
hoofdstuk 11 De opbouw van een spiritueel netwerk

Vous pourrez voir par mes lettres combien de sortes du personnes l’on pourra ici assister

ou éprouver, pour en retenir les meilleures [...] Toute sorte de qualités & conditions de

personnes pourront ici étre reçues.

Antoinette Bourignon, L’Appel de Dieu II,

brief 32 (4-12-1677), p. 161.

Zendingsreizen ondernam Antoinette Bourignon niet. Ook zond zij geen ‘emissaris-

sen’ uit, zoals Jean de Labadie dat bijvoorbeeld wel deed.1 ‘Ik laat een yder vry, om te

doen alles wat hy wil; en ik doe niet als die sectarissen, die over Zee en Land reysen, om

een Jooden-genood te maken’, zo schreef zij in 1680 aan haar Amsterdamse drukker

Dirk Boeteman.2 Desondanks slaagde Bourignon erin via haar boeken lezers in en

buiten de Republiek der Verenigde Nederlanden voor haar gedachtegoed te winnen.

Alleen al tussen 1668 en 1673 ontving zij reacties van lezers uit Amsterdam, Harlingen,

Heerenveen, Workum, Mechelen, Rijsel, Bergen (Mons), Londen, Tecklenburg (bij

Osnabrück), Hamburg, Altona, Frederikstad, Sleeswijk en Flensburg.3 In de daarop-

volgende vijf jaar breidde de kring zich nog verder uit en ontstonden er ook contacten

met lezers in Frankfurt am Main, Genève en Oost-Friesland.4

Gelet op de geringe naamsbekendheid van de auteur en de wijze waarop haar

geschriften werden uitgegeven en gedistribueerd, is de snelle en internationale

verspreiding van Bourignons werk slechts op één manier te verklaren. Haar boeken

moeten via reeds bestaande netwerken hun weg naar nieuwe lezers hebben gevonden.

Dat was ten dele te danken aan Petrus Serrarius, de Amsterdamse spin in het interna-

tionale web van mystieke spiritualisten en chiliasten. In maart 1668 informeerde hij al

diverse geestverwanten in en buiten de Republiek der Verenigde Nederlanden over de

‘Vlaamse dochter’ die hij in Amsterdam ontdekt had.5 Serrarius was zo een van de

belangrijkste bemiddelaars tussen Bourignon en de buitenwereld tot het moment dat

haar in druk verschenen geschriften die rol konden overnemen. Maar ook daarna

moeten intermediairs, of dat nu volgelingen, boekverkopers en/of vertegenwoordigers

van andere, al dan niet religieuze, netwerken waren, een belangrijke rol zijn blijven

vervullen.

Aan de hand van prosopografisch onderzoek kunnen we de intermediairs of de

netwerken waarvan Bourignon gebruikmaakte, op het spoor komen. Dat prosopogra-

fische onderzoek is om nog een andere reden van belang. Bourignons briefpublicaties

onderstrepen niet alleen haar wervende kracht, maar getuigen indirect ook van een

aan haar persoon toegekend gezag. Dit maakt de vraag naar de samenstelling van de

groep die bereid was vorm te geven aan de door haar voorgestelde religieuze praxis,

des te klemmender. Uit welke godsdienstige en sociale milieus waren deze personen
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afkomstig? En wat in Bourignons geschriften of denkbeelden kan hun hebben aange-

sproken? Kochten zij haar boeken zelf? Waren er ook lezers die de geschriften langs

andere wegen, bijvoorbeeld via vrienden of kennissen, in handen kregen? In dit

verband verdienen ook de eventuele contacten van Bourignon of leden van haar gezel-

schap met andere dissidente groeperingen nadere aandacht. Onderhield Bourignon

connecties met verwante religieuze bewegingen die de persoonlijke vroomheid voor-

opstelden en zich distantieerden van de kerkelijke instituties? Rekruteerde zij uit dit

soort groeperingen nieuwe groepsleden? Of beschouwde zij deze toch te zeer als

concurrerende bewegingen waarmee zij niets van doen wilde hebben? Deze vragen

dienen het onderzoek naar de groepsvorming rond Bourignon, maar zij bieden ook de

mogelijkheid om een beter zicht te krijgen op het ‘doorgeefcircuit’ van het boek in het

zeventiende-eeuwse spiritualistische milieu. Daarnaar is tot op heden nog weinig

systematisch onderzoek gedaan.6

Een eerste kring in Amsterdam

Een van Serrarius’ vrienden die zich bereid verklaarde om het door Bourignon gepro-

pageerde evangelische levensideaal te omarmen, was Volckert van de Velde, tweede

kassier bij de Amsterdamse kamer van de VOC. Hij behoorde met zijn neef Ewoud de

Lindt tot Bourignons Amsterdamse volgelingen van het eerste uur. Vanaf april 1671

vormden Van de Velde en De Lindt samen met Johan Tiellens en Frederik Franken de

harde kern van Bourignons gezelschap.7

Volckert van de Velde
Volckert van de Velde speelde een belangrijke rol in de verdere verspreiding van

Bourignons naam in Amsterdam. Hij deed hiervoor in de eerste plaats een beroep op

zijn familie- en vriendennetwerk. Dat kan verklaren waarom de eerste kring die zich

in Amsterdam rond Bourignons persoon vormde, in sociaal opzicht vrij homogeen was

en vrijwel uitsluitend uit vertegenwoordigers van het koopmansmilieu bestond. In

religieus opzicht ging het echter om een veel heterogenere groep, wat ten dele kan

worden teruggevoerd op de godsdienstige samenstelling van Van de Veldes familie- en

vriendenkring. Hij onderhield namelijk contacten met representanten van verschil-

lende denominaties en buitenkerkelijke groeperingen. Mogelijk bezocht hij zelf de

bijeenkomsten van de collegianten.8 Onder zijn vrienden en familieleden bevonden

zich in elk geval diverse personen van wie bekend is dat zij zich tot het gedachtegoed

van de collegianten voelden aangetrokken.9 Zijn echtgenote Anna Stoffels had in 1648

de overstap gemaakt van de gereformeerde naar de remonstrantse kerk. Ook zij zou

later toenadering zoeken tot de collegianten.10 In de keuze van haar man voor

Bourignon ging zij echter niet mee. Zijn overgang naar Bourignon zou zelfs op een

scheiding uitlopen. Dit is al een eerste indicatie dat het besluit om Bourignon te vol-

gen in belangrijke mate voortvloeide uit persoonlijke afwegingen, hetgeen tevens ver-

klaart waarom Van de Velde bij de een wel gehoor vond en bij de ander niet.11

Op het moment dat Van de Velde Bourignon ontmoette, had hij nog niets van haar

gelezen. Het was zijn vriend Serrarius geweest die hem in maart 1668 persoonlijk aan

haar had voorgesteld. Bourignon maakte bij die gelegenheid een diepe indruk op de
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vijftigjarige Van de Velde.12 Die eerste ontmoeting leidde naar zijn zeggen zijn beke-

ring in. Want deze, zo schreef hij in 1673 in zijn getuigenis, wekte in hem ‘sulke beroe-

ringe en Goddelijke beweginge’ dat hij zich ‘van stonden aan overgaf aan den Alder-

hoogsten God’ om zich voortaan te verbeteren, en de voetstappen van Jesus Christus

naar te volgen’. Naar eigen zeggen had hij nu ‘een mensch gevonden’ die hem ‘met haer

daden en leering de weg recht toonde’.13 Het zou echter nog zeker een half jaar duren

voordat hij zover was dat hij daadwerkelijk in de voetstappen van Jezus Christus kon

treden, en Bourignon te kennen gaf dat hij zijn banden met de wereld wilde verbre-

ken.14 In de tussentijd had hij niet alleen geprobeerd zijn vrouw te overreden maar ook

zijn familieleden en vrienden opgeroepen om zich bij Bourignon aan te sluiten.

De ongehuwde broer van Van Veldes echtgenote, Jacob Stoffels, bleek niet ongevoe-

lig te zijn voor Bourignons boodschap. Zijn bekering moet haast wel een direct gevolg

zijn geweest van zijn kennismaking met haar geschriften. Het bracht hem ertoe zijn

levenswijze radicaal om te gooien. Naar alle waarschijnlijkheid legde hij zelfs zijn

functie van hoofdkassier van de Amsterdamse kamer van de VOC neer.15 Stoffels trok

zich terug uit het werelds ‘Geselschap’, ging zich in stichtelijke lectuur verdiepen en

‘gaf voor dat hy mede de Deugt wilde volgen’.16 In 1670 stichtte hij het hofje ‘Venetia’

voor arme vrouwen.17 Waarschijnlijk was hij ook degene die Bourignon in dat jaar

enige tijd in zijn huis aan de Herengracht opnam toen zij bang was dat de schuldeisers

van De Cort het op haar gemunt hadden.18 De ommekeer was echter maar van korte

duur. Na hersteld te zijn van een zware ziekte, begaf Stoffels zich weer in de wereld en

hernam hij zijn vroegere levenswijze. Rond diezelfde tijd moet ook zijn zuster Anna,

Van de Veldes echtgenote, van gedachten zijn veranderd. In haar optiek liet haar man

zich te veel door Bourignon beïnvloeden. Zij vreesde zelfs dat hij ‘krank’ geworden was

door het lezen van haar geschriften, en beklaagde zich hierover bij Bourignon.19

Van de Veldes jongste zuster Rijckje Alberts, de echtgenote van de boekverkoper

Christoffel Luyken, wist niet goed hoe zij moest reageren op de bekering van haar

broer. Zij zou hem en Bourignon verschillende keren om vergiffenis hebben gevraagd

omdat zij tegen anderen soms zo afgaf op haar persoon en haar geschriften.20 Meer

succes oogstte Van de Velde bij zijn neef Bernard Ramsberg. Hij was visafslager op de

vismarkt bij het stadhuis van Amsterdam en stond bekend als een losbol die van drank

en vrouwen hield.21 Maar ook Ramsberg viel na enige tijd, net als Stoffels, terug in zijn

oude gewoonten.
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Mogelijk was Van de Velde ook degene die de Amsterdamse kooplieden Cornelis Gael

en Johan Tiellens op Bourignon attendeerde. Gael trad al in 1668 met haar in contact

en was eveneens bereid zijn vrouw te verlaten ‘om God te volgen’. Maar uiteindelijk

zou hij zich toch meer aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van een van

Bourignons concurrenten, Jan Rothe.22 Tiellens was via Jacob Stoffels, met wie hij naar

eigen zeggen ‘vele jaren familiare kennisse’ had gehad en ‘seer veel werelds vermaak’

had gedeeld, verbonden met Van de Veldes familie- en vriendenkring.23 Hij ontmoet-

te Bourignon eind 1668 of begin 1669 voor het eerst.24 Later dat jaar ving hij Van de

Velde op toen deze na een conflict met zijn vrouw niet langer meer bij haar wilde

wonen. Via Van de Velde kan ook Christian Hoburg het nieuws over Bourignon bereikt

hebben. Hoburg had zelf een aantal mystiek-spiritualistische geschriften op zijn naam

staan, en maakte dus deel uit van hetzelfde milieu waartoe ook Serrarius behoorde en

waarvoor Van de Velde altijd grote belangstelling gekoesterd had. Hoburg zocht in

1669 contact met Bourignon en betrok nog datzelfde jaar samen met zijn echtgenote

het souterrain van haar huis in Amsterdam.25 De betrekkingen waren echter maar van

korte duur. Al in 1670 kwam het tot een breuk.26

In zijn naaste omgeving trof Van de Velde kortom een aantal figuren die net als hij

ontvankelijk bleken te zijn voor het gedachtegoed van Bourignon. In de praktijk

waren uiteindelijk echter maar weinigen van hen bereid om hieruit dezelfde radicale

gevolgen te trekken als hij. Welgeteld één familielid volgde zijn voorbeeld: Ewoud de

Lindt.

Ewoud de Lindt
In brieven en andere stukken wordt De Lindt een ‘cousijn’ (neef, oomzegger) van Van

de Velde genoemd.27 Opvallend is dat De Lindt en Van de Velde aanvankelijk niet van

elkaar wisten dat zij met Bourignon in contact stonden. De Lindt leerde haar dus onaf-

hankelijk van zijn oom kennen. Naar zijn zeggen kreeg hij in 1668 een geschrift van

haar in handen, de brief die zij dat jaar gepubliceerd had onder de titel De l’état du

monde et des jugemens divins.28 Lezing van dit geschrift deed hem besluiten zijn leven te

beteren en naar de auteur van dit geschrift op zoek te gaan. Toen hij vervolgens Serra-

rius ontmoette en hem zo enthousiast over Bourignon hoorde vertellen, werd het

verlangen haar persoonlijk te willen spreken alleen maar groter. Later verklaarde hij

tegenover Hase dat hij op dat moment hoopte via haar ‘eenige laaffenis en genesing’

voor zijn ‘ellende, krancke en doodelijk gewonde ziel’ te kunnen vinden.29

De Lindt was toen hij Bourignons geschrift in handen kreeg, 23 jaar oud. Voor zijn

twintigste had hij, naar eigen zeggen, een sterke behoefte gevoeld om God te leren

kennen en te volgen. Toch had hij zich daarna steeds meer aan de wereld gehecht en

was hij van God vervreemd geraakt. Hij was als boekhouder in dienst getreden van een

‘vermaarde’ Amsterdamse koopman, wiens handel hij in de nabije toekomst zou over-

nemen.30 Zijn maatschappelijke vooruitzichten waren dus zeer gunstig. De kennisma-

king met Bourignon zou zijn leven echter ingrijpend veranderen.

Door bemiddeling van Serrarius hoopte De Lindt Bourignon persoonlijk te

kunnen ontmoeten. Serrarius durfde hem echter niet zomaar mee te nemen naar haar

huis en hem ongevraagd aan haar voor te stellen. Bourignon had hem uitdrukkelijk te

kennen gegeven dat zij het liefst alleen was. Dankzij een oude weduwe die Bourignon

bleek te kennen, kreeg De Lindt een paar weken later toch de kans om haar te spre-

de opbouw van een spiritueel netwerk
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ken.31 Die ontmoeting vond waarschijnlijk nog in de eerste helft van het jaar 1668

plaats. Bourignons uiterlijke verschijning en haar levensverhaal dat zij bij die gelegen-

heid vertelde, imponeerden De Lindt. Evenals Van de Velde lijkt hij direct overtuigd te

zijn geweest van haar authenticiteit. Vijf jaar later herinnerde hij zich nog hoe geroerd

hij was, omdat hij ‘een soo levendig exempel’ hoorde vertellen

hoedanig men lichtelijk en gemakkelijk uit den wereldschen handel en omslag

konde vlieden, en sich van allerhande gelegentheden onttrekken, die bisonderlijk

de Jonkheit van God vervoeren, en tot allerley zonden brengen.32

Nog datzelfde jaar besloot hij met de wereld te breken. Hij gaf zijn betrekking als

boekhouder op en trok zich terug op een hofstede bij Utrecht, waar hij op het land

ging werken. De Lindt bleef vanaf dat moment in nauw contact staan met Bourignon

en met De Cort, voor wie hij vanaf 1668 verschillende hand- en spandiensten verricht-

te. Vanaf 1669 nam hij de leiding op zich van de huisdrukkerij en verbleef hij, met

onderbrekingen, in Bourignons huis aan de Droogbak.

Johan Tiellens
Johan Tiellens was ten tijde van zijn kennismaking met Bourignon nog actief in de

zijdelakenhandel, die hij samen met zijn broer Michiel dreef. Hij was geboren en geto-

gen in Amsterdam, ongehuwd en zeer gefortuneerd.33 Samen met zijn drie ongehuw-

de zusters bewoonde hij een groot pand op de Oudezijds Achterburgwal tegenover de

Barndesteeg. Tevens bezat hij een hofstede in de Diemermeer, ‘een half uur gaans van

de Stadt Amsterdam’, waarin hij naar eigen zeggen veel geld had geïnvesteerd ‘om daar

met lust en vermaak te leven’.

Tiellens leerde Bourignon tegen het einde van 1668 of aan het begin van het jaar

1669 kennen. Vermoedelijk was hij via Van de Velde met haar in contact gekomen. In

zijn getuigenis verklaarde hij dat Bourignons eenvoud en wijsheid diepe indruk op

hem maakten. Die deden hem besluiten om haar boodschap ter harte te nemen en zich

ook zelf geleidelijk te ontdoen van zijn aardse bezittingen. De protesten van zijn

zusters negeerde hij. Op 1 maart 1671 verkocht hij de hofstede met het land, de wagens

en de paarden aan zijn broer Michiel.34 Daarna zette hij ook de volgende stap en

besloot hij zijn ‘Geboorte-Stad, Bloed-Vrienden, goede Bekenden, Lust, Vermaak, Eer

en Rust’ op te geven om de ‘Heere Jezu in sijne Armoede na te volgen’. Samen met

Bourignon, Van de Velde, De Lindt en Franken zou hij in juni 1671 naar Sleeswijk-

Holstein afreizen in de hoop zich met haar en zijn christelijke broeders op Noord-

strand te kunnen vestigen.

Frederik Franken
Tot de kleine kerngroep die in 1671 Bourignon vergezelde naar Sleeswijk-Holstein,

behoorde ook de toen al zestigjarige Frederik Franken, een doopsgezinde koopman,

die oorspronkelijk uit Haarlem afkomstig was maar zich al voor zijn huwelijk in

Amsterdam gevestigd had. Hij was hier lid van de relatief strenge Vlaamse gemeente

‘Bij ’t Lam’ en bleef in ieder geval tot in de jaren zestig in deze gemeente actief. Opval-

lend is dat zijn echtgenote Phebe Drew, de dochter van de uit Engeland gevluchte

brownist John Drew, en zijn dochters lid waren van de meer gematigde Waterlandse
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gemeente ‘Bij de Toren’, die pas in 1668 zou fuseren met die van de ‘Lamisten’.35 Phebes

broer, med. dr. Joseph Drew, was in 1640 zelfs leraar bij deze gemeente geworden.36

De drie dochters uit het huwelijk van Franken en Drew huwden in de jaren zestig

met Amsterdamse kooplieden.37 Door de endogamie in deze kring raakten de

Frankens gelieerd aan de Anslo’s, Blocks, Verlaens en Roetersen, stuk voor stuk 

families die een vooraanstaande plaats in de Waterlandse gemeente innamen. Hoe

sterk Franken eind jaren zestig nog betrokken was bij de doopsgezinde gemeente is

niet bekend. Zeker is dat hij ook in de Amsterdamse kring van sociniaanse collegian-

ten geen onbekende was. Hij onderhield onder meer contacten met Adriaen 

Swartepaerdt, de belangrijkste adept van de sociniaan Daniel Zwicker, en met diens

geestverwant Adam Francke.42 Het is niet uitgesloten dat Swartepaerdt, die Bourignon

in 1676 in Hamburg zou opzoeken, via Franken kennismaakte met Bourignons

geschriften.

Pas in 1670 kreeg Franken voor het eerst enkele geschriften van Bourignon in

handen, zo verklaarde hij in zijn getuigenis.43 Hoe hij hieraan kwam, vermeldde hij

echter niet. Misschien was hij door de doopsgezinde boekhandelaar Pieter Arentsz.,

die hij persoonlijk kende, over Bourignon geïnformeerd.44 Franken koesterde, zo

blijkt uit zijn getuigenis, een grote belangstelling voor mystieke en spiritualistische

lectuur. Op het moment dat hij met Bourignons gedachtegoed in aanraking kwam,

was hij zelf net weduwnaar geworden.45 Dat kan zijn besluit om zich uit de wereld

terug te trekken mede hebben beïnvloed. De beslissing om met de wereld te breken en

zijn leven voortaan aan God te wijden nam Franken overigens pas nadat hij Bourignon

ontmoet had. In dat opzicht verliep zijn bekering volgens hetzelfde patroon als die van

Van de Velde, De Lindt en Tiellens.

Franken had naar eigen zeggen ‘lang en sterk [moeten] aanhouden by een Vriend’

voordat hij Bourignon op 18 maart 1671 voor het eerst ontmoette. Wie die vriend was, is

niet duidelijk. Mogelijk ging het om Johan Tiellens, met wie Franken beroepshalve in

hetzelfde milieu verkeerde, zakelijke betrekkingen onderhield en wiens buurtgenoot

hij was.46 Beiden woonden zij op de westzijde van de Oudezijds Achterburgwal, Tiel-

lens ‘in Engelandt’ tegenover de Barndesteeg en Franken in het dubbele woonhuis ‘In

de Engelsche Boeijer’, tegenover de Bethaniëstraat.47 Dat Franken doopsgezind was en

de opbouw van een spiritueel netwerk
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Schema 11.2 Familienetwerk franken-drew-block-anslo-roeters

Cornelis Claesz. Anslo38 x Aaltje Gerritsdr. Schouten

Aaltje Anslo x Joseph Drew  Gerbrandt Anslo39 x Abigael Schouten x 2. Johannes Verlaen40

Aaltje Anslo  x  Michiel Block

Phebe Drew x Frederik Franken
(zuster van Joseph Drew)

Phebe Dorothea Sara x            Nicolaes Verlaen
x x

Laurens Pietersz. Jacob Roeters
Block41



Tiellens van gereformeerden huize, hoeft een eventuele vriendschap niet in de weg

gestaan te hebben.48

Kort na zijn kennismaking met Bourignon moet Franken besloten hebben om zijn

koopmanschap op te geven. Het verloop van zijn rekening bij de Amsterdamse Wissel-

bank laat dat ook zien. De hoogte van het bedrag op de rekening nam vanaf 1671 sterk

af, wat bewijst dat Franken niet langer actief was in het handelsverkeer. In juni van dat

jaar verliet hij Amsterdam en vergezelde hij Bourignon naar Sleeswijk-Holstein. Zijn

schoonzoon, de Amsterdamse doopsgezinde koopman Nicolaes Verlaen, zou in de

daaropvolgende jaren als Bourignons zaakwaarnemer fungeren en onder meer de

contacten met haar uitgever Pieter Arentsz. onderhouden.

Anna de Vos
Van de Amsterdamse kring liep een lijntje naar Haarlem. Van de groep die Bourignon

in 1671 naar Sleeswijk-Holstein vergezelde, maakte namelijk nog een vijfde persoon

deel uit: Anna de Vos.49 Zij was ongehuwd en woonde in Haarlem, waar zij een geza-

menlijke huishouding voerde met haar broer Lodewijk.50 Bij broer en zus De Vos

logeerde Bourignon in 1671 een aantal weken, toen de grond in Amsterdam haar te

heet onder de voeten was geworden. Hoe Anna en Lodewijk de Vos met Bourignon in

contact gekomen waren, is niet bekend. Mogelijk was Franken als intermediair opge-

treden. Die was zoals gezegd uit Haarlem afkomstig, had hier voor zijn huwelijk in

1640 een aantal jaren het beroep van boekhouder uitgeoefend, en beschikte ongetwij-

feld ook na zijn verhuizing naar Amsterdam nog over connecties met het Haarlemse.

Een tweede netwerk in Friesland

Het was indirect ook weer aan Petrus Serrarius te danken dat Bourignons geschriften

vanaf 1669 hun weg vonden naar Friesland. Tot de personen die Serrarius in 1668 over

Bourignon informeerde, behoorde namelijk ook Hidde Roos Tjaards, een kaarsenma-

ker uit Heerenveen. Tjaards wilde vervolgens meer van Bourignon weten en begon

zich in haar geschriften te verdiepen.51 Zelf verklaarde hij later dat hij nooit eerder ‘soo

klare en naakte waarheden, en soo bondige Leeringen’ als die van Bourignon had

gehoord of gelezen.52 Hij was ervan overtuigd dat deze alleen van God konden komen

en dat Bourignon wel zijn ‘Instrument’ moest zijn. Om ook anderen kennis te laten

maken met dit goddelijk instrument gaf hij haar werk door, om te beginnen aan Jaco-

bus Marci, die eveneens in Heerenveen woonde.53

Uit Bourignons correspondentie kan worden afgeleid dat haar boeken vanaf 1669

in Friesland circuleerden in een regionaal netwerk dat vooral ambachtslieden en schip-

pers omvatte. Een aantal van haar Friese volgelingen reageerde in 1673 op de vragen-

lijst die Hase hun had voorgelegd. Van anderen nam hij achter Gezeugnis der Waarheit

een of meer brieven aan Bourignon op. Aan de hand van deze getuigenissen kunnen de

onderlinge betrekkingen tussen de diverse Friese volgelingen gereconstrueerd wor-

den. Voor allen gold dat zij Bourignon na lezing van haar geschriften persoonlijk wil-

den ontmoeten. Sommigen van hen reisden om die reden naar Amsterdam. Na hun

terugkeer in Friesland bleven zij via brieven met Bourignon in verbinding staan. Om

het contact met hen te kunnen onderhouden stuurde Bourignon in december 1670 Van
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de Velde vanuit Amsterdam naar Friesland.54 Tijdens zijn verblijf aldaar bezocht hij de

steden en dorpen waar Bourignons Friese volgelingen woonden. In 1671 stelde

Bourignon zelfs enkele Friese volgelingen in de gelegenheid om bij haar in

Amsterdam te komen logeren en haar in de huisdrukkerij te assisteren.55

Heerenveen en Harlingen
Hoe Tjaards Bourignons boeken in zijn bezit gekregen had, is niet bekend. Misschien

bestelde hij deze direct bij Bourignon of liet hij dit door Serrarius doen. Het is ook

mogelijk dat hij doorverwezen werd naar de Amsterdamse boekverkoper Pieter

Arentsz. Tot de boekjes die Tjaards in handen kreeg, behoorde in ieder geval het eerste

deel van Het licht schijnende in de duisternissen, dat in 1669 was verschenen.56 Tjaards gaf

dit werk in 1670 door aan zijn stadsgenoot Marci. Deze doopsgezinde chirurgijn zocht

na lezing van Bourignons boekje zelf contact met haar.57 Vermoedelijk informeerde

Tjaards ook de turfschipper Gerrit Reyns en de schoolmeester M. Abel over Bourignons

werk. De laatstgenoemde las van Bourignon onder andere het geschrift dat zij in 1669

tegen Serrarius uitbracht onder de titel Op twaelf lasteringen. Naar aanleiding hiervan

schreef hij een epigram waarin hij eenieder ervoor waarschuwde tegen Bourignon stel-

ling te nemen.58

Behalve in Heerenveen vonden Bourignons geschriften ook in Harlingen een

gunstig onthaal. De havenstad, die in 1672 circa achtduizend inwoners telde, herberg-

de naast een grote gereformeerde gemeente drie doopsgezinde denominaties en trok

ook katholieken, lutheranen en quakers aan. De gereformeerden beschikten over twee

kerkgebouwen en vier predikanten. In 1670 beriepen zij Willem à Brakel, die in zijn

prediking en pastoraat het streven naar een nadere reformatie uitdroeg.59 Hij organi-

seerde daartoe conventikels (particuliere godsdienstige bijeenkomsten), waar hij met

de aanwezigen de bijbel las.60 De lutherse gemeente in Harlingen nam in de zeven-

tiende eeuw eveneens in omvang toe en telde in 1660 honderdvijftig lidmaten.61 In

1667 wilde deze gemeente de toen al omstreden predikant Jacob Taube tot voorganger

benoemen.62 Het Amsterdamse consistorie, dat belast was met de tuchtoefening onder

de lutherse predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden, weigerde echter

zijn fiat te geven. Taube ging desondanks door met het houden van particuliere gods-

dienstoefeningen in zijn huis te Harlingen. In 1668 bond hij met zijn Confessio christia-

na publiekelijk de strijd aan met de kerkelijke autoriteiten.63 Hij afficheerde zich hier-

in als ‘evangelisch prediker en dienaar van Jezus Christus in zijn algemene christelijke

kerk’ en liet zich kritisch uit over de Augsburgse confessie. Die was, zo stelde hij, ‘een

overlevering en menselijke inzetting, die hij naar het Woord Gods beproefde en waar-

uit hij het goede behield’. In zijn apologie verdedigde hij de door hem georganiseerde

conventikels als ‘de rechte Apostolische wijze der eerste Apostolische kerken’. Het was

uitgerekend Bourignon tot wie Taube kort daarna zijn toevlucht nam. In 1671 infor-

meerde hij bij haar naar de mogelijkheden om op Noordstrand te gaan wonen en

werken.64

Het pluriforme godsdienstige klimaat in Harlingen en de aanwezigheid van twee

eigenzinnige predikanten als Taube en À Brakel vormden misschien wel een gunstige

voedingsbodem voor de in Bourignons werk vervatte boodschap. Maar hoe waren haar

geschriften in Harlingen terechtgekomen? Riewald, die een studie aan de uit Harlin-

gen afkomstige vetermaker Reynier Jansen wijdde, veronderstelde dat Bourignons
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boeken reeds in 1670 bij boekverkopers in de Friese stad te koop waren.65 Dat was

echter niet het geval. Pas na 1679 begonnen twee Harlingse boekhandelaren, Hubert

van Immerseel bij de Blauwe Trap en Simon Pieters Bonck aan de Wortelhaven, boeken

van Bourignon te verkopen.66 Daarvóór moesten lezers van buiten Amsterdam haar

boeken rechtstreeks bij de uitgever, Pieter Arentsz., bestellen. Dat deed bijvoorbeeld

Jan van Someren, apotheker in Sneek. Na zijn kennismaking met Het licht schijnende in

de duisternissen en Graf der valsche theologie wilde hij alle Nederlandstalige uitgaven van

Bourignon per kerende post ontvangen.67

Voordat lezers boeken van Bourignon bestelden, moesten zij al op een of andere

manier over haar gehoord hebben. Dat doet vermoeden dat Bourignons geschriften in

eerste instantie via tussenpersonen in Harlingen terechtgekomen waren. We kunnen

hierbij denken aan de turfschipper Reyns uit Heerenveen of aan de Harlingse groot-

schipper Jelle Aedes, wier varende beroep een grote mobiliteit met zich meebracht.68

Aedes voer onder meer op Noorwegen, waar hij hout ophaalde. Hij verklaarde in zijn

getuigenis in 1673 dat hij in 1670 de eerste twee delen van Het licht schijnende in de duister-

nissen en nog enkele geschriften van Bourignon in handen had gekregen.69 Een andere

mogelijkheid is dat Bourignons werk in een dopers netwerk circuleerde en langs deze

weg Harlingen bereikte, waar de doopsgezinden sterk vertegenwoordigd waren.70 In
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doopsgezinde kringen gingen koopmanschap, religieuze verbindingen en verwant-

schapsrelaties vaak naadloos in elkaar over.71 In elk geval kan van een aantal Harlingers

die tussen 1670 en 1672 in de ban van Bourignon raakten, worden aangenomen dat zij,

evenals haar in Heerenveen wonende adepten, doopsgezind waren of doperse sympa-

thieën koesterden.72 Een indicatie hiervoor is ook dat ten minste een van hen voor zijn

kennismaking met Bourignon in contact stond met de quakers.73 Quakerpredikers

zochten op hun rondreizen vooral toenadering tot de doopsgezinden en rekruteerden

hun nieuwe leden met name uit deze kring. Bekend is dat drie Amsterdamse quakers

op 3 augustus 1670 een doopsgezinde dienst in ‘de Blaauwe Schuur’ in Harlingen

bezochten om aandacht voor hun zaak te vragen. Dat deden zij onder andere door een

brief voor te lezen die begon met de woorden ‘Bekeert u, bekeert u, ghij Inwoonders

van Harlingen’.74

Na enige brieven met Bourignon te hebben gewisseld, zocht Aedes haar in Amster-

dam op. Vervolgens besloot hij tijdelijk te assisteren in de huisdrukkerij. In 1671 of

1672 verkocht hij zijn vrachtschip om met zijn vrouw naar Sleeswijk-Holstein af te rei-

zen en zich in Husum bij het aldaar verzamelde gezelschap rond Bourignon te voegen.

De Harlingse vetermaker Reynier Jansen, die naar alle waarschijnlijkheid in familiere-

latie tot Aedes stond, zocht in 1670 eveneens schriftelijk contact met Bourignon.75 Hij

wilde haar zijn dankbaarheid betuigen voor hetgeen hij in haar geschriften gelezen

had omdat zij hem had doen inzien hoe hij als ‘ware christen’ diende te handelen.76

Tussen 1670 en 1671 reisde hij enige malen naar Amsterdam af om haar te bezoeken en

in de huisdrukkerij te assisteren. Na Bourignons vertrek naar Sleeswijk-Holstein zou

Jansen samen met De Lindt nog enige maanden de drukkerij draaiende houden. In

1672 besloot ook hij definitief met de wereld te breken en zich samen met zijn vrouw

en kinderen bij Bourignons gezelschap in Husum aan te sluiten.

Bolsward en Workum
Uit de brief van een andere volgeling van Bourignon weten we dat Reynier Jansen bij

een van zijn bezoeken aan Amsterdam in gezelschap verkeerde van Jelle Reyntjes uit

Bolsward.77 Reyntjes, van beroep kramer, was doopsgezind. Hij was zelfs voorganger

bij de mennonieten geweest.78 Begin jaren zeventig sympathiseerde hij met de

quakers, die in die tijd door Friesland trokken. Toch zou zijn voorkeur uiteindelijk

uitgaan naar Bourignon.

Waarschijnlijk combineerde Reyntjes zijn beroep als kramer met het propageren

en mogelijk ook verkopen van Bourignons boeken. Op 13 maart 1671 bezocht hij

Workum, waar hij Bourignons geschriften presenteerde als ‘seer nut en voordeelig

voor spijse om onse zielen te verzadigen, ende als een kaarse om die te verlichten’.79

Twee dagen daarvoor, op 11 maart, had hij zelf diverse boeken van Bourignon besteld.

Van drie verschillende titels wilde hij twee exemplaren kopen. Het ging om Het licht des

weerelds, Het licht schijnende in de duisternissen, waarvan inmiddels drie delen verschenen

waren, en Graf der valsche theologie I en II. Daarmee kwam zijn bestelling op een totaal

van tien boeken. Eventuele nieuwe uitgaven wilde hij ook graag hebben.80 De boeken

konden volgens hem het beste met de Bolswardse bode worden verstuurd. De prijs

diende op een apart briefje te worden vermeld.

Reyntjes verkeerde tijdens een bezoek aan Workum in gezelschap van zijn vriend

Rinke Teetses, een Workumse boer die eveneens met Bourignon in contact stond.
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Onduidelijk is of Reyntjes’ betrekkingen met Teetses en met Jansen en Aedes terug-

gingen op reeds bestaande contacten of dat zij voortvloeiden uit een gedeelde liefde

voor Bourignon. In de correspondentie tussen Reynier Jansen en Bourignon wordt

herhaaldelijk gerefereerd aan het bestaan van een informeel circuit waarin haar brie-

ven circuleerden en waarin nu eens de een dan weer de ander als contactpersoon

optrad.81 Zo bevestigt Jansen in een schrijven aan Bourignon ook de ontvangst van

ingesloten brieven voor Jelle Aedes en Jelle Reyntjes en belooft hij haar die aan hen te

overhandigen. In het postscriptum schrijft hij: ‘Jelle Reyntjes en Jelle Aides zijn wel ver-

genoegt met hare Brieven’. In dezelfde brief brengt Jansen ook de groeten over van ‘de

andere Vrienden’.82 Hiermee doelde hij vermoedelijk op zijn stadsgenoten Sikke

Lieuwes, Ulbe Douwes, Minse Cornelis en Sikke Pieters. De laatste drie hadden

Bourignon reeds eerder via Jansen laten groeten.

Over de betrekkingen tussen Bourignon en Ulbe Douwes en tussen haar en Minse

Cornelis, een vermogend lakenkoopman, is verder niets bekend.83 Van Sikke Pieters en

Sikke Lieuwes daarentegen zijn brieven aan Bourignon opgenomen in het bijvoegsel

bij Gezeugnis der Waarheit.84 Lieuwes en Pieters waren evenals de gebroeders Jansen

ambachtslieden. Pieters was passementmaker van professie, Lieuwes gortmaker.85

Beiden zochten Bourignon in Amsterdam op, waar zij assistentie verleenden in de

privé-drukkerij. Na Bourignons vertrek naar Noord-Duitsland in juni 1671 keerden de

twee Harlingers voorlopig terug naar hun oude woonplaats. Hier probeerden zij in de

geest van Bourignons geschriften te leven. In november 1671 berichtte Pieters aan

Bourignon dat hij op dat moment ‘niets beminnens-waardig’ kende dan God, waar-

over hij ‘ten vollen vernoegt’ was.86 Een half jaar later reisde hij in gezelschap van

Reynier Jansen, diens broer Ruerd en een stuk of vijftien andere Friezen naar Husum

om zich bij de overige leden van Bourignons gezelschap te voegen.87

Vertakkingen naar Nederlandse handelsgemeenschappen buiten de 
Republiek

Via persoonlijke contacten kwamen Bourignons boeken ook terecht in Nederlandstali-

ge handelsgemeenschappen buiten de Republiek. Uit brieven die lezers haar schreven

blijkt dat er al in 1669 in Frederikstad en vanaf 1671 ook in Altona en Hamburg belang-

stelling bestond voor de Nederlandse edities van haar geschriften.88 In die drie steden

hadden zich reeds aan het begin van de zeventiende eeuw kooplieden uit de Nederlan-

den gevestigd. In Frederikstad en Altona heerste bovendien godsdienstvrijheid, wat

deze plaatsen tevens tot toevluchtsoorden voor godszoekers maakte.

Frederikstad
Frederikstad (Friedrichstadt) dankte zijn bestaan aan remonstrantse vluchtelingen uit

Holland. Aan hen was in 1619 door hertog Frederik III van Sleeswijk-Holstein-Gottorp

octrooi verleend om een stad aan de Eider te bouwen, die als overslaghaven voor de

Oostzeevaart zou kunnen dienen.89 Voorwaarde was wel dat de lutheranen hier ook

hun geloof moesten kunnen belijden. De in Frederikstad heersende godsdienstvrij-

heid, ontheffing van gildedwang en de mogelijkheid om belastingvrij producten te

exporteren bleek vooral Nederlandse koop- en ambachtslieden van remonstrantsen en
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doopsgezinden huize aan te trekken.90 Tot 1727 zou het stadsbestuur in handen van de

remonstranten blijven. Zij maakten van het havenstadje een vrijplaats waar ook doops-

gezinden, katholieken, socinianen, quakers, joden en andere religieuze dissidenten

welkom waren.91

Een van de burgers van Frederikstad die al in 1669 interesse toonde in Bourignons

werk, was de ossenkoopman Peter Jurgens. Hij was bevriend met Van de Velde en zal

via hem ook Bourignons boeken in handen hebben gekregen. Al in oktober 1669

schreef Jurgens vanuit Frederikstad aan Van de Velde dat Bourignons geschriften zijn

‘inwendige Ziele’ gevoed hadden.92 In 1670 en nogmaals in 1671 liet Jurgens nieuwe

boeken van Bourignon vanuit Amsterdam naar Frederikstad overkomen.93 Ook deze

geschriften lieten hem niet onberoerd. Vooral het eerste deel van het Graf der valsche

theologie maakte een diepe indruk op hem. Hij was er daarom van overtuigd dat wat

Bourignon verkondigde ‘niet anders dan waarheden’ waren ‘die gevolgt moe[s]ten

worden’.94 Waarschijnlijk was hij de persoon over wie Tiellens in zijn getuigenis

schrijft dat hij Bourignon tijdens haar verblijf in Tönning kwam bezoeken om over

‘sijn stand’ te spreken.95

Anders dan de Friezen die toenadering tot Bourignon zochten, reisde Jurgens haar

niet achterna naar Husum. Hij bleef met vrouw en kinderen in Frederikstad wonen,

van waaruit hij met Bourignon en Van de Velde bleef corresponderen en vriendendien-

sten verrichtte. In 1673 leende hij een bedrag van duizend rijksdaalders van Tiellens en

in 1677 trad hij op als tussenpersoon voor de verzending van Bourignons boeken naar

Sleeswijk.96 Tegelijkertijd stond Jurgens in verbinding met een geheim netwerk van

davidjoristen dat in Noord-Duitsland ondergronds was blijven voortbestaan.97 Naar

alle waarschijnlijkheid leidde hij het dubbelleven dat typerend was voor deze kring:

naar buiten een goed burgerlijk en vroom leven tentoonspreiden, maar in het geheim

een vorm van radicale doperse spiritualiteit onderhouden in de geest van David Joris.98

Dat binnen deze kring grote belangstelling moet hebben bestaan voor mystieke en

spiritualistische lectuur, bewijst het boekenbezit van de uit Frederikstad afkomstige

historie- en portretschilder Jürgen Ovens, een halfbroer van Peter Jurgens.99 De in 1690

opgemaakte inventaris van zijn bibliotheek geeft een duidelijke voorkeur voor het

werk van Tauler, Boehme en Hoburg te zien en doet vermoeden dat ook Bourignons

werken zijn belangstelling hebben genoten.100

Gelet op Jurgens’ contacten met het Noord-Duitse netwerk van davidjoristen is het

niet uitgesloten dat Bourignons boeken langs deze weg ook buiten Frederikstad

verspreiding hebben gevonden. Volgens Otto Knottnerus, die onderzoek heeft gedaan

naar migratiepatronen in het noordelijk kustgebied in de vroegmoderne tijd, ging het

om een omvangrijk netwerk met vertakkingen in Tönning, Eiderstadt en Bremen. Het

zou vooral uit koopmansfamilies hebben bestaan die in de zuivelhandel actief waren

en zowel contacten met de boeren in de omgeving als met handelspartners in den

vreemde onderhielden. Omdat de laatste beschuldiging van davidjorisme uit 1700

dateert, veronderstelt Knottnerus dat het Noord-Duitse netwerk van davidjoristen tot

die tijd is blijven bestaan.101

Hamburg en Altona
In mei 1671 ontving Bourignon een brief van een man uit Hamburg, die haar berichtte

dat ‘verscheyde Persoonen’ in zijn woonplaats belangstelling hadden voor haar
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geschriften.102 Zelf had hij de eerste drie delen van Het licht schijnende in de duisternissen

(1669-1671) en Het licht des weerelds (1671) gelezen. Deze boekjes hadden hem nieuwsgie-

rig gemaakt naar andere werken van haar hand. Graag wilde hij weten of er nog meer

verschenen waren en waar deze boeken verkrijgbaar waren. Ook de doopsgezinde

koopman Claes Floris maakte in 1671 kennis met drie Nederlandse uitgaven van Bouri-

gnon die in 1669 verschenen waren. In zijn geval ging het om de eerste twee delen van

Het licht schijnende in de duisternissen en Op twaelf lasteringen, de brief waarin zij afstand

nam van Serrarius’ kritiek op haar persoon en gedachtegoed. Deze geschriften maak-

ten dat hij meer van Bourignon wilde lezen. Omdat Floris wist dat haar boeken bij

Pieter Arentsz. in Amsterdam verkrijgbaar waren, plaatste hij bij hem een bestel-

ling.103 Zo kreeg hij ook Het licht des weerelds en de eerste drie delen van Graf der valsche

theologie in handen.104

Hoe en wanneer Floris en de niet bij name genoemde man met Bourignons werk in

aanraking waren gekomen, onttrekt zich aan onze waarneming. Uitgaven van haar

hand kunnen Hamburg via boekverkopersnetwerken bereikt hebben. Bekend is dat

Johannes Janssonius van Waesberge, die in 1671 werk van Bourignon uitgaf, nauw

samenwerkte met de Hamburgse uitgever Gottfried Schulze.105 Bourignons andere

uitgever, Pieter Arentsz., was zelf uit Hamburg afkomstig. Wellicht onderhield ook hij

zakelijke betrekkingen met boekverkopers in zijn geboortestad.106 Een andere moge-

lijkheid is dat de boeken via Bourignons eigen netwerk hun weg naar Hamburg

vonden, bijvoorbeeld via De Cort of Tiellens, die beiden connecties hadden met perso-

nen in de Noord-Duitse handelsstad.107 Evenmin is uitgesloten dat Bourignons

geschriften via een dopers netwerk Hamburg of Altona bereikten. Als intermediair zou

bijvoorbeeld Jacob Linnich gefunctioneerd kunnen hebben. Deze Amsterdamse koop-

man en voorganger van de Waterlanders was op de hoogte van Bourignons gedachte-

goed en had connecties met een gelijknamige neef in Altona.108

Net als in Frederikstad creëerde de godsdienstvrijheid in Altona een religieuze

pluriformiteit die een gunstige voorwaarde gevormd lijkt te hebben voor de versprei-

ding van Bourignons boodschap. De stad herbergde lutheranen, gereformeerden,

doopsgezinden, rooms-katholieken, joden, quakers en tal van separatisten.109 Dat leid-

de tot onderlinge concurrentie maar ook tot interne strijd over allerlei leerstellige

kwesties.110 Bij de Vlaamse mennonieten kwam het in 1650 zelfs tot een scheuring. De

afgescheidenen, die een eigen gemeente vormden, stelden zich op het standpunt dat

krachtens de Schrift alleen de doop door onderdompeling geldig was. Daarom werden

zij dompelaars genoemd.111 In 1670 kregen zij van de Deense koning Christiaan V het

privilege om vrijelijk hun geloof te mogen belijden. Tussen 1672 en 1674 predikte de

afgezette lutherse predikant en sympthisant van Bourignon, Jacob Taube, in hun

gemeente. In 1674 sloot ook Christian Hoburg, die zich inmiddels van Bourignon had

afgekeerd, zich bij de dompelaars van Altona aan.112

Uit de ‘Hamburger reformierte Gemeinde’ in Altona traden in 1672 ten minste

twee lidmaten tot het gezelschap van Bourignon toe: Johan Hase en zijn moeder, de

weduwe Maria Hase.113 Johan Hase moet degene zijn geweest die in mei 1671 persoon-

lijk contact zocht met Bourignon, om bij haar te informeren naar andere werken van

haar hand en haar mee te delen dat in Hamburg verschillende personen ontvankelijk

waren voor de door haar verkondigde waarheden.114 Naar alle waarschijnlijkheid ging

het hier om de sympathisanten met wie Hase geregeld samenkwam in een op de
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Quäkerberg aan de Palmaille gelegen huis.115 Deze particuliere bijeenkomsten brach-

ten hem in conflict met de predikanten van de gereformeerde gemeente te Altona en

resulteerden in 1672 in zijn afsnijding als lidmaat. In mei van dat jaar verlieten moeder

en zoon Hase Hamburg. Per schip voeren zij naar Husum, waar zij zich meldden bij

‘’t Huys van de Hollanders’ in de Krämerstrasse.116

Om te voorkomen dat de overstap van Hase en zijn moeder als een precedent zou

werken, opende Johan Berckendall, de ziekentrooster van de gereformeerde gemeente

van Altona, de aanval op Bourignon. Nog in 1672 publiceerde hij zijn ‘Vermahnung

und Bitte an eine Persohn/ und an alle die auss Schwachheit Anthonette Bourignon

folgen’ onder de titel Wahre Abbildung Anthonette Bourignons.117 Uitgever van het geschrift

was de ‘gazetier’ Victor de Löw, die net als Hase lidmaat was van de gereformeerde

gemeente van Altona. Hij bracht Berckendalls geschrift onder de aandacht van een

breder publiek door ervoor te adverteren in zijn Altonaische Relation.118 Voor Bourignon

kan al die negatieve publiciteit weleens een gunstig neveneffect hebben gehad, omdat

het ook de nieuwsgierigheid van lezers geprikkeld zal hebben.

Berckendalls openlijke stemmingmakerij deed Bourignon en Hase besluiten de

tegenaanval te zoeken. Hun publieke antwoord verscheen in 1673 onder de titel Gezeug-

nis der Waarheit. In het ‘Byvoegsel’ waren ook getuigenissen van de Hamburgse groeps-

leden opgenomen, al woonden sommigen van hen daar toen al niet meer.119 Het gaat

om vijf mannen en twee vrouwen, van wie er zes op de vragenlijst van Hase gereageerd

hadden: Maria Hase (inmiddels in Husum), Claes Floris (inmiddels in Frederikstad),

Heinrich Schmeuser (Hamburg), Adriaan van Heuven (Hamburg), Abraham Coopman

de Jonge (Hamburg) en Dirk Bout (Frederikstad). Catherine Robineau (Hamburg) was

blijkbaar een ‘buitenstaander’, want van haar zijn alleen brieven aan Bourignon opge-

nomen. Opvallend is dat buiten de moeder van Johan Hase niemand uit de gerefor-

meerde gemeente van Altona afkomstig was. Had Berckendalls tegenoffensief dan toch

succes gehad?

Geen van de Hamburgse groepsleden deed mededelingen over de wijze waarop zij

met Bourignon of met haar geschriften hadden kennisgemaakt. Ook zinspeelde geen

van hen op een grotere kring waarvan zij mogelijk deel uitmaakten. Wel is duidelijk

dat sommigen via verwantschapsrelaties of zakelijke betrekkingen onderling verbon-

den waren. Zo was Maria Hase de moeder van Johan Hase en was Claes Floris de oom

van Dirk Bout. Laatstgenoemde woonde in bij Floris en diens echtgenote, die zelf geen

kinderen hadden. Abraham Coopman jr. was in loondienst bij de koopman Adriaan

van Heuven. Floris maakt in zijn getuigenis nog melding van twee vrienden die net als

hij Bourignon graag persoonlijk wilden ontmoeten, maar noemt geen namen. De

verwijzing naar deze vrienden zou erop kunnen wijzen dat ook Floris deel uitmaakte

van een netwerk waarin Bourignons werk circuleerde. Het ligt voor de hand hierbij

aan de door Hase georganiseerde conventikels te denken, die in dat geval dus niet

alleen door gereformeerde lidmaten maar ook door doopsgezinden werden bezocht.

De in Gezeugnis der Waarheit naar buiten tredende Hamburgse aanhangers van

Bourignon waren uit dezelfde beroepsgroepen afkomstig als de Amsterdamse en Frie-

se vrienden en volgelingen. Ook in Hamburg waren het overwegend koop- en

ambachtslieden die zich door Bourignons geschriften aangesproken voelen.120 Opval-

lend is dat twee van de zeven Hamburgse getuigenissen van vrouwen afkomstig

waren, een van Maria Hase en een van Catharine Robineau. Van de vrouwen die tussen
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1668 en 1673 contact zochten met Bourignon waren zij de enige twee van wie achter

Gezeugnis der Waarheit een getuigenis is opgenomen.121 Klaarblijkelijk meende Hase dat

de kritiek van Berckendall het beste gepareerd kon worden door zoveel mogelijk stads-

genoten aan het woord te laten. Zijn moeder was bovendien een van de door Bercken-

dall gewraakte lidmaten. Haar getuigenis diende dus een tweeledig doel. Het was niet

alleen een testimonium voor Bourignon maar ook een testimonium tegen Berckendall.

En met de brieven van Robineau, die uit dezelfde tijd dateerden als Berckendalls

pamfletten, kon Hase laten zien dat ook deze inwoonster van Hamburg zich niets aan

de kritiek van de gereformeerde ziekentrooster gelegen liet liggen.

Wat betreft de confessionele samenstelling valt de pluriformiteit van de Hamburg-

se groep op: Hase en zijn moeder waren voormalige lidmaten van de gereformeerde

kerk. Schmeuser, de chirurgijn, was luthers. Floris en Bout maakten deel uit van de

doopsgezinde gemeente van de verenigde Vlamingen, Friezen en Hoogduitsers.122

Nog een ander lid van deze gemeente, Court Roosen, zou in 1674 toenadering zoeken

tot Bourignon.123 Mogelijk was hij een van de twee niet bij name genoemde vrienden

die in 1672 Floris naar Sleeswijk hadden vergezeld om Bourignon te bezoeken. Zeker is

dat Roosen ook contacten onderhield met de labadisten.124 Abraham Coopman was

wellicht de Abraham Koopmann die enige tijd lidmaat was van gemeente der dompe-

laars te Altona.125 Vermoedelijk was ook Coopmans werkgever, Adriaan van Heuven,

van doopsgezinden huize. Van hem is slechts bekend dat hij uit Utrecht afkomstig

was. Catherine Robineau ten slotte, was van huis uit rooms-katholiek. Zij was, in

tegenstelling tot de andere leden van de Hamburgse kring, niet uit een Nederlands-

sprekende familie afkomstig. Of zij al voor 1673 in contact stond met Hase of de door

hem georganiseerde conventikels bezocht, is niet bekend.126

Opvallende afwezige onder de Hamburgse volgelingen in Gezeugnis der Waarheit is

Bertrand de la Coste, voormalige overste van de artillerie, wiskundige en uitvinder. Hij

was evenals Robineau uit Frankrijk afkomstig en in de rooms-katholieke kerk

gedoopt. La Coste dankte zijn kennismaking met Bourignons gedachtegoed aan De

Cort, met wie hij in 1668 of 1669 contact had gezocht om hem te informeren over zijn

‘machina archimedis’.127 Dit was een hefboomconstructie die de dijkaanleg op Noord-

strand aanmerkelijk zou kunnen verlichten. Vanaf het eiland stuurde De Cort hem in

oktober 1669 het eerste deel van Bourignons Licht schijnende in de duisternissen toe. La

Coste verklaarde later in zijn aan Bourignon opgedragen Klaar bewijs, van het quadraat

des cirkels dat dit geschrift hem bijzonder verlicht had.128 Pas vanaf 1672 was hij zich

ook in haar andere werken gaan verdiepen. Mogelijk was zijn nieuwsgierigheid toen

geprikkeld door de negatieve publiciteit rond Bourignon in Altona.129 Vanaf dat

moment had hij tevergeefs geprobeerd met haar in contact te komen. Zij had echter

nooit op zijn brieven gereageerd omdat zij na 1669 geen enkele Fransman meer

vertrouwde.130 Vermoedelijk is dat ook de reden waarom er van La Coste geen getuige-

nis in Gezeugnis der Waarheit is opgenomen.

Het zou nog tot 1676 duren voordat La Coste Bourignon daadwerkelijk ontmoette.

Dat was kort nadat zij vanwege de oorlogsdreiging in Sleeswijk naar Hamburg was

uitgeweken en naarstig op zoek was naar een nieuwe schuilplaats. Om Bourignon te

helpen stelde La Coste haar zijn eigen huis ter beschikking, een aanbod waarvan zij

dankbaar gebruikmaakte. Bourignons vestiging in Hamburg viel min of meer samen

met het begin van de verkoop van haar boeken in deze stad door Claes Floris. Onge-
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twijfeld droeg dit bij aan een verdere verbreiding van haar naam. Vanuit Hamburg

bereikten berichten over Bourignon ook Dodo II zu Inn- und Knyphausen, die via La

Coste contact met haar zocht. Die ontmoeting leidde ertoe dat Bourignon in 1677 werd

uitgenodigd om naar diens landgoed in Oost-Friesland over te komen.131

Een nieuwe Amsterdamse kring rond Jan Swammerdam

Om na het vertrek naar Sleeswijk-Holstein het contact met haar nog in de Republiek

der Verenigde Nederlanden verblijvende volgelingen te kunnen onderhouden, maakte

Bourignon gebruik van tussenpersonen. Tussen 1672 en 1675 deed zij hiervoor een

beroep op Johan Tiellens, die in deze periode ten minste tweemaal naar Holland terug-

keerde om zaken af te handelen. Hij kreeg van Bourignon opdracht om tijdens zijn

verblijf in Amsterdam contact te zoeken met personen die zich in haar werk verdiept

hadden en zich bij haar gezelschap wilden aansluiten of die daar op afstand reeds deel

van uitmaakten.132 Zelf legde Tiellens tijdens zijn reizen nieuwe contacten door

bijvoorbeeld in de schuit tegenover de andere passagiers te getuigen van zijn bewon-

dering voor Bourignons geschriften.133 In Amsterdam bezocht hij conventikels, waar

hij niet alleen anderen wilde onderrichten maar ook met hen wilde disputeren.134

In februari 1672 was Tiellens voor het eerst terug in Amsterdam. Hij verbleef toen

een aantal weken bij zijn zusters om zijn testament te herzien en de verhuizing voor te

bereiden van de meubels die Bourignon en haar gevolg in 1671 bij hun vertek uit

Amsterdam in de stad hadden achtergelaten. Tijdens zijn verblijf in Amsterdam moet

Tiellens ook met Jan Swammerdam hebben gesproken. Dat blijkt uit de brief die

Swammerdam later, op 18 maart 1673, aan zijn ‘Seer waarde en beminde Broeder in

Christo onsen Heere’ schreef en waarin hij en passant refereerde aan hun ontmoeting

ten huize van de gezusters Tiellens.135 Hadden Tiellens en Swammerdam elkaar in

1672 misschien op een van de vele conventikels in de stad leren kennen? Lindeboom

vermoedde dat Swammerdam een geregeld bezoeker was van de particuliere godsdien-

stige vergaderingen die in tal van Amsterdamse huizen plaatsvonden.136 Concrete

bewijzen hiervoor ontbreken echter. Aannemelijk is dat Tiellens en Swammerdam

elkaar al kenden, al was het misschien slechts vagelijk, voordat hun wegen elkaar in
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1672 (opnieuw) kruisten. Zij waren namelijk in de verte aan elkaar geparenteerd. Sara

Lestevenon, de moeder van Johan Tiellens, was een achternicht van Catharina Lesteve-

non. Deze Catharina Lestevenon was via haar huwelijk met Karel Braems verbonden

met de Corvers, de familie van Swammerdams moeder, zo kan uit het onderstaande

schema worden afgelezen. Twee gebroeders Braems waren namelijk gehuwd met twee

gezusters Corver.137

In de families Lestevenon en Braems zullen vader en zoon Swammerdam zeker

enige bekendheid hebben genoten omdat zij ieder een belangwekkende verzameling

hadden aangelegd (de een van naturaliën en Chinees porselein, de ander van insecten),

die tot de bezienswaardigheden van Amsterdam behoorde en allerlei bezoekers trok.138

Het is overigens niet uitgesloten dat Swammerdam al voor zijn ontmoeting met

Tiellens in 1672 van Bourignon gehoord had via de Leidse hoogleraar in de geneeskun-

de François dele Boë (Sylvius), een van zijn leermeesters aan de universiteit.139 Over

directe contacten tussen Sylvius en Bourignon is weliswaar niets bekend, maar uit

Bourignons correspondentie blijkt dat er wel nauwe banden bestonden tussen haar en

Sylvius’ schoonvader, de Brandenburgse diplomaat Johann Friedrich Schlezer. Deze

verbleef in 1668 en 1669 in Amsterdam en stond in die periode zowel met Bourignon

als met De Cort in verbinding.140

Aan Tiellens schreef Swammerdam in 1673 dat hij in geestelijk opzicht in een iso-

lement verkeerde en via hem ook in contact wilde komen met ‘Broederen’ aan wie hij

zijn ‘Staat, gelegentheit, oeffening’ bekend zou kunnen maken.141 Het is twijfelachtig

of Tiellens onmiddellijk gehoor gaf aan dit verzoek. Pas vanaf de zomer van 1674 is er

in Bourignons correspondentie sprake van contacten tussen Swammerdam en Johan

Hase, die dat jaar uit Sleeswijk-Holstein was verbannen en naar Amsterdam was uit-

geweken. In de tussentijd moet Swammerdam al in zijn eigen vriendenkring op zoek

zijn gegaan naar geestverwanten met wie hij zijn ontdekking van Bourignon zou kun-

nen delen. Die vond hij ook, wat erop zou kunnen wijzen dat zijn geestelijk isolement

misschien toch minder groot was dan hij tegenover Tiellens had doen voorkomen. Zo

stuurde Swammerdam op 18 december 1674 een pakket boeken van Bourignon aan ene

juffrouw Hille Genet in Utrecht. In het begeleidende briefje schreef hij aan deze vrien-

din het volgende:

Soo gij nu die leere christi met mij wilt volgen ende in oeffeningh brengen, soo

ben ik met siel, lyf ende al wat ik meer hebbe tot uwen besten [...] gij hoopt mij te

sien en ik hoop het ook, op welken tyt ik u dan deelagtigh maaken sal, den loop

ende het leevensbedryf van de persoon en autheur deeser schriften, te gelyk met

alle de genaaden van godt haar meedegedeelt.142

Of Genet op deze oproep is ingegaan, is twijfelachtig. In Bourignons brieven komt

haar naam in elk geval niet voor. Weerklank vond Swammerdam wel bij zijn nichtje

Margriet (Grietje) Volckers en bij zijn vrienden Johan Ortt, Justus Schrader en Christof-

fel van Weijlandt. Zijn inspanningen leidden ertoe dat zich in Amsterdam, en dus

geografisch gezien op grote afstand van Bourignon, een nieuwe kring rond haar

persoon vormde.
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Margriet Volckers
Kort nadat Swammerdam eind april 1673 zijn eerste brief aan Bourignon geschreven

had, volgde Grietje Volckers zijn voorbeeld.143 Zij was een volle nicht van moederszij-

de, elf jaar jonger dan haar neef Jan en net als hij ongehuwd.

Grietje Volckers was in Harderwijk geboren.144 Wanneer en waarom zij naar Amster-

dam kwam, is niet bekend, maar het feit dat zij daar familie had wonen zal wel een rol

hebben gespeeld. Naar alle waarschijnlijkheid nam zij dienst in de huishouding van

haar oom, de apotheker Jan Jacobs Swammerdam.145 Deze was sedert 1661 weduwnaar

en bewoonde met zijn zoons Jan en Jacob en zijn dochter Jannitgen de etages boven

zijn winkel (‘in de Star’) aan de Oude Schans bij de Montelbaansbrug (thans nr. 18).

Toen Jacob Jans in 1668 trouwde en de apotheek van zijn vader overnam, moet het

besluit zijn gevallen om de huishouding op te splitsen. Vader Swammerdam verhuisde

met Jan en Jannitgen naar het huis dat hij bezat aan de nabijgelegen Verwersgracht

(thans Zwanenburgwal) ter zijde van de Groenburgwal.146 Waar Volckers in 1674 woon-

de, is niet duidelijk. Hase kreeg in juni van dat jaar opdracht om via Swammerdam

haar adres te achterhalen.147

Nicht Grietje was de enige in Swammerdams naaste familiekring die ontvankelijk

bleek te zijn voor Bourignons boodschap. Jan wist dat hij geenszins hoefde te rekenen

op de steun van zijn vader, broer en zuster. Al in zijn brief aan Tiellens had hij iets

laten doorschemeren van de kloof die er tussen hem en zijn naaste verwanten bestond:

[...] want ik sie my in een afgescheydentheit van alle menschen, als die my straks

met haren ommegank besmetten: en ik kanse niet ontvlieden, alsoo ik daar bywo-

ne en geduurig mede omgaan moet; hoewel ik nu dagelijx alle hare verachtingen

te boven kom, en hun ontvliede soo veel in mijn macht is.148

In de brief die Grietje Volckers in 1673 aan Bourignon schreef, liet zij weten dat zij haar

‘volkomentheid’ wilde zoeken door uitsluitend nog Jezus Christus lief te hebben.

Volckers’ protestantse achtergrond en haar sekse maakten echter dat Bourignon haar

twijfels had en niet wist of deze vrouw wel de daartoe vereiste verzaking zou kunnen

opbrengen. Om haar toch alvast onder geestverwanten te laten verkeren, gaf

Bourignon haar in 1675 toestemming om dienst te nemen bij het echtpaar Ortt, dat

zich eerder al over Hase ontfermd had.149
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Johan Ortt en Anna Pergens
Totdat het zich bekeerde, leidde het steenrijke echtpaar Ortt-Pergens een mondain

leven. Beide echtelieden waren afkomstig uit zeer gegoede Amsterdamse koopmansfa-

milies. Ortts moeder, Lucretia Boudaen, was na het overlijden van Johans vader, in 1660

in het huwelijk getreden met de zeer vermogende Amsterdamse koopman en papier-

factor Christoffel van Gangelt. Lucretia Ortt, Johans zuster had in 1659 een huwelijk

gesloten met de rijke Amsterdamse koopman en bankier, Josephus Deutz. Anna

Pergens, met wie Johan Ortt in 1672 trouwde, was een dochter van de zeer welgestelde

Amsterdamse koopman Jacob Pergens, heer van Vosbergen, en Leonora Bartolotti. Via

haar moeder was zij geparenteerd aan de families Hooft en Huygens.150

Voor zijn huwelijk met Anna Pergens had Ortt jarenlang in het buitenland

vertoefd. Lange tijd verbleef hij in Parijs. Daarnaast maakte hij diverse reizen langs de

vorstenhoven in Frankrijk, Duitsland en Italië, waarbij hij tal van vorsten, edellieden,

geleerden en literatoren ontmoette.151 In Parijs leerde Ortt de wiskundige en astro-

noom Christiaan Huygens kennen, met wie hij zijn leven lang bevriend bleef.152 Moge-

lijk bezocht hij in Parijs ook de bijeenkomsten van geleerden ten huize van Melchisé-

dec Thévenot, waar de bezoekers experimenten uitvoerden, het cartesiaanse gedachte-

goed bediscussieerden en waar ook buitenlanders welkom waren. Wellicht kwam Ortt

langs deze weg in contact met Thévenots protegé Swammerdam, die hem later in

Holland zijn vaardigheden op anatomisch en entymologisch gebied zou demonstre-

ren.153 In Parijs onderhield Ortt zich verder met vooraanstaande vrouwelijke hugeno-

ten: Madame d’Aumale, Mademoiselle d’Aumale en Mademoiselle de Dura, een klein-

dochter van Elisabeth van Nassau. In Venetië werd hij ontvangen door de familie

Morosini en in Rome door de hertog van Bracciano. Tijdens zijn reizen raakte hij ook

bevriend met de Franse libertijnse dichter Jean Henault, met wie hij in de zomer en

herfst van 1671 nog een reis door Noord-Duitsland maakte en de residenties van de

vorsten uit het huis Brunswijk bezocht.154 Pas in januari 1672 keerde de toen 29-jarige

Ortt via Parijs naar Amsterdam terug. Daar trad hij zes maanden later in het huwelijk

met de acht jaar jongere Anna Pergens.155 Het echtpaar bleef voorlopig in Amsterdam

wonen en hield er ongetwijfeld een bij zijn stand en inkomen passende levensstijl op

na. Ortt gaf ook hier blijk van zijn belangstelling voor anatomisch onderzoek. Zo was

hij aanwezig bij een autopsie die Swammerdam in oktober 1674 in het Amsterdams

Pietersgasthuis pleegde op het lichaam van een overleden kopersmid.156

Uit de correspondentie tussen twee volgelingen van Bourignon kan worden afge-

leid dat Swammerdam degene was die de Ortts in 1674 op haar spoor zette.157 In

september van dat jaar stelde Ortt zich persoonlijk in verbinding met Bourignon om

haar mee te delen dat hij en zijn vrouw haar geschriften ontdekt hadden en na lezing

hiervan besloten hadden om hun levenswijze ingrijpend te veranderen.158 Een maand

later zou Niels Stensen (Nicolaus Steno), een goede vriend van Swammerdam, tijdens

zijn bezoek aan Amsterdam nog proberen om Johan en Anna Ortt tot het rooms-katho-

licisme te bekeren.159 Het echtpaar bleek echter niet gevoelig voor zijn argumenten.

Beide echtelieden verlieten in 1675 Amsterdam om zich terug te trekken op het platte-

land bij Breukelen, waar zij eerder dat jaar de ruïne van kasteel Nijenrode gekocht

hadden.

Op Nijenrode vormden Johan en Anna Ortt samen met Hase, Swammerdam en

Volckers een kring die zich geestelijk met Bourignon verbonden voelde en die sterk
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doet denken aan het gezelschap in Harlingen. Zo gaven ook zij Bourignons brieven

aan elkaar door.160 De onderlinge banden werden nog verder aangehaald toen Hase en

Volckers bij het echtpaar Ortt in dienst traden, de een als secretaris, de ander als dienst-

maagd, en zich op Nijenrode vestigden.161 Johan Ortt had Bourignon hiervoor eerst om

toestemming gevraagd.162 Hij wilde ook Swammerdam graag in huis opnemen, zo

blijkt uit diens correspondentie met Thévenot.163 De geleerde natuuronderzoeker gaf

er echter de voorkeur aan om in Amsterdam zijn studie over het vliegend haft (de

eendagsvlieg) te voltooien.164

Toen Tiellens in de zomer van 1675 opnieuw naar Amsterdam kwam, zocht hij

contact met de kring rond Swammerdam, peilde ieders gemoedstoestand en rappor-

teerde zijn bevindingen aan Bourignon.165 Nog diezelfde zomer gaf zij Swammerdam

en Volckers toestemming om naar Sleeswijk over te komen.166 Het echtpaar Ortt gaf er

de voorkeur aan om op Nijenrode te blijven wonen. Voor Hase gold nog altijd het

banvonnis uit 1674, waardoor hij niet naar Sleeswijk-Holstein kon terugkeren. Hij

legde zich vanaf 1675 samen met Ortt toe op het vertalen en persklaar maken van

Bourignons geschriften. Door deze activiteiten kwam ook het huispersoneel op Nijen-

rode in aanraking met het gedachtegoed van Bourignon. Eén vrouw en twee meisjes

uit de huishouding van het echtpaar Ortt voelden zich zo aangesproken, dat zij

persoonlijk met Bourignon wilden kennismaken. Toen Hase in 1678 Nijenrode verliet,

reisden de drie vrouwen met hem mee naar Lütetsburg.167

Justus Schrader en Christoffel van Weijlandt
In de zomer van 1675 maakte Tiellens ook kennis met med. dr. Justus Schrader. De

heren voerden vele gesprekken met elkaar ten huize van de gezusters Tiellens op de

Oude Turfmarkt.168 Swammerdam moet ook in dit geval als trait-d’union gefunctio-

neerd hebben.

Schrader was jonger dan Swammerdam. Hij was in 1668 van Helmstedt naar

Leiden gekomen om geneeskunde te studeren. In 1670 was hij in Utrecht gepromo-

veerd.169 Direct daarna had hij een praktijk in Amsterdam gevestigd.170 Met Swam-

merdam deelde hij de belangstelling voor het anatomisch onderzoek. Samen ontleed-

den zij een aantal lijken in het Amsterdamse Pietersgasthuis, waarbij zij een uitvoerige

studie van liesbreuken maakten. Schrader deed hiervan in 1674 verslag in een studie

die hij aan Jan Swammerdam en aan Matth. Sladus opdroeg.171 In hetzelfde jaar

verzorgde hij ook de uitgave van de door de Leidse hoogleraar Sylvius nagelaten manu-

scripten van de laatste drie boeken van diens Praxis medica.172

Rond 1674 moet Schrader door Swammerdam over Bourignon geïnformeerd

zijn.173 Zijn eerste contacten met haar dateren echter pas van juli 1675. Toen begon hij

met haar te corresponderen, eerst in het Duits, later in het Frans. Hij berichtte haar dat

haar geschriften hem niet onberoerd hadden gelaten en in hem het verlangen hadden

opgeroepen om de wereld te verlaten.174 Toch bleek al in 1676 dat hij zich niet volledig

aan Bourignons gezelschap wilde committeren. Hij gaf er de voorkeur aan om zijn

geneeskundige praktijk te blijven uitoefenen. Wel was hij bereid om in Amsterdam als

contactpersoon voor Bourignon op te treden en om te assisteren bij het vertalen, corri-

geren en collationeren van haar geschriften.175 Vanaf 1677 werkte hij hierbij nauw

samen met een andere vriend van Jan Swammerdam, de Amsterdamse koopman

Christoffel van Weijlandt.
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Van Weijlandt was langs twee familielijnen verbonden met de Swammerdams. De eer-

ste lijn loopt via Christoffels stiefmoeder, Elisabeth Indischerave. Zij was een volle

nicht van Jan Swammerdam en trad in 1654 in het huwelijk met de weduwnaar mr.

Jacob van Weijlandt. Christoffel van Weijlandt was toen zes jaar oud. De tweede lijn

loopt via Christoffels zuster Catharina, die in 1668 trouwde met de apotheker Jacob

Swammerdam, Jans broer.176 Christoffel van Weijlandt zou later door Jan Swam-

merdam tot diens executeur-testamentair worden benoemd, samen met Grietje

Volckers.177

Wanneer Van Weijlandt precies met Bourignons gedachtegoed in aanraking kwam,

is niet bekend. Vaststaat dat het ook in zijn geval haar geschriften waren die hem tot

inkeer brachten, zoals dat eerder bij het echtpaar Ortt en bij Schrader gebeurd was. Van

Weijlandt was ervan overtuigd dat hij dankzij Bourignons werk van God ‘het Licht der

Waarheyd’ had ontvangen, waardoor hij ‘den Staat’ van zijn ziel had gezien en ‘het

Gevaar dat’er is, in met de Menschen te verkeren’.178 Zijn echtgenote deelde deze

gevoelens. Op aanraden van Bourignon verruilde het gezin Van Weijlandt in juni 1677

de stad voor het platteland. Christoffel wilde daar proberen te leven van zijn ‘eygen

handen Arbeyd, buyten den Dienst van andere’.179 Op die manier zou hij beter in staat

zijn zich aan het werelds gewoel te onttrekken.

Buiten de genoemde mannen en vrouwen raakten in Amsterdam nog verschillende

andere personen zo onder de indruk van Bourignons geschriften dat zij besloten

contact met haar te zoeken. Ik noem de meester-chirurgijn Jan Bruynvisch, de genees-

heren Peffer en Blankaart en de kooplieden Gerard Bode en Jacob Kip.180 In al deze

gevallen was het waarschijnlijk informatie van anderen die hen op het spoor van

Bourignons werken of persoon zette. Zo blijkt dat Kip met Swammerdam contacten

onderhield en Bode Van de Velde al kende voordat hij met Bourignon begon te corres-

ponderen. Ook de gebroeders Boeteman, die vanaf 1679 een groot deel van Bourignons

geschriften gingen drukken, bleken ontvankelijk te zijn voor de door haar gepropa-

geerde boodschap.181 Met uitzondering van Bruynvisch, die al in 1668 of 1669 met

Bourignon kennismaakte, zou geen van de genoemde personen haar echter ooit

persoonlijk ontmoeten.
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Schema 11.5 Fragment genealogie swammerdam-van weijlandt

Jacob Dirksz Swammerdam x Jannetje Jans

Jan Jacobsz x Baertgen Corver Cornelia Jacobs x Gerrit Jacobsz Indischerave

Jan                      Jacob Jans              Jannitgen                     Elisabeth x Jacob van Weijlandt – x  1. Anna Kroegers

x

Catharina van Weijlandt Christoffel van Weijlandt



Relaties met edellieden en hoge militairen

Bourignon nam ook zelf initiatieven om met bepaalde personen in contact te treden.

Daaraan lagen niet zozeer missionaire motieven maar strategische overwegingen ten

grondslag. Zo probeerde zij tijdens haar verblijf in Sleeswijk-Holstein toegang te krij-

gen tot het hof van de hertog in Gottorp en tot het hof van de Deense koning in Kopen-

hagen. Ondanks haar burgerlijke afkomst lijkt zij goed te hebben geweten welke

etiquette zij in acht diende te nemen. Hiervan profiteerde zij later opnieuw tijdens

haar verblijf in Oost-Friesland. Daar kwam zij na haar kennismaking met baron

Knyphausen met verschillende van diens familieleden en adellijke vrienden in contact.

Gottorp en Kopenhagen
Bourignon hoopte bij Christiaan Albrecht, de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp

en landsheer van Noordstrand, steun te vinden voor haar plannen met het eiland. Toen

na haar vestiging in Husum de lutherse predikanten tegen haar ten strijde trokken,

was haar er alles aan gelegen de hertog te overtuigen van haar goede bedoelingen.

Daarom voegde zij bij haar brieven aan de hertog meer dan eens een aantal geschriften

van haar hand.182 Naar het schijnt schoven Christiaan Albrecht en zijn echtgenote die

lectuur niet zonder meer terzijde. Tot meer persoonlijke contacten kwam het echter

niet. Wel wist Bourignon in 1674 de aandacht te trekken van generaal-majoor Van der

Wijk en diens echtgenote. Van deze bekende opperofficier, die jarenlang in Zweedse

krijgsdienst was geweest, was tot op heden niet bekend dat hij deel uitmaakte van

Bourignons kring. Van der Wijk moet met Bourignons gedachtegoed in aanraking zijn

gekomen nadat hij in maart 1673 zijn Zweedse dienstbetrekking had opgegeven en als

generaal-wachtmeester en krijgsraad in dienst getreden was van Christiaan Albrecht.

In maart 1674 correspondeerde hij met Bourignon.183 Nog diezelfde maand deed

Bourignon een beroep op hem om voor haar bij de hertog te bemiddelen.184 Uiteinde-

lijk leidde dit tot Van der Wijks bekering. Dat hij zich in het najaar van 1674 terugtrok

uit de krijgsdienst was daarvan het logische gevolg.185 Samen met zijn echtgenote ving

hij Bourignon op toen zij in de winter van 1674-1675 naar de stad Sleeswijk vluchtte.186

In 1676 probeerde Bourignon toegang te krijgen tot het hof van de Deense koning

Christiaan V. Zij stuurde daartoe twee van haar volgelingen naar Kopenhagen: Jan

Swammerdam en Volckert van de Velde, die moesten lobbyen voor een vrijgeleide.

Bourignon instrueerde hen. Zij schreef hun met welke functionarissen zij zich in ver-

binding moesten stellen en raadde hen aan haar boeken selectief uit te delen aan perso-

nen die aan het hof verbonden waren. Zo moet de hofschilder en kunstagent van de

koning, Toussaint Gelton, Bourignons geschriften in handen hebben gekregen. In 1677

zocht hij vanuit Amsterdam schriftelijk contact met Bourignon. Hij was, zo verklaarde

hij haar, bereid om met de wereld te breken en afstand te doen van zijn bezittingen.187

Of dit ook betekende dat hij zijn functie als hofschilder opgaf, is echter niet bekend.

Lütetsburg en Aurich
In 1677 maakte Bourignon kennis met baron Dodo II zu Inn- und Knyphausen, een

jurist en een man met grote belangstelling voor mystiek, alchemie en astrologie.188 Na

lezing van Bourignons geschriften had hij in februari 1677 uit eigener beweging

contact met haar gezocht.189 Hoe en wanneer hij haar boeken in handen gekregen had,
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is niet bekend. Wel moet hij op een of andere manier hebben geweten dat Bourignon

in Hamburg verbleef. Uit zijn dagboek blijkt dat hij daar op 26 maart 1677 ‘D[emoisel-

le] A[ntoinette] B[ourignon]’ voor het eerst ontmoette en dat La Coste als tussenper-

soon optrad:

Allé avec le General. de Baudissin à Hambourg, où me separe de luy pour aller

treuver la comtesse de Königsmarcy, et de la allé voir Monsr. la Coste [...] duquel je

fus mené pres de la D.A.B. Retourné vers le midy a Altena.190

Tijdens het onderhoud dat Knyphausen die dag met Bourignon had, schijnt hij God

met tranen in de ogen beloofd te hebben dat hij afstand wilde doen van de wereld. Na

afloop kreeg hij van Bourignon het begin van het tweede deel van La solide vertu in

manuscript mee.191 Kort daarna bood Knyphausen Bourignon aan dat zij zich met haar

gevolg op zijn landgoed in Lütetsburg mocht vestigen.192

Zodra duidelijk was dat baron Dodo II zu Inn- und Knyphausen en diens echtgeno-

te, barones Hedwig Oriana von Frydag, zich aan haar zaak wilden committeren, onder-

nam Bourignon pogingen om toegang te krijgen tot hun familie- en vriendennet-

werk.193 Al vrij snel was haar duidelijk dat de Knyphausens zeer goed bevriend waren

met de regentes-vorstin van Oost-Friesland, prinses Christine Charlotte von Württem-

berg.194 Bourignon realiseerde zich maar al te goed dat de levenswijze van deze vorstin

anderen ten voorbeeld zou kunnen strekken. Daarom hield zij Knyphausen voor:

Il seroit trés-bon si par vôtre conversation vous pouviez un jour ameiner Madame

la Princesse Regente à la connoissance de la Verité. cela feroit du bien à son ame & à

l’ame de plusieurs autres, qui voyant leur Maitresse cheminer en la Vertu,

auroirent honte de ne la pas suivre.195

Een aantal maanden later toen zij in de residentie te Aurich logeerde, vermoedelijk in

gezelschap van de baron en barones, ontmoette Bourignon de prinses zelf.196 Weer

terug in Lütetsburg stuurde Bourignon haar van alle geschriften die zij inmiddels

gepubliceerd had een exemplaar toe.197 Tevens ontving de prinses zes oeuvrecatalogi

en een van de ongepubliceerde zangdichten die Bourignon in haar jeugd geschreven

had. Eigenbelang zal hierbij ook wel een rol hebben gespeeld. Behalve dat haar boeken

verspreiding aan het hof zouden vinden, hoopte Bourignon ongetwijfeld ook dat zij

hiermee de prinses voor haar zaak op Noordstrand zou kunnen winnen.198 Eerder die

maand had zij de regentes-vorstin tegenover een van haar volgelingen al gekarakteri-

seerd als iemand die graag alle fatsoenlijke, integere mensen wilde beschermen.199

Via de Knyphausens kwam Bourignon ook in contact met ‘Mr. le Baron de G.’, die

zij Gezeugnis der Waarheit te lezen gaf.200 Waarschijnlijk ging het hier om de oudste

broer van Hedwig Knyphausen, de rooms-katholieke baron Haro Burchard von

Frydag, die op slot Goedens zetelde.201 Deze wist het polemische geschrift met de

bijgevoegde getuigenissen naar het schijnt niet te appreciëren. De hertog van Bruns-

wijk-Lüneburg te Celle, aan wie Bourignon in 1679 zes oeuvrecatalogi toestuurde,

reageerde wel positief. Hij gaf te kennen dat hij graag van al haar boeken een exem-

plaar wilde ontvangen.202 Tot aan haar vertrek uit Lütetsburg in 1680 zou hij met

Bourignon in verbinding blijven staan.203 Naar alle waarschijnlijkheid was hij degene
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die op zijn beurt de Franse ‘chevalier’ François de Bragelongue, kamerheer van de

bisschop van Osnabrück, over Bourignon informeerde. De Bragelongue zocht in 1680

zelf contact met haar.204 Eind juli 1680 liet Bourignon hem weten dat hij, met zijn

zoontje en dienaar, welkom was in Lütetsburg.205

Grote belangstelling voor Bourignon en voor haar geschriften toonde de met

Knyphausen bevriende generaal-majoor Gustav Adolf von Baudissin.206 Desgevraagd

was hij op zijn beurt bereid Bourignons zaak ten overstaan van de Deense koning te

verdedigen. Zo verdedigde hij in 1677 haar recht op vrijstelling van imposten en

inkwartiering voor haar huis in Sleeswijk. Ook was hij bereid om haar te helpen bij het

terugkrijgen van de in 1674 door Kirchman geconfisqueerde boeken.207 In augustus

1677 wist Bourignon te melden dat hij de oorlog had verlaten en zich, zeer tegen de zin

van de Deense koning, in Oost-Friesland zou vestigen.208 Of die beslissing, net als

destijds bij generaal-majoor Van der Wijk, samenhing met een eventuele bekering, is

niet duidelijk. Baudissin brak in elk geval niet definitief met de militaire macht, want

in 1678 trad hij als generaal in dienst van de regentes van Oost-Friesland. Hij bleef

echter ook daarna contact houden met Bourignons kring.209

Connecties met andere religieuze groeperingen

Bourignons naam en geschriften verspreidden zich ook via andere, soms zelfs concurre-

rende, religieuze netwerken en groepen. Te denken valt aan conventikels waarop volge-

lingen van Bourignon met anderen disputeerden. Tiellens deed dat bijvoorbeeld tijdens

zijn verblijf in Amsterdam. Ook Johan Hase had, zo blijkt uit Bourignons correspon-

dentie, de gewoonte om met anderen over ‘Geestelijke Dingen’ te spreken en te discus-

siëren.210Vanuit Nijenrode zocht hij in 1676 zelfs contact met Jodocus van Lodenstein.211

Deze gereformeerde predikant en dichter, die bekendstond om zijn mystieke vroom-

heid, speelde een vooraanstaande rol in het conventikelwezen in de stad Utrecht.212 Of

Bourignons boeken in dit milieu gelezen werden, is twijfelachtig. Toch blijkt in ieder

geval één lidmaat van de Utrechtse gemeente zich bij Bourignons gezelschap te hebben

aangesloten: een zekere Jannetje, ‘dogter van de Moeder int pest gasthuys’.213

Ook zijn er aanwijzingen dat volgelingen van Bourignon connecties onderhielden

met de collegianten, met vertegenwoordigers van de Hartlib-kring, met Jan Rothe,

met de Frankfurter piëtisten, met de labadisten, met de quakers en met davidjo-

risten.214 (zie schema 11.6). Uit sommige van deze kringen rekruteerde zij nieuwe

volgelingen, maar zij zag ook dat het omgekeerde gebeurde en dat leden van haar

gezelschap overstapten naar de quakers of naar de labadisten. Juist de vermeende

onderlinge inwisselbaarheid van de gezelschappen rond Bourignon, De Labadie,

Rothe en de Society of Friends (quakers) verklaart de felheid waarmee de leiders zich

publiekelijk tegen elkaar afzetten.215 Maar ook in de correspondentie met haar eigen

groepsleden liet Bourignon zich met veel misbaar uit over haar concurrenten.216

Frankfurter piëtisten
Over betrekkingen tussen Bourignon en de lutherse piëtisten in Frankfurt am Main

was tot op heden nog niets bekend. Zij verdienen om twee redenen nader aandacht.

Ten eerste laten zij zien hoe Bourignons naam zich ook via de kringen van het luther-
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se piëtisme verspreidde. Het was hieraan te danken dat Pierre Poiret, die een van

Bourignons bekendste volgelingen werd, haar geschriften in handen kreeg. Ten twee-

de onderstrepen de contacten tussen de kring rond Bourignon en de Frankfurter

piëtisten opnieuw het netwerkkarakter van haar gezelschap.

In 1670 begonnen de eerste lutheranen zich te verzamelen in zogeheten ‘collegia

pietatis’, waarvoor de grondslag gelegd was door Philipp Jakob Spener.217 In Frankfurt

am Main was de leiding van het collegium in handen van twee leken: de advocaat

Johann Jakob Schütz en de gewezen hofdame Eleonora von Merlau. Vanaf 1674 circu-

leerden binnen dit gezelschap geschriften van Bourignon. De interesse van de

Frankfurter piëtisten voor haar werk maakte deel uit van een brede belangstelling voor

mystieke en piëtistische lectuur, waaronder de geschriften van Tauler, Jean de Labadie,

Anna Maria van Schurman en diverse zestiende- en zeventiende-eeuwse spiritualisti-

sche en mystieke auteurs uit het fonds van Hendrik Beets.218 Deze Amsterdamse uit-

gever beschikte over een filiaal in Frankfurt, waar zijn boeken onder het imprint van
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Schema 11.6 Relaties met andere religieuze netwerken

DE LABADIE

ROTHE

QUAKERS in Frederikstad

HARTLIB-kring

Boyle      Schlezer       Comenius      Serrarius               Gael Sikke Pieters       Reynier Jansen

Hoburg

Van de Walle      Poiret      Scheffer                           Knyphausen            Chateauvieux            Taube

BRECKLING

conventikels in Lübeck

SCHÜTZ

Von Merlau

DE  LABADIE

Yvon

Van Schurman

ANTOINETTE BOURIGNON



Betkius te koop waren. Het is niet uitgesloten dat bij hem ook de boeken van

Bourignon verkrijgbaar waren. Beets was immers goed bevriend met Van de Velde en

moet dus op de hoogte geweest zijn van Bourignons activiteiten. Van hem is bovendien

bekend dat hij ook in boeken van gelijkgezinde uitgevers handelde.219

Dankzij het onderzoek van de Spenerbiograaf Johannes Wallmann weten we dat er

sedert 1674 contacten bestonden tussen de Frankfurter piëtisten en de labadisten in

het Friese Wieuwerd, voor wie levensheiliging en verloochening van de eigen wil voor-

op stonden. Naar aanleiding van de uitgave van Van Schurmans apologie Eukleria seu

melioris partis electio in 1673, hadden Schütz en Von Merlau contact gezocht met haar en

met Pierre Yvon, die in 1674 De Labadie als leider van de gemeenschap was opge-

volgd.220 Dat Yvon in 1673 in twee geschriften stelling had genomen tegen Bourignon,

wist Schütz echter niet. Pas in 1676 werd hij hierover geïnformeerd door zijn vriend

Poiret.221

Poiret dankte zijn kennismaking met het werk van Bourignon aan Schütz en zou

later op zijn beurt een belangrijke bemiddelende rol spelen tussen Bourignons kring

en de Frankfurter piëtisten. Hij was in 1672 predikant geworden van de Franse

gemeente te Annweiler in het hertogdom Zwei-Brücken in de Palts. Van daaruit maak-

te hij verschillende reizen naar Frankfurt. In het voorjaar van 1675 was hij in Frankfurt

om in het Frans te prediken. Tijdens dat verblijf leerde hij Schütz kennen. Poiret bleek

diens belangstelling voor het werk van Tauler te delen en voelde zich bijzonder aange-

sproken door het streven van de Frankfurter piëtisten naar een waarlijk evangelische

vroomheid en heiliging. Via Schütz kwam hij in aanraking met het gedachtegoed van

De Labadie, Yvon en Van Schurman. Tevens maakte Poiret kennis met het werk van

Bourignon. Het eerste geschrift van haar dat hij in handen kreeg, was La lumiere nee en

tenebres. Later kreeg hij vanuit Frankfurt ook Le tombeau de la fausse theologie toege-

stuurd.222

De naam Bourignon moet Poiret toen al bekend in de oren hebben geklonken.

Tijdens zijn studie in Heidelberg had hij zijn vriend Daniel Spanheim, de universi-

teitsbibliothecaris, in positieve zin over haar horen spreken.223 Dit is opnieuw een

indicatie dat Bourignons naam zich vrij snel over de grenzen van de Republiek der

Verenigde Nederlanden verspreidde. Naar aanleiding van de dood van Daniel Span-

heim schreef Poiret in 1676 aan Van Schurman, die goed bevriend was geweest met

diens vader Friedrich: ‘ce fut Mr. Spanh. qui me parla le premier de cette Demlle. et en

bons termes’.224

De bemiddelende rol van Pierre Poiret
In 1676 legde Poiret vrijwillig zijn predikantschap neer. Samen met zijn echtgenote

wilde hij in Amsterdam op zoek gaan naar de auteur van de mystiek-piëtische geschrif-

ten die zo’n diepe indruk op hem gemaakt hadden. Hij ging ervan uit dat Bourignon

zich nog altijd ophield in de stad waar haar eerste geschriften waren uitgegeven.

Vanwege de oorlog, die pas in 1678 met de Vrede van Nijmegen beëindigd zou worden,

had hij een vrijgeleide van de hertog van Zwei-Brücken gekregen. Het kleine gezel-

schap reisde dwars door het oorlogsgebied naar Keulen en vandaar per boot naar

Amsterdam.225

Op verzoek van zijn vrienden in Frankfurt zou Poiret vanuit Amsterdam ook

proberen om contact te leggen met de labadisten in Wieuwerd.226 Zij hadden hem
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brieven voor Yvon en Van Schurman meegegeven om deze aan hen te overhandigen.

Tijdens zijn verblijf in Amsterdam leerde Poiret een volgeling van De Labadie kennen,

de gereformeerde koopman Johannes Bardewits. Deze organiseerde al vanaf 1670 in

zijn eigen huis aan de Keizersgracht en elders in de stad particuliere godsdienstoefe-

ningen, waarin hijzelf voorging.227 Bardewits attendeerde Poiret op twee geschriften

die Yvon in 1673, toen hij in Altona verbleef, tegen Bourignon had uitgebracht.228 Het

ging om Kurzer Begriff Unterschiedlicher gottloser und irriger Reden und Sätze so sich befinden In

Anthoinette Bourignons Zweyen Büchern intituliert Licht der Welt und Grab der falschen Theologie

en om Die Wahre und Reine Lehre von der Göttlichen Praedestination Oder Zuvor-Verordnung

und den ewigen Rahtschlüssen Gottes.229 Na lezing van deze boekjes concludeerde Poiret dat

Yvons kritiek geenszins strookte met het beeld dat hij zich op grond van haar geschrif-

ten zelf van Bourignons gedachtegoed gevormd had. Daarom besloot hij zijn reis naar

Wieuwerd af te blazen.

In Amsterdam zette Poiret zijn zoektocht naar Bourignon voort. Via Elzevier, die

zijn Cogitationes Rationales wilde uitgeven, of via Arentsz. moet hij met Schrader in

contact zijn gekomen.230 Van hem hoorde Poiret dat Bourignon niet meer in Amster-

dam woonde, maar dat zij zich sinds 31 maart 1676 in Hamburg ophield. Poiret besloot

daarop schriftelijk contact te zoeken met Bourignon en liet Schrader zijn brieven naar

haar doorsturen.231 Kort daarna, in juli 1676, ontmoetten Poiret en zijn echtgenote

Bourignon in Hamburg.232

Poiret bemiddelde op zijn beurt tussen Bourignon en de kring van de Frankfurter

piëtisten. Aanleiding hiertoe was de in november 1676 tussen Poiret en de labadisten

ontbrande polemiek over de boekjes waarin Yvon tegen Bourignon stelling genomen

had. In brieven aan Yvon en Van Schurman weerlegde Poiret de kritiek en nam hij het

voor Bourignon op.233 Afschriften van zijn brieven zond hij ter informatie aan Schütz

in Frankfurt, die, zoals gezegd, nauwe banden onderhield met Yvon en Van Schur-

man.234 Het was ongetwijfeld aan Poirets inspanningen te danken dat Schütz niet

meeging met Yvons kritiek op Bourignon. Na Poirets interventie zochten bovendien

nog twee andere personen uit diens kring contact met Bourignon: Jacobus van de

Walle en Johann-Peter Scheffer.

Van de Walle, een koopman die in aardewerk handelde, was zelf van gereformeer-

den huize. Hij stond met verschillende religieuze groeperingen in de Republiek der

Verenigde Nederlanden en in de gereformeerde gebieden in het noordwesten van

Duitsland in verbinding.235 Die brede belangstelling van Van de Walle voor allerlei

spiritualistische groeperingen kwam ook in zijn correspondentie met Poiret tot uiting.

Poiret, die Van de Walle aansprak als zijn ‘cher frere et amy en J.Ch.’, informeerde hem

in november 1676 over zijn geschil met Yvon en hield hem zijn oordeel voor over ‘des

personnes qui nous approchent de Dieu’. Daartoe bleek Van de Walle niet alleen ‘celles

de Frize’ (de labadisten) en ‘Mll. A.B.’ (Bourignon) te rekenen, maar ook Jan Rothe.236

Over Bourignon was hij in eerste instantie kritisch. In zijn eerste brief aan haar, die

dateerde van 28 oktober 1676, liet hij weten dat hij grote moeite had met een bepaalde

passage over de vrije wil uit La solide vertu.237 Haar antwoord moet hem hebben aange-

staan, want hij bleef ook daarna contact zoeken met Bourignon. Zij op haar beurt wist

zich via de persoon van Van de Walle verbonden met een kring van geestverwanten in

Frankfurt. Ter gelegenheid van nieuwjaar 1677 groette zij in een aan hem gerichte

brief ‘alle de Vrienden der waerheit, wenschende een goet Jaer aen allen’.238
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Tot de kring van lutherse piëtisten rond Spener behoorde ook de theologiestudent

Johann-Peter Scheffer. Hij zocht in april 1677 voor het eerst schriftelijk contact met

Bourignon.239 Vervolgens stak hij zijn licht op in de Republiek der Verenigde Neder-

landen, waar hij in Amsterdam met Schrader van gedachten wisselde.240 Van Amster-

dam reisde Scheffer naar Oost-Friesland, waar Bourignon zich op dat moment ophield.

Op 3 juli 1677 arriveerde hij in Lütetsburg. Daar maakte hij een week later persoonlijk

kennis met Bourignon en met baron Knyphausen.241

In tegenstelling tot Scheffer ondernam Van de Walle geen pogingen om Bourignon

te ontmoeten. Voor hem volstond het om met haar te corresponderen.242 Wat hierbij

een rol gespeeld kan hebben, was dat hij een vrouw en kinderen had. Maar het heeft er

ook alle schijn van dat hij zich niet wilde vastleggen. Zo onderhield hij ten tijde van

zijn correspondentie met Bourignon, buiten haar medeweten, ook nauwe banden met

de quakers. Van de Walle was namelijk degene die in augustus 1677 William Penn

opving tijdens diens bezoek aan Frankfurt en zijn huis openstelde voor bijeenkomsten

onder leiding van de Engelse quakerleider.243 Penn noteerde hierover in zijn reisver-

slag: ‘The persons that resorted thither, were generally people of considerable note,

both of Calvinists and Lutherans.’244 Ten behoeve van Penns ‘Holy Experiment’ richtte

Van de Walle in 1683 met Schütz en andere vrienden de ‘Frankfort Company’ op, die

grote stukken land in Pennsylvania aankocht.245 De Frankfurter koopman zag er

echter van af om zich daar ook zelf als kolonist te vestigen.

Schütz zelf bleef, naast de nauwe contacten die hij met de labadisten onderhield,

belangstelling houden voor Bourignons gedachtegoed.246 Op 25 juli 1677 gaf hij Schef-

fer, die op dat moment in Rotterdam verbleef, opdracht twee of drie exemplaren van

Bourignons geschriften te kopen. Titels noemt hij helaas niet. Wel schreef hij dat hij de

boeken contant wilde betalen. Hij wilde zich niet in de schulden steken door meer

boeken op afbetaling te kopen.247 Ook Eleonora von Merlau zocht toenadering tot

Bourignon. Zij liet zich bij Bourignon aanbevelen via een niet bij naam genoemde

superintendent. Poiret moest hem in februari 1678 laten weten dat zij van ‘Madlle M.’

hield.248 In juli 1679 verwonderde Bourignon zich erover dat Von Merlau sedert zij

hofdame af was, toch nog het hof bezocht.249 Dat de jonkvrouw bijzonder gechar-

meerd was van Bourignons gedachtegoed, blijkt wel uit de Duitse vertaling die zij in

1679 maakte van La lumiere du monde.250 Scheffer bleef eveneens geïnteresseerd in nieu-

we uitgaven van Bourignons hand, ofschoon hij haar gezelschap in december 1677

reeds verlaten had.251 Via Poiret bestelde hij in 1679 nog een aantal nieuwe uitgaven

van haar werk.252 Het jaar daarvoor had hij een bezoek gebracht aan Engeland en daar

in de kring rond het koninklijk hof de aandacht gevestigd op Bourignons geschriften.

Twee lijfartsen van de koning bleken zelfs bereid te zijn, zo berichtte hij vanuit Enge-

land aan Bourignon, om al haar werken te vertalen en te laten drukken.253

In oktober 1678 nam Bourignon afstand van de ‘vrienden van Frankfurt’. In haar

ogen waren zij ‘trop sages en eux mesmes pour recevoir la simplicité Evangelique

comme des petits enfans’.254 Zij geloofden namelijk dat het christendom nog kon

gedijen door preken te houden en erediensten op te dragen. Bourignon was het hier

volstrekt niet mee eens. Zij wist dat God al dit soort zaken wilde vernietigen. Hij had

haar immers verzekerd dat allen overgeleverd waren aan ‘l’esprit d’erreur’, mesme

ceux qui croyent estre encore dans la verité’.255
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Quakers en labadisten
Van de quakers wilde Bourignon niets weten. Al tijdens haar verblijf in Amsterdam

had zij te kennen gegeven dat zij zich van hen distantieerde. Zij piekerde er niet over

om met hen samen te werken:

want die Quaekers mishagen my grootelijks, ik heb genen noot van haer na te

volgen, of my tot hun geselschap te begeven: en ik ken geen Davidjoristen, ik ben

alleenlijk een Christen, en sal noit van die Religie veranderen, in dewelke ik wil

leven en sterven, willende alleenlijk geen andere Religie ondersoeken, om dat ik

alleen mijn eigen pak sal dragen.256

Met de labadisten leek Bourignon aanvankelijk minder problemen te hebben. In 1673

raadde zij een van haar volgelingen, die op dat moment in Hamburg verbleef, zelfs aan

om via via eens te informeren of De Labadie en diens gevolg nog steeds bereid waren

om haar aanspraken en goederen op Noordstrand te kopen. Dit betekende niet dat zij

alsnog bereid was met hen samen te werken. Het was haar waarschijnlijk veeleer te

doen om het geldelijk gewin dat de verkoop haar zou opleveren. Na 1673, toen haar ter

ore kwam dat Yvon twee geschriften tegen haar had uitgebracht, begon Bourignon

zich wel weer in negatieve zin over de labadisten uit te laten. Zij achtte het echter niet

nodig om Yvons kritiek in een apart geschrift te weerleggen.

Ondanks of misschien wel juist dankzij alle vijandigheden tussen Bourignon en

Yvon verspreidde haar naam zich ook via volgelingen van De Labadie. Dankzij een van

diens volgelingen kwamen boeken van Bourignon in de jaren zeventig in Genève

terecht, waar De Labadie van 1659 tot 1666 predikant geweest was.257 Zo kwam in die

stad een vroegere kennis van De Labadie in aanraking met Bourignons gedachtegoed:

de edelman Daniel Favre de Chateauvieux. In 1675 zocht hij vanuit Genève via de

Amsterdamse uitgever Pieter Arentsz. contact met Bourignon.258

De groep als geheel

In totaal heb ik voor de periode van 1669 tot aan 1680 honderddertig personen kunnen

identificeren die uit eigen beweging contact zochten met Bourignon of die, als zij

voordien al met haar bevriend waren, met haar in contact bleven staan.259 Voor alle

duidelijkheid, het gaat hier om het totale netwerk en dus om een zeer breed spectrum,

met de ‘passieve’ lezer als het ene uiterste en het actieve groepslid als andere uiterste.

De totale omvang van Bourignons lezerspubliek in de genoemde periode was uiteraard

groter. Toch moeten we ons hiervan ook weer niet al te veel voorstellen. De oplagen van

Bourignons boeken varieerden van driehonderd tot duizend exemplaren. Een groot

aantal van haar geschriften verscheen pas postuum in druk. De verkoop liep echter niet

bepaald storm, want tot tweemaal toe, in 1686 en in 1717, werden de restexemplaren

van de Franse en Nederlandse edities van haar boeken opnieuw uitgegeven.260

Verspreidingspatronen
Uit de wijze waarop het rond Bourignons persoon gevormde netwerk zich formeerde,

blijkt dat haar boeken toch wel de belangrijkste schakel waren. Die maakten immers
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dat een deel van het lezerspubliek persoonlijk kennis wilde maken met de auteur. Dit

impliceert dat de leden van Bourignons gezelschap over een meer dan elementaire

leesvaardigheid moesten beschikken, aangezien de Franse en Nederlandse uitgaven

van Bourignons werken niet in een gotische letter maar in romein waren gezet.261

Echtgenoten traden soms als bemiddelaar voor hun vrouwen op door de brieven voor

te lezen en de correspondentie met Bourignon te onderhouden.262 Vermoedelijk werd

binnen sommige kringen ook wel kennisgenomen van Bourignons brieven en boeken

door deze hardop te lezen. In de vroegmoderne leescultuur was dat niet ongebruike-

lijk. Zo schreef de turfschipper Gerrit Reyns in maart 1672 aan Bourignon: ‘Weet, dat ik

het Boek van u gemaakt tegens de Quakers eens gelesen heb, en ook eenige Brieven van

u uitgegeven, heb hooren lesen.’263 Hetzelfde gold mogelijk ook voor de bezoekers van

het conventikel waaraan de schoolmeester Cornelius Willems Erasmi Schoningh uit

Tecklenburg in een van zijn brieven refereerde.264

Hoe lezers Bourignons werken in handen gekregen hadden, blijft echter in veel

gevallen een moeilijk te beantwoorden vraag. In hun brieven aan Bourignon of in hun

reacties op de vragen van Johan Conrad Hase prijzen zij zich over het algemeen alleen

maar gelukkig dát het werk hun in handen was gevallen.265 Verspreiding via tussen-

personen of bepaalde netwerken lijkt niettemin voor Bourignons geschriften de meest

geëigende weg te zijn geweest. Dat sluit echter niet uit dat lezers nog langs andere

wegen over Bourignons boeken geïnformeerd werden. Zo schijnt het door Bertrand de

la Coste aan Bourignon opgedragen Klaar bewijs, van het quadraat des cirkels sommigen op

het spoor van haar werk te hebben gezet.266 De door Bourignon geplaatste adverten-

ties in Nederlandse en Franse kranten kunnen eveneens de nieuwsgierigheid van

lezers hebben geprikkeld.267 Ten slotte speelden soms ook toevalsfactoren een rol. Zo

was er naar Bourignons zeggen iemand in Sleeswijk die enkele vellen van de geconfis-

queerde Nederlandse of Duitse editie van La solide vertu onder ogen had gekregen en na

lezing van deze stukken onmiddellijk al haar geschriften wilde kopen.268

Welk aandeel boekverkopers in de distributie van Bourignons werk hadden, is op

basis van de groep getraceerde lezers zeer moeilijk in te schatten.269 De lezers die con-

tact zochten met haar, gaven immers niet aan of en, zo ja, waar zij hun boeken gekocht

hadden. Wel kan worden vastgesteld dat een aantal van hen door Bourignon werd door-

verwezen naar Arentsz. Deze voor Amsterdamse begrippen kleine boekhandelaar trok

op die manier een bovenlokale, ja zelfs internationale cliëntèle, met kopers uit

Friesland, Hamburg, Genève en mogelijk nog andere plaatsen. Vanaf 1680 werden de

verkoopkanalen van Bourignons boeken aanmerkelijk verbreed. In dat jaar werden

haar uitgaven te koop aangeboden bij een tiental kleine boekverkopers in verschillende

Hollandse, Zeeuwse en Friese steden.270 In Amsterdam, Harlingen en Rotterdam waren

zij op dat moment zelfs bij meer dan één boekverkoper verkrijgbaar. Het is aannemelijk

dat die fijnmazigheid van het distributienetwerk de verspreiding van de boeken ten

goede kwam. Maar nog datzelfde jaar overleed Bourignon, waardoor nieuwe lezers zich

niet langer rechtstreeks met hun persoonlijke vragen tot haar konden wenden.271

Beroepsgroepen
Als persoonlijke interventies of bestaande netwerken een belangrijke rol speelden bij

de verspreiding van Bourignons gedachtegoed, dan ligt het voor de hand dat we onder

haar gevolg een significant percentage vertegenwoordigers uit eendere sociale groepen
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of groepsculturen vinden. Wordt deze veronderstelling bevestigd als we het rond

Bourignons persoon gevormde netwerk uitsplitsen naar beroepsgroepen, geografische

herkomst en denominaties? Uitsplitsing van de getraceerde groepsleden naar beroeps-

groepen laat zien dat bepaalde sectoren oververtegenwoordigd waren.

Tabel 11.1 Netwerk uitgesplitst naar beroepsgroepen, 1669-1680

intellectuele beroepen

medicus 9

predikant/priester/theoloog 9

jurist 2

studerend 4

taalmeester 1

totaal 25

leger

generaal 1

generaal-majoor 1

kolonel 1

totaal 3

handel, nering en vervoer

koopman 17

boekhouder 2

koopmansdienaar 1

kramer 2

schipper 3

totaal 25

ambacht

vetermaker 1

tingieter 1

kaarsenmaker 1

passementmaker 1

gortmaker 1

chirurgijn 3

apotheker 1

drukker 2

wever 1

kunstschilder 2

weversgezel 1

totaal 15

land- en tuinbouw

boer 1

hovenier 2
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totaal 3

dienstpersoneel

dienstbode 5

totaal 5

overheid

visafslager 1

schoolmeester 2

totaal 3

rentenier 2

onbekend 25

N=101 [edellieden en huisvrouwen/echtgenotes zijn hier buiten beschouwing gelaten]

Uit tabel 11.1 blijkt dat de meeste groepsleden uit de burgerij afkomstig waren, zowel

uit de grote burgerij als uit de smalle burgerij, met een jaarinkomen tussen de fl 500,–

en fl 600,–.272 Het gaat hier om de brede middenlaag van de minder hoog opgeleide

maar wel ontwikkelde leden van de handels- en nijverheidssector (bijna veertig

procent van het hele netwerk). Dat is niet verrassend. Representanten van de genoem-

de beroepsgroepen waren over het algemeen zeer mobiel en kwamen doorgaans het

eerst in aanraking met nieuwe religieuze opvattingen.273 Maar wat zeker ook een rol

speelde was dat Bourignons oproep om een evangelisch leven te omarmen en te kiezen

voor een leven in armoede vooral een publiek moet hebben aangesproken dat iets op te

geven had; een publiek ook dat in Bourignons boodschap geloofde en kon beamen dat

het afstand doen van rijkdom en maatschappelijke status een van de belangrijkste

voorwaarden was om een ware christen te kunnen worden. Dat het met name kooplie-

den waren die zich door Bourignons boodschap aangesproken voelden, hing ongetwij-

feld ook samen met de affiniteit die zijzelf met dat milieu had. Zij was als koopmans-

dochter zeer goed in staat om de vragen waarmee lezers uit het handelsmilieu zich tot

haar wendden, met aansprekende voorbeelden en de nodige kennis van zaken te

beantwoorden. Door zichzelf ten voorbeeld te stellen reikte zij bovendien een juist

voor deze groep herkenbaar identificatiemodel aan.

Opmerkelijk is het relatief grote aantal doctores medicinae dat gevoelig bleek te zijn

voor Bourignons boodschap (bijna tien procent van het totale netwerk). Ten dele kan die

concentratie aan het specifieke verspreidingspatroon van Bourignons geschriften wor-

den toegeschreven: het via-via-mechanisme. Swammerdam bijvoorbeeld bracht zijn

vriend Schrader met Bourignon in contact. Schrader stond op zijn beurt weer met Ste-

phan Blankaart in contact. Toch verklaart dit nog niet waarom Bourignons gedachte-

goed ook vertegenwoordigers van juist deze beroepsgroep aansprak.274 Maakte hun

drang tot experimenteel onderzoek hen misschien gevoelig voor experimentele onder-

nemingen op godsdienstig gebied of waren het toch vooral persoonlijke motieven die

hun keuze voor Bourignon moeten verklaren?275In Blankaarts geval kan de toenadering

tot Bourignon mede zijn ingegeven door zijn enorm grote bewondering voor Swam-

merdam. Het is in ieder geval opvallend dat hij zich kort na diens dood in 1680 met Bouri-

gnon in verbinding stelde en haar vroeg om hem in haar gezelschap op te nemen.276
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Het grootste deel van de aanhang van Antoinette Bourignon was afkomstig uit het koopmansmilieu, waarmee 
zijzelf dankzij haar afkomst ook grote affiniteit had. Opvallend was het grote aantal doctores medicinae dat
zich aangetrokken voelde tot haar persoon en gedachtegoed. Voor hun beroep kon Bourignon weinig waardering
opbrengen. Zij beweerde zelfs dat dokters meer mensen doodden dan beulen ( foto: UB RUG, uit Jan en 
Casper Luyken, Het menselyk bedryf, 1694, nrs. 97 en 91).



Geografische spreiding
De supraconfessionele boodschap waarmee Bourignon vanaf 1669 naar buiten trad,

vond vooral ingang in pluriconfessionele centra als Amsterdam, Harlingen, Altona en

Frederikstad. Onder de in deze plaatsen rijk vertegenwoordigde religieuze subcultu-

ren kon stichtelijke en andersoortige lectuur nu eenmaal gemakkelijk en snel ver-

spreiding vinden.277 Dat een pluriform religieus klimaat op zichzelf echter nog geen

garantie vormde voor een positieve respons op Bourignons geschriften, bewijst de

afwezigheid van een kring rond haar persoon in een stad als Rotterdam. Ook hier hield

zich vanaf het midden van de zeventiende eeuw een breed scala aan godsdienstige

groeperingen op.278 Bovendien waren in Rotterdam al in 1670 diverse uitgaven van

Bourignon te koop bij Willem de Wilde. Maar om wat voor reden dan ook vonden

Bourignons boeken hier niet of nauwelijks aftrek. De Wilde retourneerde in 1671 zelfs

een deel van de partij boeken die Tiellens hem had toegestuurd.279

Om de geografische spreiding van de groepsleden nog nauwkeuriger te bepalen

heb ik in de volgende tabel hun geografische herkomst in kaart gebracht.

Tabel 11.2 Netwerk uitgesplitst naar geografische herkomst, 1669-1680

Republiek der Verenigde Nederlanden

Amsterdam 35

Utrecht 1

Harlingen 9

Heerenveen 7

Sneek 2

Bolsward 2

Workum 2

onbekend 12

totaal 70

Zuidelijke Nederlanden

Gent 1

Mechelen 1

Rijsel 1

totaal 3

Noord-Duitsland

Sleeswijk 2

Flensburg 1

Frederikstad 3

Hamburg/Altona 9

Tecklenburg 1

totaal 16
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Oost-Friesland

Aurich 2

Berum 1

Celle 1

Lütetsburg 2

totaal 6

Palts

Annweiler 2

Otterberg 1

totaal 3

Brunswijk 1

Osnabrück 2

Frankfurt am Main 5

Genève 2

Londen e.o. 2

onbekend 21

N=130

Opvallend is dat Bourignon vanuit de Zuidelijke Nederlanden nauwelijks steunbetui-

gingen kreeg. Zij had diverse vrienden en vriendinnen in Bergen, Mechelen en Rijsel

haar eerste in druk uitgegeven geschriften wel toegestuurd, maar behoudens een enkele

positieve reactie vond haar boodschap hier toch weinig weerklank. Dit was naar alle

waarschijnlijkheid ook een gevolg van de verschuiving die zich tijdens het verblijf in

Amsterdam in Bourignons zending voltrok en die zijn neerslag vond in haar geschrif-

ten.280

Uit tabel 11.2 kan worden afgeleid dat driekwart van de groepsleden uit de Republiek

der Verenigde Nederlanden afkomstig was. De helft daarvan, 35 personen, kwam uit

Amsterdam. Bourignons verblijf in deze stad en haar besluit om van de diensten van een

Amsterdamse uitgever gebruik te maken, zullen hiertoe zeker hebben bijgedragen.

Maar misschien moet het hier door Bourignon geboekte succes ook wel gerelateerd wor-

den aan de kerkelijke ontwikkelingen in de zeventiende-eeuwse Republiek. Rond 1650

had de confessionalisering hier zijn beslag gekregen. Dit betekent dat de grenzen tussen

de diverse denominaties in de tweede helft van de zeventiende eeuw duidelijk afgeba-

kend werden en er binnen de bestaande kerkgenootschappen steeds minder ruimte was

voor subjectivisme. Bourignons pleidooi voor een niet-kerkelijk gebonden vroomheids-

beleving zal vooral die christenen hebben aangesproken die hun heil niet in een kerklid-

maatschap zochten, maar zich wel bekommerden om hun zielenheil en bereid waren

zich hiervoor een offer te getroosten. Om deze stelling te toetsen zullen we de denomi-

naties van de groepsleden aan een nader onderzoek onderwerpen.
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Denominaties
Uitsplitsing van de groepsleden naar denominaties blijkt niet eenvoudig te zijn. Van

de meesten is namelijk niet bekend of zij lid waren van een bepaald kerkgenootschap

voordat zij zich bij Bourignon aansloten en zo ja, van welke kerk zij lid waren. Wel kan

uit de bij elkaar gesprokkelde gegevens worden afgeleid dat in Bourignons gevolg ten

minste vijf verschillende denominaties vertegenwoordigd waren.

Tabel 11.3 Netwerk uitgesplitst naar denominatie, 1669-1680

rooms-katholiek 7

gereformeerd 22

doopsgezind 11

luthers 7

quaker 2

onbekend 81

N = 130

Het merendeel van de rooms-katholieke groepsleden stond al met Bourignon in

contact voordat zij in 1667 naar Amsterdam vertrok en begon te publiceren. Van de

groepsleden die van gereformeerden huize waren, kon in de meeste gevallen niet

worden vastgesteld of zij ook daadwerkelijk belijdenis gedaan hadden. Waarschijnlijk

was dit niet het geval, want uit raadpleging van de kerkenraadsacta van de gerefor-

meerde gemeenten van Amsterdam en Utrecht bleek dat slechts één persoon vanwege

aansluiting bij Bourignons gezelschap door de kerkenraad ter verantwoording werd

geroepen. Het heeft er alle schijn van dat de meeste volgelingen weinig affiniteit met

één bepaald kerkgenootschap hadden. Van een aantal van hen is bekend dat zij zich

wel in allerlei mystieke en spiritualistische geschriften verdiepten. Sommigen hadden

eerder al aansluiting gezocht bij buitenkerkelijke groeperingen als de collegianten of

de quakers.

Vergeleken met de labadisten had Bourignon een in godsdienstig opzicht veel

heterogenere aanhang. De boodschap van haar geestverwant en concurrent Jean de

Labadie vond toch met name ingang in gereformeerde kring. Hoewel dit verschil

tussen beide groeperingen kan worden teruggevoerd op andere verspreidingskanalen

en een andere organisatie, moet vooral de inhoud van de boodschap doorslaggevend

zijn geweest. Waar De Labadie een beroep deed op calvinistische exclusiviteitsaanspra-

ken, ja deze zelfs intensiveerde, daar deed Bourignon in principe een appèl op alle

christenen, ongeacht het kerkgenootschap waarvan zij deel uitmaakten:

C’est pourquoy je ne m’informe gueres de quelle Religion sont les personnes qui

se veulent joindre à moy, moyennant qu’elles veüillent suivre Jesus Christ, &

renoncer à elles-mesmes.281
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Sekseverhoudingen en burgerlijke staat
Van De Labadie werd door tijdgenoten opgemerkt dat het vooral vrouwen waren die

zich bij hem aansloten. In de praktijk was dat echter niet het geval. Van Bourignon

daarentegen is in de aan haar gewijde studies meermaals opgemerkt dat zij uitsluitend

mannen aantrok. Ook dat is een gechargeerde voorstelling van zaken.

Tabel 11.4 Netwerk uitgesplitst naar sekse en burgerlijke staat, 1669-1680

ongehuwd gehuwd wed. onbekend totaal

m 19 45 5 30 99 (  76%)

v 3 17 3 8 31 (  24%)

totaal 22 62 8 38 130 (100%)

N=130

Uit de bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat het rond Bourignons persoon

geformeerde netwerk voor ruim driekwart uit mannen bestond en voor iets minder

dan een kwart uit vrouwen. Mannen waren weliswaar duidelijk in de meerderheid,

maar de sekseratio was toch minder scheef dan de in Gezeugnis der Waarheit bijeenge-

brachte getuigenissen suggereren. Onder de 33 personen die hierin openlijk getuigden

van hun sympathie voor Bourignon, treffen we slechts drie vrouwen aan. Dat is minder

dan tien procent. In werkelijkheid lag hun aantal hoger. Bourignon en Hase zullen het

echter niet opportuun hebben gevonden om meer getuigenissen van vrouwen te publi-

ceren. Het zou hun zaak hebben kunnen schaden. De betrokkenheid van vrouwen bij

een concurrerende religieuze groepering als het huisgezin van Jean de Labadie bijvoor-

beeld, werd niet onverdeeld gunstig beoordeeld. Zijn tegenstanders, en daartoe

behoorde ook Bourignon, probeerden deze beweging in diskrediet te brengen door de

aandacht te vestigen op zijn vrouwelijke volgelingen. Gesuggereerd werd dat deze

vrouwen zich niet op grond van een weloverwogen keuze bij hem hadden aangesloten.

Vrouwen lieten zich nu eenmaal gemakkelijker verleiden, en omdat zij ook vrijgeviger

waren dan mannen, zou De Labadie het vooral op rijke vrouwen gemunt gehad

hebben.282

In Gezeugnis der Waarheit gaat in een aantal gevallen de stem van vrouwen schuil

achter die van hun echtgenoten. Zo brengt Reynier Jansen in verschillende brieven aan

Bourignon de groeten van zijn vrouw over.283 Die ontving soms zelfs uitsluitend aan

haar geadresseerde brieven, waaruit kan worden opgemaakt dat ook zij vertrouwd was

met het in Bourignons geschriften gepresenteerde gedachtegoed.284 Hetzelfde gold

voor de echtgenotes van de schippers Aedes en Buordes, voor de vrouw van Sipke

Agges, voor de echtgenote van generaal-majoor Van der Wijk en voor Sophia van Some-

ren, de vrouw van de apotheker Jan van Someren.285 In al deze gevallen werd de corres-

pondentie gewoonlijk door de man onderhouden. Dat weerhield Bourignon er echter

niet van om soms toch ook nog een aparte brief aan diens echtgenote te schrijven. De

betreffende vrouw reageerde dan meestal weer via haar echtgenoot.286 Van een derge-
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lijke bemiddeling was echter niet altijd sprake. Uit brieven van en aan Catherine

Robineau, Maria Hase, Grietje Volckers, Anna Ortt en Claudia Poiret kan worden opge-

maakt dat zij Bourignons geschriften zelfstandig bestudeerden en dat zij daarover

persoonlijk met haar correspondeerden.287

In Bourignons tijd lag de alfabetiseringsgraad voor mannen hoger dan voor vrou-

wen. Voor de Hollandse steden, die een relatief hoge alfabetiseringsgraad kenden,

bedroeg het percentage mannelijke alfabeten rond het midden van de zeventiende

eeuw ongeveer zestig procent, terwijl dat voor vrouwen op vijfendertig procent lag.288

Dat kan ten dele hun oververtegenwoordiging in de getraceerde groep verklaren. Het

ging hier immers om personen die schriftelijk contact onderhielden met Bourignon en

dus konden schrijven.289

Bourignon maakte echter zelf meer dan eens een onderscheid naar sekse. Zij

verwachtte ‘ware christenen’ eerder onder mannen dan onder vrouwen aan te treffen.

Mannen hadden, meende zij, ‘meer Moed en beter Vastigheyd’ om in de geest van Jezus

Christus geboren te worden.290 Dat we onder Bourignons gevolg meer mannen dan

vrouwen aantreffen, is derhalve ook terug te voeren op háár verwachtingspatronen en

op de wijze waarop zij haar lezers aansprak.

Dynamisch gezelschap
Inherent aan het netwerkkarakter van Bourignons gezelschap was dat het geen

statisch maar een open geheel was. Geregeld kwamen er nieuwe mensen bij en vielen

er anderen af. Sommige groepsleden participeerden ook nog in andere religieuze groe-

peringen. Zo stonden Van de Walle, Scheffer en later ook Van der Wijk zowel met

Schütz in Frankfurt als met Bourignon in contact. Poiret bleef ook na zijn aansluiting

bij Bourignon contact houden met de Frankfurter piëtisten en onderhield tijdens zijn

verblijf in Amsterdam in 1679 ook betrekkingen met Johann Georg Gichtel, de uitge-

ver van de Boehme-vertalingen. De grenzen van Bourignons gezelschap zijn dus eigen-

lijk niet af te bakenen, waardoor het ook voor contemporaine buitenstaanders niet

altijd duidelijk zal zijn geweest wie nu precies deel uitmaakten van haar groep.

Het spreekt vanzelf dat Bourignon ook niet met alle groepsleden even nauwe

betrekkingen onderhield. Grofweg kunnen er drie groepen worden onderscheiden: de

‘kinderen’ (enfants), de ‘vrienden’ en ‘vriendinnen’ (amis) en de sympathisanten die

Bourignon in haar brieven aansprak met monsieur, madame of mademoiselle.291 Door

verschillende categorieën te onderscheiden tekende zich geleidelijk aan een inner circle

af die daadwerkelijk bereid was gehoor te geven aan Bourignons oproep om haar te

volgen en te breken met de wereld. Maar zelfs in haar contacten met de leden van deze

kerngroep kunnen nog weer verschillende varianten worden onderscheiden. Met

sommigen, onder wie Johan en Anna Ortt, onderhield Bourignon uitsluitend briefcon-

tact. Met anderen, zoals Tiellens, Van de Velde, De Lindt en Franken voerde zij vanaf

juli 1671 een gemeenschappelijke huishouding en had zij vrijwel dagelijks contact.

Het ging Bourignon, zoals zij herhaaldelijk verklaarde, niet om het stichten van

een nieuwe sekte. Niemand hoefde zich van haar noodzakelijkerwijs los te maken van

de institutionele kerk.292 Zelf voelde zij zich geestelijk verbonden met eenieder die

zich aangesproken voelde door haar boodschap en bereid was hiernaar te leven. Het

was in haar ogen dus niet per se noodzakelijk om elkaar te zien. De organisatiegraad

bleef mede hierdoor laag. Van een officieel lidmaatschap was voor de meesten geen

de opbouw van een spiritueel netwerk
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sprake.293 De volgelingen hadden weliswaar een bepaalde band met Bourignon, maar

dat was in feite een een-op-een-relatie. Aanwijzingen dat de groepsleden onderling

intensieve contacten onderhielden, zijn er nauwelijks.294 Tekenend is ook dat

Bourignon zich niet al te zeer bekommerd lijkt te hebben om de invoering van

gemeenschapsvormende of -ondersteunende rituelen. God verlangde van ware christe-

nen, zo stelde zij, geen uiterlijke ceremoniën als het houden van een Avondmaal.295

Het rond haar persoon gevormde gezelschap hield zo in sterke mate het netwerk-

karakter dat het van meet af aan had. Toch betekende dit niet dat haar gezelschap geen

sektarische trekjes had. Die had het, zo zal in het volgende hoofdstuk duidelijk wor-

den, wel degelijk.
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