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hoofdstuk 14 De sociëteit van ware christenen

[...] om dat in onse Gemeenschap, idereen doet het gene waar toe hy bequaam is. Want

degene die arbeydsaam zijn, bouwen het Land; de Schrijvers schrijven, andere besorgen

de huishouding of nemen de Keuken waar, naar dat de gelegentheit en de noot sulks

vereyscht. Om dat een Gemeente even-al-eens is als een Lichaam waar van alle Leden

malkander helpen in de noot.

Antoinette Bourignon, Waare Deugt II,

brief 14 (12-5-1676), pp. 211-212.

De eerste stap naar een meer geformaliseerde organisatie zette Antoinette Bourignon in

1671, kort voordat zij met een klein gevolg vanuit de Republiek der Verenigde Neder-

landen naar Sleeswijk-Holstein vertrok. Vooruitlopend op de vestiging van de gemeen-

schap van ware christenen op Noordstrand sloot zij in maart van dat jaar een overeen-

komst met drie Amsterdamse volgelingen, het zogeheten Haarlemse pact.1 Met dit

contract werd de grondslag gelegd voor de ‘sociëteit van ware christenen’. Vanaf dat

moment kon Bourignon haar spirituele ideaal ook materieel vorm gaan geven. Toch

hield zij haar volgelingen in januari 1672 nog voor dat het wachten was op het moment

waarop God

een bequame gelegentheyt [zou] toevoegen voor yder-een, om te konnen in rust

leven buyten het geraas des Weerelds, daar de getrouwde Persoonen hun Huys-

houding apart zullen houden, en de vrye Menschen zullen te samen wonen, trach-

tende alle uyt eenen Geest te hangen aan d’Evangelische Leering.2

Dat moment kwam een stuk dichterbij met de huur per 1 mei 1672 van een huis in

Husum. Dat huis werd de locatie waar Bourignon, vooruitlopend op de vestiging op

Noordstrand, haar volgelingen wilde verzamelen.

Om de vraag hoe de gemeenschap van ware christenen georganiseerd moest

worden, kon Bourignon nu niet langer heen. Zij stond hiermee voor dezelfde opgave als

ten minste twee mannelijke tijdgenoten van haar: Pieter Plockhoy, die een ‘oecumeni-

sche’ gemeenschap in Nieuw-Nederland stichtte, en Jean de Labadie, die op dat tijdstip

in Altona verbleef. Van Plockhoys verwante communitas-poging was Bourignon waar-

schijnlijk niet op de hoogte.3 Wel wist zij van het bestaan van de labadistengemeen-

schap. Maar het model van het ‘huisgezin’ waarvoor Jean de Labadie in 1669 geopteerd

had, kwam vanwege zijn patriarchale organisatiestructuur niet in aanmerking. In

plaats daarvan koos Bourignon voor de organisatievorm van wat zij nu eens de ‘socië-

teit’ en dan weer de ‘compagnie’ noemde. Daarmee combineerde zij twee organisatie-

modellen die zij ontleende aan de twee leefwerelden waarmee zij tijdens haar verblijf in
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de Zuidelijke Nederlanden vertrouwd was geraakt: het klooster- en gasthuiswezen en

het handelsmilieu.

Het klooster- en gasthuiswezen reikte Bourignon een organisatiemodel aan voor

een religieuze c.q. economische samenlevingsvorm. Dat model verkoos zij als basis voor

haar gemeenschap van ware christenen. In navolging van de stichters van grote reli-

gieuze ordes ontwierp Bourignon zelfs een regel, de zogeheten ‘Règles de la Compag-

nie des Chrétiens’. Hiervoor liet zij zich naar alle waarschijnlijkheid inspireren door de

regel van Augustinus, die zij destijds voor het door haar geleide gasthuis in Rijsel had

aangenomen.4 Toen zat zij nog verlegen om kerkelijke goedkeuring. Daarvan was nu

echter geen sprake meer. Het was Bourignon ook niet te doen om een regel waarin zij

haar spirituele doelen in devotionele of theologische woorden vastlegde. In plaats daar-

van reikte haar 28 artikelen tellende regel een reeks voorschriften en praktische richt-

lijnen aan die in haar optiek het fundament moesten vormen van de sociëteit van ware

christenen. In de ‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’ ligt dus geen blauwdruk voor

het leven van de ware christenen besloten, maar wel het raamwerk van het type reli-

gieuze gemeenschap dat de sociëteit van ware christenen zou moeten zijn.

Om de financiële basis van haar gemeenschap veilig te stellen, verkoos Bourignon

het zakelijke model van de compagnie of het vennootschap. Dit betekende dat zij met

verschillende groepsleden onderlinge contracten sloot, die hen als vennoten met elkaar

verbond. De contractanten beloofden hierbij onder meer nieuwe leden in de ‘sociëteit

van ware christenen’ op te nemen. Over toelatingseisen werd in de contracten niet

gesproken. Uit Bourignons correspondentie blijkt echter dat nieuwkomers wel degelijk

aan bepaalde criteria moesten voldoen om lid te kunnen worden. Welke dat waren, zal

in dit hoofdstuk duidelijk worden.

De beoogde locatie voor de gemeenschap van ware christenen was en bleef Noord-

strand, maar Bourignon slaagde er ook na 1671 niet in om de door De Cort nagelaten

rechten en goederen op het eiland op te eisen. Toch zou zij tot 1678 blijven vasthouden

aan haar aanspraken op zijn erfenis en tegelijkertijd telkens nieuwe plannen ontwik-

kelen om langs andere wegen toegang te krijgen tot het eiland. Het hoe en waarom

daarvan verdienen nader aandacht. Wat maakte dat Bourignon niet bereid was om het

eiland op te geven en hoe trachtte zij haar volgelingen van het belang van deze locatie

te overtuigen?

Ten slotte zal worden onderzocht hoe de sociëteit van ware christenen in de prak-

tijk functioneerde. Slaagde Bourignon erin de religieuze gemeenschap die haar voor

ogen stond te realiseren? Hierbij moeten twee kwesties worden onderscheiden. Ten

eerste, de vraag hoe de vorming van een leefgemeenschap zich verhield tot de godde-

lijke opdracht waartoe Bourignon geroepen meende te zijn. Ten tweede, de vraag welke

gevolgen de vervulling van haar zendingstaak had voor het spirituele en materiële

leven van de sociëteit en voor de organisatiegraad en taakverdeling.

Compagnieschap

Op 7 april 1671 stelden Bourignon en drie volgelingen van het eerste uur een schrifte-

lijke verklaring op. Zij verbleef op dat moment tijdelijk in Haarlem, vandaar dat dit

verdrag bekend staat als het Haarlemse pact. In deze overeenkomst beloofden Van de

‘ik moet spreken’
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Velde, Tiellens en De Lindt Bourignon te gehoorzamen en te breken met de wereld.5

Hun verplichtingen werden als volgt omschreven:

aan Godt, onsen Vader en Schepper, hem al den tijt van ons leven als waare Kinde-

ren, geheel en al sonder eenige voor-behouding te beminnen en te dienen, en tot

eere van hem al de schranderheyt van onse Geest, en de krachten van ons lichaam,

neffens alles wat ons Godt in dese werelt gegeven en geleert heeft, te besteden,

hem dat alles neffens ons lichaam en ziele aanbiedende als een Offerhande, om na

sijn heylige wille besteet te werden, welke wy hoopen door hem of sijn dienst-

maagt Antoinette Bourignon te leeren kennen, dewelke wy voor onse geestelijke

Moeder aan-neemen, beloovende haar in alles wat sy ons van Godts wegen sal

seggen, te gehoorsamen, en soo veel wy konnen, te volbrengen, tot het eynde van

ons leven toe, sonder van nu voortaan oyt meer te arbeyden of handel te drijven,

om de goederen van de werelt te verkrijgen, dewelke wy absoluyt en sonder

uytsondering verloochenen, om JESUS CHRISTUS na te volgen.6

Bourignon van haar kant verklaarde ten overstaan van de ondertekenaars dat zij hen als

haar ‘geestelijke kinderen’ erkende. Zij beloofde hun op haar beurt

den wille van haar eeuwigen vader bekent te maken, voor zoo verre als sy den

selven willen volgen, en haar aan te moedigen en te helpen, om dit te doen [...] en

sodanige sorg te draagen voor haare lichamen en zielen.

Om hun beloften kracht bij te zetten ondertekenden en zegelden Bourignon, Van de

Velde, De Lindt en Tiellens de overeenkomst. Met de sluiting van het Haarlemse pact

gaven zij de eerste aanzet tot een meer formele organisatie van de gemeenschap van

ware christenen.

Onderlinge contracten en investeringen
Na het Haarlemse pact te hebben ondertekend, sloten de leden van de kerngroep onder-

ling een reeks contracten af die de autonomie van de groep moesten waarborgen. Zo

werd de gemeenschap van ware christenen in financieel opzicht onafhankelijk gemaakt

van de buitenwereld, terwijl het persoonlijk heil van de groepsleden gegarandeerd

bleef.

Op 9 juni 1671, de dag van de afvaart naar Sleeswijk-Holstein, werd te Enkhuizen de

eerste overeenkomst getekend. Contractanten waren Bourignon en Van de Velde.

Beiden beloofden al hun tijdelijke goederen te besteden tot de ‘meeste eere Gods en tot

bijstand van de ware christenen die het van noden sullen hebben, namentlyk sulcke

personen die bij ons contrahenten voor ware christenen sullen worden herkent’.7 Daar-

toe maakten zij hun bezit gemeenschappelijk en bepaalden zij dat zij elkaar alles

zouden laten erven. De langstlevende mocht nieuwe ware christenen opnemen in de

‘societijt’ (‘compagnie’) en hun het bezit nalaten. Het aldus opgemaakte contract werd

mede ondertekend door de als getuigen optredende Frederik Franken, Johan Tiellens

en Ewoud de Lindt. Een klein jaar later, op 4 juni 1672, tekenden Franken en Tiellens in

Sleeswijk eenzelfde contract met Bourignon. Getuigen waren ditmaal De Lindt en

Johan Hase.8
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Opvallend, maar zeer typerend voor Bourignon, is dat zij opteerde voor de aan de

praktijk van de handel ontleende contractvorm en niet voor de ondertekening van een

geloofsbelijdenis of een aantal geloofsartikelen. Gelet op de financiële gevolgen en de

maatschappelijke posities die de betrokkenen bekleed hadden, was de keuze voor een

compagnie of vennootschap overigens niet zo vreemd. Tiellens en Franken waren

koopman geweest en Van de Velde had als onderkassier voor de Amsterdamse kamer

van de VOC gewerkt. Zelf was Bourignon als dochter van een koopman al evenzeer

vertrouwd met contractuele omgangsvormen.9 Dat zij zich hiervan ook als geestelijk

leidsvrouwe bediende, tekent haar praktische geest.

De door Van de Velde, Tiellens en Franken in de sociëteit van ware christenen geïn-

vesteerde bedragen beliepen vele tienduizenden guldens. Uit de grootboeken van de

Amsterdamse Wisselbank, waar de drie kooplieden een rekening hadden lopen, blijkt

dat zij stuk voor stuk over een aanzienlijk vermogen beschikten. De rekening van Van

de Velde beliep in 1667 fl. 86.000 voor het eerste halfjaar en fl. 74.000 voor het tweede

halfjaar. In 1670 daalden de eindbedragen tot fl. 2000 en fl. 1700 en in het eerste halfjaar

van 1671 resteerde slechts een batig saldo van fl. 22. Voor Tiellens beliepen de halfjaar-

lijkse totaaltellingen: fl. 44.000 en fl. 32.000 in 1669, fl. 38.000 en fl. 78.000 in 1670,

fl. 25.000 en fl. 12.000 in 1671 en fl. 8300 voor het eerste halfjaar van 1672. Eenzelfde

daling vertonen de rekeningen van Franken. In 1667 bedroegen de halfjaarlijkse totalen

nog fl. 32.000 en fl. 44.000 om vervolgens te zakken naar fl. 23.000 en fl. 17.000 in 1668,

fl. 10.000 en fl. 3500 in 1669 en fl. 115 in 1670. Datzelfde bedrag stond er nog begin 1671,

waarna de rekening vervallen is.10 Zoals het rijke kooplieden betaamt, hadden Tiellens

en Van de Velde een deel van hun vermogen belegd in onroerend goed en obligaties. Van

de Velde verliet in 1671 zijn echtgenote met medeneming van twee obligaties van acht-

duizend gulden. Hij hield zijn vrouw voor dat hij deze obligaties gekocht had van het

geld dat hij zelf verdiend had en dat zij dus van hem, en niet van haar, waren.11 Tiellens

had een hofstede met landerijen in de Diemermeer, die hij in 1671 met de paarden en de

wagens voor 14.000 gulden aan zijn broer Michiel verkocht.12 Het geld kreeg hij in de

vorm van een obligatie.

Bourignon en haar vennoten lieten toen zij in 1671 naar Sleeswijk-Holstein vertrok-

ken, een deel van hun geld in Amsterdam achter.13 Wellicht behoorde hiertoe ook de

vijftigduizend gulden die Bourignon in 1670 ter beschikking gesteld had om de schul-

den van De Cort te liquideren. Waar en hoe het in Amsterdam achtergebleven geld

bewaard of beheerd werd, is niet duidelijk. Uit diverse stukken blijkt dat Bourignon tot

1676 geregeld opdracht gaf aan de schoonzoon van Franken, Nicolaes Verlaen, en vanaf

1677 aan de facteur van Tiellens, Lodewijk de Bruyn, om namens haar betalingen te

doen uit het Amsterdamse deposito.14 Van Tiellens en Van de Velde is bekend dat zij na

hun vertrek uit Amsterdam een deel van hun kapitaal beleenden aan steden die geld

nodig hadden voor de armenzorg.15 Tiellens leende ook geld aan particulieren.16 De

ontvangen inkomsten uit rente zullen niet zozeer hem persoonlijk alswel de sociëteit

van ware christenen ten goede zijn gekomen.

Gemeenschap van goederen
De organisatievorm van de vennootschap bleek onvoldoende waarborgen te bieden om

de instandhouding van de gemeenschap van goederen ook op langere termijn te garan-

deren. Juridisch gezien bleven immers de aan de afzonderlijke contractanten toebeho-
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Donatio inter vivos van Volckert van de Velde (Sleeswijk, 15 januari 1676). Hiermee verplichtte hij zich bij
leven al zijn tijdelijke goederen in de hertogdommen van Sleeswijk en Holstein aan Antoinette Bourignon te
schenken. Zij aanvaardde de schenking en ondertekende en zegelde de door Van der Velde opgestelde verklaring op
17 januari 1676. Getuigen waren Johan Tiellens en Claes Floris ( foto: GAA, PA 612, 586).



rende gelden en goederen op ieders eigen naam staan. Overleed het betreffende lid, dan

kon op grond van de contracten niet geëist worden dat de gemeenschappelijk beheerde

gelden of eigendommen ten goede zouden komen aan de sociëteit. Deze kwestie werd

naar alle waarschijnlijkheid actueel toen Frederik Franken in december 1675 als eerste

van de vier contractanten overleed.

Ongetwijfeld om in de toekomst eventuele erfrechtelijke geschillen te voorkomen,

sloot Van de Velde in 1676 een nieuwe overeenkomst met Bourignon. Ditmaal betrof het

een donatio inter vivos. Van de Velde wilde hiermee zijn erkentelijkheid betuigen voor de

‘menigvuldige weldaden en benefitie’ die Bourignon hem al die jaren bewezen had.

Daartoe verplichtte hij zich bij leven al zijn tijdelijke goederen in de hertogdommen

van Sleeswijk en Holstein aan Bourignon te schenken, te weten al zijn ‘gelden, kleede-

ren, linnen, wollen, boeken, papieren en wat daar meer is, of souden mogen zijn,

genoemt of ongenoemt van soodanige natuur als die sou mogen zijn, niet uijt geson-

dert’. Getuigen van deze op 15 januari 1676 te Sleeswijk opgemaakte schenking waren

Johan Tiellens en Claes Floris.17 Twee dagen later aanvaardde Bourignon de schenking

en ondertekende en zegelde zij de door Van de Velde opgestelde verklaring. Van de

Velde bekrachtigde zijn donatie op 25 maart 1676 in Sleeswijk.18

Inmiddels was ook Ewoud de Lindt officieel tot de sociëteit der ware christenen

toegelaten. Op 17 december 1674 sloten Bourignon, Tiellens, Van de Velde en Franken

een overeenkomst, waarin zij ‘in compagnie’ de toen 29-jarige De Lindt in hun gezel-

schap opnamen. Zij achtten hem hiertoe ‘bequaam’, omdat hij gedurende de zes jaar

die hij bij hen woonde ‘goede dienste’ had gedaan ‘so wel aen wijlen Hr Christiaen de

Cort als aen ons geselschap’.19 Bourignon, Van de Velde, Tiellens en Franken beloofden

De Lindt ‘alle de dagen sijns Levens’ te voeden en te onderhouden uit hun gemeen-

schappelijke middelen. In ruil daarvoor diende hij zich goed te gedragen en naar

vermogen te werken voor de gemeenschap, ‘zonder sig besig te maken met andere

dingen tot sijn eigen baten of eenig besonder voordeel te soeken, maer te arbeyden tot

de volmaektheyt van sijn siel, om een waer Christen te worden’. Indien hij ongehoor-

zaam zou zijn, zou hij met meerderheid van stemmen uit het gezelschap worden

verwijderd. Bepaald werd ook dat hij bij een eventueel vertrek geen aanspraak kon

maken op een deel van het gemeenschappelijke vermogen, omdat hij zelf geen geld of

goederen inbracht.

In de onderlinge contracten waren geen voorzieningen getroffen voor het geval

Bourignon zou komen te overlijden. Om ook na haar dood het voortbestaan van de

sociëteit veilig te kunnen stellen, was een testamentaire beschikking van haar kant

noodzakelijk. Dat verklaart waarom Bourignon in 1679 een nieuw testament liet

opmaken waarin zij de nog levende contractanten, Van de Velde, Tiellens en De Lindt,

tot haar universele erfgenamen benoemde.20

Lidmaatschap

Uit Bourignons brieven kan worden afgeleid dat zij vanaf 1671 geregeld nieuwe perso-

nen opnam in wat zij zelf betitelde als ‘de Gemeente van Gods Kinderen’.21Deze nieuwe

groepsleden waren op geen enkele manier contractueel gebonden aan de sociëteit, maar

dienden wel te voldoen aan de eisen die Bourignon aan de ware christenen stelde, en
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zich geheel en al te onderwerpen aan haar gezag. Het zou hen, zo hield Bourignon

potentiële groepsleden voor, aan niets ontbreken, ‘non plus qu’il ne manquoit rien aus

Chrétiens de la primitive Eglise, là où personne n’avoit besoin de rien, un chacun

prenant du commun ses necessités’.22

Criteria
Voor Bourignon gold dat zij zich uitsluitend wilde omringen met personen die een

‘Euangelisch Leven’ nastreefden en daadwerkelijk op zoek waren naar ‘Le Royaume des

Cieux & sa Justice’.23 Dat impliceerde niet dat zij ‘volmaakte Menschen’ zocht, ‘dewijl

die in dese Weereld niet zijn te vinden’. Wel wilde zij verkeren met ‘Menschen, die een

volkomen Resolutie hebben tot hun selfs te verzaaken, om Discipelen Jesu Christi te

werden’.24 Denominaties deden er niet toe, slechts de innerlijke geestesgesteldheid

telde:

En ik ondersoek niet met wat naem van Religie de menschen zijn, die by my

komen: maer ik verneem of sy waerlijk Christenen willen worden; andersins

moeten sy by my niet verkeeren, dewijl ik haer niet kan lijden, wel wetende, dat

men Jesum Christum moet navolgen om een Christen te zijn, en dat men een

Christen moet wesen om salig te worden.25

De eerste voorwaarde waaraan een ware christen volgens Bourignon moest voldoen,

was het verbreken van alle banden met de wereld. Dit hield in dat men niet langer

werkte om ‘de goederen van de wereld’ te verkrijgen, maar de evangelische armoede

verkoos. Wie een ambacht uitoefende, kreeg het advies dat op te geven en in het eigen

levensonderhoud te voorzien door de ‘aerde te bearbeiden’. Dat achtte Bourignon een

‘veel volmaekter’ bezigheid voor een christen.26 De opgang naar de hoogste ontwikke-

ling van het innerlijk leven en de veiligstelling van het zielenheil vereisten dat men

niet langer vervuld was van ‘eigen liefde’ en ‘begeerlijkheden’ en uiteindelijk ook in

staat was om de eigen wil te verloochenen.27 Voor Bourignon betekende dit ook dat

men niet langer de ‘Vermaken des Vleesch’ zocht. Geheel in de lijn van de traditie van

het christelijk ascetisme meende zij dat vleselijke banden de gerichtheid op God in de

weg stonden en dat het lichaam genegeerd diende te worden ten gunste van de ziel.28

Wie tot Bourignons gezelschap wilde toetreden en bereid was om met de wereld te

breken, zou alles moeten ‘quiteeren’ en ‘het weinig of veel’ dat men had in de gemeen-

schap moeten inbrengen, ‘sonder dat te geven aan werel[t]se Menschen, vreesende dat

die Godt daardoor meer souden vertoornen, en dat de gemeente dat besteet tot de

Glorie Gods, en tot de bystant van den Naasten’.29 Tevens moesten de groepsleden ervan

overtuigd zijn dat Bourignon door de Heilige Geest geleid werd en bereid zijn om zich

volledig aan haar gezag te onderwerpen. Wie zich in deze tweeledige eis niet kon

vinden, kreeg het advies om bij haar uit de buurt blijven. Zo zouden twisten voorko-

men kunnen worden.30

Tot circa 1675 was het door Bourignon gehanteerde toelatingsbeleid echter verre

van eenduidig. Zij lijkt vooral op haar intuïtie te hebben vertrouwd en geen al te rigide

criteria te hebben gehanteerd. Jan van Someren bijvoorbeeld, een voormalige apotheker

uit Sneek, kreeg ondanks dat zijn echtgenote nog te zeer aan de wereld gehecht leek te

zijn, in augustus 1674 toestemming om zich met zijn gezin in Husum te vestigen. Voor-
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waarde was wel dat hij en zijn vrouw bereid waren om met hun handen te werken en

zelf in hun levensonderhoud te voorzien. In 1672 al had Bourignon de Friese ‘vrienden’

die haar in 1671 naar Noordstrand wilden volgen, het voordeel van de twijfel gegund.

Zij wantrouwde hun motieven maar wilde toch wel aannemen dat ook zij hun zielen-

heil boven alles stelden: ‘Je crois que ces Frisons ne viennent point pour gaigner de l’ar-

gent, ny pour chercher leurs plaisirs, ains pour chercher la perfection de leurs ames.’31

Bourignon verwachtte wel van hen dat zij na hun overkomst naar Husum ‘de oude

gewoontes van het verdorven vlees’ zouden laten varen en hun leven in dienst zouden

stellen van de gemeenschap van ware christenen.32

In principe lijkt Bourignon geen onderscheid naar godsdienst, stand of natie te

hebben willen maken. Maar van origine uit Frankrijk afkomstige personen nam zij

toch liever niet in haar gezelschap op, omdat zij meende dat Fransen niet te vertrouwen

waren. Dat verklaart waarom zij zich in eerste instantie nogal afwerend opstelde jegens

Bertrand de la Coste en later ook jegens Pierre Poiret.33 Zelf schreef Bourignon haar

afkeer van de Fransen toe aan de handelwijze van de Franse participanten jegens De

Cort. Zij hield hen immers verantwoordelijk voor diens gevangenschap in 1669. Moge-

lijk bleef echter ook een op haar Rijselse tijd terug te voeren vijandbeeld haar parten

spelen.

Door het ontbreken van een duidelijk toetredingsritueel en door de vrijheid die

Bourignon haar volgelingen liet om eventueel weer uit te treden, had haar gezelschap

aanvankelijk een vrij open karakter. Het is daarom niet altijd even duidelijk wie op een

gegeven moment als groepslid beschouwd werd en wie niet. Problematisch was en bleef

natuurlijk dat ook Bourignon niet altijd met zekerheid kon vaststellen of potentiële

groepsleden daadwerkelijk bereid waren Jezus Christus na te volgen en met de wereld

te breken, zeker niet als het contact beperkt was gebleven tot het uitwisselen van brie-

ven. Bourignon kon de intenties van haar correspondenten slechts peilen door bepaal-

de eisen te stellen of door hun geduld te beproeven. Een enkele maal arrangeerde zij

ook wel gesprekken met personen die te kennen gegeven hadden dat zij zich bij haar

wilden aansluiten.34

Pas met de introductie van het drie-bruggen-model in 1674, dat Bourignon in La

solide vertu II toelichtte, werden de toelatingscriteria concreter. Dat leidde tevens tot een

zekere differentiatie in het lidmaatschap. Voortaan stelde Bourignon de tocht naar het

eeuwige leven voor als de oversteek van drie bruggen die de ware christen in het Nieu-

we, hemelse, Jeruzalem zou brengen.35 De bruggen symboliseerden de drie opeenvol-

gende stadia van onthechting die nodig waren om tot de ware deugd te komen: het zich

terugtrekken uit de wereld, het verzaken van de begeerte en het doden van de eigen wil.

Voorop stond dat een ieder die zich bij haar gezelschap wilde aansluiten, bereid was de

eerste brug over te gaan en ‘de Weereld te verlaaten en sijn Land en Maagschap te ver-

geten’. Wie daarin slaagde, verwierf een niet-geformaliseerd aspirantlidmaatschap.

Degene die ook de tweede brug gepasseerd was, kon ‘associé’ (lid of vennoot) worden.

Ook deze keuze voor twee trappen doet sterk denken aan het monastieke systeem, met

de conversen en de ‘echte’ monniken.

De ‘associées’ namen een bevoorrechte plaats in. Zij mochten over ‘al het goet ende

gelt’ van de ‘compagnie der christenen’ beschikken.36 Dit betekende dat zij niet meer

zelf voor hun ‘onderhouds Voedzel’ hoefden te zorgen. Bourignon beargumenteerde

dit privilege als volgt: ‘aangezien God ons overvloed heeft gegeven voor ons en voor
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onse Vrienden: welken Overvloed echter wy niet mogen uytdeelen, dan alleen aan den

Kinderen Gods, naar sijn Heylige Wil’.37 Wie zijn begeerte had overwonnen, zou, zo

redeneerde zij, in staat zijn om de gemeenschappelijke gelden en goederen ‘voor de

enkele nodruft ende naa de wille gods’ te gebruiken. Wie daarentegen nog door

hebzucht gedreven werd, zou geen weerstand kunnen bieden aan het geld en zichzelf

en de sociëteit alleen maar schade berokkenen.

Niettemin liet Bourignon ook na de aanscherping van de toelatingscriteria haar

‘vrienden’ de ruimte om zelf te bepalen of zij in staat waren om afstand te doen van hun

‘tijdelijke goederen’ en zich geheel aan de ‘Bestiering Gods’ over te geven. Zij was zich

er zeer goed van bewust dat de door haar vereiste evangelische levenswijze niet voor

iedereen was weggelegd. Vandaar misschien dat er toch nog enige ruimte bleef voor op

de persoon afgestemde levensvormen. Zo toonde Bourignon begrip voor dokter Schra-

der, die haar voorhield dat hij zijn geneeskundige praktijk moest blijven uitoefenen om

in zijn onderhoud te voorzien. Zij wilde hem dat zeker niet verbieden, maar hield hem

wel voor dat hij veel ‘gelukkiger’ zou wezen, ‘soo godt u meer verlighte, ende u deedt

besluyten om de werelt te verlaaten, om niet als de eenige doctor uwer siel te worden,

traghtende te geneesen alle haare wonden’.38 Schrader zou echter zijn geneeskundige

praktijk blijven uitoefenen en daarnaast zijn werkzaamheden voor Bourignons gezel-

schap verrichten. Bourignon verbood de ‘vrienden’ (amis) niet om met de ‘broeders’

(frères) om te gaan.39 Indien de ‘vrienden’ meenden dat het ‘de Zaligheit’ van hun ziel ten

goede kwam, mochten zij haar ook bezoeken.40 Hierdoor bleef het gezelschap rond

Bourignon toch een min of meer open karakter houden.

De stringente eisen die Bourignon aan het officiële lidmaatschap van de sociëteit

stelde, hadden wel tot gevolg dat het aantal ‘associées’ tot het einde toe op de vingers

van één hand te tellen was. Buiten Van de Velde, Tiellens, Franken en De Lindt werd

alleen nog Floris ‘volkomentlijk’ opgenomen in het ‘verbont’.41 ‘Broeder’ Hase, in 1674

door Bourignon opgeroepen om ‘tot den geest van de waare armoede’ te komen opdat

ook hij officieel lid van de gemeenschap kon worden, zou de status van ‘associé’ nooit

bereiken.42 Met Ortt werd evenmin een officiële verbintenis gesloten. Tot Bourignons

teleurstelling verkoos hij de heerlijkheid Nijenrode boven Noordstrand, waar hij net zo

goed grond had kunnen kopen en zich met zijn vrouw had kunnen vestigen zonder

verder van iemand afhankelijk te zijn.43 Toch betitelde Bourignon hem als ‘Lid van ons

Ligchaam’.44 Deze kwalificatie zal mede zijn ingegeven door de inspanningen die Ortt

zich getroostte om een bijdrage te kunnen leveren aan de uitgave van haar geschriften.

Zo hielp hij in 1675 en 1676 met vertalen en financierde hij een deel van de druk-

kosten.45

‘Bridge-burning acts’
De eis om zich uit de wereld terug te trekken bracht sommige volgelingen ertoe om

een publieke daad te stellen die hun verbintenis met de gemeenschap van ware christe-

nen markeerde. Door zich openlijk te distantiëren van iedere vorm van werelds gewin

en van alle wereldse uiterlijkheden maakten zij aan hun omgeving kenbaar dat zij de

door Bourignon bepleite evangelische armoede verkozen. Het stellen van daden die de

breuk met de wereld symboliseren, komt eveneens voor in moderne religieuze bewe-

gingen als het pentecostalisme en is in de Amerikaanse godsdienstsociologie getypeerd

als bridge-burning acts.46 Deze term vind ik ook van toepassing op de stappen die volge-
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lingen van Bourignon zetten om hun keuze voor het ware christendom te onderstre-

pen.

De aard van de bridge-burning acts in Bourignons kring werd in sterke mate bepaald

door de sekse en de maatschappelijke positie van de betrokkenen. Mannen, die

gewoonlijk een openbare functie vervulden, konden of moesten andere keuzes maken

dan vrouwen, wier actieradius grotendeels tot de privé-sfeer beperkt was. Beroepsuit-

oefening en vermogenspositie speelden eveneens een rol. Zo zegden Van de Velde en

De Lindt hun banen als respectievelijk kassier en boekhouder op en zetten Tiellens en

Franken een streep onder hun koopmanschap. De reder Jelle Aedes verkocht zijn

aandeel (part) in het schip waarvan hij mede-eigenaar was. Hofschilder in Deense

dienst Toussaint Gelton berichtte Bourignon dat hij zijn Spaanse rok met zilveren

knopen, zijn zwarte kleed van grof grein en zijn mantel aan Hugo van Lightenberg

geschonken had. Aan diens dochter had hij zijn medaille van koningin Christina met

de ‘vergulde Konink van Sweden’ gegeven.47 Ook vrouwen die geen beroep uitoefen-

den maar wel een zekere welstand genoten, onderstreepten hun breuk met de wereld

door openlijk afstand te doen van allerlei uiterlijkheden. Anna de Vos bijvoorbeeld

verkocht al haar mooie kleren voordat zij in juni 1671 met Bourignon naar Sleeswijk-

Holstein vertrok.48

Gehuwde mannen wier echtgenotes niet bereid waren om met de wereld te breken,

gingen soms nog een stap verder. Zo verlieten Van de Velde, Floris en Poiret hun echt-

genote toen bleek dat zij niet bereid was Bourignon te volgen. Volgens Bourignon was

in hun geval een scheiding geoorloofd, omdat hun echtgenotes hun streven naar de

volmaaktheid van hun ziel en daarmee hun zaligheid in de weg stonden.49 In dat

opzicht nam Bourignon een vergelijkbaar standpunt in als De Labadie, al maakte zij,

in tegenstelling tot haar concurrent, wel een duidelijk onderscheid naar sekse.50

Mannen mochten hun vrouw verlaten als zij niet bereid was om samen met hem de

weg van de christelijke volmaaktheid te volgen. Of hetzelfde ook voor vrouwen gold,

was voor Bourignon niet aan de orde. In haar optiek leden vrouwen in tegenstelling tot

mannen aan een natuurlijke weekhartigheid, waardoor zij geneigd waren hun verdor-

ven natuur te volgen en zo hun echtgenoot van een godgewijd leven af te houden.51

Naarmate het aantal groepsleden toenam, werd de kans op interne conflicten

groter. Om twisten te voorkomen lijkt Bourignon iedere twijfel aan haar gezag en

daarmee ook elke tegenspraak te hebben willen uitbannen. Vanaf 1675 beklemtoonde

zij nog sterker dan voorheen, dat wie er niet ten volle van overtuigd was dat zij daad-

werkelijk door de Heilige Geest geregeerd werd, zich niet bij haar mocht aansluiten.52

Bourignon ging zo aan de waardering van haar gaven een steeds belangrijkere rol

toekennen. Tegelijkertijd verlangde zij niet langer van potentiële groepsleden dat zij

alle schepen achter zich verbrandden voordat zij naar haar overkwamen. In plaats

daarvan gaf zij, zo zal in de volgende paragraaf duidelijk worden, de voorkeur aan een

soort proefperiode. Nieuwkomers kregen hierdoor de kans om te onderzoeken of zij

daadwerkelijk voor een leven in navolging van Jezus Christus wilden of konden

kiezen.

‘ik moet spreken’

418



Reglementering van het gemeenschapsleven

Met de in 1671 en 1672 opgestelde contracten tussen Bourignon, Van de Velde, Franken

en Tiellens was de financiële basis van de sociëteit der ware christenen veiliggesteld. In

de onderlinge overeenkomsten werd echter met geen woord gerept over de inrichting

van de gemeenschap. Hierin zouden uiteindelijk de ‘Règles de la Compagnie des Chré-

tiens’ moeten voorzien. In dit reglement werkte Bourignon de contouren van het

samenlevingsmodel dat haar al in de Zuidelijke Nederlanden voor ogen had gestaan,

verder uit.53

‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’
Uit welk jaar het 28 artikelen omvattende reglement van het gezelschap der christenen

dateert, is niet bekend. Van der Linde veronderstelde dat het terugging op de in een

zendbrief van 1672 aangekondigde ‘Instructions salutaires’. Deze zouden in 1675

verscherpt zijn en toen door Bourignon in een nieuw reglement zijn opgenomen.54Van

der Linde baseerde zich hiervoor op een brief waarin Bourignon reageerde op de onvre-

de in haar kring over de nieuwe reglementen.

Ofschoon Bourignon later deed voorkomen alsof de regel haar in zijn geheel was

ingegeven, en wel door de Heilige Geest zelf, is het zeer de vraag of de tekst in één keer

geconcipieerd werd. Vermoedelijk waren de artikelen of aanvullende toelichtingen

geformuleerd in reactie op praktische problemen die zich in de gemeenschap voorde-

den.55 Dat zou tevens kunnen verklaren waarom een thematische ordening ontbreekt

en sommige artikelen elkaar inhoudelijk aanvullen of soms zelfs overlappen.56 Twee

afschriften van de ‘Regel der ware christenen’ die ik tussen allerlei andere paperassen

uit Bourignons kring aantrof, zijn in dit opzicht interessant bewijsmateriaal.57 Beide

kopieën zijn van Swammerdams hand en moeten dus rond 1675 vervaardigd zijn. Deze

twee, niet op alle onderdelen gelijkluidende, vertalingen zijn beknopter dan de in 1683

door Poiret gepubliceerde ‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’ en wijken daarvan op

sommige punten ook af.58

Wat behelsde de regel van het gezelschap der ware christenen? Van der Linde, die de

28 artikelen verkort en geparafraseerd heeft weergegeven, blijft hierop het antwoord

schuldig. Hij zag in de regel slechts het zoveelste bewijs van Bourignons autocratische

optreden.59 Het opvallende is echter dat in de regel met geen woord over haar rol of

functie in de gemeenschap gerept wordt. Liliane Bakker, die als eerste oog had voor de

groepsvorming rond Bourignon, meende in de regel tevens de grote lijnen van haar

‘religieuze en theologische denksysteem’ te kunnen ontdekken.60 Dat is wat ongeluk-

kig geformuleerd, want in de regel ligt zoals gezegd beslist geen systematisering of

samenvatting van Bourignons godsdienstige gedachtegoed besloten. Veeleer moeten

de verschillende bepalingen worden beschouwd als richtlijnen voor en formalisering

van de door Bourignon voorgestane op het evangelie geïnspireerde religieuze praxis.61

Pas na Bourignons dood werd de regel gepubliceerd. Poiret nam de 28 artikelen in

1683 op in Bourignons Pierres de la Nouvelle Jerusalem.62 Aan ieder artikel voegde hij een

of meer relevante bijbelcitaten toe, voor het merendeel ontleend aan de evangeliën en

Handelingen, zonder te vermelden dat deze verwijzingen in het origineel ontbraken.63

Op die manier kende Poiret de regel bijbels gefundeerd gezag toe en onderstreepte hij

het evangelische karakter van de door Bourignon voorgestane leefgemeenschap.
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Ideaal van de eerste christengemeente en praktijkvoorbeeld van het klooster
Het samenlevingsmodel dat Antoinette Bourignon voor ogen stond, was de eerste

christengemeente zoals deze in Handelingen (2,41-47 en 4,32-37) beschreven is. Naar

Bourignons zeggen bekommerden de christenen ‘van d’eerste Kerk’ zich niet meer om

‘den dach van morgen, maar al haar zorg was, om haar Ziel tot Volmaaktheyt te brengen

en Ware Discipelen Jesu Christi te worden’.64 Het teruggrijpen op het voorbeeld van de

eerste gemeente ‘ten tijde der Apostelen’, of op wat daarvoor gehouden werd, was (en is)

een geëigend middel van religieuze vernieuwingsbewegingen.65 Zo meende ook Jean

de Labadie met de stichting van zijn ‘gereformeerde en van de werelt afgesonderde

gemeynte’ en de invoering van de gemeenschap van goederen het ideaal van de eerste

christengemeente opnieuw gestalte te kunnen geven.66

Wie toetrad tot het ‘Geselschap der Christenen’ was, zo stelde artikel 5 van de regel,

niet langer gebonden aan één der gevestigde, en naar confessie gescheiden, kerken,

maar behoorde tot ‘de Christelijke Evangelische kerk’. Analoog aan de eerste christen-

gemeente, waar de zogeheten presbyters belast waren met de handhaving van de orde,

vervulden in Bourignons gemeenschap de ‘oudsten’ of ‘ouden’ die rol.67 Zij waren

tevens belast met het beheer van de gemeenschappelijke gelden en goederen van de

sociëteit (artikel 21 en 22). Wie voor de functie van ‘oudste’ in aanmerking kwamen, liet

de regel in het midden. Evenmin werd vastgelegd aan welke voorwaarden de opzieners

moesten voldoen. Klaarblijkelijk was het evident dat alleen Bourignons vennoten, die

contractueel aan de sociëteit gebonden waren, ‘oudste’ konden zijn.68 In de gepubli-

ceerde versie van Bourignons regel wordt gesproken over ‘drie oudsten’. Dit doet

vermoeden dat Van de Velde, Tiellens en Franken in 1675 gelijktijdig de rol van ‘oudste’

vervulden.

Gelet op de door Bourignon ontworpen voorschriften voor de inrichting van haar

gemeenschap liet zij zich bij de praktische uitwerking van het vroegchristelijke ideaal

vooral leiden door het voorbeeld van het kloosterleven. Zo bepaalde artikel 2 van

Bourignons ‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’ dat privé-bezit niet langer was

toegestaan.69 Onder de ‘christenen’, zo betoogde Bourignon ook in haar brieven, ‘kan

nogh myn nogh dyn weesen’.70 Ware christenen mochten zich al evenmin bekommeren

om geldelijk gewin, maar moesten uitsluitend werken om in hun primaire levensbe-

hoeften te kunnen voorzien.71 In artikel 16 voegde Bourignon daaraan toe dat zij ook

moesten arbeiden om de zieken, zwakken en kinderen in de eigen gemeenschap die

daartoe zelf niet in staat waren, te onderhouden. Ieder behoorde naar vermogen te

arbeiden. Ledigheid was uit den boze, want dan liep men gevaar ten prooi te vallen aan

de verzoekingen van de duivel.72 De ware christenen zouden, zo schreef artikel 4 voor,

in het zweet des aanschijns hun brood moeten verdienen om de via Adam aan de mens-

heid opgelegde boete te volbrengen en op die manier aan hun eigen heil bij te dragen.

In verband hiermee attendeerde Bourignon elders ook op de kruisgang van Jezus

Christus. Wie hem wilde volgen, moest er een eer in stellen om te werken en mocht er

niet zijn gemak van nemen.73

Ook de artikelen 14, 23 en 27, waarin Bourignon soberheid en matigheid voor-

schreef, sloten nauw aan bij de officiële kloosterregels.74Voorts bepaalde Bourignon dat

de ware christenen de evangelische armoede moesten betrachten (artikel 28). Dit bete-

kende dat de leden van de gemeenschap niet over eigen geld of over inkomsten uit rente

noch over grond, huizen, meubelen of andere goederen mochten beschikken. Het
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beheer hiervan moesten zij overdragen aan de ‘oudsten’ (artikel 22). Ook mocht

niemand méér land, kleding of iets anders bezitten dan hij nodig had. Een eventueel

surplus diende ter beschikking te worden gesteld aan behoeftige groepsleden. De ‘broe-

ders’ mochten bij hun entree bijvoorbeeld niet meer dan twaalf hemden en twaalf

‘andere stukken kleyn goet’ houden.75 De rest moesten zij in een koffer opbergen om

voor later te bewaren of om aan de andere ‘kinderen Gods’ te geven indien deze iets

nodig hadden. De inrichting van ieders behuizing mocht alleen het noodzakelijke

omvatten en niet meer dan dat. Wie één stoel had, zou er geen twee mogen begeren, zo

schreef artikel 27 voor.

Het kloosterlijke karakter van de in de regel voorgeschreven inrichting van de socië-

teit van ware christenen komt verder tot uitdrukking in een reeks artikelen die onder-

linge verdraagzaamheid en een zeker egalitarisme voorschreven. Zo bepaalde artikel 13

dat niemand ‘eenig voordeel boven anderen’ mocht genieten. Artikel 18 luidde: ‘Men sal

de geringhste diensten moeten waarnemen en dat voor eer aghten’.76 Dat de wereldse

onderscheidingscriteria in het gezelschap der ware christenen niet langer golden, blijkt

uit artikel 7: ‘Men sal geen onderscheyt van staat of conditie rijk of arm, in de gemeen-

schap der christenen maaken.’ Om de groepsleden op één lijn te houden en onrust te

voorkomen werd in de artikelen 11 en 12, op straffe van uitsluiting, bepaald dat men

geen nieuwe wetten mocht maken en niet met elkander mocht disputeren.77

Het sprak voor Bourignon vanzelf dat de leden van het gezelschap alle banden met

de wereld verbraken. In de concrete uitwerking van de door haar voorgestane wereld-

mijding volgde zij wederom het voorbeeld van het kloosterleven. Artikel 15 van haar

regel schreef voor dat de groepsleden geen geschenken of giften van iemand die nog in

de wereld leefde, mochten ontvangen.78 Ook was het krachtens artikel 19 verboden om

kranten te lezen of ‘naa eenige andere wereltsche besigheeden’ om te zien.

Bourignons regel voorzag in een aparte huisvesting van echtparen. Artikel 26

schreef voor dat de ‘getrouwde luijden [...] besonder’ moesten wonen en ‘de ongetroude

bij malkanderen’. Ieder echtpaar zou de beschikking moeten krijgen over een eigen

huisje. Het paste een getrouwde vrouw nu eenmaal niet om samen te wonen met meer

dan één man, zo hield Bourignon haar gevolg voor.79 Zij zal hierbij zeker ook aan het

huisgezin van Jean de Labadie gedacht hebben. Dat was al tijdens het verblijf in Amster-

dam in opspraak gekomen omdat in deze kloosterlijke gemeenschap mannen en vrou-

wen ongehuwd samenleefden.80 Bourignon maakte er overigens zelf geen probleem

van om als ongehuwde vrouw met een groep mannen samen te wonen. Zij meende dat

zij gelet op haar ouderdom en deugdzaamheid boven iedere verdenking verheven was.

Wie daar oog voor had, zag dat zij met ‘de Godvruchtige Mannen’ leefde alsof zij in

gezelschap van vrouwen verkeerde, omdat ‘een onbevlekt hert’ overal zijn ‘suiverheid

bewaert’, aldus Bourignon.81

Opmerkelijk is dat de regel niets voorschrijft over de kuisheid, terwijl Bourignon in

haar brieven geregeld attendeerde op de seksuele onthouding waaraan de ware christe-

nen zich zouden moeten houden. Instemmend citeerde zij de woorden van de apostel

Paulus: ‘Is ’t dat iemand sijn maget trouwt, die doet wel; maar diese niet en trouwt doet beter.’82

Het huwelijk was in haar ogen echter geen ‘Hulpmiddel tegen d’Onkuysheyd’ maar

‘een Oly die dit Vuur van Onkuysheyd te meer ontsteekt’.83 Geslachtsgemeenschap

omwille van de voortplanting was volgens haar alleen geoorloofd als men schepselen

wilde voortbrengen die God ‘in Eeuwigheyd’ zouden ‘looven en danken’. Echtparen die
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om deze reden wilden trouwen, dienden daarom te wachten totdat zij de ‘Onkuysche

Lust’ had overwonnen.84 Ditzelfde standpunt vertolkte ook Jean de Labadie, al stond

hij in principe wel positief tegenover het huwelijk.85

Uit Bourignons ‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’ blijkt hoe zij het door de

rooms-katholieke traditie aangereikte kloostermodel naar haar eigen hand heeft willen

zetten. Wat betreft de breuk met de wereld, de gemeenschap van goederen en het leven

in armoede haakte Bourignons regel aan bij het kloosterleven. Op een aantal punten

week zij hiervan echter af. Zo legde Bourignon zich niet vast op de seksesegregatie die

kenmerkend is voor het monastieke leven. Zowel ongehuwde mannen als vrouwen,

weduwnaars, weduwen en echtparen en hun eventuele kinderen waren welkom. Van

moeders eiste zij overigens wel dat zij alle ‘natuurlijke weekhertige genegendheyd’

jegens hun kinderen lieten varen omdat deze gevoelens het streven naar de christelijke

volmaaktheid in de weg stonden.86 Echtparen mochten bij elkaar blijven wonen indien

zij bereid waren om ware christenen te worden en zich dus niet langer door hun

natuurlijke neigingen zouden laten leiden. Toch schreef Bourignon in de ‘Règles de la

Compagnie des Chrétiens’ niet de verplichting van het celibaat voor, die met de gelof-

ten van armoede en gehoorzaamheid de grondslag van het monastieke leven vormde.

Was dat omdat zij een celibatair leven vanzelfsprekend vond voor een ieder die naar de

christelijke volmaaktheid streefde? Of vreesde zij misschien dat een dwingend voorge-

schreven celibaat een averechts effect kon hebben?

Precisering van de toelatingseisen
Naarmate zich meer personen bij Bourignon aansloten en de beoogde gemeenschap

van ware christenen geleidelijk aan gestalte kreeg, werd ook duidelijk dat de door haar

opgelegde eisen voor sommigen te hoog gegrepen waren. De Friese vrienden bijvoor-

beeld stelden Bourignon teleur omdat zij in hun oude gewoontes volhardden en er naar

haar gevoel hun gemak van namen.87 In Bourignons optiek betaamde dat een christen

niet, ‘dewelke niet meer moet sorgen of arbeyden om syn eygen; maar alleen om het

gemeene Best’.88

Om nieuwe teleurstellingen te voorkomen besloot Bourignon rond 1674 tot een

proefperiode van een jaar voor nieuwe groepsleden.89 Zij wist van de catechumenen in

de vroege kerk, die maar liefst zeven jaar ‘geloofs-leeringen waren, eer sy gedoopt

mogten zijn in ootmoedigheit des herten’.90 Die door Bourignon voorgestelde proefpe-

riode had een tweeledig doel:

om te weten of de Menschen die met ons komen willen, geresolveert zijn een

Euangelisch Leven t’omhelsen, soo als de Christenen in d’eerste Kerk leefden. En

ook op dat die menschen hun selfs souden beproeven, om t’ondersoeken of onse

manier van leven haar aanstaat: en of sy wel hare oude manieren souden konnen

verlaaten, om weder nieuwe naar de Wille Gods aan te nemen.91

Bovendien voorzag het reglement van 1675 in een formalisering van de toelatingseisen.

Voor het eerst werden die nu ook geëxpliciteerd.

Uitgangspunt bleef uiteraard dat men met de wereld zou moeten breken om in het

gezelschap opgenomen te kunnen worden. Het eerste artikel van de ‘Règles de la

Compagnie des Chrétiens’ luidde dat men ‘de werelt, en den ommegank met de werelt-
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sche menschen, t’eenemaal verlaaten’ moest.92 Voorts diende men vrij van schulden te

zijn en mocht men niet in ruzies of processen verwikkeld zijn. Uitdrukkelijk bepaalde

Bourignon dat rijkdom, leeftijd, religie of natie er niet toe deden. Deugdzaamheid en

de wens een evangelisch leven te leiden, gaven daarentegen de doorslag. Wie vroeger

een grote zondaar geweest was, kon in het gezelschap worden opgenomen zonder dat

hem of haar de vroegere zonden verweten zouden worden. Ook zou niemand wegens

een lichamelijk gebrek worden afgewezen: ‘kreupele, lamme, stamelende; geen

menschen uijtgesondert, sal men weygeren, om in het geselschap der christenen te

komen’ (artikel 8).93 Een uitzondering moest echter worden gemaakt voor ‘personnes

folles ou troublées d’esprit’, omdat Bourignon hen niet in staat achtte ware christenen

te worden.94

‘Men sal met geen schulden of processen in het geselschap der christenen koomen’,

zo luidt artikel 6. Deze voorwaarde vloeide voort uit de in de regel omschreven gemeen-

schap van goederen, maar was ongetwijfeld mede ingegeven door Bourignons ervarin-

gen met een van haar Friese volgelingen, Sikke Pieters. Deze uit Harlingen afkomstige

weduwnaar en voormalig passementwerker bleek met schulden belast te zijn toen hij

zich in 1671 bij haar vervoegde. Pieters hoopte dat Bourignon of andere leden van haar

gezelschap bereid zouden zijn om hem geld te geven zodat hij zijn schulden kon aflos-

sen. Bourignon voelde daar uiteraard niets voor en raadde hem aan om een vergelijk te

treffen met zijn schuldeisers.95

Door de toelatingseisen formeel vast te leggen moet Bourignon gehoopt hebben

zichzelf en haar volgelingen nieuwe teleurstellingen te besparen. In de praktijk zou zij

nog wel geregeld nieuwe personen in het gezelschap blijven opnemen, echter zonder

deze in rechtspositionele zin tot de sociëteit der ware christenen toe te laten. Hierdoor

bleef de kerngroep een klein, gesloten en select gezelschap en kwam, anders dan bij het

huisgezin van De Labadie, het beheer van de gemeenschap van goederen niet in

gevaar.96

Noordstrand als verzamelplaats?

Opvallend is dat in de regel niets is vastgelegd omtrent de locatie van de gemeenschap

der ware christenen. Ook de vraag of de ware christenen zich in één gemeente zouden

moeten verzamelen of niet, liet Bourignon open. Wel suggereren de artikelen 25, 26 en

27 dat zij een soort autarkische gemeenschap nastreefde, waar ieder een eigen lap

grond zou kunnen bewerken ‘om van te leeven’. Ongetwijfeld stond haar hierbij een

vestiging op Noordstrand voor ogen.97 De officiële liquidatie van de failliete boedel in

1672 had er in elk geval niet toe geleid dat zij haar aanspraak op de door De Cort nage-

laten goederen en tiendrechten opgaf.98 Ook uit Bourignons correspondentie blijkt dat

zij bleef vasthouden aan haar ideaal van een gemeenschap op het Noord-Duitse eiland.

Op de daar aanwezige akkers zou God beter gediend kunnen worden dan in de stad.99

De perikelen rond de nalatenschap van De Cort weerhielden Bourignon er niet van

om geregeld nieuwe volgelingen naar Noordstrand te sturen en op die manier de orato-

rianen de voet dwars te zetten.100 Zij bezat een eigen kavel op het eiland, dertig dema-

ten (10 ha) groot, met daarop een boerenhuis.101 Het perceel lag in de Maria-Elisabeth-

koog, de polder waarvan ook de oratorianen een gedeelte bezaten.102 Een deel van de
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grond verpachtte Bourignon in 1673 aan Jacobus Marci voor de prijs van de halve

oogst.103 Op die manier wilde zij voorkomen dat de oratorianen de strijd met hem

aanbonden over haar goederen. Marci kreeg opdracht om met de andere Friese volge-

lingen die naar Noordstrand waren afgereisd, de grond te bewerken, de door De Cort

nagelaten goederen in het oog te houden en voorbereidingen te treffen voor de over-

komst van de overige groepsleden. In het voorjaar van 1674 werd zelfs een korenschuur,

die Tiellens in Flensburg had opgekocht en had laten afbreken, naar Bourignons boer-

derij op Noordstrand overgebracht om daar weer opgebouwd te worden.104

De belofte van Noordstrand
Al voor haar vertrek naar Sleeswijk-Holstein had Bourignon verkondigd dat zij vele

‘bewijs-teikenen’ had om te geloven dat Noordstrand door God verkozen was als ‘een

Vertrek voor sijne Kinderen’. Maar zij had hiervan geen ‘bysondere Openbaringen’

ontvangen. Daarom zou men de tijd moeten afwachten, zo hield zij haar volgelingen

voor, ‘tot het Godt beschikken zal’. Toen in 1672 duidelijk werd dat zij voorlopig geen

bezit zou kunnen nemen van de door De Cort nagelaten goederen op Noordstrand en

de failliete boedel geliquideerd werd, weigerde zij de realiteit onder ogen te zien.105

Onverkort hield zij vast aan de voorspelling van De Cort dat dit kleine hoekje op aarde

ooit als een aards paradijs geregeerd zou worden.106 Dat het vooralsnog niet zover was,

tekende in Bourignons optiek de macht van de duivel, die erin geslaagd was bezit te

nemen van het eiland.107 Of de gemeenschap van ware christenen op Noordstrand ooit

gerealiseerd kon worden was dus, zo hield zij haar volgelingen voor, ook afhankelijk

van de wijze waarop zij zich gedroegen. Voorwaarde was dat zij de wil van God gehoor-

zaamden en bereid waren als ware christenen te leven.108 Als God het eiland eenmaal

aan Zijn kinderen zou hebben geschonken, zouden er ‘allerhande soorten van Levens

Middelen in overvloed’ gevonden worden.109 Door haar volgelingen een in haar ogen

passende verklaring te bieden waarom het eiland nog altijd buiten hun bereik was en

het tegelijkertijd als een paradijselijk oord af te schilderen, kon Noordstrand in het

symbolisch verkeer met de groepsleden blijven fungeren als het aangewezen, door God

gereserveerde, toevluchtsoord. Op die manier wist Bourignon haar groep ook na 1672

nog een toekomstperspectief te bieden.

In Bourignons weigering het eiland op te geven speelden niet alleen De Corts profe-

tieën maar ook ideële en praktische overwegingen een belangrijke rol. Vanuit politiek

en kerkelijk oogpunt was en bleef Noordstrand de aangewezen plaats om het ideaal van

een oecumenische gemeenschap avant la lettre te realiseren. Op het eiland heerste, zo

hield Bourignon haar volgelingen zelf ook voor, gewetensvrijheid voor lutheranen,

rooms-katholieken en calvinisten; ‘un chacun y peut vivre librement en sa Religion,

moyennant de ne point donner scandale l’un à l’autre’.110 Tegelijkertijd paste het eiland

als toevluchtsoord theologisch gezien uitstekend in de ascetische traditie waarin verza-

king van de wereld vooropstond en de ‘wildernis’ of de ‘woestijn’ moest worden opge-

zocht.111 Op het volledig van de wereld afgeschermde maar tevens voortdurend door de

zee bedreigde Noordstrand zouden de ware christenen de angst voor de ondergang

trotseren in afwachting van hun redding.112 Het eiland symboliseerde als zodanig

zowel de wildernis als het paradijs. Het was in Bourignons optiek de ideale rustplaats

om zich aan God over te geven en de ware volmaaktheid te bereiken zonder nog langer

van de buitenwereld afhankelijk te zijn.113 De grond was, zo meende zij, zeer vruchtbaar
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en geschikt om graan en groente te verbouwen. Daarnaast kon men hier ook gemakke-

lijk een paar dieren houden.

Nog tot 1675 zou Bourignon blijven vasthouden aan de belofte van Noordstrand.114

Toch realiseerde zij zich al in 1674 dat er weinig schot in haar zaak zat. Dit maakte dat

zij zich terughoudender begon op te stellen jegens nieuwe volgelingen die vanuit

Holland naar haar wilden overkomen.115 In september 1674 lichtte zij Johan Hase in en

legde zij hem uit waarom zij zo afhoudend was:

Onse Saken gaan seer ongestaadig; somtijts is alles gewonnen, somtijts weder alles

verlooren. Wy staan om [...] in ’t Bezit der Erfenisse van den Overledene De Cort te

treden, maar daar is noch niets ten effect gebraght. Soo dat het beter is, eerst de

Uytkomst af te wachten, voor-al-eer men soo veel menschen by malkander verga-

dert, vreesende of de Veranderingen of Tegenspoeden hun in het schoon Begin

mochten doen den Moed verliesen.116

Ondertussen deed Bourignon er alles aan om alsnog langs andere wegen land op

Noordstrand te verwerven.117 Maar van haar voorgenomen aankopen kwam uiteinde-

lijk niets terecht. Na 1675 komt het onderwerp in haar correspondentie niet meer ter

sprake. Naar alle waarschijnlijkheid waren de onderhandelingen met de Franse en de

Hollandse participanten vastgelopen toen Van Neercassel zich als concurrent opwierp.

Hij deed de Franse aandeelhouders in 1675 een aanbod om hun gronden te kopen tegen

lijfrentes. De Franse participanten gingen echter niet op zijn aanbod in. Toen Noord-

strand in 1677 tijdens de Zweeds-Deense oorlog door de Denen bezet werd, werden de

Franse bezittingen geconfisqueerd, omdat Frankrijk bondgenoot was van Zweden. Dat

bracht de Franse participanten er in 1678 toe om hun goederen te verkopen aan hertog

Christiaan Albrecht, die vanwege de Deense bezetting zijn hertogdom verlaten had en

naar Hamburg was uitgeweken.118

Ondertussen bleef Bourignon, ook toen zij zelf op grote afstand van het eiland

kwam te wonen, volgelingen en meubels naar Noordstrand sturen.119 Tot 1678 zou een

geregeld van samenstelling wisselende groep aanhangers op het eiland bivakkeren. Zij

hadden hier de beschikking over de boerenhoeve met bijbehorende tuin en weide en

over een kleine veestapel. In het najaar van 1675 belastte Bourignon Floris met het

bewind over het huis.120 Hij bleek geestelijk goed bestand te zijn tegen de eenzaamheid

en de ontberingen. Zodra zijn eerste winter op het eiland voorbij was, kocht hij hout om

de boerenhoeve te vergroten.121 Met de ‘broeders’ die naar het eiland overkwamen,

bewerkte hij het land en zag hij toe op de verkoop van de oogst. De koe, kippen, lamme-

ren en varkens leverden voldoende melk, boter, eieren en vlees op voor de op Noord-

strand gestationeerde groep.122 Een eventueel surplus moest worden geconserveerd en

naar Bourignon worden overgebracht. Zij zag erop toe dat het voedsel ook onder elders

gestationeerde volgelingen werd gedistribueerd.123

Zelfs na haar vestiging in Lütetsburg in 1677 bleef Noordstrand voor Bourignon

zijn symboolwaarde houden. Baron Knyphausen bleek niet ongevoelig te zijn voor de

profetie dat het eiland eens als een aards paradijs geregeerd zou worden en dat God

deze plaats voor de ware christenen gereserveerd had. Ook naar Bourignons praktische

suggestie dat men, nu het einde der tijden naderde, het beste al zijn goederen op één

plaats kon hebben, had hij wel oren. In januari 1678 gaf hij Bourignon te kennen dat
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hij een van de drie hoofdparticipanten van Noordstrand wilde worden.124

Het aanbod van de baron stelde Bourignon in de gelegenheid nog eenmaal een

poging te doen om haar aanspraak op de erfenis van De Cort te laten gelden. Zij deed

dat door op 4 februari 1678 alle nagelaten goederen, gronden, huizen, meubels, vee,

molens, kerken en de tiendrechten op het eiland, met de bijbehorende rechten en privi-

leges en bevoegdheden, voor 60.000 gulden (‘argent de Brabant’), benevens schulden, te

verkopen aan Knyphausen.125 Bourignon hield hem voor dat het hof in Gottorp haar in

een definitief vonnis tot enig erfgenaam van de nalatenschap van De Cort verklaard

had.126 Dat laatste was niet meer dan een wensdroom. Het bevestigt nog eens dat

Bourignon, indien nodig, haar eigen waarheid creëerde en zelfs anderen daarin kon

laten geloven.

De verkoop was pas rechtsgeldig wanneer deze bevestigd was door hertog Christiaan

Albrecht, de naar Hamburg uitgeweken landsheer van Noordstrand.127 Op 12 maart 1678

verzocht Bourignon de hertog om in te stemmen met de verkoop van alle ‘biens & droits

seants en l’Isle de Noordstrant’ van wijlen ‘Monsr Christian de Cort, Directeur General

de la dicte Isle’ en deze te confirmeren.128 Zelfs de regentes van Oost-Friesland, prinses

Christine Charlotte, die zeer goed bevriend was met de Knyphausens, deed in dit ver-

band een beroep op haar neef Christiaan Albrecht. Ten slotte trad ook Knyphausen nog

voor Bourignon in het strijdperk.129 Tevergeefs. Op 26 juni 1678 ontving de baron een

afwijzende beschikking van de hertogelijke kanselarij, met de volgende motivering:

nachdeme diese Sache schon lengst durch Uhrtell und Recht ihre abschliessliche

Maasse dahin erreichet, dass vorbesagte A.B. den 2. May Anno 1671 ab omni haere-

ditate des de Corten judicialiter praecludiret und ihr ein perpeteuum silentium

auferlegt worden, es dabey allerdings sein verbleiben habe.130

Het verkoopcontract was kortom van nul en generlei waarde.

Een alternatief voor Noordstrand
Bourignon, die klaarblijkelijk toch nog een alternatief voor Noordstrand zocht, kocht

vervolgens op 20 augustus 1678 van Knyphausen voor achtduizend rijksdaalders

‘hollands gelt’ diens Oistermarscher buitendijkse landen. Deze zouden in het voorjaar

van 1679 bedijkt worden. Bourignon zou niet alleen de revenuen uit de nieuwe polder

ontvangen, maar namens de baron ook de criminele en civiele jurisdictie over de bedijk-

te gebieden en de toekomstige inwoners mogen voeren.131Om een of andere reden vond

dit plan echter geen doorgang. Bourignon zelf bleef in ieder geval met haar gevolg in

Lütetsburg wonen. Met vernieuwde energie besloot zij zich weer te richten op de

opbouw van een eigen nederzetting bij het slot van baron Knyphausen.132

In godsdienstig opzicht vertoonde de situatie in de heerlijkheid Lütetsburg overi-

gens een duidelijke gelijkenis met die op Noordstrand. Ook hier was sprake van een

multiconfessionele omgeving, waarin voorzien was in een coëxistentie van gerefor-

meerde, rooms-katholieke en lutherse erediensten. In zekere zin belichaamde deze

bijzondere religieuze constellatie Bourignons ‘oecumenisch’ ideaal. Daarbij kwam dat

zij en haar volgelingen dankzij de door Knyphausen ter beschikking gestelde behui-

zing, landerijen en privileges verder van niemand afhankelijk waren en zelfs niet

langer voor hun veiligheid hoefden te vrezen. Een eventuele terugkeer naar Sleeswijk
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was daarom niet meer aan de orde. In januari 1678 bepaalde Bourignon dat het huis

daar maar verkocht moest worden.133

Kortom, Lütetsburg moet ook Bourignon een zeer goed alternatief voor Noord-

strand hebben geleken. Vestiging op het landgoed van baron Knyphausen bood immers

mogelijkheden te over om op deze nieuwe locatie de autonome en zelfvoorzienende

gemeente van ware christenen te realiseren waarin ‘een yder sijn Noodzaaklijk Deel,

niet meer noch minder’, zou ontvangen.134 Geen wonder dus dat Bourignon in haar

nieuwe verblijfplaats voor zichzelf een belangrijke taak zag weggelegd: ‘Enfin il semble

que Dieu veut faire grandes choses en ce lieu, & qu’il m’y ait fait aller pour effectuer ses

desseins’.135
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Religieuze onderneming annex leefgemeenschap

Toch zou ook in Lütetsburg de beoogde leefgemeenschap van ware christenen niet van

de grond komen. Dat roept de vraag op wat Bourignon nu precies voor ogen stond met

haar sociëteit van ware christenen. Het model van de handelscompagnie, dat de grond-

slag vormde voor de sociëteit, had onmiskenbaar voordelen. Het stelde Bourignons

gezelschap in staat mobiel te blijven en indien nodig in te spelen op veranderende

omstandigheden. Maar het had ook nadelen. Vergeleken met andere religieuze groepe-

ringen als de labadisten en ook de quakers, die daadwerkelijk gestructureerde en soli-

daire gemeenschappen vormden, was Bourignons sociëteit van ware christenen slechts

een juridische constructie.

Niettemin waren dankzij Bourignons zakelijke instinct en de financiële steun van

een drietal bemiddelde volgelingen, al in 1672 de voor het collectieve streven naar heil

en volmaaktheid noodzakelijke voorwaarden veiliggesteld. Dat er toen in de praktijk

nog weinig terechtkwam van de vorming van de gemeenschap, kan ten dele aan exter-

ne factoren worden geweten. De aanhoudende problemen rond Noordstrand en de

vervolgingen in Sleeswijk-Holstein en vervolgens ook in Hamburg stonden de institu-

tionalisering van de sociëteit van ware christenen in de weg. Maar ook interne spannin-

gen en conflicten, die al na de overkomst van de Friese vrienden naar Husum aan de

oppervlakte kwamen, speelden een rol.136 Deze ondermijnden de dubbele taak waar-

voor Bourignon zich als geestelijk leidsvrouwe gesteld zag. Als intermediair van God

beschouwde zij het immers als haar opdracht om Zijn Woord via haar geschriften

publiek te maken en te verspreiden. Op die manier zou God in de zielen van de mensen

kunnen werken en hen ertoe kunnen bewegen zich van de wereld af te zonderen en zich

aan haar zorgen toe te vertrouwen. De voor het onderhoud met God noodzakelijke

afzondering en rust bleken echter op gespannen voet te staan met het opzetten van en

leiding geven aan de te vormen gemeente.

Voor- en nadelen van de gemeentevorming
Duidelijk is dat Bourignon zich tot het uiterste wilde inspannen om haar religieuze

onderneming in geestelijk en zakelijk opzicht tot een succes te maken, maar dat dit doel

meer dan eens doorkruist werd door de problemen die de organisatie, instandhouding

en verzorging van een groep van niet altijd even gehoorzame en gewillige volgelingen

met zich meebrachten.137 De meesten hadden grote moeite met het door Bourignon

opgelegde morele regiem, waarin het verzaken van de eigen wil en de volledige onder-

werping aan Gods wil centraal stonden.138 Voor Bourignon zelf hadden het schrijven en

het publiceren de hoogste prioriteit, omdat dit in wezen de enige middelen waren om

haar zending te kunnen waarmaken. Naar eigen zeggen moest zij daarvoor in alle rust

met ‘Gods geest gemeenschap’ kunnen onderhouden, zonder te worden afgeleid door

personen die geestelijke begeleiding en lichamelijke zorg behoefden.139 Geregeld ver-

zuchtte Bourignon dat zij ‘niemand’ zocht, maar de eenzaamheid verkoos en zich het

liefste terugtrok in de ‘woestijn’.140 Tegelijkertijd moet zij beseft hebben dat zij om te

kunnen publiceren de assistentie en de financiële steun van haar volgelingen nodig

had.141 Hoe zouden anders haar geschriften gekopieerd, vertaald, persklaar gemaakt,

gezet, gedrukt en uitgegeven moeten worden? Een zekere mate van gemeenschapsvor-

ming was voor de tenuitvoerlegging van haar zending dus wel noodzakelijk.
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In de praktijk leidde de invulling van Bourignons tweeledige taak tot twee vormen

van gemeenschap binnen het grotere spirituele netwerk. Zo ontstond er vanaf 1672 een

leef- en werkgemeenschap in Husum, die zich concentreerde op de organisatie van de

druk en uitgave van haar geschriften en op die manier de verkondiging van Bourignons

boodschap veiligstelde. Daarnaast vestigde zich in opdracht van Bourignon een kleine

groep volgelingen op Noordstrand. Zij legden zich toe op de bewerking van het land en

de zorg voor een kleine veestapel en werden geacht op het eiland de voorbereidingen te

treffen voor de hier door Bourignon, in afwachting van het Laatste Oordeel, te verza-

melen groep van ware christenen.142 Deze leef- en werkgemeenschap was vooralsnog

zelfvoorzienend, in tegenstelling tot die in Husum, waar vrijwel uitsluitend hoofdar-

beid verricht werd. In principe zond Bourignon alleen mannen naar Noordstrand.

Zolang daar nog geen huisjes gebouwd waren voor echtparen, verplichtte zij de vrou-

wen en kinderen in Husum te blijven wonen. De hier gevestigde gemeenschap telde in

1673 ten minste vijftien personen.143 Op Noordstrand bivakkeerden nooit meer dan een

stuk of vijf volgelingen tegelijk. Deze groep wisselde bovendien geregeld van samen-

stelling, maar moest Bourignons gezelschap ontberen. Zij zou op Noordstrand zelfs

nooit voet aan de grond zetten.

De inbeslagname van de drukkerij te Husum in 1674 en de verbanning van Johan

Hase uit Sleeswijk-Holstein leidden tot een verdere fysieke verstrooiing van de gemeen-

schap. Zo vormden zich nieuwe cellen in de Republiek der Verenigde Nederlanden,

eerst op Nijenrode bij Utrecht, later ook in Amsterdam en in het hertogdom Sleeswijk-

Holstein, waar het gezelschap zowel in Frederikstad als in Sleeswijk over woonruimte

beschikte.144 Bourignon zelf betrok in 1675 samen met De Lindt, Franken, Tiellens en

Van de Velde het door haar gekochte huis met tuin in Lollfuss bij Sleeswijk. Omdat zij

daar over voldoende ruimte beschikte en zich veilig waande, kon zij voor het eerst weer

volgelingen van buiten in huis opnemen. Eind augustus 1675 kwam Henning vanuit

Flensburg over. Een maand later vervoegden Swammerdam en Volckers zich bij de

groepsleden in Sleeswijk.145 Toen in het daaropvolgende jaar het aan de hertog van

Sleeswijk-Holstein-Gottorp toebehorende gebied door de troepen van de Deense

koning bezet werd, viel echter ook de groep in Sleeswijk weer uiteen.

Dat de fysieke verstrooiing niet het einde van Bourignons gemeenschap van ware

christenen betekende, was ongetwijfeld te danken aan haar spiritualisering van het

gemeenschapsideaal. Die maakte de opsplitsing van de gemeente acceptabeler en over-

steeg deze tegelijkertijd. Illustratief is de brief die Bourignon in april 1676 aan haar

Amsterdamse contactpersoon Schrader schreef, enkele weken nadat zij zelf vanwege de

oorlog naar Hamburg was gevlucht:

De Broeder Tielens is tot Sleeswijk, met twee andere broeders; de Heer Swammer-

dam en Van de Velde zijn tot Koppenhage: Floris is in Noordstrand, met twee

andere broeders; soo dat wy alle na den lichame verdeelt zijn, maer vereenigt in

den Geest Jesu Christi [...] Wy zijn alle vroolijk van malkander gescheiden, en

sullen weder met blyschap t’samen komen, wanneer het Godt sal believen ons t’sa-

men brengen.146

Ook toen Bourignon de haar toen nog onbekende Poiret in mei 1676 informeerde over

de verstrooiing van haar gezelschap, sprak zij de hoop uit dat God haar op een dag ‘une
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place fixe’ zou geven, waar zijn ‘enfans’ zich zouden verzamelen en waar zij allen tot

rust zouden kunnen komen.147

In haar brieven liet Bourignon nauwelijks iets los over de omvang van haar gezel-

schap. Het lijkt erop dat zij, voor zover zij aantallen noemde, haar cijfers welbewust aan

de lage kant hield. Mogelijk wilde zij op die manier de exclusiviteit van haar gezelschap

onderstrepen. Getalsmatig kromp de groep echter steeds verder ineen. Die ontwikke-

ling zette al in 1674 in. Debet daaraan was het vertrek van een aantal Friese vrienden.148

Tijdens Bourignons verblijf in Hamburg vielen er opnieuw volgelingen af, maar dat

verlies werd nog enigszins gecompenseerd door nieuwe aanwas. Haar opstelling jegens

Poiret, die in deze periode contact met haar zocht, doet echter vermoeden dat zij zelf

impliciet de criteria verlegd had. Als we afgaan op de door Bourignon verstrekte infor-

matie, dan was het aantal groepsleden in 1676 nog maar op de vingers van twee handen

te tellen. Poiret kreeg in mei van dat jaar, in zijn eerste brief van Bourignon, te horen dat

er slechts zeven leden waren. Deze hadden de wereld verlaten om discipelen van Jezus

Christus te worden, maar hun doel nog niet gerealiseerd, aldus Bourignon.149 Van die

zeven waren er, zo schreef zij Poiret in haar volgende brief, vier contractueel aan de 

sociëteit gebonden.150 In februari 1677 berichtte Bourignon vanuit Hamburg aan

Chateauvieux, een ander potentieel nieuw groepslid: ‘Onse Gemeente bestaat alleenlijk

in negen Persoonen, ongerekent een Vrouw met twee Kinderen’.151 Het ging ook toen

nog altijd om een gemeente die verstrooid was:

En wy hebben drie Huyshoudingen, te weten, een tot Sleeswijk, een in Noordstrand,

en het derde in Hamburg: Alwaar niet meer dan drie Menschen in ieder Huysgezin

zijn; en men geen kleynder getal hebben kan. En indien ** [Hase] die tot **
[Utrecht] woont, niet uyt Holsteyn gebannen was, ik sou hem daar doen komen,

alwaar hy dienstig sou zijn, om mijn Schriften in de Hoogduytsche spraak over te

setten.152

Toen duidelijk werd dat Bourignon haar aanspraken op Noordstrand moest laten

varen, kon het landgoed te Lütetsburg tot het nieuwe centrum van de gemeente worden

verheven. Hier genoot Bourignons gezelschap de bescherming van baron Dodo II zu

Inn- und Knyphausen en beschikte het bovendien over voldoende woonruimte om alle

volgelingen en eventuele nieuwkomers te kunnen herbergen. Dit opende de mogelijk-

heid om alle groepsleden in Lütetsburg te verzamelen en daar een zelfvoorzienende

gemeenschap te vestigen. Dat betekende wel dat Bourignon mensen nodig had om de

landerijen ‘te menageeren’.

Vanaf september 1677 kwamen de leden van de vaste kern die tot dan toe elders

gestationeerd waren, stuk voor stuk naar Lütetsburg over om zich bij Bourignon en

Poiret te vervoegen. Tiellens en La Coste meldden zich als eersten. Een half jaar later

volgden de twee ‘broeders’ uit Sleeswijk, De Lindt en Van de Velde.153 In juli 1678 keer-

de ook Hase naar zijn geestelijke moeder terug. Toen in september van dat jaar de nog

op Noordstrand bivakkerende Floris ernstig ziek bleek te zijn, drukte Bourignon hem

op het hart om het eiland te verlaten en eveneens naar Lütetsburg te komen.154 Hij zou

echter spoedig daarna komen te overlijden. Daarmee verloor Bourignon de man aan wie

zij de leiding over de landerijen in Lütetsburg had willen opdragen.155 In de tussentijd

waren Poiret en De Lindt naar Amsterdam vertrokken om te assisteren bij het drukken
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van Bourignons geschriften. Dat zou niet nodig zijn geweest wanneer Bourignon

alsnog een eigen drukkerij in Lütetsburg had ingericht. Eind november 1679 riep zij

Poiret en De Lindt terug, omdat zij dringend hun hulp nodig had nu ook Van de Velde

leek te gaan sterven.156 Het bleek dus ook na de vestiging in Lütetsburg niet gemakke-

lijk te zijn om de organisatie van een eigen leefgemeenschap te combineren met alle

werkzaamheden die het drukken van Bourignons geschriften met zich meebracht.

Daarbij kwam dat de interne spanningen in Lütetsburg zo hoog opliepen, dat

Knyphausen in 1680 Bourignons veiligheid niet langer kon garanderen.157 Vandaar dat

zij in juli van dat jaar haar in Amsterdam woonachtige vrienden ten zeerste afraadde

om nog naar Oost-Friesland over te komen.158 Twee maanden later, in september 1680,

zou Bourignon zelf op de vlucht slaan, waardoor de rond haar persoon verzamelde

gemeente opnieuw uiteenviel.159

Taakverdeling en gemeenschapsleven
De tweeledige opdracht waarvoor Bourignon zich gesteld zag, impliceerde ook dat zij

het als haar taak zag om de groepsleden dwingend voor te schrijven én te leren hoe zij

zich als ‘ware christenen’ dienden te gedragen.160 Zij beweerde tegenover potentiële

groepsleden dat de leden van haar gemeenschap datgene deden waartoe zij bekwaam

waren en dat zij elkander waar mogelijk bijstonden.161 In de praktijk was zij echter

degene die bepaalde wie wat voor soort werk moest verrichten én hoe dit moest

worden gedaan. Voor de mannen varieerden de werkzaamheden van landarbeid tot

tewerkstelling in de huisdrukkerij of het scriptorium.162 Vrouwen werden meestal

belast met huishoudelijke taken. Geregeld dienden de groepsleden van werk te wisse-

len, al deed Bourignon voor het kopiëren, vertalen en drukken van haar geschriften

telkens een beroep op dezelfde personen. Tot de op Noordstrand te verrichten werk-

zaamheden behoorden het bewerken van de grond, het inzaaien en oogsten van gerst

en tarwe, het uitdiepen van de sloten en de zorg voor een kleine veestapel. Indien

nodig werden bij de oogst ook de kinderen ingezet.163 Het vlees diende ter plaatse

gepekeld of gerookt te worden en vervolgens in tonnen naar Bourignon te worden

gestuurd.164 Degenen die het huis in Lollfuss bij Sleeswijk bewoonden, konden in de

bijbehorende hof hun eigen groenten en fruit oogsten. De overtollige kruiden en 

ook de rozen uit deze tuin moesten worden gedroogd, zodat er niets verloren zou

gaan. Wanneer alle groepsleden ooit weer op één plaats zouden samenkomen, dan
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zouden zij op de aldus aangelegde voedselvoorraad kunnen terugvallen, zo meende

Bourignon.165

Gelet op de te verrichten arbeid had Bourignon bij voorkeur behoefte aan manne-

lijke volgelingen; alleen om zelf gevrijwaard te blijven van huishoudelijke taken en van

de verzorging van haar mannelijke gevolg was zij bereid vrouwen in haar huishouding

op te nemen.166 Toen zij in 1675 dringend verlegen zat om hulp, besloot zij Grietje

Volckers naar Sleeswijk over te laten komen. In de brief die zij Volckers schreef, liet

Bourignon er geen misverstand over bestaan waarom haar overkomst zo gewenst was:

Ik heb voor mijn eigen Persoon geen Dienst noodig; dewijl God my de Genade

doet, om my selfs te konnen dienen. Maar onse Broeders hebben een Persoon

nodig, om gevoed te worden met nootzakelijkheden: het gene my meenigmaal

verhindert de geestelijke werken, die de Eere Gods en Zaligheit der Zielen be-

oogen. Hierom heb ik meenigmaal gewenst een Dochter te hebben, die my verlos-

sen zou van de kleine sorgen der huishoudingen.167

Twee jaar later, toen Volckers alweer weg was, gaf Bourignon opnieuw te kennen dat

zij iemand nodig had om de ‘Broeders’ te dienen en het eten te bereiden. Zij had zich

daar zelf menigmaal mee moeten bezighouden ‘in plaats van te schrijven, of iets beters

te verrichten’.168

Bourignon schreef de vrouwelijke groepsleden die zij als huispersoneel inzette,

haarfijn voor hoe zij hun taken moesten uitvoeren.169 Na de overkomst van Volckers

formuleerde zij hiervoor zelfs een regel: ‘regle de la Martha des veritables Chrétiens

pour apprendre à bien menager toute chose selon la volonté de Dieu’.170 Bourignon liet

er, zeker tegenover de vrouwelijke groepsleden, geen twijfel over bestaan dat zij de

enige was die precies wist hoe de dingen gedaan moeten worden, of het nu om schoon-

maken, koken of ambachtelijke bezigheden ging. Sophia van Someren bijvoorbeeld

kreeg, nadat zij met haar man in Husum was aangekomen, de opdracht om vlas te

spinnen. Tot in de details instrueerde Bourignon haar hoe het vlas gehekeld, gespon-

nen en tot naaigaren getwijnd moest worden.171 Bourignon moet haar kennis hiervan

in Rijsel hebben opgedaan, toen zij leiding gaf aan Notre-Dame des Sept Douleurs. Daar

had zij in wol gehandeld die zij door de meisjes in het gasthuis liet spinnen.172

In ruil voor de door haar volgelingen verrichte werkzaamheden nam Bourignon de

kosten voor hun levensonderhoud en dat van hun eventuele gezinnen voor haar reke-

ning.173 Zij kon daarvoor een beroep doen op het door haar en de andere leden van de

sociëteit van ware christenen bijeengebrachte kapitaal. Wie niet in een van de groeps-

kernen was gestationeerd, ontving een vergoeding voor kamerhuur en ‘nootsaak-

lykheeden’. De hoogte hiervan varieerde en was mede afhankelijk van de te maken

kosten, maar werd door Bourignon vastgesteld. Groepsleden die nog te begerig waren

en niet goed met geld konden omgaan, ontvingen over het algemeen alleen loon in

natura.174

Of Bourignon een zekere uniformiteit wat betreft kleding nastreefde, is niet duide-

lijk. Anders dan in het te Wieuwerd gevestigde huisgezin van Jean de Labadie werden

geen kledingvoorschriften vastgelegd.175 Waarschijnlijk waren deze voor het veel klei-

nere en in sociaal opzicht minder gedifferentieerde gezelschap rond Bourignon niet

nodig. De consensus over de wijze van kleden was hierdoor wellicht ook groter dan bij
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de labadisten. In Bourignons correspondentie komt het onderwerp slechts zo nu en

dan ter sprake. Zo kreeg Floris in oktober 1675 opdracht om in Sleeswijk een ‘Grijse

Rok’ voor ‘Broeder’ Dirk Bout te laten maken, die zich kort tevoren bij de gemeenschap

op Noordstrand had aangesloten.176 Misschien betrof het hier speciale dracht voor de

nieuwkomers, die sedert de invoering van de proeftijd een aparte status hadden.

Over de indeling van de huizen op Noordstrand en in Amsterdam, Husum, Slees-

wijk (Lollfuss) en Frederikstad is weinig bekend. Vaststaat dat Bourignon in Husum

over een ‘Schrijf-kamer’ beschikte.177 In de tuin achter de woning te Lollfuss stond een

klein huisje dat Bourignon wilde bestemmen voor een echtpaar met kinderen indien

zich dat bij haar gezelschap vervoegde.178 In Lütetsburg, waar de groep verschillende

huizen en een deel van het slot in gebruik had, deelde Bourignon één huis met haar

getrouwen van het eerste uur, Van de Velde en Tiellens. Ieder van hen had hier de

beschikking over een eigen kamer, die via tussendeuren verbonden was met de vertrek-

ken van de anderen.179 De op Noordstrand gestationeerde groepsleden woonden

samen in de boerenhoeve die Bourignon toebehoorde. Zolang er op het aangrenzende

terrein geen aparte huisjes voor echtparen waren gebouwd, weigerde Bourignon de

echtgenotes in haar gezelschap naar het eiland te laten gaan. Een uitzondering maak-

te zij in 1674 voor de vrouw van Gerrit Willems, die echter al snel met de mannelijke

leden van de groep op Noordstrand in conflict kwam en door Floris werd wegge-

stuurd.180

Of er binnen de leef- en werkgemeenschappen van de sociëteit van ware christenen

sprake was van een georganiseerd gebedsleven, is niet duidelijk. Voorschriften voor

een dagorde of voor gebedsuren en meditaties zijn, voor zover is na te gaan, niet over-

geleverd. Wel zijn er afschriften van twee door Bourignon gemaakte tafelgebeden

bewaard gebleven.181 Het ene gebed diende voor de maaltijd te worden uitgesproken

om God te vragen de aardse spijzen te zegenen, opdat zij ‘kracht en sterkte mogen

geven aen ons lichaem, om bequaem te zijn tot u te konnen eeren en dienen in dese

weerelt en in alle Eewigheit’. Het andere gebed is een dankgebed voor na de maaltijd.

Ook zijn er aanwijzingen dat er binnenshuis zo nu en dan door Bourignon of door een

van de aanwezigen gepreekt werd en dat er op bepaalde momenten gezamenlijk

geestelijke liederen werden gezongen.182 De uitgave van Bourignons geschriften maak-

te echter dat individuele groepsleden, waar en wanneer ook maar, haar boeken ter

hand konden nemen om bij wijze van geestelijke oefening te mediteren over een zelf-

gekozen tekst.183 Van een aantal van hen is bekend dat zij daarnaast ook de Schrift

bleven bestuderen en zich in door Bourignon aanbevolen lectuur verdiepten.184 Zo

prees zij ‘les [vies des] S. Pères’ aan als een geschrift dat ‘doit édifier tout le monde’.

Bourignon doelde hier op het Leven der Vaderen Eremiten.185

Mede door de opsplitsing in kleinere kernen bleef de sociëteit van ware christenen

als gemeenschap min of meer onzichtbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het circa

vierhonderd leden tellende huisgezin van Jean de Labadie, dat vanaf 1675 op de Walta-

state in Wieuwerd was gevestigd en geregeld bezoekers uit binnen- en buitenland

trok. Naar buiten toe profileerden Bourignons volgelingen zich verder ook niet als

groep. Zij verkozen zoveel mogelijk een leven in afzondering en stilte. Uit het in 1673

door de magistraat van Husum ingestelde onderzoek naar de handel en wandel van

Bourignon en haar gevolg bleek dat zij nauwelijks buiten de deur kwamen, zich

‘alstets und vornehmlich am Sontage, in verschlossenen Thüren’ ophielden, geen
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kerken bezochten en niemand ‘arges noch guthes’ deden.186 Dit ingetogen gedrag

vloeide ongetwijfeld mede voort uit angst. In de vijandige lutherse omgeving was

vervolging een zeer reële dreiging, hetgeen niet alleen Bourignon maar ook haar

volgelingen toen al aan den lijve ondervonden hadden.187

Integraal management
Formeel was er krachtens de in 1671 en 1672 gesloten verdragen en de ten behoeve van

de sociëteit opgestelde regel sprake van een meerhoofdige leiding. In de praktijk bete-

kende dit dat Bourignons vennoten de rol van opzichter of ‘oudste’ vervulden. Zij reis-

den geregeld naar Noordstrand om de voortgang van de daar te verrichten werkzaam-

heden te controleren en zij wikkelden namens de sociëteit allerlei zakelijke transacties

af.188 Op Noordstrand zelf fungeerde Floris vanaf 1675 als opzichter. In 1677 werd hij

samen met Tiellens, Van de Velde en De Lindt benoemd tot ‘Regens absolutus’ van de

door baron Knyphausen gestichte fundatie ‘pour estre employés a la gloire de dieu, et

l’assistance des chretiens’.189

Over Bourignons positie was in de ‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’ niets

vastgelegd. In de praktijk moet het echter voor alle betrokkenen duidelijk geweest zijn

dat zij binnen de sociëteit aan de touwtjes trok en alles bedisselde krachtens het door

haar aan God ontleende gezag. Het was Bourignon die de ‘oudsten’ instrueerde en die

bepaalde wie waar tewerkgesteld werd en wanneer welke manuscripten gekopieerd

moesten worden. Zij schreef voor wat er aan brandstoffen, levensmiddelen, gereed-

schappen, stoffen en andere goederen gekocht moest worden. Zij besliste wat er met

de kruiden uit de hof van het huis in Sleeswijk of met de oogsten op Noordstrand

gedaan moest worden. Zij wist hoe voorkomen kon worden dat de kalfjes bij de boer-

derij op het eiland verdronken, wanneer de daar rondlopende schapen gedekt moesten

worden en hoe het veulen moest worden gevoerd.190 Bourignon ging kortom over

alles.

Als geen ander realiseerde Bourignon zich dat de sociëteit alleen zou kunnen over-

leven als er efficiënt en economisch gewerkt werd. Daarom ook wilde zij persoonlijk

zicht houden op de financiën van de sociëteit.191 Zo liet zij de elders gestationeerde

volgelingen een rekening van hun uitgaven bijhouden, die zij zelf controleerde.192

Geregeld informeerde zij naar de koersen van de wissel en het bankgeld.193 Voor alles

probeerde zij de kosten te bewaken en praktisch te blijven. Daarom wees zij in 1674 het

voorstel van een van haar volgelingen af om graan van Noordstrand naar Husum te

laten overbrengen en het daar te laten vermalen om er brood van te bakken. Zij raad-

de hem aan om het brood gewoon bij de bakker in Husum te kopen. Dat was minder

omslachtig en goedkoper.194 Gebruiksgoederen mochten alleen worden gekocht als zij

niet te duur waren. In sommige gevallen wilde Bourignon eerst een prijsopgave

hebben voordat zij toestemming gaf voor de aankoop.195 Nooit verloochende haar

handelsgeest zich. Emmers waren, zo had zij gehoord, voor een schappelijke prijs te

koop op de markt in Amsterdam bij de Jan Rodenpoortstoren. Daarom gaf zij Hase in

1675 opdracht om er een aantal te kopen voor Floris. Die had voor de boerderij op

Noordstrand emmers nodig met een ijzeren hoepel. Aedes moest voor het transport

zorgen. Hij zou kunnen overwegen, zo hield Bourignon hem voor, om een grote partij

aan boord te nemen.196 De emmers zouden vervolgens in Sleeswijk-Holstein met winst

verkocht kunnen worden!
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Zuinig als zij was, gaf Bourignon er soms ook om economische redenen de voor-

keur aan een deel van het loon in natura uit te keren. Zo stuurde zij de in 1674 naar

Amsterdam uitgeweken Johan Hase een voorraad proviand, die zij van de hofstede op

Noordstrand betrok.197 Het ingezouten vlees zou hij zeker een jaar goed kunnen

houden. Hierdoor had hij, zo meende zij, minder geld nodig en was hij bovendien

minder afhankelijk van andere mensen. Toen echter bleek dat over de toegestuurde

ton met vlees en rapen twee gulden accijns moest worden betaald, besloot Bourignon

hem geen voedsel meer toe te sturen maar een rijksdaalder (‘patacon’) per week te beta-

len.198 De Lindt en Poiret ontvingen, nadat zij zich in 1678 in Amsterdam gevestigd

hadden om te assisteren bij de druk en uitgave van Bourignons geschriften, eveneens

een mand met van Noordstrand afkomstig voedsel. Daarmee konden ook zij geld

besparen op de kosten van hun levensonderhoud, die Bourignon in Amsterdam nogal

hoog vond.199

Om verlost te zijn van de verplichting om loon uit te keren voor verrichte diensten,

probeerde Bourignon sommige groepsleden een betaalde betrekking te bezorgen.

Uiteraard moest dan wel aan alle door haar gestelde voorwaarden worden voldaan. Zo

wist zij Ortt zover te krijgen dat hij in 1675 Hase in dienst nam.200 Hase mocht echter

niet meer verdienen dan noodzakelijk was. Voor alles diende het armoede-ideaal te

worden nageleefd. Daarom mocht hij in geen geval de prebende aannemen die Ortt

hem had aangeboden. Dat zou alleen maar een vroom voorwendsel zijn om geld te

verdienen.201Toen Knyphausen in 1677 te kennen gaf dat hij een eigen bank van lening

wilde oprichten om de joden met hun woekerwinsten de wind uit de zeilen te nemen,

beval Bourignon Jan en Sophia van Someren als ‘zetbazen’ bij hem aan. Zij exploiteer-

den op dat moment de bank van lening van Franeker.202 Van de baron mochten zij hun

eigen geld in de bank investeren. Bourignon raadde hen dat echter af omdat zij vrees-

de dat dit, ‘door swakheid’, de begeerte in hen zou aanwakkeren. Het was volgens haar

beter als zij de baron tegen betaling van een jaarlijks traktement hun diensten aanbo-

den. Hun overkomst naar Lütetsburg had het bijkomende voordeel, zo hield

Bourignon Jan en Sophia van Someren voor, dat zij zich dan ook geregeld met haar

zouden kunnen onderhouden.203

Opvallend, maar misschien wel zeer tekenend, is dat noch Bourignon noch haar

vennoten enige spanning bespeurd lijken te hebben tussen de economische activitei-

ten van de sociëteit en het beleden armoede-ideaal. Tiellens en Van de Velde belegden

zelfs een deel van het gemeenschappelijke kapitaal in obligaties en grond en leenden

geld aan steden en particulieren uit, waarvoor zij rente in rekening brachten.204 Op die

manier vonden zij toch weer wegen om het aan de wereld onttrokken kapitaal in de

wereld te kunnen uitzetten.205 Geld was en bleef er kortom genoeg. Dat zal ook wel de

reden zijn geweest dat Bourignon de bewindvoerder van haar huis op Noordstrand

voorhield dat hij bij verlies of tegenslagen niet bij de pakken moest gaan neerzitten en

zich niet moest laten ontmoedigen wanneer hij zelf fouten maakte.206

Samenvattend kunnen we stellen dat Bourignon niet slechts de geestelijk leidster

was van een groep christenen die onder haar leiding in de voetsporen van Jezus

Christus wilde treden. Zij was tevens de zakelijk leidster van wat met recht een reli-

gieuze onderneming genoemd kan worden. Dat maakt dat zij als een soort wereldse

abdis getypeerd zou kunnen worden. Ook de stichteressen van grote kloosters moesten

een religieuze gemeenschap van de grond zien te tillen en hierbij zowel het geestelij-
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ke als het zakelijke leiderschap voor hun rekening nemen. Te denken valt bijvoorbeeld

aan Marie de l’Incarnation, een tijdgenote van Bourignon, die in 1639 vanuit Dieppe

naar Canada zeilde en daar in de wildernis een ursulinenklooster stichtte.207 Maar in

tegenstelling tot het leiderschap van Marie de l’Incarnation was dat van Bourignon op

geen enkele manier formeel verankerd of beschermd. Bovendien had Bourignon te

maken met een overwegend uit mannen bestaande gemeenschap waaraan zij leiding

moest geven. Daarnaast moest zij nog zien op te boksen tegen allerlei mannelijke

concurrenten, die haar gezagsaanspraken en denkbeelden betwistten.

Om zich op de markt van de met elkaar concurrerende profeten en mystieke spiri-

tualisten een positie te veroveren wierp Bourignon niet alleen zichzelf, maar ook haar

financiële vermogen, haar handelskennis en haar zakelijke relaties in de strijd. In dat

opzicht vertoonde haar manier van opereren overeenkomsten met dat van het hoofd

van een handelsfirma.208 Haar commerciële inzicht en kennis in combinatie met haar

sterk ontwikkelde profetisch zelfbesef maakten dat zij zich in zakelijk opzicht door

niemand de wet liet voorschrijven. Zo bepaalde zij, voordat zij in 1678 haar goederen

en aanspraken op Noordstrand aan Knyphausen verkocht, precies hoe het verkoop-

contract moest worden opgemaakt, waar het moest worden getekend en wie er even-

tueel als getuigen konden optreden.209

Door de ‘oudsten’ de her en der gestationeerde groepsleden geregeld te laten

bezoeken, door met al deze personen een intensieve correspondentie te onderhouden

en door hen geregeld te voorzien van nieuwe geschriften, slaagde Bourignon erin haar

verstrooide gezelschap bijeen te houden.210 Dat zij op afstand haar gezag kon laten

gelden, was te danken aan de wijze waarop zij haar leiderschap vorm en inhoud wist

te geven. Bourignon verkoos hiervoor een rol of titel die zij zichzelf al in de Zuidelijke

Nederlanden had toebedeeld en waaraan zij tot aan haar dood zou blijven vasthouden:

die van ‘mère des vrais chrétiens’, moeder van de ware christenen. Zo bleef binnen en

naast de communautaire sociëteit der christenen een op het geestelijk moederschap

gebaseerd religieus verwantschapsmodel van kracht. Dit tweede model was sterk aan

de persoon van Bourignon gekoppeld. Het bood haar, meer nog dan het gemeen-

schapsmodel, de mogelijkheid om de individuele groepsleden aan zich te binden en

hen, zo zal in het volgende hoofdstuk duidelijk worden, aan haar gezag te onderwer-

pen.
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