
Slotbeschouwing

Door haar leven, werk en aanhang had Antoinette Bourignon zich zo’n ongebruike-

lijke plaats in het spirituele landschap van de zeventiende eeuw verworven, dat

sommigen zelfs aan haar realiteit begonnen te twijfelen. Al tegen het einde van de

zeventiende eeuw schijnt het bestaan van Bourignon in twijfel getrokken te zijn.1 En

dat terwijl er bewijzen te over zijn van het tegendeel: door Bourignon ondertekende

notariële aktes, haar autobiografische geschriften, gedichten, brieven, traktaten,

rekesten en contracten met diverse compagnons die bereid waren geld te investeren in

de sociëteit van ware christenen. Vanwaar dan toch die twijfel en zelfs ontkenning van

Bourignons bestaan? Was dat omdat het nu eenmaal onbestaanbaar geacht werd dat

een zeventiende-eeuwse vrouw het recht van spreken opeiste en zelf haar geschriften

publiceerde? Door tijdgenoten was om die reden al eens opgemerkt dat er achter

‘Antoinette Bourignon’ een mannelijke auteur moest schuilgaan. Maar tegenover deze

scepsis over de sekse van Bourignon staan de eigentijdse getuigenissen van haar volge-

lingen, die ieder op hun eigen manier kenbaar maakten dat zij haar persoonlijk

kenden, haar als hun geestelijke moeder beschouwden en ervan overtuigd waren dat

zij door God gezonden was om Zijn boodschap te verkondigen.

Voor Bourignons volgelingen was het een uitgemaakte zaak dat zij een van Gods

‘ware profeten’ was, die van Hem de opdracht had gekregen om de ‘ware christenen’ op

aarde te verzamelen opdat zij gered zouden worden. Wie dan toch, zoals Van der Linde,

suggereert dat Bourignon een simulant was, gaat voorbij aan de betekenis die haar door

haar volgelingen werd toegekend en bagatelliseert het oordeelsvermogen van deze aan-

hangers. Met zijn negatieve oordeel over Bourignon stelde Van der Linde zich bovendien

op het standpunt dat er maar één waarheid is en dat de kerkhistoricus of theoloog beter

dan partijdige tijdgenoten in staat is om daarover uitspraken te doen. Het is echter zeer

de vraag of er wel een ‘ware’ Antoinette Bourignon is, niet alleen omdat mensen nu een-

maal geen eendimensionale wezens zijn, maar ook omdat personen en boeken niet los

gezien kunnen worden van hun receptie.2 Dit betekent dat beeld en werkelijkheid onlos-

makelijk met elkaar verbonden zijn en dat Bourignon als persoon verweven is met de

beelden die zowel tijdens haar leven als daarna van haar gevormd zijn.

Opvallend is dat Bourignon niet alleen in haar eigen tijd maar ook na haar dood

nog zeer heftige en tegenstrijdige reacties wist op te roepen. Tekenend zijn de haaks

op elkaar staande interpretaties van haar leven en werk waarmee Pierre Poiret en Pier-

re Bayle tegen elkaar opboden. Ten dele zijn deze terug te voeren op hun positieve dan

wel negatieve waardering voor het gedachtegoed van Bourignon en voor het gezag dat

zij zich als vrouw aanmat. Ging het hier voor Poiret om een exponent van de mystiek

en om een ‘theodidact’, voor Bayle ging het om een exponent van het ‘enthousiasme’

en om een oplichtster. Beiden onderbouwden hun interpretaties door naar Bourignons

geschriften en/of handelen te verwijzen, maar belichtten tegelijkertijd slechts één kant

van haar leven, werk en persoon.3 Vergelijkbare vormen van reductionisme zijn ook in

541



de latere historiografie over haar nog waar te nemen. Van der Linde bijvoorbeeld

onderkende de tegenstrijdigheden in Bourignons geschriften, maar koos ervoor om

deze af te wentelen op de karakterstructuur van de auteur en meende haar als een

‘pathologische leugenaarster’ terzijde te kunnen schuiven. Björkhem, die een psycho-

analytische benadering hanteerde, kon haar alleen maar als ‘hysterica’ typeren. Van der

Does, ten slotte, negeerde alle ambivalenties en pleitte vooral voor eerherstel door

Bourignon een bijzondere plaats onder de mystici van haar tijd te willen toekennen.

Zelf heb ik geprobeerd zo veel mogelijk oog te houden voor de tegenstrijdigheden

in Bourignons geschriften en optreden, en deze niet te snel terzijde te schuiven of in

te passen in een sluitende verklaring. Ik was in de eerste plaats immers juist in datge-

ne geïnteresseerd wat zo onbestaanbaar geacht werd: de vraag hoe een zeventiende-

eeuwse vrouw zonder enige formele theologische scholing, en zonder haar sekse te

ontkennen of te verhullen, als geestelijk leidster kon fungeren. Hierbij heb ik gekozen

voor een contextuele benadering en is mijn aandacht vooral uitgegaan naar de wissel-

werking tussen Bourignons persoonlijke levensgang, de context van de groepsvor-

ming waarin zij haar ideeën uitwerkte en probeerde toe te passen, en de structuur en

modaliteiten van haar spiritueel leiderschap. Dit leidde al snel tot het inzicht dat

Bourignon zich aan de buitenwereld presenteerde als het door God gezonden instru-

ment, maar dat zij tegelijkertijd alle activiteiten die zij achter de schermen verrichtte

om als zodanig in de publiciteit te kunnen treden, zorgvuldig voor de buitenwacht

poogde te verhullen.4

Toch is met de wetenschap dat het verzwijgen van een deel van de werkelijkheid

Bourignons geloofwaardigheid als profetes diende, het raadsel nog niet opgelost.

Want hoe was het mogelijk dat zij ondanks de vigerende gendercodes, die vrouwen

zwijgzaamheid en ondergeschiktheid aan mannen voorschreven, erin slaagde het

recht van spreken op te eisen en zich op te werpen als geestelijk leidster van een groep

volgelingen die overwegend uit mannen bestond? En welke betekenissen kunnen er

ten slotte aan de tegenstrijdigheden in Bourignons teksten worden toegekend?

Religie als middel tot zelfverwerkelijking
De manier waarop Antoinette Bourignon haar persoonlijke identiteit als het door God

gezonden instrument ontwikkelde en representeerde, moet niet direct beschouwd

worden als een vorm van opportunisme of als het resultaat van louter persoonlijke

ambities, maar veeleer als haar invulling van of richting geven aan het proces dat

besloten ligt in het zoeken naar een eigen levensvervulling. Dit proces kan begrepen

worden als het resultaat van een wisselwerking tussen wat iemand persoonlijk

beweegt en de mogelijkheden en beperkingen van diens sociaal-culturele omgeving.

In Bourignons geval reikten het burgerlijke handelsmilieu waarin zij opgroeide en het

klimaat van de Contrareformatie, dat zijn stempel drukte op het religieuze leven van

het vroegzeventiende-eeuwse Rijsel, een repertoire van mogelijkheden aan waaruit zij

als individu, binnen de mogelijkheden die haar als vrouw geboden werden, bewust of

onbewust eigen keuzes maakte. Bourignon liet zich vooral leiden door het religieuze

repertoire, dat haar in staat stelde wegen te bewandelen die voor meisjes uit haar

milieu gewoonlijk ontoegankelijk waren. Op vergelijkbare wijze als bij de joodse

koopmansvrouw Glikl Bas Judah Leib, de katholieke ursuline en zendeling Marie de

l’Incarnation en de bloemenschilderes en labadiste Maria Sibylla Merian – drie tijdge-
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notes die Natalie Zemon Davis in Women on the margins ten tonele voert – bood religie

dus ook voor Bourignon de mogelijkheid tot zelfverwerkelijking.5

Typerend voor Bourignon is dat zij niets liever wilde dan zich dienstbaar maken

aan God zonder zich aan een religieuze gemeenschap te willen binden. Het directe en

persoonlijke contact dat zij met God zei te ervaren, maakte dat zij van Hem persoon-

lijk wilde horen wat Hij van haar verlangde. Toen dat bleek te botsen met wat Bourig-

nons ouders van hun dochter verwachtten, besloot zij met hen te breken. Zo verliet zij

al op achttienjarige leeftijd haar geboortestad Rijsel om op zoek te gaan naar ‘de

wildernis’. In dit opzicht vertoont haar levensverhaal een opvallende parallel met dat

van Franciscus van Assisi. Een reeks van gesprekken met geestelijken die openstonden

voor haar ascetische levensidealen, leidde ertoe dat Bourignon haar roeping geleidelijk

aan vorm en inhoud kon geven. Haar eigen biechtvader in Rijsel, Nicolas Lambert, met

wie zij ook na haar vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden contact bleef onderhouden,

de pastoor van Blaton, Georges de Lille, en de aartsbisschop van Kamerijk, Franciscus

van der Burch, met wie zij na haar vlucht uit Rijsel in contact kwam, speelden hierbij

een cruciale rol.

Uiteindelijk keerde Bourignon toch weer terug naar Rijsel en leek zij bereid te zijn

binnen de institutionele kaders van de rooms-katholieke kerk invulling te geven aan

wat zij als haar levensproject beschouwde, zij het op solistische wijze. Zo bracht zij

enkele jaren door in de kluis bij de buiten de stadsmuren van Rijsel gelegen kerk van

Saint-André. In 1653 vond Bourignon een nieuwe bestemming in het liefdadigheids-

werk en werd zij regentes en meesteres van Notre-Dame des Sept-Douleurs te Rijsel – een

functie die zij in 1662 moest neerleggen na de ‘ontdekking van de toverij’. Naar alle

waarschijnlijkheid was deze collectieve manifestatie van ‘duivelse bezetenheid’ een

reactie op of uitvloeisel van het strenge regiem van bidden, geestelijk onderricht,

werken en soberheid dat Bourignon de aan haar zorgen toevertrouwde meisjes had

opgelegd. In die zin is het gasthuis misschien wel te beschouwen als een soort proef-

tuin waar Bourignon het geestelijk leiderschap oefende en kunnen de negen jaar waar-

in zij hier de scepter zwaaide, worden aangemerkt als ‘het voorspel’.

De jaren tussen 1662 en 1667 stonden in het teken van eerherstel, maar vormden

tevens de opmaat tot een nieuwe toekomst. Via Gent en Brussel kwam Bourignon in

1663 in Mechelen terecht, waar zij haar zaak bij de Grote Raad aanhangig wilde maken.

In de genoemde steden kwam zij in contact met geestelijken die met het jansenisme

sympathiseerden en een strenge, introverte benadering van het geloof voorstonden.

Wat zij van hen hoorde over de lekenparticipatie, de genadeleer en het volmaakte

berouw sprak haar aan. Ongetwijfeld was Bourignons sympathie voor hun standpun-

ten mede ingegeven door de partijstrijd tussen de jansenisten en de jezuïeten, met wie

zij eerder in haar zoektocht naar de invulling van haar roeping in conflict gekomen

was. De gesprekken met Ignaas Gillemans, Johannes Vernimmen, Aimé Coriache en

Christiaan de Cort resulteerden in een nieuwe invulling van Bourignons roeping. God

zou haar hebben opgedragen om het ware christendom op aarde te herstellen door een

nieuwe op het evangelie geïnspireerde leefgemeenschap te stichten. Het was aan haar

om die boodschap uit te dragen en om de ‘kinderen Gods’ te verzamelen. Uit de erken-

ning die Bourignon binnen de kring van geestelijke vrienden ten deel viel en de vreug-

de van De Cort om in haar een ‘vriendin Gods’ te hebben gevonden, kan worden afge-

leid dat zij de juiste toon in een bekend religieus register had weten aan te slaan. Dank-
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zij de betrokkenheid van De Cort bij de bedijking van het Noord-Duitse waddeneiland

Noordstrand, diende zich tevens een concrete locatie aan waar die gemeenschap

gevestigd zou moeten worden. Zo kreeg Bourignons verlangen naar de wildernis

opnieuw een geografische invulling: op het noordelijk gelegen eiland zou de beoogde

leefgemeenschap van ware christenen gevestigd moeten worden. Samen met De Cort

verliet zij nog voor het einde van het jaar 1667 de Zuidelijke Nederlanden met het plan

om, via Amsterdam, door te reizen naar Noordstrand.

Bourignons besluit om de Zuidelijke Nederlanden te verlaten, was ook ingegeven

door het gevoel dat haar rol daar was uitgespeeld. Als leek en als vrouw stuitte zij op

grenzen die haar deden inzien dat zij haar boodschap niet openlijk bekend zou

kunnen maken zolang zij in het rooms-katholieke zuiden bleef. Zij weigerde namelijk

om haar geschriften aan een kerkelijke censor voor te leggen. De oude religieuze tradi-

tie van de Godsgezant, die Bourignon zich had toegeëigend, botste dus niet alleen met

maatschappelijke normen en waarden maar ook met de kerkelijke hiërarchie. Door in

1667 de haar zo vertrouwde rooms-katholieke omgeving te verruilen voor de onbe-

kende en geheel nieuwe leefwereld van de pluriconfessionele Republiek der Verenigde

Nederlanden, onttrok Bourignon zich aan de bevoogding van de rooms-katholieke

geestelijkheid. Op die manier wist zij nieuwe mogelijkheden voor zichzelf te creëren.

Toen het vertrek naar Noordstrand op de lange baan geschoven moest worden en

De Cort in 1669 in Amsterdam in de gevangenis belandde, zag Bourignon zich genood-

zaakt al haar organisatietalenten aan te spreken en zijn tegenstanders schriftelijk van

repliek te dienen. Zes maanden later mocht De Cort de gevangenis verlaten, maar zeer

kort daarna overleed hij. Daarmee verloor Bourignon een van haar belangrijkste advi-

seurs, al erfde zij wel de door hem nagelaten goederen en rechten op Noordstrand. Het

zou niettemin nog tot 1671 duren voordat zij met een kleine groep volgelingen naar

Sleeswijk-Holstein afreisde in de hoop alsnog bezit te kunnen nemen van het eiland.

De Corts boedel bleek echter zodanig met schulden beladen te zijn dat Bourignon

uiteindelijk genoodzaakt was haar plannen met Noordstrand op te geven.

Tijdens haar verblijf in het lutherse Duitsland bleek al snel hoe beperkt Bourignons

handelingsmogelijkheden daar waren. Als rooms-katholieke vrouw, die in de optiek

van de lutherse predikanten ketterse gedachten verkondigde en die zich ten onrechte

het recht op spreken had toegeëigend, werd Bourignon door kerk en overheid herhaal-

delijk het zwijgen opgelegd. Zij bleef echter ook in de jaren waarin haar een drukver-

bod was opgelegd en zij het risico liep gearresteerd te worden, naar mogelijkheden

zoeken om toch haar stem te kunnen laten horen en om eenieder die bereid was het

ware christendom te omarmen, te instrueren.

Het moge duidelijk zijn dat grondig onderzoek van het repertoire dat Bourignon

ter beschikking stond, inclusief alle mogelijkheden en beperkingen die eruit voort-

vloeiden, een vereiste is om iets te kunnen begrijpen van de weg die zij in haar leven

gegaan is. Een gevolg van deze benadering is echter ook dat sommige kwesties in deze

biografie meer aandacht hebben gekregen dan andere. Debet daaraan is ook de aard

van het overgeleverde bronnenmateriaal, die maakt dat verschillende vragen over het

hoe of wat van Bourignons geestelijk leiderschap onbeantwoord moeten blijven. Zo is

er in La vie extérieure en in haar brieven nauwelijks informatie te vinden over de relatie

van Bourignon met haar ouders en met haar zuster.6 Het weinige dat zij erover

meedeelt, is bovendien niet consistent. Haar afwijzing van het huwelijk en haar
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oproep aan gehuwde paren om het huwelijk niet te consumeren, roepen vragen op

over de beleving van haar eigen seksualiteit. Maar ook daarover kan alleen maar gespe-

culeerd worden. Onduidelijk blijft ook welke rol Christus in haar invulling van het

geestelijk moederschap speelde. Hij lijkt door haar in elk geval niet als bruidegom te

zijn beschouwd, omdat zij die rol aan God zelf toebedeelde, overigens zonder Hem in

bruidegomstermen te omschrijven.

Wel duidelijk is dat Bourignon het geloof tot een strikt persoonlijke band met God

maakte en dat zij zichzelf presenteerde als het laatste redmiddel dat God de zondige

mensen op aarde biedt. In de zelfdefinitie speelden Bourignons autobiografische

geschriften een cruciale rol, met name La Parole de Dieu, ou sa vie interieure. In deze

geestelijke autobiografie ontwikkelde Bourignon zich tot een subject dat als het

passieve instrument van God actief wilde zijn in de wereld. Dit impliceerde de breuk

met haar bloedverwanten en leidde tot de schepping van een nieuw, zelfgekozen fami-

lieverband, waarbinnen Bourignon haar spiritueel leiderschap vorm wist te geven

door middel van het geestelijk moederschap. Door zich als ‘moeder van de ware

christenen’ te afficheren was Bourignon immers in staat om zich op een gezaghebben-

de en tevens affectieve wijze tot haar gevolg te 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 positioneren. Door gebruik te maken van de metafoor van

het moederschap wist zij de hiërarchie van de man-vrouw-verhouding én de gezags-

verhouding tussen geestelijken en leken symbolisch om te keren in die van een

moeder-kindrelatie, waardoor zij als leek vorm kon geven aan de door haar opgeëiste

geestelijke rol.

Kortom, Bourignons identiteit kreeg nader vorm in een netwerk van relaties: in

haar dialoog met God, maar ook in de dialoog met de jansenistisch georiënteerde

geestelijken in de Zuidelijke Nederlanden en haar latere volgelingen in de Noordelijke

Nederlanden, die na lezing van haar geschriften contact met haar zochten en bereid

waren zich aan haar gezag te onderwerpen. Zij voegden zich in de rol van het kind en

beschouwden Bourignon als hun geestelijke ‘moeder’, door wie zij gebaard waren als

‘kinderen Gods’. Zij kenden Bourignon tevens bepaalde bovennatuurlijke gaven en

kwaliteiten toe. In godsdienstsociologische termen bezien kan daarom gesteld worden

dat Bourignons spiritueel leiderschap op charisma steunde.

Het bespelen van de drukpers
Het was overigens pas na haar intrede in de in godsdienstig opzicht zo pluriforme

samenleving van de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden, dat

Bourignon via het gesproken en geschreven woord haar spreekpositie kon opeisen. In

de Zuidelijke Nederlanden was publicatie van haar werk onmogelijk, omdat alles aan

een kerkelijke censor zou moeten worden voorgelegd. In Amsterdam daarentegen,

waar Bourignon zich in december 1667 vestigde, heerste vrijheid van drukpers. Hier

verschenen al in 1668 haar eerste traktaatjes in druk. Met de aanschaf van een eigen

drukpers in 1669 hoopte Bourignon niet langer van de commerciële drukkers afhan-

kelijk te zijn. Probleem was echter dat drukken een vak was dat haar volgelingen in de

praktijk moesten leren en dat, als we Bourignon moeten geloven, met veel problemen

gepaard ging. Al snel zag zij zich daarom genoodzaakt om toch weer een beroep te
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doen op professionele drukkers. Toen in februari 1674 tijdens het verblijf in Husum

haar drukpers in beslag genomen werd, besloot Bourignon voortaan alles in de

Republiek der Verenigde Nederlanden te laten drukken en de verantwoordelijkheid

over te dragen aan haar Hollandse vrienden. Deze namen ook een deel van de finan-

ciering op zich. In 1678 stuurde Bourignon twee volgelingen naar Amsterdam om ter

plaatse de kopij gereed te maken en nauwlettend toezicht te houden op het drukpro-

cédé. Zij wist zich verzekerd van de steun van een nieuwe geldschieter, de Amster-

damse koopman Gerard Bode, en hoopte dat alles wat nog niet gedrukt was nu alsnog

ter perse gebracht zou worden. Door een beroep te doen op drie verschillende drukke-

rijen slaagden Pierre Poiret en Ewoud de Lindt er vervolgens in om in twee jaar tijd

maar liefst dertig nieuwe uitgaven van Bourignons geschriften te laten drukken.

Om de ware christenen te instrueren maakte Bourignon bij voorkeur gebruik van

brieven. Door deze vervolgens in bewerkte vorm te publiceren, kon zij een veel grote-

re groep bedienen dan de schare volgelingen die zich inmiddels rond haar persoon

verzameld had. Via het gedrukte woord kon Bourignon zich bovendien profileren als

goddelijk medium zonder dat haar sekse onmiddellijk in het geding was. Het was

immers niet Antoinette Bourignon die sprak, maar God die haar als Zijn instrument

gebruikte. Zolang de communicatie via brieven verliep en het moederschap metafo-

risch bleef, stelde dit Bourignon in staat haar autoriteit te laten gelden. Wanneer

‘kinderen’ echter de lijfelijke aanwezigheid van hun ‘moeder’ zochten, leidde dat niet

zelden tot grote problemen. In de praktijk bleek het ‘kind’ meer dan eens niet aan de

wensen van de ‘moeder’ te voldoen en omgekeerd.

Geen systematisch uitgewerkte leer
In 1674 introduceerde Bourignon de metafoor van de drie bruggen die moesten

worden overgestoken om het Nieuwe Jeruzalem, en dus het eeuwig heil, te kunnen

bereiken. De eerste brug stond gelijk aan het verlaten van de wereld, de tweede aan het

verzaken van de begeerte en de derde aan het verloochenen van de eigen wil en de

volledige overgave aan Gods wil. In dit beklemtonen van een ascetische en op God

gerichte levenswijze vertonen de geschriften die Bourignon voor en na haar vertrek uit

de Zuidelijke Nederlanden schreef, een opvallende continuïteit. Toch ging zij al vrij

snel na haar vestiging in Amsterdam nieuwe accenten leggen in wat zij als haar

zending beschouwde. Dat was te danken aan haar kennismaking met de multiconfes-

sionaliteit in haar nieuwe verblijfplaats en aan haar discussies met de mystieke chili-

asten Petrus Serrarius en Jan Amos Comenius, de cartesiaanse theoloog Abraham

Heidanus, haar geestverwant én concurrent Jean de Labadie en diens medestandster

Anna Maria van Schurman, en vertegenwoordigers van de diverse kerkgenootschap-

pen die in Amsterdam gevestigd waren. Voortaan besloot Bourignon zich niet langer

uitsluitend op het rooms-katholieke volksdeel te richten waaronder zij tot die tijd

gemeend had de ware christenen te moeten zoeken. In plaats daarvan hechtte zij eraan

de verschillen tussen de verschillende confessies te overbruggen en juist datgene te

beklemtonen wat zij gemeenschappelijk hadden. Zij zou gezonden zijn om de

verschillen tussen de diverse kerkgenootschappen te overstijgen en om in een voor

allen herkenbare taal te spreken. Het is niet uitgesloten dat Bourignon zich hierin liet

inspireren door de plannen voor een universeel christendom waarvan haar geestver-

wanten Serrarius en Comenius zulke vurige pleitbezorgers waren.
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De interconfessionele, irenische richting die Bourignon na haar vestiging in

Amsterdam insloeg, impliceerde dat de religieuze praxis een veel grotere waarde

moest worden toegekend dan de orthodoxie. Calvinistische leerstellingen als het

verzoenende karakter van Christus’ kruisdood, die daarmee voor alle zonden voldaan

zou hebben, en de predestinatie waren, zo hield zij Van Schurman in 1668 voor, zelfs

een belemmering voor een vroom leven. Daarmee zette zij zich ook expliciet af tegen

de gedachte dat de zaligheid afhankelijk was van het lidmaatschap van een bepaalde

kerk. Maar Bourignon nam niet alleen stelling tegen een dogmatische benadering van

het geloof, zij stelde ook de directe verlichting door de Heilige Geest boven het gezag

van de Schrift en boven dat van de kerkelijke autoriteiten.

Vanaf het moment dat zij in 1668 haar eerste geschriften begon te publiceren,

ontving Bourignon brieven van lezers die van haar nadere uitleg wilden hebben over

bepaalde zaken of die haar hun eigen vragen en problemen voorlegden. Bourignon

diende deze lezers van advies door haar raadgevingen zoveel mogelijk op hun persoon-

lijke situatie af te stemmen en hun voor te houden welke keuzes zij moesten maken

als zij het eeuwige heil wilden bereiken. Dit leidde er tevens toe dat Bourignon haar

denkbeelden over allerlei moraal-theologische en praktisch-theologische onderwer-

pen, ten dele in reactie op vragen van anderen uitwerkte. In die zin was er sprake van

een ‘vraaggestuurde’ theologie, wat ertoe leidde dat zij op bepaalde punten haar idee-

ën herzag of bijstelde maar andere zaken onbesproken liet.

Bourignon bouwde kortom op zeer eclectische wijze haar eigen gedachtegoed

verder uit zonder dat zij haar opvattingen in een systematisch uitgewerkte leer vast-

legde. Dat maakt het niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk om haar op een specifieke

theologische positie of kerkhistorische typering vast te leggen. Zij kan bijvoorbeeld op

grond van haar eigen religieuze ervaringen en haar spirituele, op de ervaring gerichte

benadering van het christelijke geloof tot de mystici gerekend worden. Tevens zijn er

in haar opvattingen over de verloochening van de eigen wil en de onderwerping daar-

van aan de wil van God elementen uit het quiëtisme te onderkennen. Maar in haar

nadruk op een actief geloofsleven kan Bourignon ook beschouwd worden als een

representant van het piëtisme, al hield zij er ten aanzien van de Schrift, genadeleer en

ecclesiologie zeer eigenzinnige opvattingen op na die niet altijd strookten met die van

andere radicale piëtisten. Ten slotte wijzen Bourignons dédain voor geloofsbelijdenis-

sen en kerkelijke instituties en haar kanttekeningen bij de teksten van de evangelisten,

die geen volmaakte kennis van God gehad zouden hebben, vooruit naar de religiekri-

tiek en rationalistische benadering van de bijbel die in de Verlichting opgang maak-

ten.7

Belangrijk is echter om voor ogen te houden dat het Bourignon in haar geschriften

niet te doen was om de systematische uitwerking van een leer, maar veeleer om het

ontwerpen en aanreiken van antwoorden op praktische vragen en problemen die haar

werden voorgelegd. Dat verklaart ook waarom het grootste deel van Bourignons oeu-

vre uit briefpublicaties bestaat, waarin zij zich tot reële adressaten verhoudt en waar-

in de inhoud en toonzetting afgestemd waren op een wisselende groep ‘eerste lezers’.

Door de brieven waarin zij haar adviezen en instructies verwoordde in hun oorspron-

kelijke vorm en in tamelijk willekeurige volgorde te publiceren, waren tegenstrijdig-

heden en doublures niet te voorkomen. Dit alles maakt dat het weinig zinvol is om

Bourignon gebrek aan theologische kennis te verwijten, zoals Kolakowski meende te
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moeten doen, of om alsnog, zoals Van der Does heeft geprobeerd, Bourignons gedach-

tegoed in een leer te willen samenvatten.8

Dynamiek van tegenspreken en beamen
Het soort tegenstrijdigheden of inconsistenties dat Bourignons teksten kenmerkt, is

echter niet uitsluitend terug te voeren op de praktische wijze waarop zij haar gedach-

tegoed heeft uitgewerkt. Zij verwijzen in mijn optiek ook naar een spanningsveld dat

in de eerder aan Bourignon gewijde studies nooit is onderkend of getraceerd. Dit span-

ningsveld houdt direct verband met Bourignons aanspraak op een religieuze spreek-

positie. Dat plaatste haar namelijk voor een dilemma: hoe als vrouw geloofwaardig te

blijven, terwijl tegelijkertijd de gevestigde normen en waarden worden doorbroken.

Wat het dilemma waarvoor Bourignon zich geplaatst zag, in concreto betekende,

kan begrijpelijk worden gemaakt met behulp van het van de antropologen Edwin en

Shirley Ardener afkomstige double-voiced-concept, dat door Elaine Showalter is toege-

past op de literatuurgeschiedenis en door Annelies van Heijst en Marjet Derks geïn-

troduceerd is in het historisch onderzoek naar vrouwen en religie.9 ‘Double voiced’

(meerstemmigheid) is een dynamisch concept, dat verwijst naar de verscheidenheid

van elkaar kruisende en overlappende sociaal-culturele circuits binnen samenlevin-

gen, waarin groepen en individuen, al naar gelang hun sociale en individuele iden-

titeit, meer of minder invloedrijke posities innemen. Van Heijst en Derks willen dit

concept gebruiken om ‘de dubbelzinnige verhouding van vrouwen ten aanzien van het

dominante christelijke vertoog beter te begrijpen’.10 Analoog aan het meerstemmige

karakter van samenlevingen zijn er immers ook binnen de christelijke traditie domi-

nante mannelijke stemmen te onderscheiden en daarnaast monddode stemmen, waar-

onder die van vrouwen, die niet buiten of los van het dominante vertoog staan maar

binnen dezelfde taalruimte en symbolische orde meepraten én tegenspreken. ‘Mond-

dood’, hier opgevat als een relationeel en sociologisch begrip, zijn dus die stemmen

oftewel groepen en individuen wier spreken niet gehoord wordt en dus weinig of geen

invloed heeft. Een vertooganalyse van de verschillende stemmen impliceert een ontle-

ding van de dynamiek van de hierin besloten liggende machtsverhoudingen, die voort-

durend gevestigd en bevochten moeten worden. Zo kan, stellen Van Heijst en Derks,

duidelijk worden dat de ‘monddode stemmen’ hun ‘eigenheid’ uitdrukken in termen

van het dominante vertoog, bijvoorbeeld door verschuivingen, verdraaiingen of omkerin-

gen van betekenissen die gewoonlijk aan bepaalde begrippen worden toegekend.11 Te

denken valt aan de manier waarop dominante en dus vertrouwde concepten, vaak

theologische denkbeelden of geloofsnoties, net even anders dan gebruikelijk worden

ingezet.

Het is deze dynamiek die zo kenmerkend is voor Bourignons teksten, waarin zij

herhaaldelijk de gevestigde theologische en geloofstaal tegensprak of de betekenis van

bepaalde passages uit de Schrift verdraaide. Maar terwijl zij in haar eigen optreden de

door de kerkelijke en maatschappelijke orde voorgeschreven vrouwenrol met voeten

trad door zich als religieus leidster op te werpen, onderschreef zij in haar geestelijke

raadgevingen nadrukkelijk de bestaande seksehiërarchie en de in haar tijd gangbare

opvattingen over de mannelijke en de vrouwelijke natuur. Zo voegde Bourignon zich

in in de heersende christelijke cultuur, terwijl zij tegelijkertijd naar wegen zocht om

dat niet te doen. Tekenend voor deze ‘dynamiek van tegenspreken en beamen’ is ook
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hoe Bourignon zich uitliet over haar ‘moederschap der ware christenen’. Dit kan

worden afgeleid uit de tegenstrijdige mededelingen over het aantal door haar

gebaarde kinderen enerzijds en haar herhaalde klaagzangen over haar ‘onvruchtbaar-

heid’ anderzijds. Klaarblijkelijk wilde zij voorkomen dat zij door tegenstanders of

concurrenten op een bepaalde positie zou worden vastgepind. Voor een deel verklaart

deze structurele ambivalentie waarom Bourignon zelfs nog na haar dood zulke tegen-

strijdige reacties kon oproepen, maar ook waarom ik zelf tijdens het lezen van haar

geschriften mijn interpretaties herhaaldelijk moest bijstellen.

Nieuw model van vrouwelijk religieus leiderschap?
Met het beklemtonen van haar geestelijk moederschap en de rol van middelares die via

haar lichaam goddelijke kennis overdraagt aan christenen op aarde, trad Antoinette

Bourignon in zekere zin in het voetspoor van sommige laatmiddeleeuwse mysticae en

divine madri.12 Voor haar en voor hen waren de deuren van de academie gesloten en

daarmee de toegang tot de wereld der geletterden en het rationele vertoog. Om toch

gehoord te kunnen worden, waren zij gedwongen langs andere wegen aanspraak te

maken op een gezaghebbende spreekpositie.13 In dat opzicht verkeerde Bourignon in

dezelfde positie als haar middeleeuwse voorgangsters. Er is echter één belangrijk

verschil. Bij Bourignon is haar centrale boodschap eerder gesitueerd in het schrijven

zelf, waartoe God haar beveelt, dan in een mystieke levensstijl die de belichaming van

spirituele waarden representeert.14 Het is dus in Bourignons geval niet zozeer het

lichaam waarvan haar heiligheid of goddelijk spreken moet worden afgelezen, maar

het zijn haar geschriften die daarvan het bewijs vormen. In dit opzicht onderscheidt

Bourignon zich ook van de meeste profetessen die in het zeventiende-eeuwse

Engeland actief waren ten tijde van de Civil War en die hun goddelijke boodschap

gewoonlijk verkondigden door in het openbaar hun lichaam tentoon te stellen.

Bij Bourignon treden daarentegen de geschriften als het ware in de plaats van het

lichaam en functioneert de tekst, om met de woorden van Mary Poovey te spreken, als

‘mediator between self and public’.15 Dat kon omdat Bourignon welbewust gebruik

wist te maken van de mogelijkheden die de drukpers haar bood, en zich aldus via het

gedrukte woord tot een veel groter en een haar onbekend publiek kon verhouden.

Ten slotte is er nog een ander belangrijk, contextueel verschil tussen Bourignon en

haar middeleeuwse voorgangsters. Bourignon opereerde na haar vertrek naar de Noor-

delijke Nederlanden niet alleen buiten iedere religieuze orde of communiteit om,

maar hield zich bovendien in een omgeving op waar het rooms-katholicisme niet

langer de norm was. Terwijl het godsdienstig klimaat in Amsterdam nog enige ruim-

te bood voor andersdenkenden, was Bourignons katholieke achtergrond in het luther-

se Duitsland voor menig kerkelijk functionaris al voldoende om haar als verdacht

persoon aan te merken. Haar pleidooi voor een niet-confessioneel gebonden religieu-

ze praxis leverde Bourignon een zekere onafhankelijkheid op, maar maakte haar als

persoon ook kwetsbaar. In deze situatie kan juist het teruggrijpen op een traditionele

vorm als het geestelijk moederschap houvast geboden hebben.

In hoeverre Bourignon zelf fungeerde als een nieuwe model van vrouwelijk reli-

gieus leiderschap voor bijvoorbeeld Jane Leade, Madame Guyon of Eleonora von

Merlau (later Johanna Eleonora Petersen geheten) zal nader vergelijkend onderzoek

moeten uitwijzen.16 In de monografieën die tot nu toe aan deze laat-zeventiende-
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eeuwse religieuze leidsvrouwen gewijd zijn, is een mogelijke connectie met Bourignon

niet onderkend. Uit de betrekkingen die Poiret met de drie genoemde vrouwen onder-

hield, blijkt echter dat zij zeer goed wisten wie Bourignon was. Het is zelfs aanneme-

lijk dat zij alledrie met haar geschriften bekend waren. Opvallend is in elk geval dat

zowel Von Merlau als Guyon en Leade een geestelijke autobiografie schreven waarin

het religieuze zelfbesef en de presentatie van het eigen mystieke gedachtegoed onlos-

makelijk met elkaar verbonden zijn.17 Marie-Florine Bruneau wees erop dat Guyon

echter het door haar geconstrueerde ‘zelf’ ondermijnde, ja zelfs afbrak door te reflec-

teren op de nietigheid van de zelfrepresentatie. Haar verwijzing naar de instabiliteit

van Guyons identiteit maakt ook zeer nieuwsgierig naar de wijze waarop deze Franse

quiëtiste omging met het spanningsveld waarin zij als geestelijk leidsvrouwe kwam te

verkeren. Vinden we in haar teksten en in die van Leade en Von Merlau vergelijkbare

ambiguïteiten als in die van Bourignon? Of zijn er juist in dit opzicht duidelijke

verschillen te onderkennen? Nader onderzoek is hier gewenst.

Plaats van religie in de zeventiende-eeuwse Republiek
In deze studie hebben ook de volgelingen van Antoinette Bourignon ruim aandacht

gekregen. Niet alleen is het spirituele netwerk dat zich rond haar persoon formeerde, in

kaart gebracht, maar ook is onderzocht hoe deze personen met Bourignon in contact

kwamen en wat hen ertoe bewoog om zich bij de sociëteit van ware christenen aan te

sluiten. Uit de reacties die Bourignon van lezers van haar geschriften ontving, kan

worden afgeleid dat er met name van haar briefpublicaties een duidelijke wervings-

kracht uitging. Dat was in belangrijke mate te danken aan de inhoudelijke bewerking

die de brieven ondergingen voordat zij in druk verschenen. Zo werd de briefvorm

gehandhaafd, maar werden persoonlijke mededelingen en verwijzingen zoveel moge-

lijk geschrapt. Op die manier bleef de authenticiteit gewaarborgd, terwijl een nieuw

lezerspubliek tegelijkertijd diverse identificatiemogelijkheden kreeg aangereikt. Als

auteur kon Bourignon dankzij deze brieven ook een persoonlijke band met de haar

onbekende lezers van haar boeken creëren. De briefvorm moet het lezers op hun beurt

gemakkelijker hebben gemaakt om persoonlijk contact te zoeken met de vrouw die zij

al lezend hadden leren kennen als degene die de ziel van vele ‘vrienden’ beminde.

Uit de inhoud van de vragen die Bourignon naar aanleiding van haar briefpublica-

ties werden voorgelegd, kan worden afgeleid dat haar boeken hun weg vonden naar

een lezerspubliek dat geïnteresseerd was in stichtelijke lectuur, ongeacht of dit nu uit

orthodoxe hoek kwam of afkomstig was van religieuze dissidenten. Hierbij kan buiten

de boeken van Bourignon gedacht worden aan die van Johannes Tauler, Thomas à

Kempis, Benedictus van Canfeld, Girolamo Savonarola, Johannes van het Kruis, Jacob

Boehme, Jan Rothe, Jean de Labadie, en Benjamin Furly en de andere quakerleiders. De

latere overstap van een deel van Bourignons volgelingen naar de quakers of naar de

lutherse piëtisten maakt duidelijk dat het hier in elk geval ten dele om zogeheten

zoekende christenen ging. De religieuze zoektocht zal voor deze lezers al begonnen

zijn in de boekhandel. Vooral de winkels van de Amsterdamse boekverkopers Pieter

Arentsz. en Jan Rieuwertsz., die beiden gespecialiseerd waren in het dissidente boek,

beschikten over een breed scala aan religieuze lectuur. Arentsz. en Rieuwertsz. zouden

vanaf 1680 samen als uitgever van Bourignons werk optreden. Arentsz. was zelfs al

vanaf 1669 betrokken bij de uitgave van haar geschriften. Hieruit moet echter geens-
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zins de conclusie getrokken worden dat hij tot haar geestelijke kinderen behoorde.18

Arentsz. was en bleef een commerciële boekverkoper-uitgever die weliswaar een

duidelijk voorkeur had voor de uitgaven van religieuze dissidenten, maar zich niet

met één bepaalde richting geïdentificeerd lijkt te hebben. Boekhistorici hebben soms

echter de neiging om monocausale verbanden te leggen tussen de godsdienstige affili-

atie van een boekverkoper annex uitgever en diens activiteiten als uitgever.19 Alsof

zeventiende-eeuwse boekverkoper-uitgevers zich steeds primair door ideologische

motieven zouden hebben laten leiden.

Sommige lezers van Bourignons geschriften voelden zich aangesproken door haar

oproep om in de voetsporen van Jezus Christus te treden en wilden niets liever dan met

haar ‘de wildernis’ intrekken. Een dergelijk besluit zal vrijwel altijd een uitvloeisel zijn

geweest van een combinatie van factoren. Zo zochten veel van Bourignons volgelingen

hun heil buiten de kerk, omdat zij door persoonlijke ervaringen hun vertrouwen in de

geestelijkheid verloren hadden. Van een aantal van hen is bovendien bekend dat zij op

het moment dat zij kennismaakten met Bourignons geschriften, in een crisis verkeer-

den. Dat versterkte hun ontvankelijkheid voor het appèl dat van haar boodschap

uitging. Wat de keuze voor Bourignon echter vooral aantrekkelijk maakte, was dat zij

niet alleen pretendeerde de weg te kennen die naar het eeuwig heil voerde, maar ook

bereid was haar volgelingen hier persoonlijk bij te begeleiden en te ondersteunen.

Volgelingen die daaraan behoefte hadden en bereid waren zich aan Bourignons

gezag te onderwerpen, wisten zich dus verzekerd van haar moederlijke aandacht en

zorg voor hun lichamelijk en geestelijk welzijn. De feitelijke invulling van deze

persoonlijke band kon enorm variëren. Sommigen, zoals Volckert van de Velde, Johan

Tiellens, Frederik Franken, Ewoud de Lindt, Jan Swammerdam, Margriet Volckers,

Johan Hase, Maria Hase, Bertrand de la Coste en Pierre Poiret, wilden per se in

Bourignons fysieke aanwezigheid verkeren. Anderen, onder wie Johan en Anna Ortt en

Christoffel Weijlandt, bleven liever in Holland, al besloten deze drie zich na hun

kennismaking met Bourignons gedachtegoed wel terug te trekken op het platteland.

Juist omdat Bourignon geen nieuwe kerk of sekte wilde vormen maar in plaats daar-

van een religieuze praxis propageerde die de kerkelijke verdeeldheid van haar tijd

moest overstijgen, liet zij iedereen vrij om al dan niet lid te blijven van een kerk. Deze

praktische gerichtheid bood Bourignons volgelingen de ruimte om binnen bepaalde

marges hun eigen invulling te geven aan wat volgens haar het leven van een ‘ware

christen’ diende te zijn.

Uit de contacten van vertegenwoordigers van andere dissidente religieuze groepe-

ringen met Bourignon of met volgelingen van haar, kan worden afgeleid dat de gren-

zen tussen de verschillende religieuze netwerken die in de tweede helft van de zeven-

tiende eeuw in en buiten de Republiek der Verenigde Nederlanden actief waren,

betrekkelijk vloeiend waren, ook al zetten de leidende figuren van deze netwerken

zich in felle bewoordingen tegen elkaar af. Zo kon het voorkomen dat iemand als

Christian Hoburg zich eerst aansloot bij het huisgezin van Jean de Labadie, vervolgens

contact zocht met Bourignon om na verloop van tijd over te stappen naar een radicale

doopsgezinde stroming. Vanuit de kring van lutherse piëtisten rond Johann Jakob

Schütz in Frankfurt am Main onderhielden Jacobus van de Walle, Johann Peter

Scheffer en Eleonora von Merlau niet alleen nauwe contacten met Bourignon maar ook

met William Penn.

slotbeschouwing

551



De vaak maar kortdurende contacten die Bourignon met tal van volgelingen

onderhield, zijn zoals gezegd een indicatie dat zij vooral aantrekkingskracht uitoefen-

de op zoekende christenen. Zo stapten verschillende Friese ‘vrienden’ van Bourignon

over naar de quakers, omdat hun visie op een op het evangelie geënt samenlevings-

model niet bleek te stroken met die van haar. Anderen keerden zich na verloop van tijd

van Bourignon af omdat het door haar al in 1668 aangekondigde einde der tijden

almaar op zich liet wachten, wat de verleiding om terug te keren in de wereld groot

maakte. Ook een gebrek aan ideologische binding in combinatie met telkens terugke-

rende gezagsconflicten met een ‘moeder’ die absolute gehoorzaamheid van haar

‘kinderen’ eiste en geen concurrentie duldde, zorgde ervoor dat het verloop in

Bourignons kring veel groter was dan bij een geestverwant en concurrent als Jean 

de Labadie. Overigens resulteerde de terugkeer in de wereld niet in alle gevallen in een

breuk met Bourignon. Het beste en tegelijk meest verrassende voorbeeld is

Swammerdam. Hij keerde in juni 1676, na een verblijf van enige maanden in

Bourignons huis te Sleeswijk en een mislukte missie naar Kopenhagen, terug naar

Amsterdam. Daar hervatte hij zijn natuuronderzoek, maar in tegenstelling tot wat tot

nu toe gedacht werd, verbrak hij het contact met Bourignon niet. Hij bleef haar ook

daarna geregeld om advies vragen, zette het kopiëren van haar brieven voort en

verrichtte nog tot in 1678 allerlei andere hand- en spandiensten voor haar.

Dat Bourignons volgelingen de mogelijkheid hadden om naar een concurrerende

groep over te stappen, is een bewijs temeer dat de grenzen tussen de verschillende

dissidente religieuze groeperingen vloeiend waren. Zij bestonden naast elkaar, maar

fungeerden in de praktijk niet als gesloten netwerken. De confessionalisering mag dan

in de Republiek rond 1650 haar beslag gekregen hebben, feit is dat er ook in de twee-

de helft van de zeventiende eeuw nog volop ruimte was voor zoekende christenen, die

buiten de gevestigde kerken bij een breed scala aan religieuze groeperingen terecht-

konden.20

Het raadsel Antoinette Bourignon?
Bewust heb ik ervoor gekozen om waar dat kon Antoinette Bourignon zoveel moge-

lijk zelf aan het woord te laten. Zo heb ik de lezers willen confronteren met een

authentiek vrouwenleven dat zij als zodanig zouden kunnen herkennen en beoorde-

len. Tegelijkertijd heb ik niet alles willen herleiden of terugbrengen tot het gewone of

begrijpbare, zodat ook het vreemde is blijven staan.21 Het was mij er al evenmin om te

doen één sluitende of dwingende verklaring te bieden of om met dé sleutel te komen

die begrijpelijk maakt waarom Bourignon handelde zoals zij gedaan heeft. In plaats

daarvan heb ik het spanningsveld centraal gesteld waarin zij kwam te verkeren toen zij

met haar boodschap naar buiten trad en zich opwierp als het door God gezonden

instrument dat de ware christenen op aarde moest verzamelen. Door de keuzes die

Bourignon maakte te koppelen aan de mogelijkheden die het religieuze dan wel het

maatschappelijke repertoire van handelingen, idioom en betekenissen haar als vrouw

aanreikten, en tegelijkertijd oog te hebben voor de beperkingen die hierin voor haar

besloten lagen, heb ik het handelingskader dat haar ter beschikking stond inzichtelijk

willen maken. Hiermee zijn haar leven en werk in een geheel nieuw perspectief komen

te staan en is begrijpelijk geworden waarom zij op sommige tijdgenoten zo’n aantrek-

kingskracht uitoefende terwijl zij tegelijkertijd anderen zo tegen zich in het harnas
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joeg. Uit deze contextuele benadering volgt ook dat Bourignon, die als een van de

weinige vrouwen uit de zeventiende eeuw nog altijd bekendheid geniet, in

(gender)historisch onderzoek naar vrouwen en religie niet zonder meer tot de afwij-

kende categorie gerekend moet worden, waartegen de ogenschijnlijk minder specta-

culaire activiteiten van (thans) onbekende vrouwelijke tijdgenoten die zich tot het

piëtisme voelden aangetrokken, kunnen worden afgezet.22 Zo worden tegenstellingen

gecreëerd (hysterisch of emotioneel versus rationeel) die het zicht benemen op struc-

turele overeenkomsten in de levens van zeventiende-eeuwse vrouwelijke auteurs. Voor

Bourignon golden immers vergelijkbare beperkingen als voor andere schrijfsters uit

de vroegmoderne tijd, zeker als het ging om de inhoud van het geschrevene of om de

schrijfstijl of om de bronnen waaruit kon worden geput.

Een deel van het oude raadsel Bourignon mag dan met deze studie zijn opgelost,

dat wil niet zeggen dat zij voor ons geen raadsels meer heeft. Bourignons persoon is

weliswaar helderder geworden in en vanuit de context, maar als persoonlijkheid is zij

bepaald nog niet transparant. Een belangrijk deel blijft versluierd, afgegrensd ook,

omdat de scheiding tussen heden en verleden en het ontbreken van historische bron-

nen het ons vrijwel onmogelijk maakt verder in dat gebied door te dringen. Het genre

van de roman biedt in dit opzicht meer en ook andere mogelijkheden, omdat het zich

niets aan die grens of aan de stiltes in de bronnen gelegen hoeft te laten liggen.23 Daar

waar het historische spoor ophoudt, kan immers de verbeelding te hulp worden geroe-

pen. In Bourignons geval is dat ook gebeurd en is het, net als in de non-fictiesfeer, niet

bij één poging gebleven. Iets in haar (en in ons) maakt kortom dat zij steeds de

aandacht is blijven trekken, en dat zelfs nu nog doet. Die blijvende fascinatie is

misschien wel het meest kenmerkend voor Antoinette Bourignon.
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