
hoofdstuk 12 Bereidheid om Antoinette Bourignon 

te volgen

Et la lecture de mes écrits n’est pas un des moindres, puis que par iceux tant de person-

nes sont mûes d’abandonner le monde pour devenir disciples de Jesus Christ, & repren-

dre l’Esprit des Chrétiens en l’Eglise primitive.

Antoinette Bourignon, Persecutions du Juste,

brief 38 (23-6-1676), p. 140.

Wie daadwerkelijk een ‘ware christen’ wilde worden, diende, zo hield Antoinette

Bourignon haar publiek voor, door haar als moeder van de ‘recht-geloovigen’ te

worden gebaard. Belangrijkste voorwaarde was dat het ‘kind Gods’ in spe bereid moest

zijn om een evangelisch leven te omarmen en zich aan Bourignons gezag te onderwer-

pen. In totaal waren tachtig van de honderddertig personen die deel uitmaakten van

het netwerk dat zich tussen 1668 en 1680 rond Bourignons persoon formeerde, vastbe-

sloten om deze stap te zetten.1 In die zin tekende zich na haar vertrek naar Sleeswijk-

Holstein een inner circle af van volgelingen die bereid waren om huis en haard te verrui-

len voor de op Noordstrand te vestigen gemeenschap van ware christenen. Wat bewoog

deze mensen om alle banden met de wereld te verbreken en Antoinette Bourignon als

hun geestelijk leidsvrouwe te erkennen? Op die vraag biedt niet één van de tot nu toe

aan Bourignon gewijde studies een antwoord. Kolakowski bijvoorbeeld stelde ronduit

dat hij niet begreep waarom ‘ontwikkelde mannen’ zich lieten imponeren en fascine-

ren door ‘iemand wier stuitende onwetendheid, trots en heerszucht zo in het oog

sprongen’.2 Daarmee liet hij zijn persoonlijke oordeel over Bourignons karakter en

persoonlijkheidsstructuur zwaarder wegen dan zijn constatering dat er klaarblijkelijk

een bepaalde aantrekkingskracht van haar uitging.

Uit het gegeven dat tachtig personen na lezing van haar geschriften Bourignon te

kennen gaven dat zij gehoor wilden geven aan haar oproep tot een evangelisch leven,

kan geconcludeerd worden dat we hier te maken hebben met een vorm van geslaagde

communicatie.3 Geslaagde communicatie of persuasive communication is een dynamisch

proces waarin verschillende stappen te onderkennen zijn. Niet altijd vindt de bewerk-

stelligde verandering onmiddellijk plaats. Frijhoff spreekt in dit verband van een

‘vertraagde dynamiek’ en vestigt de aandacht op de verschillende culturele schijven of

kanalen die de stappen vormen in een ‘cognitief transformatieproces dat uiteindelijk

tot effectieve verandering van wereldbeeld, gedragscode of handelingspatroon leidt’.4

Eerst moet een boodschap worden geformuleerd en overgebracht, vervolgens moet

deze worden gedecodeerd, herkend en als zinvol worden aangenomen.5 De wijze waar-

op Bourignon haar boodschap formuleerde en naar buiten bracht, is in de voorafgaan-

de hoofdstukken al geanalyseerd. Hier gaat het om de vraag hoe die boodschap door de

ontvangende partij herkend en geïnternaliseerd werd. Hoe pasten de volgelingen deze
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in hun eigen perceptie van de werkelijkheid in? Juist omdat dit proces van actieve toe-

eigening en betekenisgeving contextgebonden is, dienen de situaties waarin individu-

en gevoelig bleken te zijn voor Bourignons oproep tot een evangelisch leven, in ogen-

schouw te worden genomen. Hierbij is uiteraard het moment waarop de vonk over-

sloeg van belang. Maar ook, als dat het geval is, het moment waarop de ban verbroken

werd en de betreffende persoon zich van Bourignon afwendde om terug te keren naar

de wereld of zijn toevlucht te zoeken bij een van haar concurrenten. In die gevallen

moet de context waarin de communicatie plaatsvond, veranderd zijn of moet de

ontvanger andere waarden belangrijker hebben geacht. Van persuasive communication is

dan niet langer sprake.

De vraag in welke situaties bepaalde personen gevoelig bleken te zijn voor

Bourignons aantrekkingskracht vereist een diepteonderzoek naar de biografieën van

de groepsleden. Omdat het leven van de ene volgeling nu eenmaal beter gedocumen-

teerd is dan dat van de andere, kies ik voor een exemplarische benadering en zal ik van

vier volgelingen de doopceel lichten: Volckert van de Velde, Reynier Jansen, Jan

Swammerdam en Pierre Poiret. Van de Velde kan beschouwd worden als de belang-

rijkste representant van de Amsterdamse kring van getrouwen, die vrijwel zonder uit-

zondering uit het Amsterdamse koopmansmilieu afkomstig waren. Reynier Jansen

representeert de groep Friese vrienden van ambachtslieden en schippers. Swammer-

dam en Poiret behoorden tot de intellectuelen van Bourignons gezelschap. Beiden had-

den een universitaire opleiding genoten. Poiret was zonder twijfel de belangrijkste vol-

geling van Bourignon, omdat hij na haar dood de zorg op zich nam voor de publicatie

van haar onuitgegeven geschriften. Zijn keuze voor Bourignon is niettemin opmerke-

lijk. In het traktaat dat hij in 1676 publiceerde, deed hij zich immers nog kennen als

een overtuigd cartesiaan. Swammerdam geldt als de beroemdste volgeling van

Bourignon, In de tot op heden aan hem gewijde studies is steevast melding gemaakt

van het intermezzo Bourignon. Maar geen van zijn biografen kon begrijpen waarom

hij in 1675 zijn onderzoek opgaf en met de wereld brak om zich bij een ‘geëxalteerde

mystica’, een dweepster, aan te sluiten, die geen enkel benul had van het belang van

zijn werk. Om te kunnen verklaren waarom de zeventiende-eeuwse natuuronderzoe-

ker in de ban van deze ‘wereldvreemde’ vrouw geraakte, ging Sinia zelfs zo ver dat hij

Swammerdam een tijdelijke verstandsverbijstering toeschreef, door hem ‘theomanie’

genoemd.6 Schierbeek zocht de verklaring in Swammerdams persoonlijkheidsstruc-

tuur.7 G.A. Lindeboom onderstreepte Swammerdams bevindelijkheid.8 Ruestow ten

slotte typeerde hem als een ‘distressed soul’ en legde een verband tussen zijn religieu-

ze crisis en de verschrikkingen van de oorlog van 1672.9

De genoemde vier personen zijn niet in alle opzichten representatief voor de volge-

lingen die Bourignon besloten te volgen, maar zij representeren ieder een bepaalde

fase in de ontwikkeling van haar spiritueel leiderschap. Bovendien gaat het hier om

vier volgelingen die ook voor een concurrerende religieuze groepering of een andere

kerk hadden kunnen kiezen, maar die daar uiteindelijk welbewust van afzagen. Dit

roept de vraag op wat het door Bourignon voorgehouden alternatief zo aantrekkelijk

maakte.

‘ik moet spreken’
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Volckert van de Velde: huwelijkscrisis

Van de Velde trouwde op betrekkelijk late leeftijd met de zeer vermogende Anna Stof-

fels. Hij was toen 42, zij al 46.10 Voor beiden was dit het eerste huwelijk. Uit wat zich op

basis van de spaarzame gegevens laat reconstrueren, vormde dit huwelijk in beider

levens een duidelijke cesuur. Het was een mesalliance, die voor Van de Velde tot grote

spanningen in de persoonlijke en zakelijke levenssfeer leidde en die zijn keuze voor

Bourignon zeker beïnvloed lijkt te hebben.

Belangstelling voor mystieke en spiritualistische ideeën
Bekend is dat Van de Velde tot de vriendenkring van Serrarius behoorde. Via Serrarius

wist hij zich in de jaren voor zijn huwelijk verbonden met de internationale wereld

van mystieke spiritualisten en chiliasten, wier denkbeelden in brieven en boeken

circuleerden. Zelf onderhield hij contacten met de hebraïcus Adam Boreel, de wiskun-

dige en astronoom Nicolaas Mercator, de Deense theosoof, pedagoog en latinist Hans

Nielsen Chronich, en met een Engelse dame die in de kringen van de baptisten en

‘Fifth Monarchy Men’ verkeerde.11 Rond 1658 had Van de Velde nog enige tijd bij Serra-

rius ingewoond, samen met de uit Lübeck afkomstige koopman Hendrick Beets.12

Beets zou later een eigen uitgeverij beginnen en zich specialiseren in het werk van

Boehme en andere mystieke en spiritualistische auteurs.13 Rond 1668 moet Van de

Velde nog altijd in Serrarius’ invloedssfeer hebben verkeerd. Het was immers Serrarius

die hem in maart van dat jaar informeerde over Bourignons aanwezigheid in de stad.

In het getuigenis dat Van de Velde in 1673 in opdracht van Johan Hase opstelde,

maakte hij duidelijk dat zijn bekering direct al bij zijn eerste ontmoeting met

Bourignon was ingezet:

want ik bevond in my, door soodanige conversatie, sulke beroeringe en Godde-

lijke beweginge, dat ik my van stonden aan overgaf aan den Alderhoogsten God,

om my voortaan te verbeteren, en de voetstappen van Jesus Christus naar te

volgen; terwijle ik een mensch gevonden had, die my met haer daden en leering

de weg recht toonde [...] en mag met waarheit dien dagh wel heten, den geluckig-

sten dag die ik geleeft hebbe, om kennisse gekregen te hebben aan sulk een

Godverlichte ziele, die my ontdekt heeft de verborgen gedachten van mijn hert,

en doen kennen de onvolmaaktheit en gebreken, die noch in den grond van mijn

ziele waren, aan de menschen en aan my selven onbekent.14

Lezing van haar geschriften leidde vervolgens tot het inzicht dat hij, in tegenstelling

tot wat hij zelf gedacht had, geen ‘waar Christen’ was, en zich dus niet tot de wederge-

borenen mocht rekenen terwijl hij gemeend had die stand al wel bereikt te hebben.15

Bourignon had hem duidelijk gemaakt dat wie leefde naar de bewegingen van zijn

verdorven natuur, nog bekleed was met ‘vleesch en bloed van den ouden Adam onsen

Vader’ en niet in de ‘herboren stand’ kon geraken. Aan het slot van zijn getuigenis

verklaarde Van de Velde dat Bourignons geschriften en de omgang met haar zijn ziel

‘soo veel nuttigheit toegebragt’ hadden, dat hij nooit ‘Zalig’ geworden zou zijn gewor-

den indien hij ‘dese Lichten’ niet had leren kennen.16 Daarmee reageerde hij bevesti-

gend op de vijftiende en laatste vraag van Hases rondschrijven.

bereidheid om antoinette bourignon te volgen
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Opmerkelijk is de stelligheid waarmee Van de Velde beweerde dat hij dankzij zijn

kennismaking met Bourignon zalig geworden was. Diezelfde stelligheid vinden we

ook terug in een van Bourignons eigen brieven uit 1671 aan een Friese ‘vriend’. Hierin

schrijft zij dat God heeft ‘toegelaten’ dat ‘Broeder V.V.’ naar Friesland is overgekomen

om de Friese vrienden te bemoedigen en te sterken:

Hij [Van de Velde, MdB] is gelijk een mensch als van den doot verresen, en door

gewelt getrokken uit het Bakkes van den Duivel, die hem byna had ingeslokt.

Indien ik hem niet by der hant getrocken had, hy was verlooren, en sijn leven

sekerlijk weg-genomen. God heeft my die gevaarlijkheden doen sien, en de kracht

gegeven om hem te verlossen en by u te senden, tot uwe Vertroosting.17

De beeldende en tegelijk verontrustende beschrijving van wat Van de Velde bespaard

gebleven was, maakt nieuwsgierig. Van wie of wat had Bourignon Van de Velde verlost?

Een eerste antwoord op deze vraag is te vinden in de brief die Bourignon een paar

maanden daarvoor aan de echtgenote van Van de Velde geschreven had.

‘Sot’ geworden?
‘Aan een Vrouw, dewelke vreesde of dat haar man mocht Zot worden door het lesen van

mijne schriften’, zo luidt het opschrift van een brief die Bourignon op 28 oktober

schreef en die zij in 1672 in deel IV van Het licht schijnende in de duisternissen liet opne-

men.18 Namen worden niet genoemd, maar uit de inhoud van de brief en uit andere

brieven van Bourignon uit dezelfde periode kan worden afgeleid dat de adressaat Anna

van de Velde-Stoffels was. Zij maakte zich ernstig zorgen over het welzijn van haar

echtgenoot en had Bourignon laten weten dat haar man ‘krank’ geworden was omdat

hij haar geschriften te zeer ter harte had genomen.19 Bourignon bracht daartegen in

dat haar geschriften Van de Velde juist het ‘Eeuwige Leven’ zouden brengen.20 ‘Maar

de menschen die naar het vleesch leven, verstaan dese taal niet, en wandelen naar de

beestelijke of natuurlijke sinnen, sonder de Geestelijke saken te kennen, en daar-

om oordeelen syse ongelukkig te zijn, die sy sien suchten en lijden in dese Weerelt.’21

De wedergeboorte ging nu eenmaal gepaard met ‘smerten aan ‘t vleesch’, aldus

Bourignon.

Wat bedoelde Stoffels precies met ‘krank’ zijn? Dat haar man ziek op bed lag, ijlde

of wartaal uitsloeg? Dacht Anna Stoffels daarom dat haar man ‘krank’ of ‘zot’ gewor-

den was, of was het omdat hij misschien toen al hun dienstbode ervan beschuldigd had

een ‘toveresse’ te zijn?22 Hoe het ook zij, Bourignon hield er wat betreft Van de Veldes

ziekte een heel andere diagnose op na dan Anna Stoffels. Zij besloot haar brief met de

wens ‘dat vele met diergelijke siekten geraakt waren, al waart dat sy daar van stierven:

om dat den doot der Rechtveerdigen, kostelijk voor God is’.23

Een verrassend licht op de ‘zotheid’ van Van de Velde en op de verlossing die Bouri-

gnon voor hem had weten te bewerkstelligen, biedt de verklaring die drie vrouwen op

25 januari 1672 voor een Amsterdamse notaris aflegden: Annetje Jans Reijnderts, 26

jaar oud, Hendrickje Jans, 25 jaar oud, en Annetje Jansz van Leijden, 35 jaar oud. De

eerste twee gaven zich uit als dienstboden van Anna Stoffels, echtgenote van Volckert

van de Velde.24 Zij verklaarden het volgende:

‘ik moet spreken’
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dat in ‘t laetste van de jaare 1670 naer dat Volckert van de Velde met desselfs neeff

Eeuwout de Lind langentijt bij eenen Juffr. Antonetta Burinyon hadde verkeert,

en desselfs vergaderinge dickwils en telckens hadde gefrequenteert deselve

Volckert van de Velde geseght en voorgegeven heeft dat sij annitje Jans Reijnderts

een toveresse was en ’s nachts op duyvels bancquetten met de grootste van ’t

landt gingh, en hem Van de Velde tot driemael toe in ’t bier en broot hadde verge-

ven [vergiftigd] gelijck de gemelte Antonetta Bouringon, hem van de Velde soo

hij seijde hadde geopenbaert.25

De vrouwen verklaarden dus dat Van de Velde zijn dienstbode Annetje Jans Reijnderts

ervan beschuldigd had een tovenares te zijn die ’s nachts de heksensabbat bezocht en

die hem volgens de openbaringen van Bourignon al driemaal geprobeerd had te vergif-

tigen. Klaarblijkelijk had Bourignon Van de Velde voorgehouden dat de betreffende

dienstbode een tovenares was en het zelfs op zijn leven voorzien had. De twee dienst-

boden verklaarden voorts dat Van de Velde in december 1670 had gezegd maar voor een

dag of zeven van huis weg te blijven. In werkelijkheid was hij echter ruim zeven weken

afwezig geweest. Na zijn terugkeer zou Van de Velde zijn beschuldiging jegens Anne-

tje Jans Reijnderts herhaald hebben en geweigerd hebben om te eten en te drinken

zolang zij in huis bleef. Daarop was de dienstmeid vertrokken. Van de Velde besloot

niettemin, zo verklaarden de getuigen, zijn vrouw te verlaten, en was hier ondanks de

pogingen van hun meesteres en haar broer Jacob Stoffels om hem tegen te houden niet

meer van af te brengen. Dagenlang was hij bezig geweest met het inpakken en versle-

pen van zijn ‘goed’ naar het huis van ‘Thielens’. Voorts had hij twee obligaties ter

waarde van achtduizend gulden opgeëist. Daarna had hij het huis verlaten en was bij

Tiellens ingetrokken. Later was hij naar ‘frederick francken’ gegaan en ten slotte was

hij met Bourignon naar het buitenland vertrokken.

Van de Velde zelf kwam in 1673 met een andere versie naar buiten. Hij verklaarde

in zijn getuigenis dat zijn echtgenote zijn herhaalde verzoeken om de dienstbode te

ontslaan, genegeerd had. Zij wilde de meid in dienst houden en was vervolgens over

scheiden gaan praten. Voor Van de Velde kwam dit als een ‘Donderslag’ bij heldere

hemel. Hij had nooit gedacht ‘dat’er eenige Vrouwen in de wereld waren, die van haer

man wilde scheyden, om een vreemde meyd te behouden’.26 Zijn echtgenote zou echter

niet gerust hebben totdat zij met beider instemming gescheiden waren.

De overstap naar Antoinette Bourignon
De verklaring die de dienstbodes ten overstaan van de notaris aflegden, roept tal van

vragen op. Was de woede over het vertrek van Van de Velde zo groot dat Anna Stoffels

hem als de kwade genius wilde afschilderen? Vreesde zij dat hij alsnog geld zou clai-

men?27 Zocht zij daarom naar een grond om zelf de scheiding te kunnen doorzetten?

Een scheiding was echter alleen geoorloofd in geval van overspel en kwaadwillige

verlating. Van overspel was geen sprake. Anna Stoffels zou dus moeten aantonen dat

zij moedwillig door haar echtgenoot in de steek gelaten was. Dat zou kunnen verkla-

ren waarom de dienstbodes pas op 25 januari 1672 met een getuigenis kwamen.28 Toen

was er ongeveer een jaar verstreken sedert Van de Velde de echtelijke woning verlaten

had. Inmiddels verbleef hij al een half jaar in het buitenland. Er was dus alle reden om

aan te nemen dat hij niet meer terug zou komen. Hoe het ook zij, het getuigenis van de

bereidheid om antoinette bourignon te volgen
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dienstbodes, Van de Veldes ziekte en de reactie daarop van zijn echtgenote lijken geen

toevallige incidenten te zijn geweest, maar veeleer de uiterlijke tekenen van een al

langer woekerend onderhuids conflict tussen de beide echtelieden dat om macht en

geld draaide.

Van de Velde en Stoffels waren zoals gezegd pas op latere leeftijd met elkaar in het

huwelijk getreden. Juist omdat zij zoveel rijker was dan hij kon bij haar gemakkelijk

de gedachte opkomen dat Van de Velde haar om haar geld getrouwd had.29 Anna hing

zelf erg aan haar broer Jacob, met wie zij tot haar huwelijk had samengewoond.

Diezelfde Jacob was hoofdkassier van de Amsterdamse kamer van de VOC, en dus niet

alleen de zwager van Van de Velde maar ook diens directe baas. Hoe Van de Velde deze

‘driehoeksrelatie’ beleefde, wordt duidelijk als we de open brief erop naslaan die hij op

14 maart 1672 aan zijn vrouw schreef en publiek maakte door hem te laten drukken.30

Dat deed hij omdat zijn vrouw hem door de Amsterdamse magistraat had laten citeren

‘om van bed, tafel, en goederen gescheyden te worden’. In het hiertoe door haar inge-

diende verzoekschrift had zij de magistraat laten weten dat haar echtgenoot tot haar

‘groot leetwesen door Anthonnette Bourignon (onder schijn van Religie) verleyt’ was

en dat hij ‘met dito Juffrouw’ uit Amsterdam vertrokken was. Voorts dat hij een

aanzienlijke som geld en waardepapieren had meegenomen, en dat hij zijn eigen fami-

lie ‘in ’t wilde’ liet lopen en niet naar zijn vrouw omkeek omdat hij zo ‘van de malle

kuren vande voorn. Juffr. was ingenomen’. Van de Velde, die zich door haar actie in zijn

eer aangetast voelde, besloot daarop alle beschuldigingen publiekelijk te weerleggen.

Niet hij had het initiatief genomen tot de scheiding, maar zij. En passant deed hij een

boekje open over hun huwelijk:

Wy hebben over de Tien Jaren t’samen getrouwt geweest, sonder twist of strijt;

om oorsaek dat ik u altijt ingevoglt [sic] heb, om te mogen in vrede leve: en ik heb

my onderwerpen, onder u en uw Broeder; niet als een Man onder sijn Vrouw, of

een Broeder onder sijn Broeder; maar eer als een kindt onder sijn Vader: en ik heb

met gedult verdragen uwer beider quade driften en genegentheden, ja meer als

een knecht verdragen sou van sijn Meester. Want ik heb in ’t eerste niet mogen

omgank hebbe met mijn eigen Bloetvrienden, noch die in ons huys mogen

hebben, alsoo lang als het u niet aengenaam was [...] Want had ik getoont dat ik

de Meester vvas; gy soud mogelijk noyt gekomen zijn tot sulke boosheit [...] noch

u ingebeelt hebben, dat ik u moest aenbidden om uvv gelt, ’t vvelke ik noyt

gesocht heb noch soecken zal.31

Ook kwam hij uitgebreid terug op het conflict over de dienstmeid:

En ik heb alle dese dingen geleden, om te behouden de Vrede die de getrouwde te

samen behooren te hebben: tot dat het quaat soo verre gekomen is dat gy uw

eigen Man verachte, om een snoode meyt te verheffen, die u nieuwers in bestaet:

en sy heeft soo verre uwe vriendschap konnen winnen, met die van uw Broeder,

dat gy alle drie te samen tegens my opstont: het gene my soo gevoelijk was, dat

mijn gesontheit daer door schade leet, en mijn geest van droefheit beswaert

wierd. En ik geloof, indien ik niet van huis gegaen was, dat ik zekerlijk daer van

gestorven sou hebben.32

‘ik moet spreken’
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Hij hield zijn vrouw voor dat zij hem had moeten gehoorzamen omdat hij haar man

was

aan vvien God de heerschappy gegeven heeft over de Vrouvv; dewelke haar Man

moet eeren en respect toedragen als haar Heer en Meester [...] Indien gy de vreese

Gods gehad hadde, gy soudet haar vveg gesonden hebben op mijn eerste versoek,

ja en al had sy geen schult gehadt, en dat ik maar enkelijk een inbeelding had

gehadt dat sy my vvilde quaat doen, soo vvas het uvv plicht my daar in datelijk te

gehoorsamen.33

Van de Velde volgde hier bijna woordelijk de redenering van Bourignon. Zij had hem

in 1671 op zijn mannelijke superioriteit aangesproken en hem duidelijk gemaakt dat

een vrouw haar man diende te gehoorzamen. Als hij het dus nodig vond om de dienst-

bode te ontslaan, dan mocht zijn echtgenote niet dwarsliggen. Bourignon verbond dit

argument op een subtiele manier met het belang van zijn zielenheil. De betreffende

dienstbode was niet goed voor zijn lichamelijk en geestelijk welzijn, dus moest zij

weg. Door zich hiertegen te verzetten gaf zijn vrouw te kennen dat zij de meid meer

achtte dan de deugd van haar man en zich niets gelegen liet liggen aan diens zielen-

heil. Dat was in Bourignons optiek ‘Overspel’, een ‘geestelijken Overspel’ die zowel zijn

lichaam als zijn ziel bezeerde. Daarom hoefde Van de Velde zich niet langer verplicht

te voelen aan zijn huwelijksbelofte en mocht hij zijn vrouw ‘ontvlieden’, aldus

Bourignon.34

Dat Van de Velde uiteindelijk meer vertrouwen had in Bourignon dan in zijn echt-

genote is begrijpelijk. Bourignon was in zijn optiek een ‘Prophetesse’, die vervuld was

van de wijsheid van de Heilige Geest.35 Zij wist, zo had hij ervaren, wat er in hem

omging. Zij kende zijn verborgen gedachten en zij had hem doen inzien dat hij, anders

dan hij zelf gedacht had, nog geenszins een ware christen was. Het ligt voor de hand

dat hij alleen al daarom bereid was om geloof te hechten aan haar oordeel over de

dienstbode en zijn echtgenote. Toen zijn vrouw zijn hang naar een leven in navolging

van Jezus Christus uiteindelijk niet bleek te delen, moet hij haar met andere ogen zijn

gaan bezien, zoals hij onder invloed van Bourignons geschriften ook zichzelf met

andere ogen was gaan bezien. Daar kwam bij dat Anna de steun zocht en kreeg van

haar broer. Zo bleef het conflict dus niet beperkt tot hun privé-huishouden maar tast-

te het ook de verhoudingen op het ‘comptoir’ aan, waar Van de Velde niet langer bleek

te kunnen steunen op de solidariteit van zijn baas. Jacob Stoffels had immers in eerste

instantie zijn enthousiasme voor Bourignon gedeeld. Maar inmiddels was hij hersteld

van de ziekte die hem had doen kiezen voor een vroom leven en begon hij weer de

draad van zijn oude wereldse leven op te pakken.36 Van de Velde kwam dus steeds meer

alleen te staan, temeer daar hij wist dat er buiten De Lindt ook onder zijn eigen fami-

lieleden niemand meer te vinden was die zijn streven naar een waarlijk christelijk

leven deelde. In deze situatie moet hem de overstap naar Bourignon wel een zeer

aantrekkelijk alternatief hebben geleken.

Bij Bourignon zou Van de Velde zich opgenomen weten in een nieuw en zelfgeko-

zen familieverband waarin andere waarden en deugden telden en waarin hij zich

verzekerd wist van haar ‘moederlijke liefde’.37 Het was dus niet alleen Bourignons

boodschap die hem ertoe bracht om met de wereld te breken en een evangelisch leven
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te omarmen. Zeker zo belangrijk was dat aansluiting bij haar gezelschap hem de in

zijn ogen legitieme mogelijkheid bood om een streep te zetten onder zijn huwelijk en

tegelijkertijd toe te treden tot een nieuw sociaal netwerk waarin hij zijn leven als ware

christen vorm en inhoud kon geven. Illustratief is dat Van de Velde zich nog voor zijn

definitieve breuk met zijn vrouw liet uitzenden naar Friesland om de Friese vrienden

te sterken in hun geloof. Daarna bracht hij zijn spullen van de echtelijke woning naar

het huis van een van zijn nieuwe Amsterdamse ‘broeders’, Johan Tiellens, bij wie hij

voorlopig zijn intrek nam.38 Tekenend is ook dat Van de Velde de eerste was die zich

officieel lieerde aan de sociëteit van ware christenen door op 9 juni 1671 een contract te

sluiten met Bourignon en daarbij te beloven al zijn goederen aan de te vormen reli-

gieuze gemeenschap ter beschikking te stellen.

Reynier Jansen: religieuze crisis

In juni 1672 verliet het merendeel van de groep Friese ‘vrienden’ die tussen 1668 en

1671 met Bourignon in contact gekomen waren, huis en haard om zich bij haar gezel-

schap in Husum te vervoegen. Was het de dreigende oorlogssituatie die hen ertoe dreef

om juist op dat tijdstip met hun gezinnen Friesland te verlaten en over te steken naar

Sleeswijk-Holstein? Bourignon meende van wel, maar trok die conclusie pas in 1674

toen zij inmiddels besloten had om de banden met hen te verbreken. In eerste instan-

tie ging zij ervan uit dat de Friese volgelingen gedreven werden door het verlangen om

ware christenen te worden en daarom ook bereid waren met de wereld te breken. Dat

zij hun religieuze drijfveren later in twijfel trok, had alles te maken met haar teleur-

stelling over het gedrag dat zij in Husum en op Noordstrand tentoonspreidden.39

De meeste Friese vrienden hadden al vanaf 1670 contact met Bourignon. Na haar

geschriften te hebben gelezen wilden zij graag persoonlijk met haar kennismaken. Dat

resulteerde in briefwisselingen en bezoeken aan Amsterdam, waar sommigen van hen

tijdelijk in Bourignons huisdrukkerij tewerkgesteld werden. Waarin Bourignons

aantrekkingskracht voor hen gelegen was, laat zich het beste onderzoeken aan de hand

van de brieven die de Harlingse vetermaker Reynier Jansen tussen 1670 en 1672 aan

Bourignon schreef. Tezamen vormen zij zijn getuigenis. Omdat het hier niet gaat om

een reconstructie achteraf, zoals in het geval van Van de Velde, krijgen we een veel beter

inzicht in het proces dat Jansen doormaakte voordat hij daadwerkelijk zover was dat

hij zich met vrouw en kinderen uit de wereld kon terugtrekken.

Hoe als ware christen te leven?
De eerste brief die Jansen aan Bourignon schreef, dateert van 20 maart 1670. Hierin

refereerde hij aan de religieuze crisis waarin hij drie jaar daarvoor was beland:

Want dit heb ik in ervaringe, dat doen ik ongeveer over drie jaren, door de

Goetheit des Heeren in mijn herte gevoelde, dat de warachtige Christenen die

dingen [wereldse rijkdom en vermaak, MdB] moesten komen te verlaten. En als ik

dit al te mèt openbaarde, aan lieden die ik my verbeelde, warachtige Christenen te

zijn, soo seyden vele van haar, dat ik doolde; en seyden, dit een weg te wesen,

waar door men tot grooter doolingen geraakte, ja dat dit in my een oorsaake van
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Afval was. Ik te met beroert zijnde in mijn geest, en veeltijts bekoort om het alge-

meen verstand toe te vallen, was in gestadige overdenkingen dier saken.40

Jansen worstelde dus met de vraag hoe hij als een ware christen moest leven. Beteken-

de dit in wezen niet dat hij afstand zou moeten doen van zijn aardse rijkdom en van

alle pleziertjes? Hij besloot zijn vraag voor te leggen aan lieden die in zijn ogen ware

christenen waren. Doelde hij hier misschien op doopsgezinde broeders? Jansen kreeg

van hen echter te horen dat hij dwaalde en dat het soort gedachten dat hij koesterde,

van zijn afvalligheid getuigde. Bracht dit antwoord hem ertoe om misschien toen al

toenadering te zoeken tot de quakers? Allemaal vragen die niet met zekerheid te beant-

woorden zijn omdat er in de archieven van de Harlinger kerken niets over Reynier

Jansen te vinden is. Zeker is dat hij zich als een zoekende christen grondig begon te

verdiepen in stichtelijke lectuur. Zo moet hij ook Bourignons geschriften in handen

hebben gekregen. Daarin vond hij de bevestiging dat hij gelijk had en dat de christe-

nen aan wie hij eertijds zijn vraag had voorgelegd, dwaalden en de Schrift misbruik-

ten:

Maar onpartijdig u Schrift [Bourignons geschriften, MdB] en mijne gemoeds-

leeringen ondersoeckende, soo sag ik metter tijt klaarder dat al de wereld doolde:

misbruikende de schriften der Heyligen, om haar misverstand staande te

houden.41

Jansen realiseerde zich dat wereldmijding wel degelijk de voorwaarde was om tot het

eeuwig leven te kunnen geraken. Dat inzicht vervulde hem met dankbaarheid. Het

moet hem rust en zekerheid gegeven hebben, hoe moeilijk de weg ook was die hij zou

moeten gaan.

Uit het getuigenis van Jelle Reyntjes, een kuiper uit Bolsward die prediker bij de

mennonieten was geweest, weten we dat Jansen in de zomer of de herfst van 1670

Bourignon bezocht in Amsterdam. Na zijn terugkeer in Harlingen schrijft hij haar

opnieuw:

Mijn Lieve Suster in Jesu Christo.

Ik heb soo veel soetigheden genoten, sedert mijn laatste vertrek van U L. dat ik

het niet wel vertellen kan: als ik gedachte aan die reden die gy tot my verklaarde,

aangaande het Rijcke Christi, dat in Heerlijkheit op dese aarde opgerecht sal

worden. Eerst was het wat vreemt voor mijn verstant: maar lesende het twintigste

Capittel in d’Openbaring Johannis, soo was ik soo verklaart in dat verstant, dat ik

buiten twijffelingen wierd getrocken; want daar staat even die selfde sin die gy

aan my verklaarde. Hoe! gelukkig zijn wy, dat ons soodanige Liefde bewesen is,

dat wy de Verborgentheden des Rijks konnen sien. Wat besit die gene al kostelijk-

heden, die den H. Geest besit? O! wijsen koopman, die alles verkoopt wat hy besit,

dat hy dese Peerle gewinnen soude. Hoe wijs waren de reden Christi, dien hy

seyde tegen Martha, namentlijk: Maria heeft dat beste deel verkoren; en dat sal niet van

haar genomen worden. Wat al schoonheden heeft gewonnen, die de vuylheden van

rijkdommen, weelden en prachten heeft verlaten. O! dat al de wereld dat konde

sien, en datse haar armoede konden merken. ’t Is noodig dat aan de wereld geseyt
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word, ’t gene Jesus Christus seyde tegen Jerusalem, namentlijk: Och of gy wist, wat

tot uwen Vrede diende, dat soud gy in dese uwe dagen bedenken: maar nu is het verborgen voor

u. [...]

Was Onderteykent,

Uwen Waarden Vriende in J. Christo

Reinier Jansen.42
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Plattegrond van Harlingen, ca. 1664. Uit deze stad waren verschillende volgelingen van Antoinette Bourignon 
afkomstig: de vetermaker Reynier Jansen, zijn broer de tingieter Ruerd Jansen, de grootschipper Jelle Aedes, de
gortmaker Sikke Lieuwes en de passementmaker Sikke Pieters. Van de gebroeders Jansen zijn de adressen bekend.
Daaruit blijkt dat zij tot de gegoede ingezetenen van de stad moeten hebben behoord: Ruerd woonde in de Voor-
straat (nr. 15 op de plattegrond), ‘in de 5 Ringen’. Reyniers woonhuis lag aan de Wortelhaven, een van de kleinere
binnenhavens van de stad (thans gedempt en Simon Stijlstraat geheten) ( foto: UB RUG, uit Beschryvinge van
de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen ’t Flie end de Lauwers, 1664).



Opgetogen over zijn kennismaking met Bourignon krijgen bepaalde passages in de

Schrift een nieuwe betekenis voor hem. Zo toetst hij haar uitspraken over het rijk van

Christus aan het boek Openbaring, maar gaat hij omgekeerd ook de evangeliën in het

licht van de door haar verkondigde waarheden lezen. Vandaar dat hij vooral bij die

passages uitkomt waarin Jezus oproept tot een evangelisch leven. De parabel van de

koopman die al zijn bezittingen verkoopt om een parel te kopen (Mt 13, 45-46) laat

hem niet meer los. Gedurende de rest van de zomer en de herfst van 1670 moet Jansen

met de vraag geworsteld hebben of hij niet het voorbeeld moest volgen van die koop-

man nu hij zijn parel gevonden had. Het is aannemelijk dat dit ook een van de vragen

was die hij met Volckert van de Velde besprak toen deze eind december 1670 naar Fries-

land overkwam om de Friese vrienden te bemoedigen.

‘Gaat in de Wildernisse’
In januari 1671 zocht Jansen opnieuw contact met Bourignon. Alleen al uit de aanhef

blijkt hoezeer hij zich inmiddels met haar verbonden voelde:

Beminde Moeder.

Hoe meer dat ik u [sic] soek af te trecken van de wereld, hoe meer vlijt dat den

Duivel aanwend, om dat goede voornemen te verydelen: want sint dat ik absolut

beraden ben geweest, om de wereld te verlaten, soo heeft hy niet afgehouden om

my te bestrijden met allerhande voorwerpselen. Dan komt de vreese voor Armoe-

de my te vooren, dan de liefde tot mijn Vrienden en bekenden, dan de vreese om

bespot te worden; in somma uw schrijven is warachtig, van dat de geheele lucht

volgespannen [sic] netten is, om onse zielen te vangen. Hoe wel hebt gy gedaan,

dat gy onsen broeder V.V.V. hebt geschikt: want wy zijn daar door, en voornament-

lijk door uwe Schriften vry wat aangemoedigt, om Jesum Christum volkomender

in de verlatinge van alle wereldsche goeden na te gaan. Hoe dikmaals overdenk ik

de woorden Gods: Gaat in de Wildernisse. Indien het God beliefde, gaarne wou ik

met u in de wildernisse gaan: Want ik ben als onder een last, van dat ik met de

menschen moet omgaan; want de geheele wereld is vol van bedriegeryen; daar is

geen liefde, noch tot God, noch over sijn Naasten. O! droevige Duisternissen. [...]

Ik bidde u, verschaft ons de aldervolmaaktste raadgevingen, om tot de vereniging

met God te komen. Uwe Briefjes hebben ons al wat verlichting aangebracht. Daar

wy God voor danken. Ik heb met een groot verheugen UE. Schrijvens gelesen. Gy

schrijft in uw laatste Couverte aan my, als dat haast wel eenige verandering sou te

verwachten zijn. Mijn ziele verheugde haar, doen ik dat las. Doch uw meeninge

daar van, is my noch verborgen. Zijt ondertusschen van my, neffens mijn lieve

Huisvroutje gegroet, en de Heer Jesu bevolen, die u en ons gelieft te helpen, tot de

deelachtig-wordinge van syn vollen Geest.

Laat ons het Licht des U L. Onderwerpeling.

Werelds doch toekomen R.J.43

Bourignons antwoord dateert van 21 januari 1671. Uitvoerig gaat zij in op zijn twijfels

en legt hem uit waarom het hem zoveel moeite kost om de wereld te verlaten:
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Mijn lieve Vriend,

Ik verwonder my niet dat den duyvel u aanvegt over uwe goede besluiten, van de

weerelt te verlaten om Jesum Christum naar te volgen in de gewillige Armoede;

uit oorsaak dat hy daar in merkelijke nadeel heeft. Hy kan niet meer beletten, dat

een ziel tot Godt vliegt soo haast als sy geheelijk is ontslagen van de aardsche

genegentheden. Den Duivel vind als dan geen stoffe meer om die te bedriegen;

daarom tracht hy dat goede voornemen in ’t begin gants te doen veranderen, door

de vrees van armoede te lijden of van de mesnchen bespot en veracht te worden;

en hy geeft een sekere natuurlijke aankleventheit tot onse Ouders en vrienden.

Alle die dingen zijn ook gepasseert door mijnen geest in ’t begin van mijne Bekee-

ring; en als ik voorgenomen had de werelt te verlaten, en onbekent te vertrekken

uit ’t huis van mijn Vader.44

Bourignon vertelt hem hoe bang zij destijds was om door de mensen bespot en veracht

te worden en hoeveel moeite het haar kostte om haar moeder in de steek te laten. Haar

angst en haar vertwijfeling verdwenen echter toen zij zich tot God richtte ‘om sijn

Genade van hem te bidden’. Zij gelooft, zo houdt zij Jansen voor, dat ook hij alle

aanvechtingen van de duivel zal overwinnen als hij trouw aan God blijft. Op zijn wens

om met haar naar de wildernis te gaan en zich bij haar op Noordstrand te vervoegen

reageert zij enigszins afhoudend. Zij vraagt hem geduld te hebben en de tijd af te

wachten tot God zal beschikken.

Toen Bourignon nog datzelfde jaar naar Sleeswijk-Holstein vertrok, maakte Jansen

geen deel uit van de groep die haar vergezelde. Maar zodra zij zich bij slot Gottorp in

Sleeswijk gevestigd had, zocht hij haar daar samen met een vriend op.45 Na zijn terug-

keer in Harlingen viel hij echter, zoals Bourignon dat noemde, toch weer ten prooi aan

de verleidingen van de duivel, en begaf hij zich weer in de handel. Het contact met

Bourignon verbrak hij echter niet. Vanuit Sleeswijk bleef zij hem vermanende brieven

schrijven waarin zij er bij hem op aandrong trouw te blijven aan zijn voornemen om de

wereld te verlaten en een volgeling van Jezus Christus te worden.

Eind september 1671 reageerde Jansen op Bourignons brief. Hij betuigde haar zijn

dank voor haar moederlijke zorg en toonde zich vol berouw:

Hertelijk beminde Moeder.

[...]

Ik bedanke u gants vriendelijk, voor uwe seer goede toesicht die gy over my

aangenomen hebt, om my met een Moederlijk sorge te beschouwen, trachtende

om in my, alle mijne sondelijke gebreken uyt te roeyen. Dat my soo aangenaam is

als eenig ding beneffens dat sou zijn. ’t Is my kostelijker geacht, dan het ontfan-

gen van duysend Rijxdaalders, en het doet my verlangen om gestadig by u te

mogen zijn. Ik hope dat noch eens sal komen, dat wy gesamentlijk als lieve Kinde-

ren, den Heere sullen dienen. Amen, &c.

was geteykent

REYNIER JANSE[N], Vetermaker.46

Een week of zes later vertrok hij met zijn vrouw en kinderen naar Amsterdam om in de

daar achtergebleven privé-drukkerij van Bourignon te gaan werken. Hiermee gaf
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Jansen te kennen dat hij bereid was om zich ‘tot den dienst Gods op te dragen’. In de

brief die hij kort na zijn aankomst in Amsterdam aan Bourignon schreef, verklaarde hij

ook dat hij ervan overtuigd was dat zij door de Heilige Geest bestierd werd en vroeg hij

haar of zij hem als ‘kind Gods’ wilde aannemen:

Hertelijk Beminde Moeder.

[...] Doch ik moet in conscientie belijden, dat ik volkomen geloof, dat den Heili-

gen Geest uw Bestierder is, om dat ik veel dingen verneem, die boven-natuurlijk

zijn, neffens de geheele intentie van uw doen, dat niets dan de eere Gods bevoor-

dert. Ik sou my wel verblyden, dat gy my met de naam van Kind soud ontfangen,

geloovende vastelijk, dat gy my tot de eere Gods, en tot de Zaligheit van mijn Ziel

soud opbrengen. Om dese twee saken, geef ik my, naast God, aan u over: onder-

wijst my; straft my, en doet met my naar de wille Gods: ik sal u als een Kindt

betaamt, gehoorsaam zijn, &c.

Onderstond, U L. Onderdanigen

REYNIER JANSEN, Vetermaker47

Hoewel hij zei te geloven dat Antoinette Bourignon geleid werd door de Heilige Geest,

had hij moeite met de volledige geestelijke onderwerping die zij van haar volgelingen

eiste. Dat kan uit een brief van Bourignon worden afgeleid waarin zij haar verbazing

uitte over het bericht dat ‘R.J.’ niet wist hoe hij zich moest onderwerpen aan de geest

die haar leidde. Bourignon geloofde dat ook dit aan een verleiding van de duivel moest

worden toegeschreven. Als hij er niet naar verlangde om zich aan die geest te onder-

werpen, zou hij immers toch nooit naar Amsterdam zijn gekomen om te helpen met

drukken. En hoe vaak had hij haar bij die gelegenheden niet horen zeggen dat deze

onderwerping noodzakelijk was om bij haar te mogen wonen?48

Jansens terugval weerhield Bourignon er niet van om hem en ook zijn vrouw

bemoedigende brieven te blijven schrijven. Daarvoor betuigde Reynier Jansen mede

namens zijn echtgenote zijn dank aan Bourignon. Nogmaals gaf hij te kennen dat hij

niets liever wilde dan dat zij hem zou aannemen als haar ‘kind’.

Seer lieve Moeder.

Wy hebben uwe twee Brieven, soo aan my als mijn Vrouw, wel ontfangen; en heb-

ben daar uyt bemerkt, een Moederlijke Liefde, die gy aan ons mede-deelt. Wy

bedanken u gants vriendelijk, voor de soete vertroostingen, die gy ons door de

selve gedaan hebt. Mijn Vrouw doet u ernstelijk bedanken; en verklaart dat sy

door haar Brief vry wat gesterkt is. Doen de Brief geschreven wierde van u, doen

was mijn Vrou al wat swakjes: doch is nu vry Moedig, om d’Armoede des geestes

t’omhelsen. Sy verklaart, datse gevoeld, dat alle de bestrijdingen van den Duyvel

voortkomen, en hoopt daar tegen te waken met een reyn betrouwen tot den Heere,

haren besten Vader: in welkers hande wy ons oprechtelijk overgeven, om instru-

menten te zijn, door welken sijnen wille mocht volbracht worden. [...] Ik ontfange

dagelijks meer en meer Licht: daar door ik van tijt tot tijt mijn ellendigen stant

kom te kennen. ’t Is waar, ik hebbe gemeent wat te zijn; en als ik my wel beschouw,

soo vind ik, dat ik niets ben. Want soo de Heere my niet ondersteunde, ik sou alle
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oogenblick vallen: maar hy helpt mijn geloove; dies sal ik hem betrouwen. Ik

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

niet, om onder uwe Kinderen te mogen aangenomen zijn, terwijl de Heere u belast

heeft, die gene niet van u af te wijzen, die tot u souden mogen naderen. Ik betuyge

dat in my veel licht gestraalt is, door middel van dien Geest, die sijn sitplaats in u

heeft. Ik hope alles te ontfangen dat my noodig is tot mijn geluksaligheit. Ik hope

dat het niet lang sal dueren, dat wy gescheyden sullen zijn. Lieve en weigert my nu

niet, om tot u over te komen: dewijl gy sulks goet gevonden hebt [...].

was geteykent,

UE. Suygeling naar de wille Gods

REYNIER JANSEN, Vetermaker.49

De verwijzingen naar de macht van de duivel, naar de overgave aan Gods wil, en de

wens om Bourignon zijn moeder te mogen noemen laten zien hoe Jansen en zijn vrouw

geleidelijk aan haar boodschap geïnternaliseerd hadden. Zij verklaarden zich nu niet

alleen bereid om hun lot in Gods hand te leggen maar ook om zich aan Bourignons

gezag te onderwerpen.

In het voorjaar van 1672 was het eindelijk zover. Toen gaf Bourignon Jansen

toestemming om zijn boedel te pakken en zich samen met zijn gezin gereed te maken

voor de overkomst naar Husum:

Pour R.J. il ne peut bonnement laisser sa femme & ses enfans; il vaut mieux qu’ils

viennent avec, & êprouver tous ensemble; puis que la femme est portée à cela

aussi bien que luy. Ils peuvent apporter leurs petits meubles necessaires; & s’ils ne

se treuvent point bien par-après, ils seront toûjours libres de retourner d’où ils

sont venus, ou aillieurs.50

Diezelfde zomer vond de overtocht plaats. In juni 1672 arriveerde Reynier Jansen samen

met zijn gezin, zijn broer Ruerd Jansen, en een stuk of twintig andere Friezen in

Husum. Daarmee had hij laten zien dat hij daadwerkelijk de wereld wilde verlaten, wat

in Bourignons optiek de eerste voorwaarde was om een ware christen te kunnen wor-

den.

Het moge duidelijk zijn dat niet Jansen zelf maar Bourignon besloten had dat voor

hem het moment was gekomen om naar haar toe te komen en met de wereld te breken.

In 1671 had zij bepaald wie haar naar Sleeswijk-Holstein mochten vergezellen en nu

besliste zij welke Friese ‘vrienden’ naar Husum mochten overkomen. Wat daarbij de

doorslag gaf, was haar oordeel over de motieven en vorderingen van de zielen waarover

zij waakte. Rinke Teetses bijvoorbeeld, de boer uit Workum die in 1671 al eens kenbaar

had gemaakt dat hij voor een evangelisch leven wilde kiezen, kreeg in 1672 geen toe-

stemming van Bourignon om met zijn gezin naar haar over te komen. In juli van dat

jaar had hij haar geschreven en haar gevraagd wat hij moest doen nu ook Friesland door

de oorlog getroffen was. Omdat hij geen antwoord gekregen had, legde hij Bourignon

zijn vraag een maand later nogmaals voor. Wat zou zij ervan vinden als hij met een schip

vol gezaagd hout en een partij koeien naar haar zou overkomen? De gevraagde toe-

stemming bleef echter ook toen uit. Wat volgde was een vermanende brief waarin
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Bourignon hem voorhield dat hij al veel eerder uit ‘Babel’ had moeten gaan. Beschaamd

erkende Teetses in zijn antwoordbrief dat hij niet ‘bequaam’ was om haar zijn ‘Moeder’

te noemen.

In Jansens geval waren er in maart 1672 twee jaar verstreken sedert hij zijn eerste

brief aan Bourignon geschreven had. In die twee jaar had Bourignon geregeld contact

met hem gehad en gezien hoe hij zo nu en dan terugviel, maar toch vastbesloten was

om de weg te gaan die zij hem voorgehouden had. Daaruit bleek ook dat hij bereid was

om zich aan haar gezag te onderwerpen. Zelf had Jansen ervaren hoe moeilijk het was

om in de wereld als een ware christen te leven. Als hij werkelijk het eeuwige leven

wilde bereiken, dan moest hij in dit aardse leven in Bourignons nabijheid kunnen

verkeren of tot een gemeenschap kunnen toetreden waar het ware christendom het

hoogste doel was. Dat besef maakte dat hij in 1672 zover was dat hij de stap naar een

evangelisch leven ook daadwerkelijk kon zetten. Het lijken dus bovenal geestelijke

motieven te zijn geweest die Reynier Jansen dreven, en niet de oorlog die dat jaar

uitbrak – al kan deze ingrijpende gebeurtenis de Harlingse vetermaker wel gesterkt

hebben in het besef dat het de hoogste tijd was om zich te bekeren.

Jan Swammerdam: existentiële crisis

Of er in Swammerdams geval een duidelijk oorzakelijk verband gelegd kan worden

tussen de geestelijke crisis waarin hij rond 1673 kwam te verkeren, en de gebeurtenis-

sen in het rampjaar is eveneens twijfelachtig. Ruestows suggestie is gebaseerd op de

veronderstelling dat de verwoesting van het Hollandse dorp Zwammerdam hem niet

onberoerd kan hebben gelaten omdat dit de plaats was waar zijn familie van vaderszij-

de oorspronkelijk vandaan kwam.51 Er is echter geen enkel bewijs voorhanden dat

Swammerdams bekering in verband gebracht kan worden met deze gebeurtenis.52 Wel

blijkt uit de brieven die hij in 1673 aan Tiellens en Bourignon schreef dat hij geïnteres-

seerd was in de uitleg van de Apocalyps. Het ging hem hierbij echter met name om het

twaalfde hoofdstuk, waarin gesproken wordt over een met de zon omklede vrouw die

in barensnood verkeert en bedreigd wordt door een draak. Swammerdam geloofde op

grond van wat hij van Bourignon gelezen had dat zij deze vrouw was. Zijn belangstel-

ling voor Bourignon kwam ongetwijfeld niet uit het niets. Er zijn, zoals we zullen

zien, allerlei aanwijzingen dat hij al tijdens zijn studietijd in Leiden en Frankrijk geïn-

teresseerd was in mystieke en spiritualistische ideeën.
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Zoals gezegd hebben Swammerdams biografen over het algemeen weinig begrip

kunnen opbrengen voor zijn keuze voor Bourignon.53 Hoe kon hij, de geniale natuur-

onderzoeker, zich door deze mystieke dweepster hebben laten verleiden om alles op te

geven en de wetenschap vaarwel te zeggen? Hij moest haast wel gek geworden zijn of in

ieder geval zijn redelijke vermogens verloren hebben of anderszins toch een enigszins

gestoorde persoonlijkheidsstructuur hebben.54 Dit onbegrip voor Swammerdams keu-

ze is in belangrijke mate terug te voeren op een verwrongen beeld van Bourignon en op

een al te rigide scheiding tussen geloof en wetenschap. In Swammerdams optiek kon het

een niet zonder het ander bestaan, maar de grote vraag was hoe hij beide op een vrucht-

bare manier met elkaar zou kunnen verbinden.55 Met die vraag heeft hij gedurende een

aantal jaren enorm geworsteld. Uiteindelijk zou hij voor de radicale oplossing kiezen die

Bourignon hem aanreikte, maar niet nadat hij eerst nog twee jaar lang geprobeerd had

een daadwerkelijke keuze uit de weg te gaan. Helaas zijn er uit deze periode geen brieven

van hem aan Bourignon overgeleverd. Ook is er in reactie op de vragenlijst die Hase in

februari 1673 onder zijn ‘Broeders’ verspreidde, geen getuigenis van Swammerdam

voorhanden, omdat hij toen nog geen deel uitmaakte van Bourignons gezelschap.56

Toch kan de wisselwerking tussen hem en Bourignon in grote lijnen worden gerecon-

strueerd aan de hand van haar brieven aan hem en over hem.

Uit Bourignons brieven blijkt dat Swammerdams bekering een heel wat moeizamer

proces geweest moet zijn dan tot op heden verondersteld is. Het was beslist niet zo dat

de vonk onmiddellijk oversprong, al moet niet worden uitgesloten dat Swammerdam

als hij wel een getuigenis geschreven zou hebben, tot een vergelijkbare reconstructie als

Van de Velde zou zijn gekomen. Wat in Swammerdams keuze voor Bourignon een niet

te onderschatten rol speelde, was de druk die twee personen uit zijn naaste omgeving

op hem bleven uitoefenen om te doen wat zij van hem verlangden. De eerste was zijn

vader, die hem de wacht had aangezegd omdat hij het de hoogste tijd vond worden dat

zijn zoon op eigen benen ging staan. De tweede was zijn vriend en vakgenoot Niels

Stensen, die hem tot het rooms-katholicisme wilde bekeren.57 Mogelijk was

Swammerdams zwakke lichamelijke gezondheid er mede debet aan dat hij zich zo

moeilijk tegen die druk teweer kon stellen.58 Groot waren zijn twijfels. Moest hij zijn

vader tevreden stellen en dus zijn passie voor het natuuronderzoek opgeven? En moest

hij dan dezelfde weg gaan als Stensen, voor wie geloof en wetenschap niet langer met

elkaar op gespannen voet leken te staan? Of kon hij beter opteren voor het alternatief

dat Bourignon hem voorhield?

Belangstelling voor mystieke en spiritualistische ideeën
Swammerdam zou volgens Lindeboom een vrome calvinist zijn geweest en misschien

zelfs wel een van de vele conventikels in Amsterdam bezocht hebben totdat hij ten

prooi viel aan het ‘religieuze fanatisme’ van Antoinette Bourignon. Bewijzen dat

Swammerdam belijdend lidmaat was van de gereformeerde kerk zijn er echter niet. Wel

is duidelijk dat hij vanaf 1670 en mogelijk al voor 1660, net als Van de Velde geïnteres-

seerd was in mystieke en spiritualistische ideeën. Ook de contacten die hij tijdens zijn

Leidse studietijd legde, laten zien dat hij toen al kon bogen op een interconfessionele

vrienden- en kennissenkring. Zo was Swammerdam onder andere bevriend met de

toneelschrijfster, dichteres en eigenares van een rariteitenverzameling Catharina

Questiers, die rooms-katholiek was.59 Zijn studievriend Robert Padtbrugge was familie
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van Isaac de la Peyrère, de schrijver van de beruchte Praeadamitae (1655), die betoogde dat

er al voor Adam mensen op de aarde geleefd hadden. Het boek werd in Holland

onmiddellijk verboden. Dit weerhield Padtbrugge er niet van om de inhoud van het

geschrift te propageren, waardoor ook Swammerdam hiervan kennisgenomen kan heb-

ben.60 In Leiden leerde Swammerdam eveneens de Deense student Niels Stensen ken-

nen, die uit een diepgelovige lutherse familie afkomstig was en die zich later tot het

rooms-katholicisme zou bekeren.61 Van François dele Boë Sylvius, een van de Leidse

leermeesters met wie Swammerdam tijdens zijn studie nauw samenwerkte, is bekend

dat hij banden onderhield met de Hartlib-kring.62 Eric Jorink heeft de prikkelende stel-

ling opgeworpen dat Swammerdam tijdens zijn studietijd ook Spinoza persoonlijk

moet hebben leren kennen, al zijn hiervoor geen directe bewijzen voorhanden.63

In 1664 vertrok Swammerdam naar Frankrijk, waar hij enige tijd aan de protestant-

se universiteit van Saumur studeerde. Daar kwam hij onder andere in contact met de

gereformeerde predikant Isaac d’Huisseau, die in 1670 een pleidooi zou houden voor de

vereniging van het verdeelde christendom en voorstelde om de godsdienst terug te

brengen tot enige algemene en eenvoudige grondbeginselen die door iedereen erkend

werden.64 De publicatie van La reünion du christianisme leidde nog datzelfde jaar tot

D’Huisseaus afzetting.65 Het is aannemelijk dat Swammerdam, die toen alweer terug

in Amsterdam was, op een of andere manier over de controverse geïnformeerd werd.

Mogelijk verdiepte hij zich zelfs in de Nederlandse vertaling van D’Huisseaus traktaat,

die in 1671 bij Pieter Arentsz. verscheen. Tijdens zijn verblijf in Frankrijk verbleef

Swammerdam ook nog enige tijd in Parijs, waar hij samen met Stensen de wekelijkse

bijeenkomsten van Thévenots Académie bezocht. Hier leerde hij naar alle waarschijn-

lijkheid Johan Ortt kennen en ontmoette hij de Amsterdamse diplomaat Coenraad van

Beuningen, met wie hij misschien toen al een belangstelling voor mystieke en spiritua-

listische ideeën deelde.66 Vanaf 1664 onderhield Swammerdam tevens vriendschappe-

lijke contacten met de bekende cartesiaanse filosoof Nicolas Malebranche, die in het

genoemde jaar tot (oratorianer)priester gewijd werd. Beiden verwezen in hun eigen

werk geregeld naar elkaar.67 Gelet op Swammerdams brede religieuze oriëntatie in de

jaren tussen 1660 en 1670 is het dus niet zo verwonderlijk dat hij rond 1672 ook belang-

stelling begon te tonen voor het gedachtegoed van Antoinette Bourignon.

Vader-zoonconflict
De medicijnenstudie waaraan Swammerdam in 1661 begonnen was, had naar het

schijnt niet de voorkeur van zijn vader, de apotheker en verzamelaar van rariteiten Jan

Jacobs Swammerdam. Die had liever gezien dat zijn oudste zoon theologie was gaan

studeren.68 In ieder geval verwachtte hij dat zijn zoon na zijn promotie in 1667 zou

kiezen voor een praktijk als geneesheer.69 Jan Swammerdam besloot echter zijn eigen

weg te gaan en buiten de academie zijn onderzoek naar de mechanica van het lichaam

voort te zetten. Daarmee zou hij compleet nieuwe terreinen van de anatomie en de

fysiologie weten te ontsluiten.70 Daarnaast stortte hij zich met grote ijver op de studie

van insecten, wier lichaamsbouw hij ontleedde en onderzocht. Zijn onderzoek resul-

teerde in diverse wetenschappelijke publicaties, waaronder zijn Historia insectorum gene-

ralis, ofte algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens (1669), dat de basis legde voor de

wetenschappelijke entomologie. Na 1669 begon Swammerdam zijn anatomische

vaardigheden te combineren met microscopisch onderzoek. Hij wilde laten zien dat de
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gedachte van ‘metamorfose’ of spontane generatie onhoudbaar was en dat ei, larf en de

volwassen insect drie ontwikkelingsstadia waren van een en hetzelfde wezen.71 Daar-

mee bewees hij dat alle schepselen, of zij nu groot of klein waren, aan Gods wetten

gehoorzaamden en dat de almacht van God de Maker bij uitstek zichtbaar was in zijn

allerkleinste werken.72

Een keuze voor een beroepsuitoefening kon Swammerdam echter almaar niet

maken. Tot een huwelijk kon hij al evenmin besluiten. Hij werd na zijn promotie

volledig in beslag genomen door zijn onderzoekingen. Daaraan had hij niet alleen zijn

hart verpand, maar daarmee wilde hij ook eer inleggen.73 Financieel bleef hij echter

geheel afhankelijk van zijn vader, bij wie hij samen met zijn ongehuwde zuster Jannit-

gen inwoonde. Uit een van Swammerdams brieven aan Thévenot uit 1670 blijkt hoe

gespannen de verhouding tussen vader en zoon toen al was. In juli van dat jaar bericht-

te Swammerdam zijn vriend waarom hij niet kon ingaan op diens uitnodiging om

naar Frankrijk te komen:

Alde reedenen van de medecijne, aere, locis, et aquis, syn niet capabel om mijn

vader te persuaderen mij in vrankrijk te senden, maar contrarie hij perst mij alle

ogenblik tot de practyk, waar toe ik mij ook sal begeeven, latende Anatomie,

Insecten ende alle curieuse experimenten vaaren: waar toe ik soodaanig van hem

gedrongen werde dat hij mij geen gelt of clederen meer wil geeven.74

Zijn vader had hem blijkbaar een ultimatum gesteld. Toch kon Swammerdam zich er

ook toen nog niet toe zetten om zijn ‘curieuse experimenten’ op te geven ten faveure

van een artsenpraktijk. Dat zal de spanningen tussen vader en zoon alleen maar

hebben vergroot. Op zijn moeder kon Swammerdam geen beroep doen. Zij was al in

1661 overleden. Zijn broer Jacob, die de apotheek van vader Swammerdam had overge-

nomen, en zijn zuster Jannitgen toonden, als we hem moeten geloven, al evenmin enig

begrip voor zijn situatie.

Het is niet uitgesloten dat Swammerdams conflict met zijn aardse vader doorwerk-

te in het beeld dat hij zich van zijn hemelse vader vormde. Opvallend is in elk geval dat

zijn deïstische godsbeeld na 1669 geleidelijk aan week voor dat van de oudtestamenti-

sche vreesaanjagende en wrekende God.75 Die omslag ging gepaard met schuldgevoe-

lens. Niet alleen had Swammerdam wroeging dat zijn wetenschappelijke arbeid ten

koste ging van zijn gebeden en zijn godvruchtige oefeningen, maar ook bekroop hem

de angst dat hij zich schuldig maakte aan ‘curiositas’. Een grote innerlijke strijd was het

gevolg; een strijd die Swammerdam zelf zeer beeldend verwoord heeft:

Want het was of daar een strijdent heyrleeger in mijn geest was, waar van de eene

partey my krachtigh beweeghden om aan Godt te kleeven; ende de andere om in

mijne curieusheeden voort te gaan.76

In deze situatie fungeerden Bourignons ‘ziel-en-merg-indringende’ geschriften als

katalysator.77 Al lezende moet Swammerdam zich gerealiseerd hebben dat hij het enige

dat telde, veracht had: de genade en de liefde Gods.78 Om een daad te stellen besloot hij

zijn levenssituatie aan Bourignon voor te leggen en haar om advies te vragen. Aan het

opgeven van zijn bestaan als natuuronderzoeker zal hij toen nog niet gedacht hebben.
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Want in dezelfde maand waarin hij Tiellens vroeg om hem met Bourignon in contact te

brengen, berichtte Swammerdam aan Henry Oldenburg, de secretaris van de Royal

Society in Londen, dat hij ernaar verlangde om in de voetstappen te treden van de

beroemde en zeer door hem bewonderde Italiaanse anatoom Marcello Malpighi.79

God of de natuur?
Welke weg moest hij gaan? Dat was de kernvraag van de brief die Swammerdam op 29

april 1673 aan Bourignon schreef.80 Mocht hij doorgaan met zijn natuuronderzoek?

Moest hij zich als praktiserend geneesheer vestigen? Moest hij misschien anatoom wor-

den? Of was het wellicht beter dat hij toch maar theologie ging studeren? Of moest hij

zich op de koopmanschap gaan toeleggen? En moest hij in het huwelijk treden met het

meisje dat hij een trouwbelofte had gegeven? Ongetwijfeld had de inhoud van

Bourignons briefpublicaties hem ertoe aangezet haar zijn eigen vragen en twijfels voor

te leggen. Bourignons antwoord kwam pas na vier maanden. Het liet aan duidelijkheid

niets te wensen over. Nee, hij moest niet voor predikant of voor koopman gaan stude-

ren. Het eerste zou alleen maar op eerzucht berusten, het tweede op geldzucht.

Geneesheer moest hij ook niet worden. Doktoren doodden volgens haar, zo had zij al

eens ergens geschreven, door hun onwetendheid meer mensen dan beulen, enkel en

alleen door geneesmiddelen voor te schrijven die de kwalen niet konden verhelpen.

Zijn anatomisch onderzoek kon hij beter ook maar opgeven. Wat was de zin van kennis

van de inwendige delen van het lichaam, zoals aderen, pezen en spieren, vergeleken bij

de waarde van het eeuwig leven? Al die dingen waarmee hij zich tot dan toe bezig had

bereidheid om antoinette bourignon te volgen

371

In 1667 ontdekte Jan Swammerdam met
behulp van de microscoop dat de
‘koning’ onder de bijen in werkelijkheid
een ‘koningin’ was en dat de darren geen
vrouwtjes maar mannetjes waren. Op
deze door hem gemaakte tekening is een
uitvergroting van de eierstok van de bij-
enkoningin te zien. Fig. II is dezelfde
eierstok, getekend met het blote oog
( foto: UBU, uit Jan Swammerdam,
Bybel der Natuure III, 1738).



gehouden, waren alleen maar ‘des amusements de satan’ geweest. En trouwen moest hij

zeker niet. Het was beter dat hij zijn vrijheid behield en zijn trouwbelofte niet vervul-

de dan dat hij alsnog in het huwelijk trad. Als hij daadwerkelijk de weg wilde gaan die

naar het heil voerde, dan restte hem maar één ding: alles achter zich laten, een ware

christen worden en ‘naar de stal van Bethlehem vliegen’.81

Bourignons advies was ondubbelzinnig en verstrekkend, maar aan Swammerdam

vooralsnog niet besteed. Uit het vervolg van de correspondentie kan worden afgeleid dat

hij het te veel gevraagd vond om de wetenschap op te geven. Bourignon hield hem daar-

op voor dat hij zich alleen met God zou kunnen onderhouden als hij haar raadgevingen

opvolgde. Voor de veiligstelling van zijn zielenheil was het volstrekt niet nodig om zich

met anatomisch onderzoek bezig te houden. Dat was in haar ogen een ijdele en onnutti-

ge bezigheid. Zij zag liever dat hij zich opwierp als

un Jardinier, pour ayder les enfans de Dieu à la nourriture de leurs corps, qu’un

Anatomiste de toute la nature; pour juger l’un des employs plus profitable que

l’autre. Car nous sommes composés d’un corps & d’un esprit, & avons necessité

d’entretenir l’un & l’autre; mais point de sçavoir tous les secrets de la nature.82

Het zou uiteindelijk nog twee jaar duren voordat Swammerdam zover was dat hij daad-

werkelijk in staat was om gehoor te geven aan Bourignons oproep. In de tussentijd werd

hij voortdurend heen en weer geslingerd tussen het toegeven aan zijn nieuwsgierigheid

naar de geheimen van de natuur en zijn wroeging hierover, tussen zijn hang naar erken-

ning en zijn verlangen zich met God te kunnen onderhouden, tussen de lokroep van zijn

tot het rooms-katholicisme bekeerde vriend Stensen en de raadgevingen van zijn geeste-

lijk leidsvrouwe.

Halverwege het jaar 1674 bestookte Swammerdam Bourignon nogmaals met allerlei

vragen ‘aangaande de Natuur’. Bourignon liet deze echter voor wat zij waren en herhaal-

de eenvoudigweg wat zij hem in haar eerdere brieven al had voorgehouden: ‘dat de Ver-

borgentheden der Natuur’ middelen waren om het hart tot God te heffen maar niet ‘het

Eynde’,

en dat men derhalven sich wel kan bedienen van de Kennisse der natuurlijke Din-

gen, om te komen tot de kennisse Gods, die deselve heeft geschapen; maar dat daar

in niet al te nieuwsgierige ondersoekingen moet doen, om alle Dingen te willen

weten; nadien sulks ter Zaligheyt niet noodzakelijk is, gelijk zekerlijk is de Liefde

Gods.83

Bourignon maakte Swammerdam echter ook duidelijk dat zij hem nergens toe wilde

dwingen. Zij raadde hem dan ook af om op voorhand al afstand te doen van zijn goede-

ren. Hij deed er beter aan om eerst naar haar over te komen en dan zelf te onderzoeken of

het ‘Leeven ende de kleinheit Christi’ hem aanstonden.84

Swammerdams twijfels over de weg die Bourignon hem voorhield, werden nog gro-

ter toen hij in oktober 1674 zijn vriend Stensen op bezoek kreeg. Die had tijdens een stu-

dieverblijf in Italië een vergelijkbare religieuze crisis doorgemaakt. Hij had in de Itali-

aanse Lavinia Arnolfini zijn geestelijke moeder gevonden en zich in 1667 bekeerd tot het

rooms-katholicisme.85 Die bekering stond in Stensens geval de beoefening van de weten-
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schap niet in de weg. Nog in 1672 was hij door de Deense koning tot Anatomicus Regius

benoemd, maar al in 1674 besloot hij terug te keren naar Italië om in Florence een betrek-

king te aanvaarden aan het hof van de groothertog van Toscane, Cosimo III de Medici.

Toen hij op zijn reis naar het zuiden Amsterdam aandeed en daar ook Swammerdam

opzocht, liet hij blijken weinig waardering te kunnen opbrengen voor Bourignons

geschriften.86 Stensen hield Swammerdam voor dat hij beter zijn voorbeeld kon volgen

door rooms-katholiek te worden en met hem mee naar Florence te gaan.87 Swammer-

dam bleek niet ongevoelig te zijn voor de argumenten van zijn vriend, in wiens overwe-

gingen hij ongetwijfeld veel van zijn eigen worstelingen herkende.

Vertwijfeld richtte Swammerdam zich tot Bourignon. Wat moest hij doen?88 Hij leg-

de haar de argumenten van Stensen voor en stuurde haar via Hase de Franse geschriften

die hij van de Deen gekregen had. Na hiervan het een en ander te hebben gelezen maan-

de Bourignon Swammerdam om met zijn ‘partijdige’ vriend te breken:

c’est un homme partial, qui a peu d’experience et ne scait ce, qui se passe en l’Eglise

Romaine. Et il feroit mieux a purger son ame des pêcher et travailler a la perfection

d’ycelle, que de ce mesler d’attirer les autres a sa religion.89

Hij moest beslist niet met zijn vriend meegaan naar Italië. Bovendien was de ‘heylig-

heid’, zo hield Bourignon Swammerdam voor, op alle plaatsen te vinden.

Het leek alsof Bourignon met haar reactie Swammerdams onrust beteugeld had.

Eind november 1674 liet hij haar weten dat hij al zijn ‘ecrits de curiositez’ verbrand had,

en dat hij overwoog om zijn verzameling van meer dan drieduizend verschillende insec-

ten aan Cosimo III de Medici te verkopen.90 Uit dezelfde brief blijkt ook dat hij de groot-

hertog geïnformeerd had over zijn geestelijk leidsvrouwe en over de consequenties die

hij uit haar adviezen wenste te trekken.91

Het heeft er alle schijn van dat Swammerdam zich in die laatste maanden van 1674

tegenover Bourignon vastberadener voordeed dan hij in werkelijkheid was. In de prak-

tijk kon of wilde hij zich nog altijd niet losmaken van zijn onderzoekingen. De afron-

ding en het persklaar maken van zijn studie van de eendagsvlieg, waaraan hij reeds in

1664 in Frankrijk begonnen was, eisten voorlopig al zijn aandacht op. Voorts verrichtte

hij in oktober 1674 nog een autopsie in het Amsterdamse Pietersgasthuis. Een verslag

hiervan zond hij naar de Royal Society in Londen. De tekening die hij van de ingewanden

maakte, stuurde hij naar Thévenot. Zeker is ook dat Swammerdam, anders dan hij

Bourignon deed geloven, niet al zijn manuscripten vernietigde. Wel verscheurde hij

zijn papieren over de zijderups, maar dat deed hij pas in juli 1675 nadat hij zijn Ephemeri

vita voltooid had. Bovendien redde hij de bijbehorende 24 tekeningen door deze, via

Stensen in Florence, aan Malpighi te schenken.92

Ondertussen probeerde Swammerdam zijn twijfels te bezweren door zijn vakbroe-

ders van zijn gelijk te overtuigen. Deze dreigden hem met Gods toorn toen hij hun mee-

deelde dat hij zijn ‘Oeffeningen van de Anatomie’ wilde staken. Swammerdam recht-

vaardigde die beslissing onder verwijzing naar het Oude Testament:

Maar deese mijne vrienden en merckten niet, dat het ondersoecken der mensche-

lijcke ende andere lichaamen, t’eenemaal verbooden is geweest, in het oude Testa-

ment. Behalven noch dat de geneesingh van den mensch niet en hangt, aan de ken-
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nisse van de Anatomie, of eenige andere wetenschappen, (die niet als superficieel of

in een uytterlijcke schijn, in de Schoolen ende de Academien geleert worden): maar

alleen aan de vreese des Heeren. Daar wederom de ongesontheyt t’ eenemaal hangt,

aan het verbreecken van de Wetten Godts.93

De innerlijke strijd hield nog zeker tot augustus 1675 aan. Swammerdam combineerde

tot die tijd zijn wetenschappelijke activiteiten met het schrijven van stichtelijke verzen

en overdenkingen en met werkzaamheden voor Bourignon. Tegen het einde van het

jaar 1674 moet hij zich al aan de vertaling van ‘La Parole de Dieu’ hebben gezet,

Bourignons eerste autobiografische geschrift.94Op 12 juli 1675 voltooide Swammerdam

het voorwoord bij zijn studie over de eendagsvlieg, waarna het werk in druk verscheen

onder de titel Ephemeri vita of afbeeldingh van sMenschen Leven Vertoont in de Wonderbaarlijcke

en noyt gehoorde Historie van het vliegent ende een-dagh-levent Haft of Oever-Aas.95 In zijn voor-

woord presenteerde Swammerdam het vliegend haft als symbool van het menselijk

leven, dat gebukt gaat onder zonde en ellende. Het nietige insect verheft enerzijds onze

gedachten tot God, de ‘Maacker’, en doet ons anderzijds de eigen kleinheid beseffen.

Inhoud en opzet van Ephemeri vita zijn het beste bewijs van de tweestrijd waarin

Swammerdam was komen te verkeren. De geleerde onderzoeker beschreef in dit werk

de resultaten van zijn observaties, ontledingen en microscopisch onderzoek van de een-

dagsvlieg, maakte en passant melding van de belangrijkste uitkomsten van zijn bijen-

studie en van de door hem gevonden darmafsluiting (volvulus), claimde zijn ontdekking

van de eieren van de mens en beschreef zelfs zijn methode om mollen te doden.96In dat

opzicht is Ephemeri vita een wetenschappelijke verhandeling waarin Swammerdam niet

zonder trots zijn onderzoeksresultaten en nieuwe methoden presenteerde. Tegelijker-

tijd is het werk ook een publieke getuigenis van zijn ‘bekering’, want het verslag van

zijn onderzoekingen is met tal van godsdienstige overdenkingen, gebeden en stichte-
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lijke gedichten gelardeerd.97 In totaal zijn 220 van de 422 bladzijden gevuld met

christelijke leringen en mystieke overpeinzingen.98

Achterin het boek liet Swammerdam een brief afdrukken aan een niet bij name

genoemde vriend, waarin hij zijn besluit om de wereld te verlaten toelichtte.99 Bij wijze

van autorisatie nam hij voorin én achterin het boek ook nog twee brieven op die

Bourignon hem geschreven had.100 Uit de eerste brief, die van 15 januari 1675 dateert,

blijkt dat hij van haar toestemming gekregen had om zijn studie van het haft te publi-

ceren, op voorwaarde dat hij zich voortaan aan serieuzere zaken zou wijden:

Et ci cette impression se pouvait faire pour l’edificatioo [sic] ou salut du prochain je

serois bien d’avis que la mettiez au jour comme la derniére piéce de vos ouvrages

curieus, afin de vous addonner à choses sérieuses, qui regardent l’éternité.101

Exemplaren van het geschrift verstuurde Swammerdam zowel naar geestverwanten van

Bourignon als naar zijn geleerde vrienden.102 Ook dat tekent zijn ambivalentie.

Vrij om naar God te vliegen
Nadat Swammerdam zijn werk over de eendagsvlieg voltooid had, leek hij eindelijk vrij

te zijn om, zoals hij dat zelf omschreef, ‘tot godt’ te kunnen ‘vliegen’.103 Hoewel hij met

geen woord over de verziekte relatie met zijn vader repte, was hij ongetwijfeld opgelucht

dat hij nu eindelijk ook diens juk van zich zou kunnen afwerpen. Opnieuw was het ech-

ter Stensen die twijfel zaaide.104 In juni 1675 begon de inmiddels tot priester gewijde

Deen, tot Bourignons grote ergernis, toch weer aan Swammerdam te trekken. Dat bracht

hem opnieuw aan het twijfelen. In de hoop dat Bourignon hem raad kon geven stuurde

hij haar een afschrift van de brief die hij van Stensen gekregen had.105 Wederom liet haar

antwoord aan duidelijkheid niets te wensen over. Zij hield Swammerdam voor dat de

priester Stensen louter en alleen aan zichzelf dacht, zich geen rekenschap gaf van ‘le bon-

heur ou malheur éternel’ van zijn vriend en klaarblijkelijk niet wist waar de ‘ware kerk’

was. Wat Stensen van haar geschriften vond, deed niet terzake. Priesters waren nu een-

maal niet in staat deze op waarde te schatten omdat zij meenden zich aan de traditie te

moeten houden. Smalend schreef zij:

Want als de catholijke Priesters eenige bedieningen ontfangen, soo doen sy een

belofte van noit eenig ander verstand van de H. Schriftuur aen te nemen, dan de

Outvaders gehad hebben. Als of sy den H. Geest wilden binden aen den voorleden

tijt, en dat hy naderhand onvruchtbaar sou geworden zijn. Het is daerom, dat ik

geen hoop heb, dat die nieuwe Catholijk de Lichten Godts voor waerheden ontfan-

gen sal.106

Met klem raadde zij Swammerdam af om naar Italië te reizen. In plaats daarvan moest hij

Stensen schrijven dat hij een andere reis te maken had: die naar het eeuwige leven.107

Gesteund door Bourignon ontworstelde Swammerdam zich aan de greep van zijn

rooms-katholieke vriend en besloot hij ten langen leste zijn ziel geheel en al aan zijn

geestelijke moeder toe te vertrouwen. Om haar duidelijk te maken dat het hem ernst was,

schreef hij Bourignon in augustus 1675 een berouwvolle brief, waarin hij onomwonden

erkende een groot zondaar te zijn en een ‘leidsman’ nodig te hebben.108 Sterker dan ooit
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tevoren besefte Swammerdam dat hij alleen gered zou kunnen worden indien hij God

met heel zijn hart zou liefhebben. Hij verklaarde ervan doordrongen te zijn dat die lief-

de een totale overgave moest zijn, zonder ook maar iets achter te houden om aan zijn

‘vaderland, vrienden, goederen, ende curieusheden te geven’.109 Uiteindelijk had hij

Bourignons boodschap dan toch volledig omarmd.

Het was tot nu toe niet bekend dat Swammerdam zijn besluit om de wereld te ver-

laten, niet alléén nam maar in nauwe samenspraak met zijn nicht Grietje Volckers, die

eveneens haar lot aan dat van Bourignon wilde verbinden.110 Volckers had in 1675 dienst

genomen bij het echtpaar Ortt op kasteel Nijenrode in Breukelen. Maar op 23 augustus

schreef Bourignon aan Anna Ortt dat zij ‘M.’ moest laten gaan, zodat het meisje enige

tijd op proef bij haar in Sleeswijk zou kunnen wonen.111 Diezelfde dag nog stuurde

Bourignon ook Volckers een brief om haar op de hoogte te brengen.112 Vervolgens deel-

de Bourignon Swammerdam mee dat Tiellens op het punt stond om van Amsterdam

naar Sleeswijk terug te keren. Hij en zijn nicht zouden nu samen met haar discipel naar

Noord-Duitsland kunnen overkomen.113 Aldus geschiedde. Op 30 september 1675 arri-

veerde het gezelschap in Sleeswijk.114 Aan de door Bourignon voorgestane navolging

van Jezus Christus zou nu daadwerkelijk vorm gegeven kunnen worden.

Pierre Poiret: verlangen naar het absolute

In een aantal opzichten doet de door Jan Swammerdam afgelegde weg denken aan die

van die andere bekende geleerde volgeling van Bourignon: Pierre Poiret. Mede dankzij

zijn kennismaking met haar gedachtegoed zou Poiret zich van een fervent aanhanger

van Descartes tot een vurig pleitbezorger voor de mystiek ontwikkelen. Hij bleef

Bourignon over haar dood heen trouw door na 1680 als bezorger van haar geschriften

op te treden, zich te beijveren voor een uitgave van haar verzameld werk en haar bio-

grafie uit te brengen.115 Daarom staat hij ook wel te boek als haar ‘apostel’ en als haar

‘belangrijkste vriend’.116 Voor de meeste auteurs van de aan Bourignon gewijde studies

is het echter een raadsel wat Poiret in haar zag.

De belangrijkste bron voor Poirets biografie is de anonieme, na zijn dood gepubli-

ceerde vita.117 Hierin wordt het klassieke bekeringsverhaal geschetst van de radicale reli-

gieuze verandering die volgde op een ernstige ziekte waarvan Poiret ternauwernood

herstelde. Keren we echter terug naar de brieven die Poiret in 1676 met Van Schurman en

Van de Walle wisselde, en naar Bourignons correspondentie uit de periode 1676-’78, dan

wordt duidelijk dat er van een plotselinge ommekeer geen sprake was.118 Veeleer moet

Poirets bekering gezien worden als een proces dat geleidelijk aan vastere vorm aannam

en dat na zijn kennismaking met Bourignons geschriften in een stroomversnelling

kwam. Anders dan Swammerdam lijkt Poiret weinig twijfels te hebben gehad over de

weg die hij moest gaan. Bourignon had daarentegen wel haar twijfels daarover. Zij stel-

de Poiret uiteindelijk bijna twee jaar lang op de proef voordat zij zijn streven om een

‘ware christen’ te willen worden, serieus nam.

Cartesianisme en mystiek
Poiret was hugenoot en afkomstig uit een familie van zwaardvegers, ambachtslieden die

zich hadden toegelegd op de wapenfabricage.119 Hij was de oudste zoon in een gezin van
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vier kinderen, waarvan de vader al in 1652 overleed. Pierre Poiret was toen een jaar of zes

oud. Hij was voorbestemd om schilder te worden, maar deze opleiding brak hij af toen

hij dankzij de financiële steun van de gereformeerde gemeente van Metz toch de Latijn-

se school kon bezoeken. Vervolgens studeerde hij met een studiebeurs theologie aan de

gereformeerde universiteiten van Basel en Heidelberg.120 Al tijdens zijn studie begon hij

zich in de filosofie van Descartes te verdiepen, die aan de genoemde universiteiten nog

geen gemeengoed was. In 1669 werd Poiret in zijn ambt bevestigd, waarna hij achtereen-

volgens in de Franse gemeenten van Otterberg, Frankenthal en Mannheim predikte.121

In de laatstgenoemde gemeente vond in 1670 het huwelijk plaats met de kinderloze

weduwe Claudia Kin. Zij was evenals Poiret uit Metz afkomstig en eerder gehuwd

geweest met de predikant Daniel Grandidier.122 In diens gemeente te Hanau had Poiret

in 1667 stage gelopen. Het echtpaar verhuisde in 1672 naar Annweiler in het hertogdom

Zwei-Brücken in de Palts. Deze kleine plattelandsgemeente, die voornamelijk uit

ambachtslieden bestond, was in 1593 gesticht door Franse ‘refugiés’. Ondanks de lage

salariëring had Poiret het beroep van de gemeente van Annweiler aanvaard. Naar zijn

zeggen vervulde het zijn zendingsbesef. Hij was volgens de auteur van zijn vita namelijk

geheel vervuld van de hoop om ‘zielen te winnen voor God’.123

Tijdens zijn verblijf in het geïsoleerde Annweiler begon Poiret zich te verdiepen in de

werken van de mystieke auteurs, te beginnen met de Theologia Deutsch. Dit toen vrij

bekende werk was rond het begin van de vijftiende eeuw geschreven door een anonieme

Teutoonse ridder, een leerling van Meester Eckhardt. Het was door de lutheraan Johann

Arndt opnieuw uitgegeven en vond vooral bij de eerste lutherse piëtisten gretig aftrek.

Poiret vertaalde het boekje in het Frans. Het manuscript nam hij in 1673 mee naar Frank-

furt am Main, waar hij tevergeefs naar een publicatiemogelijkheid zocht. Pas in 1676, tij-
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dens zijn verblijf in Amsterdam, verscheen het in druk, samen met de Franse vertaling

van een traktaatje van Johannes Staupitz, de mentor van Maarten Luther.124 Het waren

de eerste van een lange reeks mystiek-spiritualistische geschriften die door Poiret in het

Frans toegankelijk gemaakt zouden worden.125

Via een vriend in Frankfurt maakte Poiret tijdens zijn pastoraat in Annweiler ook

kennis met het werk van de veertiende-eeuwse mysticus Johannes Tauler.126 Voorts

bestudeerde hij de aan Thomas à Kempis toegeschreven Imitatio Christi. De eerste drie

boeken hiervan waren in een Duitse vertaling opgenomen in de door Arndt verzorgde

edities van de Theologia Deutsch. Poiret vergeleek deze uitgave met de Latijnse editie, die

ook het vierde boek over de eucharistie bevat. Hij nam zich voor om zelf een volledige

editie te verzorgen die voor een protestants lezerspubliek aanvaardbaar zou zijn. Voor

Poiret belichaamde de Imitatio Christi de vroomheid waarnaar hij op zoek was. Hierin

vond hij het model dat hij wilde navolgen en aan anderen aanbieden. Zelf zou hij tot aan

het einde van zijn leven dagelijks mediteren over enkele bladzijden uit het ‘gouden

boekje van Kempis’.127

Op zijn zoektocht naar de waarheid had Poiret, zo stelt Marjolaine Chevallier,

behoefte aan leermeesters die hem in vervoering brachten, aan gidsen voor zijn spiritu-

ele zoektocht, die soberheid en ascese vereiste. Voor hem waren dat na Descartes de Rijn-

landse mystici. De verschillen tussen deze leermeesters waren volgens Chevallier minder

groot dan zij op het eerste gezicht mogen lijken. Descartes presenteerde zijn Méditations

als een inleiding tot een geestelijke methode: het verwerpen van de bedrieglijke zintui-

gen, het bereiken van het ware. De spirituele werken die Poiret het diepste raakten, pro-

pageerden ook de soberheid, het opgeven van iedere eigen pretentie. Wat Poiret zich aan-

vankelijk echter niet realiseerde, was dat het niet om dezelfde waarheid ging noch om

dezelfde onthechting. Hij geloofde dat hij cartesiaan kon blijven en tegelijkertijd aan de

methode van zijn spirituele leidsfiguren kon vasthouden. Pas later, na zijn kennisma-

king met Bourignon, begreep hij dat een keuze noodzakelijk was, in ieder geval wat

betreft de plaats die aan de rede moest worden toegekend.

Tijdens zijn verblijf in Frankfurt ontmoette Poiret diverse vertegenwoordigers van

het lutherse piëtisme. Deze vroomheidsbeweging, die in het laatste kwart van de zeven-

tiende eeuw in de Duitse landen op de voorgrond trad, stelde het innerlijk leven voorop

en hechtte meer waarde aan de heiliging dan aan de rechtvaardiging.128 Binnen de pië-

tistische beweging bestond er op sommige punten verschil van mening. Het belangrijk-

ste geschilpunt was ecclesiologisch van aard. Was het beter om in de kerk te blijven en te

pogen deze van binnenuit te vernieuwen of moest men zich afscheiden om compromis-

sen te vermijden? Ook waren er meningsverschillen over de vraag welk belang er aan een

millenaristisch perspectief moest worden toegekend en aan het meer of minder nabij

zijnde einde der tijden. Ten slotte liepen de meningen uiteen over het gezag dat moest

worden toegekend aan de openbaringen van bepaalde profeten of zieners.

Wat Poiret in het lutherse piëtisme vooral aansprak, was de gemeenschappelijke

zoektocht naar de ware evangelische vroomheid en naar de heiligheid, aldus Chevallier.

Zo maakte zijn academisch gevormde theologie vanaf 1673 geleidelijk aan plaats voor de

vroomheid van het innerlijk. Dat hij uiteindelijk ook zijn pastorale praktijk opgaf en

zich uit de wereld besloot terug te trekken, was een direct gevolg van de crisis die hij in

1674 doormaakte. In dat jaar werd niet alleen zijn gemeente getroffen door oorlogsge-

weld maar dreigden ook zijn echtgenote en hijzelf het leven te verliezen.
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De dood overwonnen
De Palts raakte in 1674 als bondgenoot van de Republiek der Verenigde Nederlanden ver-

wikkeld in de oorlog met Frankrijk. Na de inval van de Franse troepen in het hertogdom

Zwei-Brücken kwamen de aldaar verblijvende Franse ‘refugiés’ vanzelfsprekend in een

zeer precaire positie te verkeren. Bovendien grepen de dood, plunderingen, hongers-

nood en epidemieën die de oorlog met zich meebracht, diep in het persoonlijk leven van

de gemeenteleden in, ook in dat van Poiret. Hij en zijn echtgenote behoorden tot de vele

dysenterieslachtoffers. In augustus 1674 balanceerde Poiret dagenlang op de grens tus-

sen leven en dood. Hij was er zo erg aan toe dat hij volgens de auteur van zijn vita zelf niet

meer geloofde dat hij nog gered zou worden:

rejetant du sang continuellement, pendant cinq jours et six nuits, dans de terribles

douleurs. Si bien que, il était déjà tenu pour mort par la plupart de ses amis, mais

que c’est à peine s’il entrevoyait lui-même un espoir d’être sauvé.129

De dreiging van de dood bracht, zo is in zijn vita te lezen, een radicale ommekeer teweeg.

Poiret zou zich toen gerealiseerd hebben dat in zijn leven tot dan toe de eigenliefde een

grotere rol gespeeld had dan de liefde voor God. Dat deed hem vrezen dat hij verdoemd

was. Die angst bracht hem ertoe om op zijn sterfbed God te beloven zich geheel en al aan

Hem te wijden indien hij zou herstellen. Ook nam hij zich voor om in dat geval zijn nog

onuitgegeven filosofische overwegingen over God, de ziel en het kwaad te herschrijven.

Tegen alle verwachtingen in herstelde Poiret. In december 1674 pakte hij conform zijn

belofte de draad van zijn studie weer op. Diezelfde winter ontving hij bericht van het

overlijden van zijn Heidelbergse vriend Daniel Spanheim. Diens dood en vooral de ‘hei-

lige’ wijze waarop hij gestorven was, deden in Poiret de voornemens en beslissingen her-

leven die hij genomen had toen hij zelf op sterven lag.

In het voorjaar van 1675 bezocht Poiret opnieuw Frankfurt, waar hij in contact kwam

met Johann Jakob Schütz, een van de voormannen van het lutherse piëtisme. Het was

Schütz die Poirets vertalingen van de Imitatio en Amor Dei onder de aandacht bracht van

de Amsterdamse gebroeders Boom, met wie hij een intensieve correspondentie onder-

hield.130 Via Schütz kreeg Poiret ook voor het eerst een van Bourignons geschriften in

handen.131 Geheel vervuld van de piëtistische idealen keerde Poiret terug naar Annwei-

ler, waar hij zijn vurig verlangen naar een heiliger leven ook op zijn gemeenteleden wil-

de overdragen. Hij bleek echter niet in staat te zijn om hen tot godsvrucht op te wekken.

Bovendien viel hij zelf opnieuw ten prooi aan twijfel: hoe kon hij zijn ambt heiligen en

hoe kon hij de verantwoordelijkheid op zich nemen voor andere zielen als hijzelf zich

niet verzekerd wist van zijn eigen heil?

Voorlopig besloot Poiret zich te concentreren op de bewerking van zijn filosofische

overwegingen, door hem betiteld als Cogitationes rationales de Deo, anima et malo. Met zijn

‘rationele gedachten over God, de ziel en het kwaad’ richtte hij zich tot allen die graag

filosofeerden en vooral tot degenen die zich aangetrokken voelden tot de cartesiaanse

filosofie, waarin hij zelf zo goed thuis was. De argumentatie van Poiret was erop gericht

God op een oprechte manier te leren kennen.Tegelijkertijd wilde hij op deze manier pro-

beren vrede te stichten tussen christenen die elkaar bestreden. Poiret voltooide het werk

in augustus 1675, maar door de nog altijd voortwoekerende oorlog in de Palts kon het

voorlopig niet worden gedrukt.132
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Poirets twijfels én zijn verlangen om zichzelf te verloochenen en zich geheel aan God

te kunnen wijden, werden opnieuw aangewakkerd toen hij zich in een tweede werk van

Bourignon verdiepte, Le tombeau de la fausse theologie. Haar uitspraken lijken zijn gewe-

tensnood versterkt te hebben. Moest hij nog wel langer predikant blijven? De wanhoop

die opnieuw bezit van hem nam, zal sterke overeenkomsten hebben vertoond met die

van zijn vriend en collega Antoine Grellot, predikant in Otterberg. Deze besloot, nadat

hij via Poiret kennis had gemaakt met het werk van Bourignon, in 1677 zijn twijfels aan

haar voor te leggen en haar om raad te vragen. In zijn brief attendeerde Grellot haar op

de gewetensnood waarin hij als predikant verkeerde. Het ambt was in zijn ogen ‘een

enkele Staatswijse of politique en menschelijke Bediening [...] daar niets Goddelijks in

is’. Niettemin vond hij het een ‘arglistige Bedriegerye’ om de mensen tot heiligheid te

willen brengen zonder dat men zelf heilig was:

Het is hier over dat ik vast geloove, dat soo lang als de pastoor of predikanten niet

heylig zijn, Godt niets met al door hun bewerken zal; bovendien dat ik noch vaste-

lijk geloove dat Godt nu in sijnen Toorn, den Vloek heeft gegeven over de Kercken-

bedieners en hare bedieningen van de gereformeerde Kerck. Ik voeg hier noch by,

dat het onmogelijk is, dat een vroom Man deselve naar Gods behage bedienen kan,

sonder mede te werken aan de zonden der menschen.133

Graag wilde Grellot van Bourignon weten of hij in zijn ambt moest blijven of niet. Wat

was volgens haar de wil van God in dezen? Als God wilde dat hij de predikdienst opgaf,

dan wilde hij graag zo dicht mogelijk bij haar zijn, zeker wanneer hij haar zou kunnen

helpen om God te verheerlijken (‘ik wil seggen om dit Nieuw en Eeuwig Euangelium

door de wereld te brengen’). Grellot voegde eraan toe dat hij nog een tweede motief had

om haar te schrijven: zijn eigen zondigheid die zijn gemoed bezwaarde. Naar eigen zeg-

gen was hij nog altijd ‘toornig’ en ‘vleeschelijk in den Houwelijken Staat’. Omdat hij zelf

nog zo geregeerd werd door zijn driften en lusten voelde hij zich een van de grootste zon-

daars. Telkens wanneer hij anderen op hun zondigheid aansprak of vermaande, verviel

hij zelf in ‘veel groter mislagen’. Graag wilde hij nadere instructies ontvangen om te

leren hoe hij naar Gods wil kon leven ‘in de saken Gods en die des Werelds’.134 Of Grellot

zijn predikambt opgaf, is niet bekend. Poiret deed het wel.

Op zoek naar Bourignon
In 1676 legde Poiret zijn predikantschap vrijwillig neer. Hij deed dat zonder zich

bezwaard te voelen. De financiële lasten van het predikantschap bleken eenvoudigweg

te zwaar te zijn voor zijn door de oorlog sterk uitgedunde en min of meer geruïneerde

gemeente. Dat Poiret zich zijn beslissing in financieel opzicht kon veroorloven, doet ver-

moeden dat zijn echtgenote over een eigen vermogen beschikte.Als dat zo is, dan was het

mede aan haar te danken dat Poiret zijn leven een andere wending kon geven. In de tot

nu toe aan Poiret gewijde studies is nauwelijks aandacht besteed aan haar rol. Wel is de

suggestie gewekt dat hij weinig aan haar gehad zou hebben omdat zij in de jaren van het

verblijf te Annweiler altijd ontevreden zou zijn geweest.135 Toch was zij degene die haar

echtgenoot voorstelde om op zoek te gaan naar de verblijfplaats van Bourignon.136 Wat

haar motieven waren, is niet duidelijk, maar zeker is dat ook zij zich aangesproken voel-

de door Bourignons mystiek-piëtistisch getinte gedachtegoed. Misschien zocht ook
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Claudia Poiret wel naar een andere levens invulling en hoopte zij op een leven dat meer

bevrediging of zin bood dan het geïsoleerde bestaan van predikantsvrouwe in een klei-

ne plattelandsgemeente. Op 1 maart 1676 vond het afscheid van de gemeente plaats.

Direct daarna reisden de Poirets met hun dienstmeisje door naar de Republiek der Vere-

nigde Nederlanden, waar zij niet alleen Bourignon hoopten te ontmoeten maar ook de

labadistengemeenschap wilden bezoeken.137

Na aankomst in Amsterdam hoorde Poiret van dr. Justus Schrader dat Bourignon de

stad verlaten had en inmiddels in Hamburg woonde. In de brief die hij haar vervolgens

via Schrader zond, introduceerde hij zichzelf en vroeg hij naar haar oordeel over De

Labadie.138 Het duurde even voordat Bourignon reageerde. Zij bleek namelijk niet in

staat te zijn om zijn kriebelige handschrift zonder bril te lezen.139 Daarom zond zij de

brief door naar de ‘broeders’ in Sleeswijk, met de opdracht het stuk over te schrijven en

het afschrift aan haar te retourneren. Het deed haar plezier, zo liet zij Poiret op 19 mei

1676 weten, dat hij bereid was de door haar verkondigde waarheid te volgen, al twijfelde

zij of hij niet toch een volgeling van De Labadie was.140 Om eventuele valse verwachtin-

gen bij Poiret weg te nemen, en misschien ook wel omdat zij zelf niets voelde voor vruch-

teloze discussies met de gereformeerde theoloog, vatte zij in haar brief haar geestelijk

programma nog eens kort samen:

Nous ne mettons pas la vertu en des belles spéculations [...] mais dans la mortifica-

tion de la chair et en l’imitation de Jésus-Christ. Ceux qui veulent avoir le salut par

un autre voye, ne doivent venir auprès de moy, puisque je n’en connois d’autre qui

meine à salut.141

Geen speculatieve mystiek dus. De mortificatie van het vlees en de navolging van Jezus

Christus dienden voorop te staan. Er was immers, zo betoogde Bourignon, maar één weg

die naar het eeuwige leven voerde.

In zijn reactie liet Poiret Bourignon weten dat hij geen volgeling van De Labadie was.

Dat moet haar gerustgesteld hebben, want in haar tweede brief van 26 mei 1676 nodigde

zij hem uit om naar Hamburg te komen. Opnieuw onderstreepte zij dat wie zich bij haar

aansloot bereid moest zijn om Jezus Christus na te volgen en zichzelf te verloochenen.142

Voor Poiret bleek dat echter geen reden te zijn om af te haken. Integendeel. Hij dacht in

Bourignon niet alleen de verkondigster van een goddelijke boodschap gevonden te heb-

ben maar ook een mystiek-spirituele gids in optima forma. Als hij zich aan haar toever-

trouwde, dan zou zij, zo lijkt hij te hebben gedacht, zijn ziel persoonlijk begeleiden om

de weg naar God te gaan.

Nog twee jaar lang beproefd
Op 12 juni 1676 verlieten Pierre en Claudia Poiret met hun dienstmeid Amsterdam om

op 2 juli in Hamburg te arriveren.143 Medio juli vond hier de ontmoeting met

Bourignon plaats. Wieser en Chevallier meenden dat deze persoonlijke kennismaking

zowel voor Poiret als voor Bourignon de bezegeling van een verbond voor het leven

was.144 Dit oordeel van Poirets biografen lijkt vooral te zijn gebaseerd op zijn inzet voor

en bijdrage aan de postume uitgave van Bourignons geschriften. Dat hij die rol zou

gaan vervullen, was in 1676 echter nog niet te voorzien. Want wat tot nu toe niet bekend

was, is dat Bourignon Poiret twee jaar lang zwaar op de proef stelde en hem zelfs tot
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tweemaal toe wegstuurde alvorens zij hem als haar ‘kind’ aannam. In de manuscripten

van Bourignons brieven die hierover handelden, is Poirets naam, en soms ook de bijbe-

horende passage, doorgehaald. Dat gebeurde tijdens het persklaar maken van de brie-

ven, waarin Poiret vanaf 1678 zelf een zeer belangrijke hand had. Dat hij zich ondanks

de zware beproevingen die Bourignon hem oplegde, niet van haar afkeerde, tekent de

aantrekkingskracht die zij op hem uitoefende. Die was zo groot dat hij zich na hun eer-

ste ontmoeting niet meer van haar kon of wilde losmaken.

Uit de handelwijze van Bourignon jegens Poiret kan worden afgeleid dat zij grote

twijfels had over zijn bekering. Ongetwijfeld was de uitgave van zijn filosofische werk in

1677 daaraan debet. Poiret had het manuscript van zijn overwegingen, waarin hij zich als

een echte cartesiaan liet kennen, voltooid voordat hij Bourignon leerde kennen. Toen zij

vernam wat hij in zijn Cogitationes rationales over God betoogde, concludeerde zij dat hij

niet in staat was om zijn ‘cartesiaanse geloof’ af te zweren. Naar Bourignons gevoel was

God immers niet met de rede te kennen.145 Dat Poiret blijkbaar wel deze mening was toe-

gedaan, was voor haar reden om hem in 1677 weg te sturen. Naar alle waarschijnlijkheid

was dit gedwongen vertrek de reden dat Poiret nog datzelfde jaar een appendix liet toe-

voegen aan zijn Cogitationes rationales.146 Hierin gaf hij te kennen dat hij op basis van 

Bourignons lering zijn overwegingen op een aantal punten wenste bij te stellen.

Bourignons veroordeling van zijn werk bracht Poiret er dus niet toe om zijn oordeel

over haar te herzien. Het spoorde hem blijkbaar juist aan haar zijn goede wil te tonen. In

maart 1677 maakte hij kenbaar met Knyphausen te willen overleggen over een integrale

uitgave van haar werk, die bij een gerenommeerde boekverkoper zou moeten verschij-

nen.147 Poiret liet daarmee blijken groot belang te hechten aan de openbaarmaking van

wat volgens hem door de Heilige Geest geïnspireerde geschriften waren. Bourignon was

niet ongevoelig voor zijn voorstel. Zij waardeerde zijn kritiek op de lettergeleerdheid.

Toch achtte zij hem beslist nog geen wedergeboren christen. In april 1677 berichtte zij

Chateauvieux, de Geneefse edelman, die op afstand deel uitmaakte van haar gezelschap,

het volgende:

Il est vrai que Dieu a donné de grandes lumières de verité à M.P. [Monsieur Poiret,

MdB] pour découvrir les abus des doctes de ce siécle, qui sont des aveugles et grands

ignorans devant Dieu; mais il n’est pas encore devenu enfant comme Jésus-Christ

disoit à Nicodéme qu’il falloit devenir.148

Dat Bourignon Poiret nog niet tot de ‘kinderen Gods’ wilde rekenen, hing ongetwijfeld

samen met de bedenkingen die zij tegen zijn vrouw had. Claudia Poiret was zich meer

en meer gaan verzetten tegen de weg die haar man wilde gaan. Zij twijfelde of zij bij

Bourignon wel aan het goede adres waren. Daarvan was Bourignon uiteraard niet

gediend. In maart 1677 klaagde zij bij baron Knyphausen haar nood over Poirets echt-

genote:

C’est domage qu’il [Poiret, MdB] a une femme encore attachée a la Secte Calvinien-

ne, et contredit aus verités que son mari a descouvert par mes escrits, quoi qu’au

commancement elle les approuvoit, et la mesme induit à me venir cercher de si loin

par la lecture qu’elle avoit fait de mes escrits.149
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Drie maanden later, toen zij Knyphausens uitnodiging om naar Lütetsburg over te

komen, aanvaardde, zette Bourignon haar bezwaren tegen Poiret echter toch weer opzij.

Hij was in haar ogen de aangewezen persoon om haar tijdens de reis te begeleiden. Op

grond van het leeftijdsverschil kon hij namelijk gemakkelijk voor haar zoon doorgaan.

Op deze manier verschafte hij Bourignon een dekmantel om ongehinderd naar Oost-

Friesland te reizen. Poirets echtgenote bleef in Hamburg achter. Na aankomst in Lütets-

burg keerde Poiret echter niet naar haar terug, maar bleef hij op het landgoed van de

Knyphausens. Het duurde echter niet lang voordat zich opnieuw wrijvingen voordeden.

Bourignon bleef Poiret verwijten dat hij zich niet los kon maken van het cartesiaanse

gedachtegoed. Bovendien zou hij nog altijd te veel aan zijn echtgenote gehecht zijn. In

september 1677 stuurde zij hem daarom terug naar zijn vrouw in Hamburg.

Ondanks, of misschien wel dankzij de afwijzingen, bleef Bourignon een onvermin-

derde aantrekkingskracht op Poiret uitoefenen. Vanuit Hamburg stuurde hij haar

onderdanige en berouwvolle brieven waarin hij spijt betuigde over zijn ‘bedreven Mis-

daad’. Daarmee zal hij gedoeld hebben op gedragingen die Bourignon weer hadden doen

twijfelen aan zijn motivatie om een ware christen te worden en zich aan haar gezag te

onderwerpen. Maar ook nu weer toonde Poiret berouw en bood hij Bourignon opnieuw

zijn diensten aan. Hij schreef de voorrede voor de Latijnse editie van La solide vertu en stel-

de de ‘Taaffel van de Materie’ samen.150 Nadat Poiret zo opnieuw zijn goede wil getoond

had, geloofde Bourignon dat hij wel weer in de ‘Genaade Gods’ zou ‘keeren’.151Zij zag in

dit verband ook voor zichzelf een taak weggelegd, zo schreef zij in november 1677 aan

Schrader:

Daar zijn noch veel Menschen van goeden Wille, die met die Carthesiaanse Pest ver-

giftigt zijn. Ik hoop’ er eenige van af te trekken, door het Traktaat dat ik daar tegen

zal maaken, indien God my het Leven geeft.152

Over Poirets echtgenote bleef Bourignon minder te spreken. Haar gedrag zou te

onstandvastig zijn.153

Om te voorkomen dat Poiret zich al te zeer door zijn echtgenote zou laten beïnvloe-

den, besloot Bourignon hem in februari 1678 per brief voor een keuze te stellen.154 Zij

wees hem op de wispelturigheid van zijn vrouw, die de bewegingen van haar verdorven

natuur volgde en zich liet leiden door haar ongebreidelde hartstochten, ‘qui sont unies

avec le Diable’. Poiret diende echter zijn zielenheil zwaarder te laten wegen dan de wel-

willendheid jegens zijn echtgenote. Vrouwen behoorden immers hun mannen te volgen

in plaats van hen tegen te spreken, aldus Bourignon. Nu zo duidelijk was dat hij wel maar

zijn echtgenote niet bereid was om de wil van God te volgen, meende Bourignon dat het

beter was om van haar te scheiden. Zij hield Poiret nog maar eens de oproep van Jezus

voor waarop zij zich in dit soort situaties altijd beriep. Had niet Jezus zelf gezegd dat wie

uit liefde voor hem zijn vader, moeder, vrouw en kinderen niet verliet, hem niet waardig

was?155 Claudia Poiret bleek echter niets van een scheiding te willen weten. Uit het feit

dat het toch tot een breuk kwam, hoeft overigens niet te worden geconcludeerd dat het

huwelijk ongelukkig was. Wieser, die dat wel doet, baseerde zijn oordeel mede op de uit

1721 (!) daterende verklaring van een vriend van Poiret. Deze ‘vriend’ beweerde twee jaar

na Poirets dood dat zijn vader hem goed gekend had in de periode dat hij als predikant in

Annweiler werkzaam was.156 Volgens die vriend had Poirets echtgenote met haar wisse-
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lende stemmingen en ontevredenheid haar man in die tijd het leven erg zuur gemaakt.

Tegenover dit negatieve getuigenis staat echter het positieve oordeel van Friedrich

Breckling, die Claudia Poiret persoonlijk gekend had. Hij berichtte later dat zij buiten-

gewoon vroom was. Voor de huwelijksproblemen hield Breckling haar echtgenoot ver-

antwoordelijk.157 Maar of het zonder Bourignons inmenging ook tot een scheiding zou

zijn gekomen, is zeer de vraag.

In de brieven die hij vanuit Hamburg aan Bourignon schreef, maakte Poiret ken-

baar dat hij weer in genade aangenomen wilde worden. Hij zou graag ingezet willen

worden bij de verspreiding van haar geschriften, al was het maar om de drukproeven te

corrigeren. Ondanks haar bereidheid om hem te vergeven gaf Bourignon zich echter

niet direct gewonnen. Eind februari 1678 liet zij zich tegenover Chateauvieux ontvallen

dat zij Poiret nog altijd niet helemaal vertrouwde:

Mr. Poiret se repens de la mauvaise doctrine de descartes. Il m’a escrit diverses let-

tres avec grand submission & souhaite de retourner en grace pour estre employé a

divulger mes escrits: a quoy il est assez propre de les corriger en l’impression. Mais

je n’ose encore me fier à luy pour estre francois & leger au changement.158

Het was waarschijnlijk Poirets ambivalentie in combinatie met Bourignons diepgewor-

telde wantrouwen jegens alles wat Frans was, die maakte dat de voormalige predikant

zich in zijn streven naar een waarlijk christelijk leven dubbel en dwars moest bewijzen

vooraleer hij door haar kon worden aangenomen.159

In de loop van 1678 keerde Poiret zijn vrouw definitief de rug toe. Hij voegde zich

opnieuw bij Bourignons gezelschap en werd door haar zelfs als een ‘kind Gods’

erkend.160 Claudia Poiret bleef in Hamburg achter en sloot zich bij de gereformeerde

gemeente van Altona aan. Zij zou nog tot in 1679 proberen Bourignon de voet dwars te

zetten.161 Poiret was toen al begonnen aan zijn levenswerk: het persklaar maken van

Bourignons nog onuitgegeven geschriften, waarvoor hij zich in oktober 1678 met De

Lindt in Amsterdam vestigde.

Persoonlijke relatie doorslaggevend?

De hier gepresenteerde levensgeschiedenissen laten zien dat er onder de lezers van

Bourignons geschriften een grote behoefte bestond aan op de eigen persoon gerichte

geestelijke begeleiding. Swammerdam verwoordde het zelf zeer treffend toen hij in

augustus 1675 onderkende dat hij behoefte had aan een geestelijk leidsman en deze in

Bourignon meende te hebben gevonden. Hij was bereid te geloven dat hij het eeuwig

leven alleen kon verwerven als hij bereid was zijn passies en persoonlijke roem op te

geven en zich uit de wereld terug te trekken. Datzelfde gold ook voor Van de Velde,

Poiret en Jansen, die hun beroepsuitoefening opgaven en afstand deden van alle uiter-

lijke status. Poiret en Van de Velde bleken zelfs bereid te zijn om hun huwelijk op te

geven toen duidelijk werd dat hun echtgenote niet bereid was om het ‘ware christen-

dom’ te omarmen.

Ondanks allerlei verschillen laten de situaties waarin Van de Velde, Jansen, Swam-

merdam en Poiret verkeerden op het moment dat zij zich bij Bourignon aansloten, een
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aantal duidelijke overeenkomsten zien. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het

besluit om haar te volgen niet te reduceren is tot een eenvoudige winst-verliesbereke-

ning, maar geleidelijk vorm kreeg en voortvloeide uit een complex van factoren.162 In het

proces dat de genoemde volgelingen doorliepen, kunnen ten minste vier determinanten

worden onderscheiden: een gebrek aan vertrouwen in de professionele zielzorgers, de

behoefte aan een nieuwe vorm van zingeving, het appèl dat van Bourignons boodschap

uitging, en de fascinatie voor haar persoon. Het samenspel van deze vier determinanten

was bepalend voor het besluit om na de kennismaking met Bourignons geschriften en/of

persoon met de wereld te breken en met haar de ‘wildernis’ in te trekken. Door de deter-

minanten als variabele voorwaarden te beschouwen wordt begrijpelijk waarom niet alle

leden van het rond Bourignons persoon gevormde netwerk dezelfde vergaande conse-

quenties trokken uit haar boodschap, en belangrijker nog, waarom degenen die wel

bereid waren met haar de ‘wildernis’ in te trekken, uitgerekend háár weg verkozen te

gaan.

Gebrek aan vertrouwen in de professionele zielzorgers
Van de groep personen die bereid was om gehoor te geven aan Bourignons boodschap

was het merendeel naar alle waarschijnlijkheid geen lid van een kerk. Dat gebrek aan

confessionele binding kwam ook in de netwerkanalyse al naar voren. Iemand als Van de

Velde deelde ongetwijfeld het ideaal van een universele kerk waarvoor zijn vriend

Serrarius zich sterk maakte. Bewijzen dat Swammerdam belijdend lidmaat was van de

gereformeerde kerk zijn er niet. De door hem gelegde contacten tijdens zijn studietijd

doen vermoeden dat ook hij, net als Van de Velde, al vóór zijn kennismaking met

Bourignons gedachtegoed geïnteresseerd was in mystieke en spiritualistische ideeën.

Over Jansens kerklidmaatschap is al evenmin iets bekend. Er is echter reden om te ver-

moeden dat hij voordat hij in 1670 Bourignons geschriften in handen kreeg, in contact

stond met de quakers. Poiret was daarentegen wel belijdend lidmaat, in zijn geval van

de gereformeerde kerk. Hij was zelfs predikant. Maar ook hij had een duidelijke belang-

stelling voor buitenkerkelijke vroomheidsbewegingen. Dat blijkt uit zijn contacten

met de lutherse piëtisten in Frankfurt en uit zijn interesse voor de labadisten. Ook van

de uit Hamburg afkomstige groepsleden, die voor het merendeel lid van een van de ter

plaatse vertegenwoordigde kerkgenootschappen waren, is bekend dat zij conventikels

bezochten.

Voor alle duidelijkheid, het ging bij die grote groep van niet-kerkelijk-gebondenen

niet om religieuze onverschilligheid. Integendeel. Uit de spaarzame gegevens die voor-

handen zijn, spreekt wel degelijk een religieus engagement, zonder dat dit zich vertaal-

de in het behoren tot een kerk.163 Zo is bij Swammerdam bijvoorbeeld een duidelijke

bezorgdheid te bespeuren over de verwording van het eigentijdse christendom.164 Voor

hem en ongetwijfeld ook voor andere volgelingen van Bourignon was de kerk niet lan-

ger het aangewezen instituut om aan dat religieuze engagement vorm te geven, omdat

godsdienst voor hen een zaak van het innerlijk zelf was en dus niet langer in rituelen of

uiterlijkheden moest worden gezocht.165 Aan predikanten en priesters hadden zij dien-

tengevolge geen boodschap. Tekenend is de hoopvolle verwachting die Swammerdam

rond 1675 in een hoekje van een stuk kladpapier noteerde: ‘le temps viendra bientost

qu’on n’aura plus besoing des prestres’.166

Ook de groepsleden die wel lidmaat waren van een kerk toen zij met Bourignons
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gedachtegoed in aanraking kwamen, lieten zich in hun getuigenis kritisch uit over de

eigentijdse zielenherders. Zo schreef Maria Hase:

En na dat God my de Schriften van dese veelgenoemde Jonkvrou heeft in handen

laten komen, soo heb ik wel gesien, dat ik groote oorsaak hadde, om aan mijn Zalig-

heit te twijffelen. Want ik geloof, dat indien God my dit Licht niet deelachtig

gemaakt hadde, dat de Predikanten my tot aan der doot, te vergeefs souden

getroost hebben, en dat ik door hun, nooyt tot de rechte erkentenis der Waarheit

sou gekomen zijn. Want sy hebben de wonden mijner ziele nooyt recht ontdekt;

hoe souden sy die dan genesen?167

Pas door lezing van de geschriften van Bourignon was Maria Hase gaan inzien hoe zij ‘tot

de ware Wedergeboorte en kindschap God, en dienvolgens tot d’eeuwige Zaligheit on-

feylbaar geraken’ kon. Zo had zij bij Bourignon ‘een ander Medicijn of Geneesmeester’

gevonden, die de zielzorg van de predikanten overbodig maakte. Juist omdat de predi-

kanten haar dat geneesmiddel niet hadden kunnen geven, was zij op zoek gegaan naar

wat haar wel zou kunnen helpen.

Behoefte aan een nieuwe vorm van zingeving
Uit de brieven van Jansen aan Bourignon bleek eveneens dat hij teleurgesteld was over de

antwoorden van de voorgangers en daarom op zoek was gegaan naar het antwoord op de

vraag hoe hij een ware christen kon worden. Zo was hij bij Bourignons geschriften uit-

gekomen. Zijn vraag vloeide voort uit angst voor of onzekerheid over het lot van zijn ziel.

Van diezelfde bekommernis om het eigen zielenheil getuigden ook Swammerdam en

Van de Velde. Voor hen was de kernvraag: hoe zalig te worden? Deze bezorgdheid over

het zielenheil kon verband houden met of geïntensiveerd worden door de ervaring van

een crisis. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Jansen en Swammerdam en gold in zekere

zin ook voor Poiret, wiens bekering volgde op een ziekte die hem op de rand van de dood

had doen zweven. Anderen, zoals Van de Velde, begonnen zich juist na lezing van 

Bourignons geschriften af te vragen of zij wel gered zouden worden, en weer anderen,

onder wie Maria Hase, beweerden dat zij hun hele leven al met deze vraag worstelden.

De behoefte aan een andere vorm van zingeving is zelfs bij een predikant als Poiret

duidelijk te zien. Toen hij eenmaal het besluit had genomen om zijn leven voortaan aan

God te wijden, zocht hij naar een nieuwe mogelijkheid om hieraan vorm te geven. Door

lezing van Bourignons geschriften raakte hij ervan overtuigd dat zij hem een zinvolle

levensvervulling te bieden had, en aanvankelijk was ook zijn echtgenote die mening toe-

gedaan. Eenzelfde gevoelen spreekt ook uit de brief die Poirets vriend Grellot Bourignon

in 1677 schreef. Het is kortom de overtuiging dat Bourignon hun persoonlijk iets te bie-

den heeft waaraan zij op dat moment dringend behoefte hebben, die maakt dat mannen

als Poiret, Swammerdam en Jansen persoonlijk contact met haar zoeken. Als zij dan ver-

volgens het gevoel hebben dat de door haar voorgehouden weg hen daadwerkelijk naar

het eeuwig leven zal voeren, verdwijnt, althans tijdelijk, de behoefte om nog naar ande-

re heilbrengers op zoek te gaan. Het gevoel bij Bourignon aan het juiste adres te zijn

spreekt bijvoorbeeld duidelijk uit de brief die Swammerdam in december 1674 aan de

Utrechtse juffrouw Hille Genet schreef:
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wat mij belanght ik hadt eeuwigh verdoemt geweest, had ik deselve [de bijgaande

boeken van Antoinette Bourignon, MdB] niet door de genaade gods gevonden,

ende daar uyt door die genaade geleert wat een waar geestelyk leeven in heeft.168

Appèl van Bourignons boodschap
Alleen al uit de reacties van Van de Velde, Swammerdam, Jansen en Poiret blijkt welk een

wervende kracht er van Bourignons geschriften uitging. Zowel de inhoud als de vorm

van haar werk droegen daaraan bij. De briefvorm waarin de meeste van haar geschriften

verpakt waren, bood niet alleen de mogelijkheid om zich met de ‘interne’ lezer te identi-

ficeren, maar nodigde ook uit om als lezer zelf contact te zoeken met Bourignon.169 Wat

haar boodschap inhoudelijk zo aantrekkelijk maakte, was dat Bourignon duidelijk aan-

gaf hoe het christendom op aarde verworden was tot een verdeeld en reddeloos verloren

geheel, terwijl zij tegelijkertijd de individuele christen de instructies aanreikte om als-

nog gered te worden. Zij deed daarbij nadrukkelijk een beroep op het individuele ver-

antwoordelijkheidsgevoel door duidelijk te maken dat wie gered wilde worden niet zijn

heil in de kerk moest zoeken, maar een eigen verantwoordelijkheid had. Bourignon wist

die boodschap zo te brengen dat een aantal van haar volgelingen ervan overtuigd was dat

niet zij, maar God zelf degene was die een appèl op hen deed. Wie gered wilde worden

stond, zo hield Bourignon hun voor, slechts één ding te doen: alles opgeven om in de

voetsporen van Jezus Christus te treden. Het was een heldere, duidelijke boodschap; een

boodschap bovendien die Bourignon zeer doeltreffend wist om te zetten in allerlei prak-

tische handreikingen aan de zoekende christenen die haar hun vragen en twijfels voor-

legden. Tegelijkertijd moedigde zij hen aan om haar boodschap te toetsen aan de Schrift

en zo zelf de waarheid ervan te onderzoeken.170

De idee dat er een plaats op aarde zou bestaan waar de ware christenen zich zouden

moeten verzamelen in afwachting van het Laatste Oordeel, een eiland bovendien waar

ex nihilo nieuw land was gecreëerd, was natuurlijk ook een opwindend en aansprekend

perspectief dat begrijpelijk maakt waarom mensen bereid waren huis en haard te verla-

ten. Daar zou dan de utopie van een nieuwe, goed ingerichte gemeenschap van geloof

en leven, tegen de overal afgesloten en meer of minder tirannieke kerken in, gereali-

seerd moeten worden. Toch was Bourignon ook in dit opzicht niet uniek. Anderen

waren in dezelfde tijd bezig om hun communitas-idealen te realiseren. In de eerste

plaats Bourignons geestverwant en concurrent Jean de Labadie, die in 1670 van

Amsterdam naar Herford uitweek waar hij en zijn volgelingen onderdak vonden bij

prinses Elisabeth van de Palts. Onder leiding van De Labadies opvolger Pierre Yvon

kwam  de gemeenschap in 1675 naar Walta-state in het Friese Wieuwerd over. Van daar-

uit vestigden de labadisten ‘kolonies’ in Suriname en in Maryland.171 In Nieuw-

Nederland zette een andere tijdgenoot van Bourignon, de uit Zierikzee afkomstige

Pieter Plockhoy, een ‘oecumenische’ leefgemeenschap op.172 Ook de quakers stichtten

nederzettingen in de nieuwe wereld. Vele jaren na zijn vertrek uit Bourignons gemeen-

schap zou Reynier Jansen samen met zijn vrouw en kinderen in de quakergemeenschap

in Philadelphia een nieuw bestaan opbouwen.173

Fascinatie voor Bourignons persoon
Uit de getuigenissen, de brieven en het gedrag van Van de Velde, Jansen, Swammerdam

en Poiret kan worden afgeleid dat zij van meet af aan gegrepen waren door Bourignons
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persoonlijke uitstraling. Hun fascinatie voor haar persoon was misschien wel van door-

slaggevend belang in het besluit om de wereld te verlaten en zich bij haar gezelschap aan

te sluiten. Swammerdam had Bourignon al in de brief die hij in februari 1673 aan Tiellens

schreef, betiteld als die ‘God-vreesende ziel’ en ‘dat uytverkoren Vat’. Dat was voordat hij

ooit zelf met haar had gecorrespondeerd, laat staan haar ontmoet had.Al lezend moet hij

er dus van overtuigd zijn geraakt dat Bourignon daadwerkelijk het goddelijk instru-

ment was dat zij pretendeerde te zijn. Een vrouw die geheel vervuld was van de geest

Gods, die zich niets gelegen liet liggen aan geestelijke autoriteiten en die wars was van

iedere vorm van boekenwijsheid. In die laatste gedragsvormen herkende hij mogelijk

ook iets van zichzelf, wat hem nog meer voor haar kan hebben ingenomen.174

Wat in de getuigenissen en brieven van Swammerdam, Van de Velde en Jansen ook

heel sterk naar voren komt, is dat zij menen zonder Bourignon voor eeuwig verloren te

zijn. De boodschap die Bourignon uitdraagt en haar persoon worden als het ware

inwisselbaar, waardoor zij hun redding aan haar persoonlijk gaan toeschrijven. Zo ont-

staat geleidelijk aan de ingewikkelde situatie -waaraan Bourignon met haar model van

het geestelijk moederschap overigens ook debet was- dat zij enerzijds een beroep deed op

de eigen verantwoordelijkheid van haar volgelingen en hen anderzijds voor hun redding

van haar persoon afhankelijk maakte.175 Hierdoor gingen Bourignons volgelingen haar

persoonlijke tussenkomst steeds meer beschouwen als de noodzakelijke schakel in het

proces van hun wedergeboorte of verlossing. Deze afhankelijkheid verklaart ook waar-

om Bourignons volgelingen zich zo graag haar persoonlijke uitstraling wilden toe-eige-

nen. Zolang die fascinatie standhield, was er sprake van persuasive communication. Daar-

mee lijkt Bourignons uitstraling het belangrijkste onderscheidende criterium te zijn

geweest op grond waarvan haar volgelingen uitgerekend voor haar en niet voor een van

haar concurrenten kozen. Reden genoeg om in het volgende hoofdstuk nog wat dieper

in te gaan op deze uitstraling van Bourignon, haar ‘charisma’, en hieraan de niet onbe-

langrijke vraag te koppelen in hoeverre haar sekse hierin ook een rol gespeeld kan heb-

ben.

Samenvattend kunnen we stellen dat er vraag was naar de door Bourignon verkondig-

de boodschap, al bleef het aantal personen dat daadwerkelijk bereid was om aan haar

oproep gehoor te geven toch relatief klein. Dat sommige ontvangers van haar bood-

schap wel bereid waren om te handelen en anderen niet, kan worden toegeschreven aan

de interactie tussen de vier door mij onderscheiden variabelen: een kritische houding

ten aanzien van de professionele zielzorgers, de behoefte aan een nieuwe of andere

vorm van zingeving, het appèl dat van Bourignons boodschap uitging en de fascinatie

voor haar persoon. De eerste twee variabelen verwijzen naar de situaties waarin de ont-

vankelijkheid voor Bourignons boodschap kon ontkiemen. In het besluit om haar te

volgen lijkt de wisselwerking met haar geschriften en haar persoon echter van door-

slaggevend belang te zijn geweest. De geschriften stimuleerden, indien ook aan de eer-

ste twee voorwaarden voldaan was, de behoefte aan meer persoonlijk contact. De wijze

waarop Bourignon daaraan vervolgens invulling gaf, creëerde in veel gevallen een

afhankelijkheidsrelatie die ertoe leidde dat de betreffende volgelingen de banden nog

verder wilden intensiveren en bereid waren daadwerkelijk gehoor te geven aan haar

oproep om haar te volgen en met de wereld te breken.

‘ik moet spreken’
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