld-

spraak een opvallende gelijkenis met die van Franciscus van Assisi.6 In Bourignons

dubbele aanspraak van maagd én moeder lag tevens een duidelijke, maar geenszins

onproblematische verwijzing besloten naar de voorbeeldfunctie van de maagd Maria,

de moeder van Jezus Christus.7 Dat lijkt haar pretenties in de protestantse kringen

waarmee zij in Amsterdam in aanraking kwam, buitengewoon beladen te hebben

gemaakt.8 Figuren als Serrarius en Galenus, die grote moeite hadden met Bourignons

aanspraak, zullen zich echter niet hebben gerealiseerd dat haar ‘moederschap van de

ware christenen’ in sterke mate terugging op het rooms-katholieke, semi-religieuze

model van het geestelijk moederschap.

Geestelijke moeders en geestelijke dochters
Het geestelijk moederschap als concept dateert reeds uit de vroege middeleeuwen. Het

is afgeleid van de monastieke ideologieën. De Amerikaanse mediëviste Clarissa

Atkinson heeft de ontwikkeling ervan getraceerd en heeft laten zien hoe het in de vroe-

‘ik moet spreken’
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ge middeleeuwen door bepaalde heilige vrouwen gerealiseerd werd.9 Dat de van

oorsprong vroegchristelijke denkbeelden over het geestelijk moederschap ook in de

zeventiende eeuw hun geldigheid nog niet verloren hadden, blijkt uit de studie van

Marit Monteiro over het leven van geestelijke maagden in de Republiek der Verenigde

Nederlanden. Monteiro maakte hiervoor gebruik van een reeks zeventiende-eeuwse

zogeheten kloppenboeken. Deze bevatten door geestelijken opgestelde voorschriften

voor de leefwijze van geestelijke maagden of kloppen. Het geestelijk moederschap

waaraan deze kloppenboeken refereerden, verwees naar de vruchten van een religieus

leven, in de vorm van deugden of liefdewerken. Het was uitsluitend weggelegd voor

geestelijke maagden die een godgewijd bestaan buiten het klooster verkozen en daar-

mee afzagen van het natuurlijke moederschap. Als geestelijke moeders zouden zij

‘geestelijke kinderen’ kunnen baren. Hiermee werden geen sterfelijke kinderen van

vlees en bloed bedoeld maar onsterfelijke kinderen in de vorm van persoonlijke deug-

den of werken van barmhartigheid.10

In de vroegmoderne tijd kon het geestelijk moederschap ook verwijzen naar een

officieuze functie binnen of buiten een gemeenschap van zogeheten geestelijke maag-

den. De geestelijke moeder had in dit geval de leiding over een groep ongehuwde vrou-

wen of weduwen die voor een godgewijd leven gekozen hadden. Zij stond aan het

hoofd van de gemeenschap en was de hoogste vrouwelijke autoriteit, analoog aan de

‘mater’ in vrouwenkloosters. Al naar gelang de organisatiegraad van de gemeenschap

van geestelijke maagden was dit geestelijk moederschap meer of minder geïnstitutio-

naliseerd.11 Kern van deze functie was de geestelijke begeleiding van de maagden. De

‘moeder’ zag erop toe dat de dagorde en leefregels werden nageleefd en fungeerde

tevens als vraagbaak en raadgeefster voor jonge maagden. Ook als geestelijke maagden

niet in een gemeenschap samenleefden, kon een van hen toch als ‘moeder’ functione-

ren. Voorwaarde was wel dat de bij de gemeenschap betrokken mannelijke gezagsdra-

ger die als geestelijk leidsman fungeerde, haar die rol had toegekend.12

In de zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse samenleving waren geestelijke doch-

ters en geestelijke moeders een zeer bekend verschijnsel.13 Tijdens haar omzwervingen

leerde Bourignon hun leefwereld van binnenuit kennen. Zo bracht zij in 1640 vier

maanden door bij de Filles de Notre-Dame de la Présentation in Bergen (Henegouwen).

Tijdens haar verblijf in Gent, Luik en Brussel logeerde zij geregeld bij geestelijke doch-

ters die onder toezicht stonden van de geestelijken met wie zij in de genoemde steden

in contact kwam.14 Van groot belang voor Bourignons aanspraak op het geestelijk

moederschap waren zonder twijfel ook haar ervaringen als meesteres van het Rijselse

gasthuis Notre-Dame des Sept Douleurs. Door een regel aan te nemen en het huis onder

clausuur te laten stellen, modelleerde Bourignon deze instelling voor arme meisjes

naar een kloostergemeenschap. Hierbinnen vervulde zij zelf de rol van moeder-over-

ste, in welke hoedanigheid zij zich door de meisjes met ‘mère’ liet aanspreken.

Na in 1663 te Mechelen in contact te zijn gekomen met diverse jansenistisch ge-

oriënteerde geestelijken zag Bourignon een nieuwe zendingstaak voor zichzelf wegge-

legd. In ‘La Parole de Dieu’ maakte zij bekend wat dat in concreto voor haarzelf

inhield: ‘Ik moet spreken’, ‘Ik moet het Quaat bekent maken’, ‘Ik moet schrijven’ en,

last but not least, ‘Ik ontfang kinderen’.15 De laatstgenoemde taak impliceerde dat

Bourignon zich als geestelijke moeder opwierp. Zij eigende zich aldus van Godswege

de status of identiteit toe die geestelijke maagden normaal gesproken alleen door een

geestelijk moederschap
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geestelijke gezagsdrager kon worden toegekend. Daarbij kwam dat zij haar ‘kinderen’

niet zoals gebruikelijk onder geestelijke maagden zocht, maar onder mannelijke

geestelijken, aan wie geestelijke moeders in de regel juist gehoorzaamheid verschul-

digd waren. Behalve Christiaan de Cort, toen nog pastoor van de Sint-Jan, kon

Bourignon ook vicaris-generaal Aimé Coriache en kannunik Pierre Noels tot haar

eerste kinderen rekenen.16 In haar geval leidde het geestelijk moederschap dus tot een

tweeledige omverwerping van de bestaande gezagsverhoudingen: die tussen mannen

en vrouwen en die tussen geestelijken en leken.

Dat gewijde mannen als De Cort, Coriache en Noels bereid waren zich aan het

spirituele gezag van een vrouw te onderwerpen, was opmerkelijk maar niet uitzon-

derlijk. Er zijn meer ‘geestelijke moeders’ geweest die priesters onder hun volgelingen

hadden, en charismatische religieuze leidsters die zich tegenover geestelijken als

‘moeder’ opstelden.17 Bourignon refereerde zelf aan de zestiende-eeuwse Spaanse

karmelietes Theresia van Avila, over wie zij in een van haar brieven opmerkte: ‘Soo

veele Heiligen, en groote Leeraers hebben het voor geluk geacht, de H. Tereze voor

Moeder gehad te hebben’.18 Theresia, die tijdens de katholieke Reformatie op de voor-

grond trad, was de bekendste ‘moeder’, maar zij was in haar eigen land niet de enige.19

Diverse semi-religieuze vrouwen, ‘beatas’ geheten, vervulden deze rol in Spanje. Een

van hen was Catalina de Jesus, die de priester Juan de Villalpando als haar geestelijke

zoon aannam.20 In het zestiende-eeuwse Milaan deed Paola Antonia Negri als Divina

Madre van zich spreken.21 Maar ook in het noorden zijn nog tot in de zestiende en

zeventiende eeuw voorbeelden te vinden van semi-religieuze vrouwen die door

mannelijke geestelijken als geestelijk moeder werden erkend. Zo vond de in 1547 over-

leden Maria van Hout, een begijn uit Oisterwijk, in de kartuizer geleerde Gerard

Kalckbrenner een ‘zoon’.22 In het zeventiende-eeuwse Maastricht ontwikkelde Elisa-

beth Strouven, sedert 1624 lid van de wereldlijke derde orde van Sint Franciscus, zich

tot charismatisch leidster. Tot degenen die zich onder haar geestelijk gezag stelden,

behoorden ook drie priesters. Twee van hen voegden zich in 1630 bij de religieuze

gemeenschap die Strouven in 1628 gesticht had.23

Niettemin onderscheidde het geestelijk moederschap van Bourignon zich in

fundamenteel opzicht van dat van andere zestiende- en zeventiende-eeuwse spiritue-

le leidsters. In tegenstelling tot deze vrouwen wist Bourignon zich gezag aan te meten

over een aantal geestelijken zonder zelf voor een door de kerkelijke kaders gesanctio-

neerd religieus of semi-religieus bestaan te kiezen. Bovendien slaagde zij erin haar

geestelijk moederschap in een niet rooms-katholieke geloofs- en leefwereld inhoud en

vorm te geven. Een opvallend verschil met andere geestelijke moeders is ook dat

Bourignon geen enkele moeite had met de omkering van de bestaande gezagsverhou-

dingen toen zij De Cort, Coriache en Noels als haar kinderen aannam. Strouven was

pas bereid de priesters die zich aan haar gezag wilden onderwerpen, onder haar hoede

te nemen nadat haar biechtvader haar daartoe bevel had gegeven. Zij herstelde bij een

van deze ‘kinderen’ zelfs op subtiele wijze de omkering van de hiërarchie tussen

geestelijke moeder en priester door hun moeder-zoonrelatie gelijk te stellen met de

verhouding tussen Maria en Christus. Op die manier werd de superieure positie van de

zoon bevestigd en het gezag van de moeder gerelativeerd.24

In tegenstelling tot Strouven modelleerde Bourignon haar geestelijk moederschap

juist sterk naar het biologisch moederschap. Zij neigde er zelfs toe de moeder-kind-
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relatie ook een fysiek-realistische invulling te geven. Zo stelde Bourignon het voor

alsof een kind Gods zonder haar bemiddeling niet geboren kon worden. Daarmee eiste

zij, in tegenstelling tot andere geestelijke moeders, voor zichzelf een instrumentele rol

op. In dat opzicht vormde Bourignons geestelijk moederschap een duidelijke breuk

met de traditie.

‘Moeder der recht-geloovigen’
Om Bourignons specifieke invulling van het geestelijk moederschap te kunnen begrij-

pen, is het zinvol eerst haar begrip van de wedergeboorte toe te lichten. Een ware of

wedergeboren christen had zijn natuur overwonnen en zijn eigen wil in de ‘macht

Gods hersteld’. Hij wenste slechts dat God hem geleidde en bestierde ‘in alle sijne

wegen, soo wel ten aansien van het Geestelijke, als van het lichamelijke’.25 Een weder-

geboren ziel zou zich daarom niet langer op de ‘dingen deses tegenwoordige tijts’ rich-

ten maar op de eeuwige dingen. Deze ‘herboren mensch’ was in Bourignons optiek

door God gebaard.26 God bediende zich daartoe van door Hem verlichte geesten die

volgens haar als ‘de waerachtige Vaders of Moeders’ der ‘recht-geloovigen’ konden

worden aangemerkt. Om deze argumentatie kracht bij te zetten verwees Bourignon

naar de woorden van de apostel Paulus, die zei: ‘ik heb u gebaert’. Aan deze aan Galaten

4,19 ontleende passage gaf zij in 1669 de volgende uitleg:

d’Apostel wist wel, dat hy de macht niet had om kinderen Gods te baren; maer hy

gevoelde, dat God selfs hem de lichten gaf in sijn verstant, de woorden in sijne

mond, en de liefde in sijn hert; en dat door alle dese saken veele wederbooren en

waerachtige kinderen Gods souden worden, den vleesche af-stervende, om na den

geest te leven.27

Zoals God zich eens van Paulus bediend had, zo bediende Hij zich nu van haar, aldus

Bourignon:

maer is ’t sake dat het God gelieft tegenwoordig ware Christenen voort te bren-

gen, hy sal dat sekerlijk doen door middel van eenige schepselen die de rechte

Moeders der ware geloovigen sullen zijn; met meerder reden dan de natuurlijke

zijn genoemt Moeders over hare kinderen.28

Naar eigen zeggen maakte God haar tot ‘Moeder der recht-geloovigen’ door haar geest

te verlichten en via haar mond te spreken.29 Daarom beschouwde zij haar geschriften

ook wel als het door Hem uitgestorte zaad, ‘’t welk ware Christenen sal voort-bren-

gen’.30 Zij was kortom het aangewezen medium waarvan God zich zowel in passieve

als in actieve zin bediende om Zijn ‘kinderen’ respectievelijk te ‘verwekken’ en te

‘baren’, ook al was zij volgens de natuur een onvruchtbare maagd die te oud was om

kinderen te krijgen.31

geestelijk moederschap
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Baren en zogen

Om het door haar te vervullen geestelijk moederschap te expliciteren, bediende

Bourignon zich van het vertoog van het biologisch moederschap. Zij schreef zichzelf

de fysieke symptomen en functies toe die eigen waren aan het natuurlijk moederschap

en sprak, zoals we zullen zien, over barensweeën en over het zogen van haar zuigelin-

gen. Aldus creëerde Bourignon een geestelijk moederschap waarin geestelijke en vlese-

lijke voorstellingen onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Als zodanig roept het

reminiscenties op aan de van lichaamstaal doortrokken religieuze beleving van laat-

middeleeuwse mysticae.32

De tweede, geestelijke geboorte
Aangezien de wedergeboorte slechts voor een selecte groep christenen was weggelegd,

kon maar een beperkt aantal volgelingen als kinderen Gods gebaard worden. Voor

Bourignon waren die bevallingen geen louter figuurlijke aangelegenheid. Als God via

haar geschriften of woorden in iemands ziel werkte en er dus een nieuw kind op komst

was, ging dat gepaard met daadwerkelijk door haar gevoelde pijnen, meestal in de

buik, alsof het een echte bevalling betrof. Een van Bourignons ‘kinderen’ beschreef

zijn tweede, geestelijke geboorte als volgt:

Ik ben mede door dit smertelijk teken tot een Kindt toegevoegt. Want het

geschied altijd, als hare woorden of schriften werkinge doen in eenige ziele, dat

sy dan altoos pijn of smerte in haer Lichaam daar van gevoelt.33

Omgekeerd werden soms ook plotseling opkomende buikkrampen van Bourignon als

barensweeën uitgelegd, zo blijkt uit de in 1673 opgestelde getuigenis van Johan Tiel-

lens. Hij beschreef hierin een voorval dat plaatsvond in de herberg te Tönning in Slees-

wijk-Holstein, waar hij in 1671 met Bourignon en vier andere volgelingen een aantal

weken had doorgebracht:

Soo is ’t geschied, dat op een woensdagh, des morgens ten klocke vijf uuren, onse

Moeder [cursivering MdB] haar boven-genoemde quaal [Colijk of Buyk-pijn] kreeg.

Anneke de Vos (een Dochter van ses-en-twintig jaren, die met ons uit Holland geko-

men was) en wy, hielpen haar soo veel als wy kosten [konden]. Soo als sy nu in

pijn was, en ons niet van een nieuw Broertje [cursivering MdB] bekent; siet, soo

quam een seker persoon [...] wonende in een andere Stad (die ook alle haer

Boeken met grooten smaak had geleesen) noch dien selven voormiddag om met

haar dieswegen, en van sijn stand te spreken.34

Het beschreven voorval demonstreert dat in Bourignons belevingswereld fysieke

gewaarwordingen een spirituele dimensie hadden en omgekeerd spirituele zaken zich

vertaalden in de orde van het lichaam, al is niet helemaal duidelijk welke van de twee

verschijnselen zich in de tijd het eerste voordeed. Ging het om een lichamelijke

gewaarwording (pijn) die in religieuze termen werd geduid? Of ging het om een spiri-

tuele ervaring (wedergeboorte van een volgeling) die in lichaamstermen werd

verwoord en lichamelijk beleefd werd? Of wellicht om allebei? Voor Bourignon zelf

stond in elk geval vast dat de tweede, geestelijke geboorte van een kind Gods niet kon
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plaatsvinden zonder dat zij fysieke tekenen in haar eigen lichaam bespeurde. Zij was

immers de geestelijke moeder. Zo hield zij Ortt in 1674 voor dat hij, zijn echtgenote en

nog een derde persoon gedurende haar laatste ziekte haar kinderen waren geworden:

Car j’ay été trois fois aux abois de la mort avec une sueur froide, comme une

personne qui se meurt, & avec tant de douleurs que les voisins croyent encore

qu’une femme a asseurement enfanté, quoy qu’ils ne sçachent nullement que je

suis dans la maison.35

Haar volgelingen koppelden de intensiteit van de door haar gevoelde pijn aan de mate

waarin de door haar geopenbaarde waarheden in hun ziel doorwerkten. Hoe meer pijn

zij leed, des te krachtiger was de doorwerking in de ziel van het betreffende kind.36

De fysiek-realistische invulling die Bourignon aan de wedergeboorte van haar

‘kinderen’ gaf, kon buiten haar eigen kring, in een andere context dus, gemakkelijk tot

misverstanden leiden. Zo deed in 1676 in Amsterdam het gerucht de ronde dat zij op

55- of 56-jarige leeftijd nog een kind zou hebben gebaard.37 Toch was het in spiritua-

listische en piëtistische kringen niet ongebruikelijk om de geestelijke wedergeboorte

op een lichamelijke manier te verbeelden. Een sprekend, zij het wat extreem voorbeeld

daarvan is te vinden in een pamflet uit 1627 dat de Waterlandse stroming van de Vrede-

stadsburgers wilde hekelen. Hierin verhaalt Jan Theunisz. hoe de doopsgezinde ‘geest-

drijver’ Pieter Dircksz. in een soort bevallingsseance als een wedergeboren kind Gods

gebaard wordt:

een der gheestdrijversche Susteren van Ian Claasz. Lindtwever, die op een Bedde

ginck leggen, schuddende ende bevende met groot ghesteen ende ghekerm, als een

bevruchte Vrouwe (soo sy haer hielt) om den gheestdrijversche broeder Pieter

Dircksz. teghenwoordigh Brouwer tot Alckmaar voor het bedde, in teghenwoor-

digheyt van Metge Ghijsbrechtsdochter op Vylen-burgh, te wederbaaren: sy roept

al steenende ende meermaals vraghende, Pieter voelt ghy noch niet? voelt ghy noch

niet Pieter? die eyndelijck seyde, my dunckt dat ick wat voele, dese wederbaarderes-

se merckende sijn gheloove, ende wetende datter een kind van seven voeten inde

gheboort te[sic] stondt, Arbeyd als een vrouwe in baarens-noot, Ende roept over

luydt: Ick baar, Ick baar, Ick baar, etc. Sy nu waanende verlost te sijn, seyde: Pieter,

ick hebbe u ghebaart, ende ghy sijt nu een wedergebooren Kind Gods.38

Een ander voorbeeld, dat zich afspeelt in het gereformeerde milieu, betreft de ‘verlos-

sing’ van Evert Willemsz, de zeventiende-eeuwse weesjongen uit Woerden die later in

zijn leven predikant werd. Frijhoff interpreteert diens verlossing als een wederge-

boorte met heel de symboliek van de lichaamstaal.39

Door zich te presenteren als degene die de kinderen Gods moest baren, kende

Bourignon zichzelf een bemiddelende en dus actieve rol toe. Opnieuw hanteerde zij

hierbij de analogie met het natuurlijke moederschap:

veu que la Mere doit produire des enfans, & non les enfans la Mere. Cela seroit

contre nature, & est aussi une chose impossible.40

geestelijk moederschap

443



Maar in Bourignons ogen vervulden biologische moeders slechts een passieve rol in de

conceptie, ‘geen verstant noch macht hebbende, te maken een eenig hair op haer

hooft’.41 Zij als geestelijke moeder kon daarentegen wel een transformatie bewerkstel-

ligen door bij te dragen aan de geestelijke wedergeboorte van de aan haar zorgen

toevertrouwde schepselen.

Als zuigelingen aan de borst
Voor Bourignon impliceerde het geestelijk moederschap dat zij moest bepalen of de

aan haar zorgen toevertrouwde zielen aan de vereiste criteria voldeden om uiteindelijk

als ‘kind Gods’ aangemerkt te kunnen worden en door haar gebaard te worden. Het

was daarom aan haar om de kinderen Gods tot ware, wedergeboren, christenen op te

voeden. Om haar rol in dezen te illustreren maakte Bourignon onder meer gebruik van

aan de Schrift ontleende beelden en metaforen waarin de ‘kinderen Gods’ als zuige-

lingen worden voorgesteld en de ‘Goddelijke Wijsheid’ als moederfiguur. Herhaalde-

lijk spiegelde zij haar lezers voor dat de kinderen waarvan de Schrift spreekt, mensen

zijn ‘van goet oordeel, die haren geest sullen onderwerpen aan den Geest der Wijsheit,

suigende die borsten waar van sy ontfangen den Melk des verstands’.42 Daarom ook

luidde haar oproep aan Jacobus van de Walle, een in Frankfurt woonachtige koopman,

die belangstelling had getoond voor haar geschriften:

Word een kind, soo gy begeert wijs te zijn; en suigt de borsten der Goddelijke

Wijsheit, die mildadiglijk tot u komt.43

In dit ene citaat resoneren, zonder dat Bourignon er hier expliciet melding van maakt,

verschillende bijbelplaatsen: Mt 18,3 (het worden als een kind), 1 Pe 2,2-3 (verlangt als

pasgeboren kinderen naar de zuivere, geestelijke melk waardoor u zult groeien en

gered zult worden), Hnd 8,1-2 (gezoogd aan de borsten van mijn moeder) en Js 66,11-13

(het zuigen en laven aan de rijke moederborst van Jeruzalem).44

Behalve aan de genoemde verzen uit het Nieuwe en het Oude Testament raakt de

door Bourignon gehanteerde metafoor van het zogen tevens aan het beeld van

Christus als voedende moeder, een voorstelling die vooral in de laatmiddeleeuwse

spiritualiteit van betekenis was.45 Zo hadden mannelijke en vrouwelijke mystici visi-

oenen waarin zij mochten drinken uit de wond in Christus’ zijde. Juliana van Norwich

en de door Bourignon hogelijk bewonderde Catherina van Siena spraken in dit

verband zelfs van de borst van moeder Jezus.46 Op laatmiddeleeuwse afbeeldingen

werd de zijdewond soms ook als zodanig voorgesteld.47 Nog in de zestiende eeuw zijn

daarvan voorbeelden te vinden. Ook Johannes van het Kruis en Theresia van Avila, naar

wie Bourignon enkele malen verwijst, hanteerden het beeld van de voedende moeder,

maar zij doelden daarmee op God zelf. De twee Spaanse mystici spreken over God als

een moeder die haar kinderen zoogt en zintuigelijk en lichamelijk aanwezig is.48

Anders dan in de laatmiddeleeuwse geestelijke literatuur of bij Johannes van het

Kruis en Theresia van Avila het geval was, verwijzen Bourignons ‘borsten der Godde-

lijke wijsheit’ niet uitsluitend naar Christus of naar God maar ook naar haar, de

moeder der ware christenen. Haar geschriften waren als ‘een Melk, die uyt Gods borst

voort-vlied, om de Zielen der Menschen te spijsigen en te voeden’.49 Zij was als moeder

der ware christenen dus degene die het geestelijke voedsel voor de zielen der kinderen
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Gods in zich borg.50 Wie zich daaraan wilde laven, zou door haar gezoogd moeten

worden. Aldus hanteerde Bourignon in aansluiting op de symbolische daad van het

baren ook die van het zogen. Daarmee leek zij in de voetsporen te treden van enkele

laatmiddeleeuwse mysticae die, zonder dat er sprake was van een fysiek moederschap,

hun volgelingen uit hun borsten konden laten drinken.51 Maar haar gebruik van de

melkmetafoor roept ook reminiscenties op aan de Virgo Lactans, de zogende Maria, een

voorstelling die vooral in de veertiende eeuw zeer populair was.52

Al in een brief van september 1665 aan De Cort beklaagde Bourignon zich erover

dat zij bij gebrek aan zuigelingen haar ‘melk der verstandelijkheit’ niet kwijt kon:

Wanneer een Moeder benouwt is van haer melk, en sy hare kinderen niet heeft;

soo geeft sy ’t aen een vreemdeling, of aen een hond.53

Bourignon refereerde hiermee aan twee in haar tijd gangbare praktijken: het huurmin-

schap en het aanleggen van jonge hondjes om de borstvoeding op gang te houden.54

Moest zij zich daarom, zo vroeg zij zich af, onder de heidenen begeven, ‘die de vreemde-

lingen zijn’, of onder de joden, ‘die honden zijn, welke het onbevlekte Lam verslonden

hebben’? Tegen de mogelijke tegenwerping van De Cort dat zij haar melk toch aan hem

kwijt kon, bracht zij in dat hij veel te gulzig was en dat het beter ware als hij wat minder

dronk:
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Gy sult my seggen dat gy een kindt zijd: maer gy slokt soo gulsig dat de melk u

ontloopt, en dat men gedrongen is u die t’onthouden: trekt wat bedaerdelijk.55

De Cort, maar ook de andere twee geestelijken die Bourignon tijdens haar verblijf in

Mechelen als haar ‘kinderen’ aannam, de vicaris-generaal Coriache en de kanunnik

Noels, schikten zich ogenschijnlijk moeiteloos in de zuigelingenrol.56 Toen De Cort in

1669 vanuit de gevangenis contact zocht met pater Noels en hem verzocht om het

manuscript van ‘La Parole de Dieu’ naar Amsterdam te sturen, hield de laatstgenoem-

de hem voor: ‘De moeder kan hare Borst niet weigeren, aan een Kind, dat in sulken

standt is, als gy zijt’.57 Zelf ontbeerde Noels die moederborst. Daarom weigerde hij

Bourignons geschrift uit handen te geven. In het postscriptum schreef hij nog:

Indien ’t u gelieft, soo wild de waare Moeder seggen, dat of schoon sy meent, my

geheel gespeend te hebben, dat ik evenwel noch somtijts, sonder haar weten,

eenige druppelkens ontfang, die uit haren Boesem vlieten. Want ik heb twee van

hare Schriften gelesen; en ik hoop diergelijke andere noch meer te sien.58

In de pluriconfessionele samenleving van Amsterdam, waar Bourignon zich in 1667

vestigde, bleef zij zich als ‘moeder der ware christenen’ presenteren. Dit kwam haar op

felle kritiek van Serrarius en Galenus te staan, die deze titel veel te pretentieus

vonden.59 Desondanks slaagde Bourignon erin om haar geestelijk moederschap ook

voor de van huis uit calvinistische of doopsgezinde volgelingen op een aanvaardbare

wijze vorm te geven. Illustratief is de brief van Reynier Jansen waarin hij Bourignon

voor het eerst aanspreekt als zijn ‘Seer lieve Moeder’:

Ik bidde u, my niet qualijk af te nemen, dat ik u mijn Moeder noem: en verwerpt

my niet, om onder uwe Kinderen te mogen aangenomen zijn.60

Analoog aan de aanspreektitel luidt de ondertekening van zijn brief: ‘U(w) E.(dele)

Suygeling naar de wille Gods, Reynier Jansen, Vetermaker’.

Anna Pergens, de rijke koopmansdochter van gereformeerden huize, echtgenote

van Johan Ortt, liet haar ‘tres chere et sainte mere’ in 1675 weten dat zij het moment

waarop zij haar had leren kennen, als het uur van haar geboorte beschouwde. Zij hoop-

te altijd Bourignons ‘tres obeissante fille en Jesus Christ’ te blijven.61 De van huis uit

doopsgezinde Frederik Franken was de zestig al gepasseerd toen hij in 1673 publieke-

lijk de volgende bekentenis deed: ‘Dese dingen nu bewegen my te seggen, dat ik al voor

henen dese Juffrouw my tot een Moeder heb aangenomen, en sy my tot haar kint’.62

De door Jansen, Pergens en Franken gehanteerde terminologie past geheel in de

metaforiek waarvan Bourignon zich bediende. Dat deze ook bij een overwegend

protestants georiënteerd gevolg zo gemakkelijk ingang vond, laat zich mede verklaren

door de intertekstuele, met name bijbelse, elementen die erin besloten lagen.

Bourignon refereerde daaraan zelf ook. Zo schreef zij Ortt in 1675 dat het ‘Geestelijke

Kindschap’ een thema was ‘daar soo veel van gesprooken is door de H. Propheten, dat’-

er de heele Schriftuur van vervult is’.63 Met dit bijbels referentiekader was de gerefor-

meerd opgevoede Ortt alleszins vertrouwd. Hij overwoog zelfs Hebreeuws te gaan

studeren om het Oude Testament in de grondtaal te kunnen bestuderen.64 Ook de in
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druk verschenen getuigenissen en brieven van groepsleden aan Bourignon getuigen,

zo is al eerder aangegeven, van een duidelijke bijbelse belezenheid en oriëntatie op de

Schrift.

‘Zuigen’ was een term die in het zeventiende-eeuwse taalgebruik ook stond voor

het in zich opnemen van lering of kennis.65 Zoals zuigelingen van de moederborst

dronken, zo zogen toehoorders tijdens een preek de christelijke waarheden op.66

Johan de Brune sprak in zijn Emblemata ofte Sinnewerck (1624) van God de Vader, die

‘zooght met zijn woord’.67 Ook op zeventiende-eeuwse schilderijen van kerkinterieurs

zijn opvallend genoeg meer dan eens zogende moeders afgebeeld, een voorstelling die

eveneens symbolisch kan worden uitgelegd.68 Op vergelijkbare wijze beschreven de

puriteinen hun predikers als de borsten van God, waaruit de gemeente de melk van het

Woord dronk.69 Ook in ‘melkspijs’ als catechismusstof is melk in een verwante meta-

forische zin te vinden.70 De door Bourignon gehanteerde metafoor van het zogen kon

dus in een bekend betekenissysteem worden ingepast. Ongetwijfeld nog belangrijker

was de ontvankelijkheid voor het christelijk levensdoel dat in de melkmetafoor beslo-

ten lag: het worden van een kind. Immers alleen zij die kind geworden waren, zouden

het Koninkrijk der Hemelen kunnen binnengaan (Mt 18,3-6).71 Bourignon definieerde

dit ‘kindschap’ zelf als

d’onderwerping sijnes geests, en sijn eigen wil aen die van Godt onsen

Waarachtigen Vader, in alle dingen, gelijk een kind aen de wille en bestiering van

sijnen Vader onderworpen is.72

Het was het verlangen naar de staat der onschuld en daarmee naar de intrede in het

Hemels Koninkrijk waarvan Reynier Jansen in zijn brieven aan Bourignon getuigde.

Hij was ervan overtuigd dat hij om deze weg te kunnen gaan ‘la main d’une Mere’

behoefde.73 Daarom ook was hij, maar hij niet alleen, bereid zich te onderwerpen aan

het gezag van de vrouw die zich als de moeder der ware christenen presenteerde, door

God verkozen om Zijn kinderen te baren.

Voeden en opnieuw baren

Zorg voor het geestelijk welzijn
Als ‘moeder van de ware christenen’ ging Bourignons aandacht in het bijzonder uit naar

het geestelijk welzijn van haar ‘kinderen’. Zij streefde ernaar hen ‘in de deugt’ te doen

‘voorderen’ en hun zielen tot God te geleiden.74 Met dat doel voor ogen schreef zij ook.

Haar geschriften presenteerde zij als het geestelijke voedsel dat tot spijziging van de

behoeftige zielen diende.75 Haar geestelijke kinderen konden daarmee hun voordeel

doen. Daarnaast trachtte Bourignon hen ook via een meer persoonlijke begeleiding op

te voeden tot ware volgelingen van Jezus Christus. Zij deed dat door hen zoveel moge-

lijk te ondersteunen in hun streven om met de wereld te breken en hun verdorven

natuur te overwinnen.76 Zo hield zij een van haar weerspannige ‘kinderen’ voor:

Even het selve doet een Geestelijke Moeder die een kind te geleyden heeft door de

slijkerige en oneffene wegen van dese wereld. En by aldien ik Moeder van de

geestelijk moederschap

447



ware Christenen ben (gelijk gy gelooft) soo moet ik beter weten, wat weg de beste

is om ten Hemel te gaan, dan gy die in de duysternisse zijt, en niet weet waar gy

treden moet, volgens uw eygen bekentenis.77

Uit de reactie van Maria Hase blijkt dat Bourignon in dit opzicht zelfs een voorbeeld-

functie vervulde. Zij verklaarde in haar getuigenis dat zij destijds met haar zoon naar

Husum was overgekomen, ‘nadien ik als sijn Moeder, meer gehouden was voor zijn

ziel, dan voor sijn lichaam te sorgen’.78

Bourignons pedagogische denkbeelden hebben tot op heden maar weinig

aandacht gekregen. Wel heeft Kolakowski gewezen op de harde en straffe opvoedings-

praktijk die Bourignon voorstond.79 Ook Mack, die de complexiteit van Bourignons

moederrol beklemtoont, besteedt in haar analyse opvallend veel aandacht aan de wijze

waarop zij de eigen wil van haar geestelijke kinderen trachtte te breken. Zij stelt dat

Bourignon in dit opzicht een wreed regiem voorstond. Op grond daarvan betitelt

Mack haar als ‘eine Strafende, eine Quelle moralischer Autorität und ungeheuren

Terrors für alle ihre geistigen Kinder’.80 Het breken van de eigen wil was inderdaad

een van de belangrijkste taken die Bourignon als ‘moeder van de ware christenen’ voor

zichzelf zag weggelegd. Maar ten onrechte relateert Mack dit onderdeel van haar

opvoedingspraktijk aan de jansenistische en calvinistische visie op het kind als een

door de erfzonde beladen wezen. De door Bourignon uitgedragen gedachte dat de

mens van nature zondig was, was eenvoudigweg inherent aan het christelijke geloof.

In Bourignons optiek hing het zielenheil van de mens af van diens bereidheid om de

verstoorde relatie met God te herstellen. In de jansenistische en calvinistische visie was

dat een onmogelijkheid. Het was immers aan God om die relatie te herstellen en niet

aan de mens. Bourignons pedagogische denkbeelden vertonen bovendien een opval-

lende continuïteit. Al in de jaren dat zij de scepter zwaaide over de aan haar zorg

toevertrouwde meisjes in Notre-Dame des Sept Douleurs stond zij een opvoedingspraktijk

voor die erop gericht was de eigen wil van de kinderen te breken. Van het jansenisme

had Bourignon toen nog geen weet. Daarvan nam zij pas tijdens haar verblijf in

Mechelen voor het eerst kennis.

De pedagogische denkbeelden die ten grondslag lagen aan Bourignons geestelijk

moederschap, vonden in 1674 hun neerslag in het door haar ontwikkelde drie-brug-

gen-model. Om het hemelse Jeruzalem te kunnen bereiken dienden de ware christe-

nen, zo meende Bourignon, drie bruggen over te steken. De laatste en derde brug

stond gelijk aan de vernietiging van de eigen wil. In Bourignons optiek was dit de

noodzakelijke voorwaarde om tot God te kunnen geraken.81 Dit impliceerde ook dat zij

zich als geestelijke moeder genoodzaakt zag om de geestelijke kinderen wier zielen

enige gebreken toonden, te berispen en indien nodig hard te straffen.82 Maar dat zij

zich louter en alleen als een wrede, straffende moeder zou hebben betoond, zoals Mack

wil doen geloven, is beslist niet waar. Integendeel.

Bourignons oproep om de wereld, de begeerte en de eigen wil te verzaken, maakte

deel uit van een moederlijk regiem waarin persoonlijke toewijding, bemoediging en

vermaning vooropstonden. Kinderen, zo hield zij De Cort voor, zochten bij kwetsuren

altijd instinctief troost bij hun moeder:
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alhoewel sy in de modder gevallen hadden, sy souden by haer Moeder loopen om

hun ongeval te klagen, al waert dat sy maer een klein doekxken op de wonde ley,

sy souden gelooven geheel genesen te zijn, om den troost dien sy ontfangen

souden.83

Juist vanwege die moederlijke zorg werd Bourignon door sommige van haar geestelij-

ke kinderen hogelijk geprezen. Franken bijvoorbeeld vergeleek de wijze waarop

Bourignon over de zielen van haar kinderen waakte, met de liefde en tedere zorg waar-

mee een kloek haar jongen omringde en een ‘Moeder [...] haar kindt dat aan haar borst

suigt’. Hij voegde daaraan toe dat ‘dese geestelijke Moeder, in de tederheit, liefde, en

vlijt over haar geestelijke kinderen’ de liefde, zorg en vlijt van die andere twee zelfs

overtrof, ‘en dat soo veel, als de ziel Edelder is dan het lichaam; en de zaligheit meer-

der dan het tijdlijk leven’.84

Ook uit de correspondentie met haar geestelijke kinderen blijkt dat Bourignon

ondanks alle eisen die zij aan hen stelde, wel degelijk oog had voor hun tekortkomin-

gen en menselijke onvermogens.85 Zij hield daar in haar raadgevingen ook rekening

mee. Zo uitte Bourignon in oktober 1674 in een brief aan Johan Hase de vrees dat

Swammerdam, die zij reeds als haar ‘kind’ had erkend, nog niet sterk genoeg was om

toe te kunnen treden tot de sociëteit der ware christenen. Zij geloofde wel dat hij

bereid was om de eerste brug op weg naar het hemelse Jeruzalem te passeren en de

wereld te verlaten. Maar zij twijfelde of hij vervolgens ook in staat zou zijn om de

tweede brug over te steken, die vereiste dat hij niets meer begeerde in deze wereld.

Zocht hij niet nog tezeer ‘syn gemak’, ‘sijn gemeene spijsen ende syne naukeurighee-

den, die buyten godt sijn’? Bourignon achtte het daarom raadzamer dat hij nog wat

langer in de wereld bleef, ‘tot hij meerder der geest Jesu Christi sal ingelijft sijn, ende

dat hij meer syn armoede, syn nedrigheid, ende sijn ootmoedigheid sal estimeeren’.86

Wel moest hij in haar geschriften blijven lezen om zo tot de ware deugd te komen. De

praktische adviezen die Bourignon aldus aan Swammerdam verstrekte, waren onge-

twijfeld ook voor Hase zelf bedoeld, want dit ‘kind’ slaagde er al evenmin in om de

tweede brug over te steken.87 Ook als het om het soort werk ging dat haar ‘kinderen’

moesten doen, realiseerde Bourignon zich dat zij niet van iedereen hetzelfde kon

eisen. Bovenmatige arbeid zou, zo stelde zij, het lichaam uitputten en de geest ziek

maken. Daarom was het belangrijk om erop toe te zien dat de op Noordstrand te

verrichten landarbeid niet te zwaar was.88

Bourignons pedagogische visie stoelde kortom op een diepgeworteld zondebesef,

maar zij leidde niet tot een extreem strenge of wrede opvoedingspraktijk. Wel probeer-

de Bourignon door gezagsuitoefening haar geestelijke kinderen in de door haar

gewenste banen te leiden. In dat opzicht weerspiegelde haar pedagogie de in haar tijd

gangbare visies op de opvoeding.89 Bourignon was er echter niet op uit om haar kinde-

ren vrees voor God in te boezemen. Het ging haar er juist om hen te overtuigen van

Zijn liefde en barmhartigheid jegens de mens. Als blijk daarvan zou Hij haar als Zijn

instrument hebben verkozen. Op haar beurt beschouwde zij het daarom als haar taak

voor het welzijn van de kinderen Gods te zorgen. Deze affectieve kant van Bourignons

moederschap is tot op heden nauwelijks belicht, terwijl juist hierin een belangrijk deel

van haar aantrekkingskracht moet hebben gelegen.90
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Zorg voor het lichamelijk welzijn
Bourignons zorgzaamheid gold niet alleen het zielenleven van haar ‘kinderen’. Ook

hun lichamelijk welzijn, dat in haar optiek nauw verbonden was met hun geestelijk

welzijn, ging haar ter harte.91 Daarom rekende zij het tot haar plicht om een ieder die

zich aan haar zorgen toevertrouwde, van voedsel, drank en ‘alle andere behoeften des

lichaams’ te voorzien.92 Zelf omschreef zij dat ook wel als ‘avoir soin de la nourrite

[nourriture]’.93 Zo zorgde zij ervoor dat De Cort tijdens zijn gevangenschap niet van de

honger omkwam door hem eten en drinken te laten brengen.94 Sikke Pieters kreeg in

1673 een ton met rogge mee om zichzelf en zijn kinderen tijdens hun verblijf op het

eiland te kunnen voeden.95 In 1675 overwoog Bourignon een koe te kopen om de

kinderen van een van de aan haar zorgen toevertrouwde gezinnen van melk te kunnen

voorzien.96 Geregeld voorzag Bourignon haar in Amsterdam gestationeerde volgelin-

gen van proviand, dat zij van haar boerderij op Noordstrand betrok.97

Tegelijkertijd beschouwde Bourignon het als haar taak om haar geestelijke kinde-

ren te leren zich met het noodzakelijke tevreden te stellen. Om de beoogde vergeeste-

lijking te bewerkstelligen diende het lichaam immers te worden gedisciplineerd. Dit

betekende niet dat haar volgelingen op water en brood moesten leren leven. Wel

moesten zij zich geleidelijk aan leren matigen en zo hun lichaam de tijd te geven om

te wennen aan een vermindering van spijs en drank.98 Bourignon hield hun voor dat

het beter was om slechts één of twee soorten spijzen te nuttigen dan allerlei verschil-

lende soorten te consumeren. Dat maakte het lichaam ziek en ‘den geest verward en

onbestandig’. Niet voor niets luidde het spreekwoord ‘Sober Leven, Lang Leven’.99 Een

‘Portie met een Lepel-kost’ of ‘Pottagie’ was goed voor de gezondheid en moest, zo

adviseerde zij, dagelijks worden gegeten.100 Sterk gekruide spijzen dienden te worden

vermeden omdat daarvan een zinnenprikkelende werking uitging. Hase kreeg daarom

in 1674 het volgende advies:

Ik raad u altoos tot soberheyt, en geen verhittende Dingen geduurende de

Jonkheyt te nemen, op dat daar door de natuur niet te meerder mocht opgewekt

worden: want men meent meenigmaal dat sy doot of verstorven is, wanneer sy

maar alleenlyk slaapt; en dan wederom lichtelijk werd opgewekt door eenig

Middel dat haar verhit: Daarom moet men Sober zijn, en altoos waaken, vreesen-

de of de Duyvel ons mocht verrassen.101

Een ‘kind’ dat door ziekte was geveld, kon op speciale aandacht rekenen. Franken

bijvoorbeeld werd in 1675 door dysenterie getroffen. Om zijn buikkrampen te verzach-

ten en te voorkomen dat hij steeds verder verzwakte, won Bourignon zelfs advies in bij

Swammerdam, die toen nog in Amsterdam woonde.102 Dat was opmerkelijk, omdat zij

over het algemeen afkerig was van het gebruik van geneesmiddelen en het raadplegen

van artsen of ‘Medicijn-boeken’. Lichamelijke pijn of ziekte was, zo hield zij haar

volgelingen voor, nu eenmaal eigen aan de verdorven natuur van de mens. Dokters

kenden volgens haar niet de ‘verborgentheden der menschelijke natuur’ en schreven

hun patiënten daarom menigmaal dingen voor die ‘strijdig tegens hare qualen’

waren.103 De beste remedie was volgens Bourignon zich geheel aan Gods wil te onder-

werpen en slechts die dingen te eten en te drinken die nodig waren ‘tot onderhoud van

het leven’.104 God kon, zo was haar stellige overtuiging, de mens als het Hem beliefde
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‘in een oogenblick’ genezen. Toen Franken weer wat opknapte, vond Bourignon het

daarom beter dat hij zijn medicijngebruik minderde en in plaats daarvan goede

voeding tot zich nam. Omdat hij last had van een ‘mauvaise humeur’, adviseerde zij

hem om rabarber te eten.105 Van de Velde, die tijdens zijn verblijf in Sleeswijk in 1677

met gezondheidsproblemen kampte, kreeg van Bourignon de raad om in de ochtend

voortaan drie uur achtereen en tegen de avond nogmaals drie à vier uur in de tuin te

werken. Op het midden van de dag moest hij binnen blijven. Zij prees hem dat hij met

zoveel inzet zijn werk deed en zo vurig hoopte eens een kind Gods te zullen worden.106

Hard werken was volgens Bourignon de beste manier om zich te wapenen tegen de

macht van de duivel. Daarom bepaalde zij dat iedereen die zich bij haar aansloot, voor

de kost moest werken. Sommigen ontvingen hiervoor geld, anderen een loon in natu-

ra. Die zorgplicht voelde Bourignon niet voor groepsleden die vermogend waren maar

hun geld en goederen niet in de gemeenschappelijke boedel inbrachten. Ortt bijvoor-

beeld was rijk genoeg om zich uit de wereld terug te kunnen trekken en zich op de

uitgave van Bourignons werk toe te leggen zonder dat hij in geldnood kwam te verke-

ren. Hij bleek tevens bereid te zijn om Johan Hase in dienst te nemen, zodat Bourignon

niet langer de kosten van diens levensonderhoud hoefde te dragen.107 Het omgekeer-

de kwam ook voor. De Franse ‘chevalier’ François de Bragelongue had een dienaar, die

hij zou moeten ontslaan als hij voor de evangelische levenswijze koos. Indien De

Bragelongue hier serieus werk van wilde maken, mocht hij van Bourignon zijn knecht

meenemen wanneer hij naar Lütetsburg overkwam. Zij zou de knecht dan diens loon

betalen als hij tenminste een ‘Deugdsaam of Godvreesent Man’ was.108

Het door Bourignon gevolgde betalingsregiem werd vanaf 1674 gekoppeld aan

haar spirituele programma. Zij bepaalde toen dat het passeren van de tweede brug, het

verzaken van de begeerte, voorwaarde was om officieel tot de sociëteit van ware

christenen toegelaten te kunnen worden.109 Daarom diende het loon dat volgelingen

voor de door hen verrichte werkzaamheden ontvingen, slechts om de noodzakelijke

levensbehoeften te kunnen bekostigen, niet om geld te verdienen. Op die manier

hoopte Bourignon de onthechting van haar kinderen te bevorderen. Wie voor zichzelf

iets wilde kopen, zelfs als het om geestelijke boeken of prenten ging, moest daarvoor

altijd eerst aan haar om toestemming vragen.110 Volgelingen die er blijk van gaven nog

door hebzucht te worden gedreven of niet op de door haar voorgeschreven wijze met

geld konden omgaan, betaalde zij het liefst alleen in natura. Maria Hase bijvoorbeeld

was in Bourignons ogen te lui en te verkwistend. Daarom besloot zij haar uitsluitend

‘van tijt tot tijt eenige van Noordstrant komende Provisie mede te deelen; maar geen

Geld, tot soo lang dat sy verandert’.111 Hetzelfde gold voor Maria’s zoon, Johan Conrad

Hase, die na zijn aankomst in Amsterdam geld van anderen geleend had. Wie dat soort

dingen deed, was volgens Bourignon nog niet ‘tot den geest van de waare armoede’

gekomen.112

Meermaals sprak Bourignon de verwachting uit dat haar zorg om het geestelijk en

lichamelijk welzijn van haar volgelingen de beoogde geestelijke transformatie zou

bewerkstelligen. Zij trachtte zich zo getrouw mogelijk te kwijten van haar moederlijke

plichten in de hoop dat de haar toebedeelde zielen het hunne zouden doen om door

haar als ware christenen gebaard te kunnen worden. Als wedergeborenen zouden zij

naar God gaan en verzekerd zijn van het eeuwig heil.
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Toch onvruchtbaar?
Toen in juni 1672 de eerste gezinnen uit Friesland in Husum arriveerden, verklaarde

Bourignon dat zij hen allen zo goed mogelijk wilde helpen en bijstaan, ‘pour le bien

de leurs ames, moyennant qu’ils s’abondonnent à Dieu comme des vrays enfans à leur

Pére’.113 In haar optiek zou echter geen van hen aan die eis blijken te voldoen en dus

werden zij geen van allen als ‘enfant de Dieu’ aangemerkt. Dat is opvallend, want

Bourignon verkondigde wel dat zij een groot aantal kinderen van haar ‘echtgenoot’

had ontvangen.114

Het aantal borelingen bleef over de hele linie zeer klein. Tussen 1668 en 1680

werden in totaal slechts negentien volgelingen door Bourignon als ‘kind Gods’ aange-

merkt.115 Tabel 15.1 biedt een overzicht van deze groep.

Tabel 15.1 ‘Kinderen Gods’ (namen, geboortejaar, sekse, burgerlijke staat, eigen kinderen)

Naam Geb.jaar Sekse Burgerlijke staat Kinderen

Dirk Bout 1650/51 m ongehuwd nee

Christiaan de Cort 1611 m ongehuwd nee

Claes Floris 1625 m gehuwd (gesch.) nee

Frederik Franken 1611 m weduwnaar ja

Johan C. Hase ? m ongehuwd nee

Ewoud de Lindt 1645 m ongehuwd nee

Pierre Noels ? m ongehuwd nee

Johan Ortt 1642 m gehuwd nee

Anna Ortt-Pergens 1650 v gehuwd nee

Pierre Poiret 1646 m gehuwd (gesch.) nee

Johann Peter Scheffer ? m ongehuwd nee

Jan van Someren ? m gehuwd ja

Jan Swammerdam 1637 m ongehuwd nee

Johan Tiellens 1623 m ongehuwd nee

Volckert v.d. Velde 1617/18 m gehuwd (gesch.) nee

Grietje Volckers 1648 v ongehuwd nee

Johan Wagener ? m ongehuwd? ?

Gerrit Willems ? m gehuwd nee

Sophia Wischa 1650? v gehuwd ja

Gelet op de in de tabel bijeengebrachte gegevens lijkt Bourignon geen onderscheid te

hebben gemaakt naar leeftijd of naar burgerlijke staat en gezinssituatie. Zij had, zoals

zij zelf ook zei, ‘kinderen’ onder haar hoede die ouder waren dan zij en die zelf reeds

vele jaren ‘Péres de familles’ waren.116 Toch doet de scheve sekseratio vermoeden dat

Bourignon wel onderscheid naar sekse maakte. In het netwerk dat zich rond haar

persoon formeerde, maakten vrouwen ongeveer eenderde van het geheel uit. Binnen

de groep ‘kinderen’ lag het percentage vrouwen echter een stuk lager: 3 op 19.117 Deze
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discrepantie vloeide logischerwijze voort uit Bourignons negatieve visie op de vrou-

welijke natuur. Vrouwen, zo meende zij, bezaten nu eenmaal ‘een zekere natuurlijke

weekhertigheyd’, die hen deed neigen naar ‘de Verdorventheyd van hare Natuur’.118

Hierdoor was het in haar optiek vrijwel onmogelijk dat vrouwen de staat der weder-

geboorte bereikten. Deze gedachte bracht haar er in 1677 zelfs toe te beweren dat God

haar mannen had beloofd en geen vrouwen.119

Waarom Bourignon uiteindelijk de ene volgeling wel en de andere niet als ‘kind

Gods’ betitelde en welke tekenen moesten bewijzen dat het betreffende kind daad-

werkelijk door haar gebaard was, onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming. Het

heeft er alle schijn van dat zij de door haar aan een ‘Waar Kind Gods’ gestelde eisen

voortdurend bijstelde en afstemde op het culturele milieu waarin zij op dat moment

verkeerde. Zo lijkt Bourignon haar eerste ‘kinderen’, drie geestelijken die haar bijzon-

dere gaven onderkenden, zonder enig voorbehoud geaccepteerd te hebben.120 Met een

van hen, De Cort, kwam Bourignon naar Amsterdam en met Noels hield zij schriftelijk

contact. Beide mannen bleef zij als haar geestelijke kinderen beschouwen. Bourignon

maakte daarvan echter geen melding toen zij in 1668 aan Linnich schreef dat zij als

‘Moeder der recht-geloovigen’ tot dan toe ‘onvruchtbaer, ja sonder eenige Kinderen’

gebleven was. Zij hield de doopsgezinde voorganger voor dat degenen die haar tot dan

toe in Amsterdam bezocht hadden, wel van goede wil waren maar niet door haar

gebaard konden worden:

Veele van de gene, die my hier besocht hebben, zijn wel van goeden wille; maer ik

kan haer niet baren in den geest dien God my heeft mede-gedeelt, uit oorsaek dat

een ygelijk meer is geoeffent in de letter der Schriftuuren, dan ik; en liever Leer-

meester des Heiligen Geestes, dan sijn Discipel sou willen wesen; niet konnende

sondigen door onwetentheid, maer wel door te veel wetenschap.121

Zo maakte zij op subtiele wijze duidelijk dat zij Linnich en zijn collega Galenus in elk

geval niet tot de ‘kinderen Gods’ rekende. Toch zou Bourignon tijdens haar verblijf in

Amsterdam een aantal nieuwe kinderen ‘baren’. Met drie van hen, De Lindt, Van de

Velde en Tiellens, sloot zij in 1671, zo hebben we in het vorige hoofdstuk gezien, een

contract waarmee zij hen officieel als haar geestelijke kinderen erkende en zij haar als

hun geestelijke moeder. Om echter duidelijk te maken dat niet iedereen die een kind

Gods wilde worden, door haar ook als zodanig aangemerkt werd, maakte Bourignon al

in 1671 onderscheid tussen ‘wettige Kinderen’ en ‘bastaert’ kinderen Gods.122 Die laatste

waren te zeer gefixeerd op de uitwendige in plaats van op de ‘vaste en waerachtige’

deugden. Wie tot de ware deugd gekomen was, wist dat het geoorloofd was om ‘in

vryheid’ te leven, zonder zich iets gelegen te laten liggen aan wat andere mensen daar-

van mochten denken, aldus Bourignon. Het in 1674 door haar geïntroduceerde drie-

bruggen-model reikte nieuwe, scherper omlijnde criteria aan.123 Wie voortaan een ‘kind

Gods’ wilde worden, moest bereid zijn de eerste brug op weg naar het hemelse

Jeruzalem over te steken en dus met de wereld te breken of althans vastomlijnde plan-

nen daartoe te hebben. Een dergelijke stap vereiste ‘Moed’ en ‘Vastigheyd’.124 In

Bourignons optiek gaven mannen meer blijk van deze eigenschappen dan vrouwen.

Dat zou kunnen verklaren waarom zij na 1674 nog wel vier mannen (Bout, Poiret,

Wagener en Willems) maar geen enkele vrouw meer als ‘kind Gods’ aannam.
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De introductie van het drie-bruggen-model leidde er tevens toe dat Bourignon

degenen die zij reeds als ‘kind’ erkend had, opnieuw de maat nam. Tot haar grote

teleurstelling slaagde geen van hen erin om de derde brug over te steken, die van het

verzaken van de eigen wil. Zij moest daarom in 1675 concluderen dat haar kinderen

weliswaar van goede wil waren, maar dat zij nog geen ‘ware’ kinderen Gods waren.

Anders zouden zij wel zich wel volledig aan God overgeven.125 Aan een van haar volge-

lingen die naar de ‘staet der kinderen’ had geïnformeerd, schreef zij:

Ik heb ’er nu al van den Hemelschen Vader een groot getal in d’ingewanden

mijnses verstands ontfangen, welker zielen Godt my verplicht te voeden, en voor

de kaken des helschen Wolfs te beschermen: maar ik vind in haer vele redenen,

van my aen haren Hemelschen vader te beklagen, over hare ongehoorsaemheden

en ondankbaerheden: want sy schikken sich niet na de genaden die sy van Godt

ontfangen hebben, die haer sonderling tot sijne kinderen heeft uitverkoren, met

uitsluiting van alle andere.126

Zij had zich, zo hield zij hem voor, ontfermd over de kinderen die zij van de ‘Eeuwige

Vader’ ontvangen had om hun zielen te voeden, maar had nog geen van hen als een ‘in

Christo’ wedergeboren kind kunnen baren. Haar toestand geleek daarmee veeleer op

die van een zwangere vrouw, met wie zij dezelfde spanningen en verwachtingen deel-

de:

gelijk een natuurlijk kind soo wel het kind sijnes moeders is in hare ingewanden,

dan als het daer uit is gekomen, met dit onderscheid, dat het nu al geboren zijn-

de meer vernoegen aen de moeder geeft, dan dat sy noch in haren buik draegt;

dat haer dikwils smerten veroirsaekt, en vreesen, dat het mogt omkomen eer het

noch sou geboren zijn: gelijk ik gewaer worde, dat het aen eenige van de mijne

gebeurt, die sich in gevaer stellen van veel eer door een miskraem als door een

volkomene geboorte voor den dach te komen.127

Een paar maanden later gaf Bourignon tegenover diezelfde volgeling toe dat zij ver-

scheidene ‘kinderen’ had die ‘misdraagen’ of voortijdig verloren waren gegaan. Maar

naar haar zeggen waren haar deze miskramen niet aan te rekenen.128 Vurig hoopte zij

eens dezelfde vreugde te kunnen voelen als ‘de natuurlijke Moeders’ die ‘haar verblijden,

na de Smerten der Kinder-baring, van een Mensch ter Wereld gebracht te hebben’.129

Klaarblijkelijk had Bourignon haar visie op de wedergeboorte bijgesteld door voor

zichzelf een duidelijker onderscheid te maken tussen de opwekking en de wederge-

boorte. Deze werden in radicaal-piëtistische kringen gewoonlijk als twee onderschei-

den fasen van de religieuze ontwikkeling gezien: de opwekking als iets dat van buiten

kwam, door een directe ontmoeting met God of met heilsdragers, en de wedergeboor-

te als het resultaat van een innerlijk veranderingsproces.130 Voor Bourignons geestelijk

moederschap impliceerde dit onderscheid tussen opwekking en wedergeboorte dat

God wel kinderen bij haar verwekt had, maar dat zij zelf ‘noch niet een eenig kind

voortgebragt’ had. Zij moest daarom tot haar spijt concluderen dat zij tot dan toe

onvruchtbaar (‘sterile’) gebleven was.131

De eerder door haar ‘in smert’ gebaarde kinderen beschouwde Bourignon bij nader
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inzien als zielen die zij in ‘pynen’ van God ontvangen had om te voeden maar uitein-

delijk ‘in vreughden’ hoopte te ‘herbaaren’.132 ‘Het welk een soodanige Ordre is’, zo

stelde Bourignon, ‘die tegens de natuurlijke Generatie strijt, die in Wellust ontfangt,

en met Smerten baard.’133 Daarin lag een toespeling besloten op Genesis 3,16, waar God

Eva liet weten dat zij voortaan met pijn kinderen zou baren. Door deze passage naar

haar eigen hand te zetten maakte Bourignon op subtiele manier kenbaar dat zij tot de

wedergeborenen behoorde: haar trof de straf die de vrouw na de zondeval was opge-

legd, niet meer.

Vanaf 1675 bleef Bourignon vurig hopen dat zij volmaakte kinderen zou voort-

brengen. Voor alle duidelijkheid omschreef zij nog eens welke eigenschappen en deug-

den een ‘Waar Kind Gods’ diende te bezitten.134 Zo onderscheidde zij vijftien ‘Hoeda-

nigheden der Liefdaadigheyd’135, acht ‘Gelukzaaligheden’136, twaalf ‘Vruchten van den

H. Geest’137 en zeven ‘Gaven van den H. Geest’138. Maar geen van haar volgelingen

bleek aan al deze criteria te kunnen voldoen. In haar brieven aan haar ‘kinderen’ hief

Bourignon daarover geregeld klaagzangen aan. Wellicht probeerde zij hen op die

manier te prikkelen of hoopte zij dat zij zich haar verdriet over haar ‘onvruchtbaar-

heid’ zouden aantrekken en bereid waren om hun leven te beteren. Zo zouden zij

alsnog tot volmaaktheid (‘perfection’) kunnen komen.139

In 1677 vroeg Bourignon zich opnieuw af waarom zij ondanks haar persoonlijke

omgang met de van God ontvangen zielen ‘onvruchtbaar’ bleef.140 Vanuit Hamburg

schreef zij op 29 mei van dat jaar aan haar in Sleeswijk achtergebleven ‘kinderen’:

Ik weet niet of sulks aan de Moeder, of aan de Kinderen schort, dat sy niet geboo-

ren worden en opgroeyen. Ik moet eens beproeven of niet mijne lichamelijke

Afwesendheyt, hun eer aan den dag brengen sal, dan mijne Tegenwoordigheyd.

Ik sal trachten hun aan God op te offeren, en haar altoos mede te deelen, de Lich-

ten, die hy my deelachtig maakt.141

Ofschoon Bourignon vanaf dat moment haar ‘kinderen’ meer op afstand probeerde te

houden, had dit niet het gewenste effect. Tot haar grote spijt moest zij in 1680 conclu-

deren dat zij nog altijd geen enkel kind had voortgebracht en dus onvruchtbaar was.142

Zelf meende zij voor God en de mensen alles gedaan te hebben wat een ‘Ware Moeder’

moest doen. Zij had haar belofte gehouden in tegenstelling tot de ‘kinderen’, die in

gebreke bleven. Zij waren daar echter, zo meende Bourignon, vrij in. God dwong nooit

iemand om het goede te doen en het was ook niet aan haar om iemand ergens toe te

dwingen.143

Netwerk van symbolische verwantschapsrelaties

Door zich ten opzichte van haar merendeels mannelijke volgelingen te positioneren

als de moeder aan wie zij gehoorzaamheid verschuldigd waren, keerde Bourignon de

hiërarchie van de man-vrouwverhouding symbolisch om in die van de moeder-kind-

relatie. Met haar beroep op het geestelijk moederschap creëerde zij tegelijkertijd een

geestelijk ‘huisgezin’, waarvan de leden zich via haar persoon ook met elkaar verbon-

den wisten. In dat opzicht vertoonde Bourignons gezelschap duidelijk overeenkom-
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sten met het huisgezin van Jean de Labadie. Diens volgelingen spraken hem aan met

‘papa’ en betitelden elkaar onderling als ‘frères’ en ‘soeurs’.144 De benamingen ‘broe-

ders’ en ‘zusters’ behoorden overigens tot het traditionele christelijke idioom. Al ten

tijde van het vroege christendom werden geloofsgenoten op die manier aangesproken

(zie bijvoorbeeld Rom 7 en 16,1; 1 Kor 1,10 3,1 4,6 en 7,29). Maar terwijl in de strak ge-

organiseerde gemeenschap der labadisten het geloof in de predestinatie de leden vere-

nigde, ontbrak het in Bourignons sociëteit aan een collectief ideologisch bindmiddel.

De enige bindende factor was Bourignons geestelijk moederschap, hetgeen ook in de

onderlinge aanspreekvormen tot uitdrukking kwam.

Aanspreekvormen
De in Bourignons kring gehanteerde aanspreekvormen symboliseerden de nieuwe

geestelijke orde waaraan de kinderen Gods deel hadden, een orde die gebaseerd was op

de via haar geestelijk moederschap geïnstalleerde verwantschapsrelaties. Bourignon

betitelde de groep van God ontvangen zielen als ‘mes enfants’.145 Deze refereerden

onderling aan haar als ‘onse (waarde) Moeder’ of ‘MaMere’ en spraken of schreven haar,

ongeacht hun leeftijd, aan als ‘ma (très) chère mère (en Jesus Christ)’, ‘Mama’, ‘Moeder

lief’ of ‘Seer Waardige Hoognoodige Ziels-Moeder’.146 Maria Hase bijvoorbeeld was

ouder dan Bourignon, maar betitelde haar toch als ‘Moeder’ en noemde zichzelf haar

‘Dochter’.147 Dat is des te opvallender omdat zij door Bourignon niet tot de van God

ontvangen zielen gerekend werd en door haar bijgevolg niet als ‘enfant’ maar als

‘soeur’ werd aangesproken.148 Kennelijk was de aanspreekvorm van ‘moeder’ niet

uitsluitend voorbehouden aan de ‘kinderen’.149 De ‘enfants’ betitelden elkaar, onder-

ling en ten overstaan van Bourignon, als ‘broeders’ (‘frères’) en ‘zusters’ (‘soeurs’),
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tenzij zij via bloedbanden met elkaar verbonden waren.150 Zo spreekt Maria Hase in

een van haar brieven aan Bourignon over ‘Broeder Franken’ en ‘Broeder Ewout’, maar

noemt zij haar eigen zoon kortweg ‘Conrad’.151

Bourignon was zich er terdege van bewust dat de door haar in haar brieven gehan-

teerde aanspreekvormen van dien aard waren, dat zij bij buitenstaanders verwarring

of hoongelach konden oproepen. Om dit te vermijden en haar ‘kinderen’ niet onnodig

in de problemen te brengen, betrachtte zij in haar correspondentie de nodige discretie.

Zo vermeed zij in sommige gevallen welbewust de aanspreektitel van ‘enfant’ of

verzweeg zij in haar brieven de identiteit van een bepaald ‘kind’. Aan Johan Ortt legde

Bourignon uit waarom zij dat deed:

En als ik u, Mijn Kind, niet noem door mijne Brieven, dat is uyt vrese, dat die

mochten komen, onder de oogen van die genen, dewelke van dit Geestelijke

Kindschap niet weten. [...] En nademaal ik u noch niet gevonden heb, boven de

menschelijke insichten, soo heb ik u niet durven in het Perikel stellen, om van de

Menschen veracht te worden. Om welke reden, dat ik selfs uwe Naamen verswe-

gen heb in mijne Brieven.152

De identiteit van het echtpaar Ortt-Pergens is ook in Bourignons briefpublicaties nooit

prijsgegeven.153 Swammerdam daarentegen is daarin wel met naam en toenaam

genoemd. In zijn geval is de oorspronkelijke aanspreekvorm van ‘enfant’ echter stee-

vast veranderd in ‘monsieur’ wanneer zijn naam in het opschrift van de betreffende

brief vermeld is.154 Op advies van Bourignon had Swammerdam dat zelf ook gedaan

toen hij in 1675 twee van haar brieven aan hem in zijn Ephemeri vita opnam. Buiten-

staanders zouden, zo meende Bourignon, niets begrijpen van hun geestelijke moeder-

kindrelatie, ‘parce que les personnes charnelles n’entendent les choses spirituelles’.155

Binnen het naar het huisgezin gemodelleerde netwerk dat zich rond Bourignons

persoon groepeerde, ontstonden zelfs dwarsverbindingen tussen haar (rooms-katholie-

ke) ‘eerstelingen’ in de Zuidelijke Nederlanden en haar (protestantse) ‘kinderen’ in het

noorden. Illustratief is het voorstel van Swammerdam om een exemplaar van zijn

Ephemeri vita aan Nicolas Lambert in Rijsel te schenken. De bekeerde geleerde zal daar-

mee zijn erkentelijkheid hebben willen betuigen aan de pastoor die de vroegere geeste-

lijke vader van zijn geestelijke moeder was geweest. Uiteraard moest binnen de gegeven

verhoudingen een dergelijk voorstel eerst aan Bourignon worden voorgelegd. Haar

reactie onderstreept nog eens hoezeer in het door haar vervulde geestelijk moederschap

macht en liefde in elkaar grepen. Bourignon stelde Swammerdam voor om zijn studie

van de eendagsvlieg niet aan Nicolas Lambert te geven maar aan de Mechelse kanunnik

Pierre Noels, die Nederlands kon lezen. Noels was naar Bourignons zeggen altijd zeer

nieuwsgierig geweest, zodat hij zeker in Swammerdams werk geïnteresseerd zou zijn.

Maar bovenal was Noels een kind dat zij zeer had liefgehad: ‘C’est un Enfant que j’ay

fort aimé pour sa vertu & justice’.156

Door dezelfde moederborst gezoogd
Trekken we de moederschaps- en melkmetafoor verder door, dan zouden we zelfs van

symbolische melkrelaties kunnen spreken. De zogeheten zuigelingen werden immers

allen door dezelfde moederborst gezoogd. In hoeverre dit de onderlinge betrekkingen
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tussen Bourignons volgelingen beïnvloedde, is moeilijk te zeggen. In de zeventiende-

eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden, waar in elitekringen van de diensten

van huurzogen gebruikgemaakt werd, gold geen incestverbod op melkverwantschap.

In verschillende Arabische en andere moslimlanden is een dergelijk verbod voor kinde-

ren uit verschillende families die door één en dezelfde min worden gezoogd, tot op de

dag van vandaag van kracht.157 Toch konden melkrelaties ook in de Republiek der

Verenigde Nederlanden wel bepaalde verwantschapssentimenten oproepen.158 Egodo-

cumentspecialist Rudolf Dekker geeft daarvan een mooi voorbeeld, dat hij ontleent

aan de autobiografie van Willem van den Hull.159 Deze in 1778 geboren Haarlemse

kostschoolhouder ontwikkelde een levenslange vriendschap met het door zijn moeder

gezoogde kindje van een welgestelde vrouw die het niet zelf kon voeden. Voor Van den

Hull was het vanzelfsprekend dat hij, ondanks het standsverschil, bevriend bleef met

zijn zoogbroer; zij waren immers ‘aan dezelfde bron gelaafd’. In een van de brieven die

Bourignons volgelingen met elkaar wisselden160, is een vergelijkbare uitdrukking te

vinden, waaruit kan worden afgeleid dat een gevoel van zoogbroederschap ook hen

niet vreemd was:

want wij moesten daar nogh om laggen, en seijde flores [Claes Floris, MdB] was

soo vol vrugden doen hij verlof had om bij a.b. [Antoinette Bourignon, MdB] te

koomen dat hij sigh selfs door grooten haest bijna vergadt, dan hij hadt in langh

geen tit gesoogen.161

Floris had maandenlang op Noordstrand gebivakkeerd en dus geruime tijd de nabij-

heid van zijn geestelijke moeder moeten missen. Het citaat is afkomstig uit een brief

van De Lindt aan Swammerdam en zou erop kunnen wijzen dat Bourignons volgelin-

gen, of althans een aantal van hen, een groepstaal ontwikkelden waarin hun gevoel

van verbondenheid met haar en via haar met elkaar, tot uitdrukking werd gebracht.

Ook de testamentaire bepalingen van de officiële leden van Bourignons sociëteit van

ware christenen getuigen van een groepsbinding die de formele bloedbanden door-

kruiste, ja zelfs oversteeg. Zo werden in de testamenten van Bourignon, Tiellens en

Van de Velde de naaste geloofsverwanten tot universeel erfgenaam benoemd, terwijl de

bloedverwanten alleen pro forma genoemd werden.162

Opvallend is echter dat Bourignon buiten de contracten die zij met enkele volge-

lingen afsloot, niets ondernam om de onderlinge banden tussen de groepsleden in

formele of rituele zin te verstevigen. Integendeel. Zij was er juist op uit deze zoveel

mogelijk te ontmoedigen. Zo weigerde Bourignon zelf het meterschap van kinderen

die volgelingen van haar voortbrachten, en ontzegde zij mannelijke groepsleden het

peterschap over deze kinderen.163 Onderlinge huwelijken waren, in tegenstelling tot

de praktijk in het huisgezin van Jean de Labadie, uit den boze.164 Verschillende over-

wegingen zullen Bourignons afwerende houding hebben bepaald: vrees voor onder-

mijning van de door en rond haar persoon gecreëerde symbolische verwantschapsrela-

ties, afkeer van sektevorming en ten slotte een sterke eindtijdverwachting, die in haar

optiek specifieke eisen stelde aan haar en aan haar gevolg. Naar Bourignons stellige

overtuiging strookte het huwelijk niet met het streven om volmaakt te leven. In haar

optiek diende, nu ‘het Vonnis des oordeels’ geveld was en ‘de periculen om Ligchaam

en Ziele te verliesen soo meenigvuldig’ waren, de gerichtheid op God voorop te staan

‘ik moet spreken’
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in plaats van te trouwen en ‘noch Kinderen met sich [te] leyden in die selfste Elende’

waarin de mens thans verkeerde.165 Het ging, zo hield zij haar volgelingen voor, louter

en alleen nog om het individuele zielenheil veilig te stellen en een kind Gods te

worden, waartoe zij als ‘moeder der ware christenen’ het aangewezen medium was.

De originele wijze waarop Bourignon een katholiek model als het geestelijk

moederschap naar haar hand wist te zetten, stelde haar kortom in staat om haar reli-

gieus leiderschap daadwerkelijk vorm te geven. Door zich als ‘moeder van de ware

christenen’ te afficheren kon zij zich op een gezaghebbende en tevens affectieve wijze

tot haar gevolg verhouden. In die zin fungeerde haar ‘moederschap’ niet alleen als

middel om haar maatschappelijke status van ongehuwde vrouw te verhogen, maar was

het ook het belangrijkste instrument om zich binnen haar eigen kring te kunnen po-

sitioneren. Door gebruik te maken van de metafoor van het moederschap wist

Bourignon de hiërarchie van de man-vrouwverhouding én de gezagsverhouding

tussen geestelijken en leken symbolisch om te keren in die van een moeder-kindrela-

tie en daarmee als leek vorm te geven aan de door haar opgeëiste geestelijke rol.

Tegelijkertijd werd het hierdoor mogelijk het rond Bourignons persoon gevormde

netwerk te transformeren tot een nieuw, op spirituele banden gebaseerd, symbolisch

verwantschapssysteem waarin de volgelingen zich via hun geestelijke moeder als broe-

ders en zusters met elkaar verbonden wisten.

Zolang de communicatie via brieven verliep en het moederschap dus metaforisch

bleef, riep de wijze waarop Bourignon haar geestelijk leiderschap vervulde en haar

autoriteit liet gelden, in eigen kring weinig weerstand op. Wanneer de ‘kinderen’

echter de lijfelijke aanwezigheid van hun ‘moeder’ zochten, dan leidde dat, zo zal in

het volgende hoofdstuk duidelijk worden, niet zelden tot spanningen en conflicten. In

de praktijk bleek het ‘kind’ meer dan eens niet aan de wensen van de ‘moeder’ te

voldoen en omgekeerd.
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