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Antoinette Bourignon (1616-1680) 

Apocalyptische 
geschriften 
Het is december 1667. Met een koffer vol papieren en kostbaarheden 
arriveert de mystica Antoinette Bourignon vergezeld door de pastoor 
Christiaan de Cort in Amsterdam. Het is een tussenstop. Al haar hoop 
is gevestigd op het waddeneiland Noordstrand. Daar is ze van plan een 
gemeenschap van 'ware christenen' te stichten in afwachting van de weder 
komst van Christus op aarde. Zij is slechts een van de mensen die verkon 
digen dat het einde der tijden nadert, maar wel de meest productieve. Met 
maar liefst 164 (deels postume) uitgaven in vijf verschillende talen bereikt 
ze lezers tot over de grenzen. Het Allard Pierson bewaart boeken en hand 
schriften van haar. Sinds de komst van het Rijksdeel van de Bibliotheca 
Philosophica Hermetica is daar nog meer drukwerk aan toegevoegd. 

Gwendolyn Verbraak 
Assistent-conservator 
oude drukken 

Bourignon blijft langer in Amsterdam dan 
de bedoeling was. Het lukt De Cort namelijk 
niet geld te krijgen voor de bedijking van 
Noordstrand, dat gedeeltelijk onder water staat. 
Ze vestigt zich met De Cort aan de rand van de 
stad in de Houttuinen bij de Haarlemmerpoort 
en begint aan haar tweede autobiografie Sa vie 
extérieure, die samen met de eerdere versie La 
Parole de Dieu haar visie geeft op de eerste vijftig 
jaar van haar leven. Op deze manier presenteert 
ze zich aan een nieuw publiek, al zullen deze 
teksten pas na haar dood in druk verschijnen. 

Ze wordt in 1616 geboren in Rijsel (tegenwoor 
dige Lille). Naar eigen zeggen verandert ze van 
een 'mismaakt' kind in een mooie vrouw. Haar 
ouders geven haar een rooms-katholieke opvoe 
ding. Ze is al jong gericht op een vroom leven. 
Zo heeft ze in haar slaapkamertje een huisaltaar 
en geeft ze haar eten weg aan de armen. Op 
achttienjarige leeftijd krijgt ze een visioen dat 
haar leven zal veranderen. Achtereenvolgens 
verschijnt er voor haar een droomgestalte met 
een rijkversierde koorkap en een met goud 
beklede mijter, bloeien er vruchtdragende wijn 
ranken tegen de muren en bedekt een zwarte 
mantel haar lichaam. De droomgestalte draagt 
haar op zijn orde te herstellen. Even later is alles 

Portret Antoinette 
Bourignon naar een 
tekening van Pierre Poirer, 
in: Antoinette Bourignon, 
Geis tliche Schrijjten. 
Amsterdam, Wetstein, 1717. 
061-1679. 
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Het welk vertoont den gevaarlijken Tijd waarin wy 
nu leven; en hoe dat den Du, v EL de Hecrfchap 
pye heeft over de gceflen der menfchen; dot by lien 
doet aanbidden als of hy God was; en de Bcû- rneenen 
de tot fich gewint, onder den fchijn ran Deugt co 
Godsdienû , dat by de menfchen bedriegt door quade 
Leeringen, en valfche waarheden; dat bet meeflendeel 
der menfchea hern volgen, d'eene door Bocsheir , en 
d'andere door Onwercndheir, Waarom het een groot 
Heyl is,dat by ontdekt word. 
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t' Amûerdsm , by J•11 Ri,uwertfo Boekverkooper , 
in de Beurs-Ilraar , in 't Martelaars-boek, 1680. 

weer bij het oude, maar de vraag wat dit bete 
kent laat haar niet meer los. 

Ze besluit om haar leven aan God te wijden en 
niet tegemoet te komen aan de wens van haar 
vader om te trouwen. Vanaf 1643 verblijft ze vier 
jaar lang in een kluis net buiten haar geboorte 
stad. De mystieke ervaringen die ze daar krijgt 
zetten haar aan tot schrijven. Als in 1648 beide 
ouders zijn overleden, verwerft ze een groot deel 
van de nalatenschap. Door het enorme kapitaal 
kan zij in haar levensonderhoud voorzien. 

In 1653 wordt ze regentes van een meisjeswees 
huis, maar ze raakt in opspraak vanwege haar 
strenge optreden en moet uiteindelijk haar 
functie neerleggen. Naar eigen zeggen waren 
de weesmeisjes in de ban van toverij. Haar weer 
gave van de gebeurtenissen spreekt echter de 
ooggetuigenverslagen van anderen tegen. Ze 
ontsnapt aan vervolging en reist naar Mechelen 
waar ze De Cort ontmoet. Hij duidt het visioen 
uit haar kindertijd: de droomgestalte was de 
kerkvader Augustinus die haar vroeg het ware 
christendom op aarde te herstellen. 

Volgelingen in Amsterdam 
Amsterdam is voor Bourignon de ideale plek 
om haar boodschap te verspreiden vanwege 
de talloze drukkerijen en de relatieve gods 
dienstvrijheid. Volgens haar zijn alle kerken op 

aarde zo verdorven, dat het geen zin heeft deze 
te hervormen. De weg die ze voorschrijft om 
zonden te overwinnen is buiten de kerken om. 
God maakt zijn wil kenbaar aan gelovigen door 
hen te vervullen met de heilige geest, als ze zich 
er maar voor openstellen en wereldse genoegens 
achter zich laten. Zij zelf was daar het beste 
voorbeeld van. Ze eist dan ook van haar volge 
lingen dat ze haar inzichten niet betwijfelen en 
haar volledig gehoorzamen. 

Ze gaat op zoek naar mensen die met haar 
meewillen naar Noordstrand. Niet iedereen 
blijft lang bij haar. Aanvankelijk ziet de spiri 
tualist Pierre Serrurier in haar een 'goddelijk 
licht', maar wanneer hij haar met de Bijbel 
confronteert beweert ze deze niet nodig te 
hebben. Haar on belezenheid leidt tot een 
conflict. Ook met de Middelburgse predikant 
Jean de Labadie komt het al snel tot een breuk. 
Hij sticht na zijn afzetting zijn eigen concurre 
rende huisgemeente in Amsterdam. De natuur 
onderzoeker Jan Swammerdam verkeert in een 
existentiële crisis op het moment dat hij onder 
de indruk raakt van haar 'ziel-en-merg 
indringende' geschriften. Zijn geloof kan 
hij maar moeilijk verenigen met het intense 
genoegen dat hij beleeft aan zijn onderzoek 
naar insecten. Hij realiseert zich dat zijn eigen 
ambitie hem drijft en niet de liefde voor God. 
Tranen stromen over zijn wangen als hij merkt 
dat hij vergeten is te bidden omdat hij zo opgaat 
in zijn werk. Op Bourignons advies verbrandt 
hij zelfs zijn aantekeningen over zijn studie 
van de zijderups. In zijn verhandeling over de 
eendagsvlieg probeert hij zijn verlangens met 
elkaar te verzoenen. Het tere insect doet hem 
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Antoinette Bourignon, 
Den Anti-Christ ontdekt. 
Amsterdam, Jan 
Rieuwertsz en Pieter 
Arents, 1680-1681. Op 
het titelblad prijkt de 
heraldische lelie, het 
wapen van Bourignons 
geboortestad Rijsel. 
061-435. 

Kaart met linksonder 
in geel het eiland 
Noordstrand. Amsterdam, 
Covens & Mortier, ca. 1720. 
HB-KZL31.10.z7, bruikleen 
Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig 
Genootschap. 
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de 'Maacker' bewonderen en tegelijkertijd 
zijn eigen kleinheid beseffen. Toch komt hij 
er niet goed uit. De theoloog Pierre Poiret lijkt 
minder te twijfelen. Hij blijft Bourignon gren 
zeloos trouw, ook al was hij niet zo radicaal in 
zijn wereldmijding. Hij schrijft een postume 
biografie en bezorgt haar verzamelde werken na 
haar dood. Misschien was ze zonder zijn inspan 
ningen wel niet zo bekend geworden. 

Handschriften in het Allard Pierson 
Bourignons manier om mensen aan zich te 
binden is door ze één op één te begeleiden. Ze 
geeft antwoord op levensvragen in meer dan 800 
brieven. Het Allard Pierson heeft enkele in het 
Nederlands vertaalde afschriften ervan. Maar de 
meeste brieven zijn overgeleverd in druk. Daar 
zijn vaak persoonlijke gegevens uitgehaald, 
zoals namen. 

Behalve brieven bewaart het Allard Pierson 
handgeschreven traktaatjes, die in de drukkerij 
als kopij dienst deden. Deze handschriften 
beginnen met een ontwerp van de titelpagina, 
met een speciale compositie van de woorden 
en een tekening van de heraldische lelie. Dat is 
het wapen van Bourignons geboortestad Rijsel 
dat op al haar boeken prijkt als een herken 
ningsteken. In de handgeschreven tekst die 
volgt is steeds met rood gemarkeerd waar in 
de druk een nieuwe bladzijde moet beginnen. 
Met de druk ernaast is inderdaad te zien dat de 
aanwijzingen zijn opgevolgd door de drukkers. 
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Ze werkt met verschillende samen, maar op 
een gegeven moment beschikt ze ook over een 
eigen drukpers. Als ze in 1672 naar Hus um 
(Sleeswijk-Holstein) verhuist, op doorreis naar 
Noordstrand, neemt ze deze mee. 

Van een apocalyptisch visioen dat ze had in 1664 
zijn er drie handgeschreven versies in het Allard 
Pierson terechtgekomen. Het gaat om een Frans 
netafschrift in dichtvorm - het verloren gegane 
origineel zat in de koffer toen ze in 1667 in 
Amsterdam arriveerde - een Nederlandse verta 
ling in dichtvorm en een Nederlandse vertaling 
in proza. Beide Nederlandse vertalingen zowel 
in proza als in poëzie bevatten kopij-aanwij 
zingen, alleen van de proza-versie is geen druk 
bekend. 

Het visioen openbaart dat de periode van de 
antichrist is aangebroken, waarin geloofsafval 
hoogtij viert en talrijke mensen de antichrist 
aanbidden die zich voordoet als een deugdzaam 
mens. Ze ziet de antichrist voor zich liggend op 
een zacht bed in een prachtig theater tijdens een 
heldere nacht. In het handschrift van het visioen 
omschrijft ze zijn uiterlijk: 

Le corps gros & puissant, 
Autant que homme vissant, 

Il n'est ny noir ny blon 
De cheveuxfade & long. 
Le tain palle & plombée 
Semble avoir excedée. 

Deze passage is in de Franstalige druk achter 
wege gelaten. In het handschrift met de 
Nederlandse proza-vertaling is de passage over 
het uiterlijk met de hand doorgestreept en in 
het handschrift met de Nederlandse vertaling 
in dichtvorm komen alleen de regels over zijn 
omvang voor: 'Een Lichaam seer swaar en soo 
groff, als men noijt bij menschen aantrof'. 
De reden voor de weglatingen is onbekend. 
Misschien heeft het ermee te maken dat beeld 
loze openbaringen traditioneel als de meest 
betrouwbare golden of wil ze voorkomen dat 
iemand wordt aangewezen? 

Verder is het visioen vooral een verhandeling 
over het zedenverval dat ze om zich heen ziet. 
Haar boodschap is duidelijk, ze waarschuwt 
mensen voor zogenaamde 'valse profeten' nu 
het einde der tijden nabij is. Vandaar haar haast 
om 'ware christenen' over te halen mee te gaan 
naar Noordstrand, waar ze zich kunnen voor 
bereiden op Christus' wederkomst op aarde. De 
beoogde gemeenschap op het waddeneiland is 
echter nooit tot stand gekomen. 

Franstalig handschrift 
met het visioen van de 
antichrist dat Bourignon 
kreegin1664.Vanaf 
regel 10 begint de 
geciteerde passage met 
de omschrijving van 
het uiterlijk. Het is een 
afschrift van een van haar 
volgelingen Volckert van 
de Velde. Via hem belandde 
een groot deel van haar 
manuscripten bij het 
Aalmoezeniersweeshuis 
en de Remonstrantse 
gemeente van Amsterdam. 
Hs. V G se. bruikleen 
Remonstrantse Gemeente 
Amsterdam. 
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