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[...] laissez juger le monde ce qu’il voudra. Les effets qui en suivront, donneront assez de

témoignage que Dieu me conduit [...]

Antoinette Bourignon, L’Appel de Dieu II,

brief 11 (12-7-1675), p. 58.

In de zomer van 1680 leek de rol van Antoinette Bourignon te zijn uitgespeeld. Zij had

haar hand overspeeld in de zaak Schmeuser, dreigde voor het gerecht te worden

gesleept en kon niet langer rekenen op de steun van haar beschermheer, baron Dodo

zu Inn- und Knyphausen. Begin september 1680 bereikte haar vanuit Hamburg het

bericht dat haar arrestatie op handen was. Dat was het sein om te vluchten.1 Het

vervolg is bekend. Bourignon zette koers naar Amsterdam, waar zij in alle rust en

anonimiteit haar laatste levensjaren hoopte te kunnen slijten. Tijdens een tussenstop

in Franeker werd zij echter zo ziek dat zij gedwongen was haar reis te onderbreken.

Poiret reisde daarom alleen door naar Amsterdam. Bourignon zou hem achterna

komen als zij weer hersteld was. Zover kwam het echter niet. In de nacht van 30 op 31

oktober 1680 stierf Bourignon.

Wat betekende de dood van Antoinette Bourignon voor het voortbestaan van de

sociëteit van ware christenen? Tot op heden was hierover niets bekend. Dat is niet zo

verwonderlijk als we ons realiseren dat noch Van der Linde noch Van der Does op de

hoogte was van het bestaan van de sociëteit van ware christenen. Toch kenden zij beiden

wel het testament van Bourignon. Zij citeerden dit in extenso, maar zonder de portee

ervan begrepen te hebben.2 Uit deze wilsbeschikking blijkt namelijk dat Bourignon de

overige drie contractanten van de sociëteit van ware christenen, Tiellens, Van de Velde

en De Lindt, in 1679 tot haar universele erfgenamen benoemde. Zij droeg hun op de

door haar nagelaten roerende en onroerende goederen te beheren en deze ten dienste

van Gods eer te stellen. Daarmee handelde zij geheel in de geest van de contracten die

zij met hen als leden van de sociëteit van ware christenen had afgesloten.3 Het testa-

ment dateerde echter van 17 oktober 1679. Op dat moment leek de strikt tot de ware

christenen beperkte, voluntaristische gemeenschap weinig toekomst meer te hebben.

Wat kan Bourignon er dan toch toe hebben gebracht om te bepalen dat het fundament

van de sociëteit na haar dood overeind gehouden moest worden? Wilde zij op een of

andere manier het voortbestaan van de sociëteit van ware christenen garanderen of had

zij andere bedoelingen met haar testament? En welke consequenties verbonden

Tiellens, Van de Velde en De Lindt aan Bourignons wilsbeschikking? Waren zij bereid

om in haar geest te blijven handelen en de sociëteit van ware christenen in stand te

houden? Bleven zij zich ook na de dood van hun geestelijke moeder nog als broeders

met elkaar verbonden voelen? En strekte dat gevoel van broederschap zich tevens uit
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naar de andere geestelijke kinderen van Bourignon of waren de gevoelens van onder-

linge verbondenheid daarvoor toch te zwak?

Geen opvolging, wel een opdracht

Uit Bourignons isolement tijdens de laatste weken van haar leven zou gemakkelijk

geconcludeerd kunnen worden dat het rond haar persoon geformeerde netwerk ten

tijde van haar dood al uit elkaar gevallen was. Zoals gezegd woonden slechts twee

volgelingen haar begrafenis bij. Was de rest definitief afgehaakt? Of was dat slechts

schijn? Met andere woorden, wie maakten op het moment van Bourignons overlijden

nog deel uit van haar gezelschap?

Kerngroep
Het netwerkkarakter van Bourignons gezelschap vertroebelt ons zicht op de precieze

omvang en de samenstelling van haar gezelschap. Eenduidige criteria voor het lidmaat-

schap van de groep waren er niet en ledenlijsten werden niet bijgehouden. Welke perso-

nen in het najaar van 1680 nog deel uitmaakten van Bourignons kring, is daarom moei-

lijk te zeggen. Niettemin figureerde Poiret in de ogen van zijn Waalse tegenstrever

Pierre Jurieu, na Bourignons dood, als het nieuwe hoofd van de ‘sekte’. Of die constate-

ring terecht was, zal uit het vervolg blijken. Poiret liet in zijn polemiek met Jurieu

weten dat de gemeenschap ten tijde van Bourignons overlijden nog slechts vier perso-

nen telde: ‘Cependant de combien pensez-vous, Messieurs, qu’étoit nombreuse la

communauté lors de la mort de Mlle. B.? De quatre personnes, elle y comprise.’4 Namen

noemde hij niet, maar zeker is dat hij hier op de vier officiële leden van de sociëteit van

ware christenen doelde: Bourignon, Van de Velde, Tiellens en De Lindt.

Van de Velde en Tiellens hadden eertijds met Franken en Bourignon de financiële

grondslag voor de sociëteit gelegd. Franken was reeds in 1675 te Sleeswijk overleden. De

Lindt, die in 1674 ‘in compagnie’ was aangenomen, zou bij akte van 10 september 1680,

dus nog voor Bourignons dood, wegens slecht gedrag verjaagd zijn.5 Mogelijk was dat

omdat hij toen al pretendeerde zelf een ‘prophete gods’ te zijn en zo de concurrentie

met zijn geestelijke moeder was aangegaan.6 Uit de getuigenverklaring die hij later

voor de Amsterdamse notaris Nicolaes Brouwer aflegde, blijkt echter dat De Lindt als

enige van de drie overgebleven leden van de sociëteit van ware christenen Bourignons

begrafenis bijwoonde.7 Had hij zich alsnog opgedrongen of had hij zich voor

Bourignons overlijden toch weer met haar en met zijn medebroeders verzoend? Of was

de akte van verjaging wellicht geantedateerd en werd deze in werkelijkheid pas na

Bourignons dood opgesteld? Toen distantieerden Tiellens en Van de Velde zich nadruk-

kelijk van De Lindt vanwege diens ‘quaat comportement’.8

Bourignons gezelschap telde naast de genoemde contractanten ook leden die niet

contractueel aan de sociëteit verbonden waren, maar die door haar wel tot haar ‘enfants’

gerekend werden. Tot deze categorie behoorde Poiret. Hij had zich pas in 1676 bij

Bourignon vervoegd en was geruime tijd beproefd voordat hij daadwerkelijk haar

vertrouwen genoot. Pas vanaf 1678 maakte Bourignon gebruik van zijn diensten voor

de uitgave van haar geschriften. Toch was hij degene die zich na haar overlijden als haar

belangrijkste apologeet opwierp en zich tot het uiterste zou inspannen om de herinne-

ring aan haar persoon en haar gedachtegoed levend te houden.

‘ik moet spreken’
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Wie behoorden in 1680 verder nog tot Bourignons getrouwen? Johan Conrad Hase

in elk geval niet. Die was tijdens zijn verblijf in Lütetsburg in ongenade gevallen.9 In

een brief van 29 juli 1680 waarschuwde Bourignon haar drukker Dirk Boeteman voor

deze ‘valschen Broeder’, die ‘sijn Fenijn verspreidde om de waarheyd’ van haar geschrif-

ten ‘in Verachting te brengen’.10 In de brieven die zij daarna nog schreef, maakte zij geen

woorden meer aan hem vuil. Het heeft er alle schijn van dat hij terugkeerde naar

Nijenrode en weer in dienst trad van Johan Ortt, die al eerder met Bourignon gebroken

had.11 Op hetzelfde moment dat Hase uit het zicht verdween, trad er een ander, nieuw

figuur op de voorgrond, de al genoemde François de Bragelongue, die in juli 1680 door

Bourignon werd uitgenodigd om met zijn zoontje en dienaar naar Lütetsburg over te

komen.12 Hij werd door haar niet onmiddellijk tot haar ‘enfants’ gerekend, maar toen

hij in september 1680 hoorde dat zij op weg naar Amsterdam ernstig ziek was gewor-

den, aarzelde hij niet om haar achterna te reizen. Bij zijn aankomst in Franeker bleek

Bourignon echter net te zijn overleden. Gedurende de drie daaropvolgende dagen en

nachten waakte de Franse edelman bij haar kist. Tijdens deze wake schonk hij haar bij

wijze van eerbetoon het gouden kruis dat aan de ketting om zijn hals hing. Samen met

De Lindt, die blijkbaar na Bourignons dood naar Franeker was overgekomen, begroef

hij ten slotte haar lichaam.13

Toen Bourignon in 1680 wegviel, restte er dus slechts een kleine kerngroep van vijf

leden. Deze ‘broeders’ moeten zich zozeer met elkaar en met Bourignon verbonden

hebben gevoeld dat zij besloten om de gemeenschappelijke huishouding voort te

zetten.14 Gelet op het informele karakter van Bourignons kring en de zuigkracht van

alternatieve religieuze groeperingen, was dat een opmerkelijke beslissing. Het heeft er

dan ook alle schijn van dat Bourignon met haar wilsbepaling de door haar aangewezen

erfgenamen een duidelijke opdracht had gegeven waarvoor de instandhouding van de

sociëteit van ware christenen vooralsnog noodzakelijk was.
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Daniel Stopendaal, ‘Het huis
Nijenroode’. Kopergravure uit
De Zegepraalende Vecht,
1719. Wanneer Johan Ortt in
1701 aan de gevolgen van een val
zijn paard overlijdt, houdt Anna
Pergens het vruchtgebruik van
het kasteel en alle rechten. Tot
aan haar dood in 1732 zou zij
deze rechten zelfbewust blijven
uitoefenen. Zo vaardigde zij nog
in 1732 een proclamatie uit tegen
een sneeuwballen gooiende
schoolmeester en tegen ‘soodani-
ge Onderwijsers die niet alleen
geen Caracter veel min
bequaamheijd hebben Iets Goeds
te Leeren, maar die zelfs Groote-
lijks van Nooden hebben in een
Christelijk Leeven En goede
zeeden Onderwezen te worden’
( foto: IB/RKD).



Bourignons wilsbeschikking
Of er buiten Bourignons testament nadere afspraken werden gemaakt voor het voort-

bestaan van de sociëteit, is niet bekend. Er is in ieder geval geen enkele aanwijzing dat

Bourignon of haar geestelijke kinderen een opvolger wensten. Dat zou aan de geringe

omvang en de heterogene samenstelling van het gezelschap kunnen worden toege-

schreven. Maar een belangrijkere reden lijkt Bourignons unieke positie als vrouwelijk

geestelijk leider te zijn geweest. Deze was intern nooit geformaliseerd, omdat er geen

geïnstitutionaliseerd sociaal-cultureel model voorhanden was waarop zij kon terugval-

len. In dat opzicht nam zij in haar gemeente een totaal andere positie in dan De Labadie

in zijn ‘huisgezin’ bekleedde. De Labadie was predikant, bleef die rol ook in zijn huisge-

meente vervullen en werd na zijn dood in 1674 door zijn medepredikant, Pierre Yvon,

opgevolgd. Op die manier werd de toekomst van de door De Labadie opgerichte ‘gere-

formeerde en van de werelt afgesonderde gemeynte’ veiliggesteld.15 Bij Bourignon ging

het veeleer om een persoonlijk charisma. Haar sociëteit der ware christenen kende, in

tegenstelling tot de veel grotere huisgemeente van de labadisten, weinig structuur. De

enige bindende factor was Bourignon, die in de ogen van haar volgelingen door God

verkozen was om de ware christenen op aarde te verzamelen.

Al tijdens haar leven had Bourignon haar geestelijke kinderen voorgehouden dat zij

zich niet geheel en al op haar moesten verlaten. Het ging erom dat zij niet haar maar

God trouw waren en bleven:

vous n’avez rien du tout à faire avec moy quant à ma personne; c’est à Dieu seul et

à son Esprit qu’il faut adhérer; si je venois mourir, qu’importeroit-il? Il ne faudroit

pas que pour cela vous désistassiez le moins du monde d’adhérer à Dieu et de lui

demeurer fidèles. Si vous vous fyiez sur moy, vous vous trouveriez trompés.16

Door haar volgelingen schriftelijk te instrueren en door hen voortdurend te attenderen

op de inhoud van haar geschriften had Bourignon gepoogd hen tot God te brengen.

Zodoende had de tekst in zekere zin al tijdens haar leven de plaats van het lichaam inge-

nomen. In en via haar geschriften bleef Bourignon ook na haar dood present, waardoor

de nog overgebleven groepsleden kracht en inspiratie zouden kunnen blijven putten

uit haar woorden. In dat opzicht vormde haar dood dus geen cesuur. Dat zou ook

kunnen verklaren waarom er in Bourignons kring geen tekenen te bespeuren zijn van

de geestelijke ontreddering die volgelingen na de dood van een profetisch leider kan

overvallen.

Blijft de vraag waarom Bourignon in haar laatste wil bepaalde dat de financiële

basis van de sociëteit van ware christenen na haar overlijden in stand gehouden moest

worden. De betreffende zinsnede luidt als volgt:

Je donne le tout et fay mes heretiers de la personne de Volckert van den Velde, Jean

Tielens et Evoud de Lindt mes amis intimes avec qui je demeure, leur donnant

tous les biens que je delaisseray a mon trespas de telle nature qu’ils poudront estre

meubles immeubles en tout tel lieu la ou ils poudront estre situes et gisants pour

par ces trois amis ou l’un d’eux qui sera survivant jouir, user et possesser les

donner a dautres et faire tout ce qui bon leur semblera pour la gloire de Dieu [cursivering

MdB] comme de leurs propres biens.17
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Het antwoord op de vraag ligt besloten in de betekenis die Bourignon en haar volgelin-

gen toekenden aan de door mij gecursiveerde zinsnede. In Bourignons idioom was een

omschrijving als ‘het doen van wat tot Gods eer strekte’ synoniem met het drukken van

haar boeken.18 Op het moment dat Bourignon haar testament opstelde, was zij bezig

met een soort inhaalslag door in Amsterdam drie drukkers tegelijk voor zich te laten

werken.19 Toen was echter al duidelijk dat het nog geruime tijd zou duren voordat al

haar manuscripten gedrukt zouden zijn. Met de genoemde bepaling in haar testament

wilde Bourignon in feite haar schriftelijke nalatenschap veiligstellen. Het beheer van de

door haar nagelaten gelden, goederen én manuscripten diende dus een specifiek doel.

Zowel Bourignon als de door haar benoemde erfgenamen zullen zich gerealiseerd

hebben dat het om deze reden ook noodzakelijk was om nauw te blijven samenwerken

en de sociëteit van ware christenen voorlopig niet te ontmantelen.

Instandhouding van de gemeenschap van goederen

Amsterdam werd de nieuwe basis van de kerngroep. Voor Tiellens en Van de Velde bete-

kende de keuze voor Amsterdam een terugkeer naar de stad waar zij het grootste deel

van hun leven hadden doorgebracht en nog talloze familieleden en vrienden hadden

wonen. Ondanks dat zij allebei hun rekening bij de Amsterdamse Wisselbank heropen-

den, zijn er geen aanwijzingen dat zij zich weer in de handel begaven.20 Evenmin lijken

zij de banden met hun familieleden te hebben aangehaald. Tiellens wilde niet meer met

zijn zusters samenwonen en Van de Velde keerde niet terug naar zijn echtgenote Anna

Stoffels, van wie hij omwille van Bourignon van tafel en bed gescheiden was. De beide

‘broeders’ besloten daarentegen de gemeenschappelijke huishouding voort te zetten.

Samen met Poiret, De Bragelongue en De Lindt, met wie het zoals gezegd kort daarna

tot een breuk zou komen, betrokken Van de Velde en Tiellens een pand aan de oostzij-

de van de Prinsengracht, ter hoogte van de Elandsstraat, bij brouwerij ‘Het Roode Hart’

(thans Prinsengracht 359).21 Het is zeer goed mogelijk dat dit nieuwe onderkomen het

huis was waar Serrarius eertijds gewoond had en waar in 1660 vergaderingen van de

collegianten en de quakers hadden plaatsgevonden.22

Testamentswijzigingen
Op 10 december 1680 werd het testament van Antoinette Bourignon in Amsterdam

geopend.23 De notaris, Hendrick Outgers, droeg vervolgens zorg voor een Nederlandse

en een Duitse vertaling van de Franse wilsbeschikking en voor de verdere afwikkeling.

De Lindt besloot echter afstand te doen van zijn erfdeel ten gunste van de andere twee

erfgenamen.24 Dit betekende dat Van de Velde en Tiellens nu getweeën voor de opgave

stonden om Bourignons testament uit te voeren en de op haar en hun eigen naam staan-

de bezittingen en gelden in Oost-Friesland, Bremen en Sleeswijk-Holstein te beheren.25

Zij riepen hiervoor de hulp in van twee zaakwaarnemers: Johan Volrad Kettler in Berum

(Oost-Friesland) en Lenert Jansen van Loon in Frederikstad.26 In die laatste stad beza-

ten Tiellens en Van de Velde nog een huis, dat zij voorlopig door hun zaakwaarnemer

lieten verhuren. Poiret reisde tot tweemaal toe naar Sleeswijk-Holstein om met hem te

overleggen en om de door Bourignon nagelaten landerijen op Noordstrand te admi-

nistreren.27
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Het meest concrete bewijs dat Tiellens en Van de Velde de gemeenschap van goede-

ren ook na Bourignons dood in stand wilden houden, zijn hun testamenten. Tiellens

stelde al een dag na de officiële opening van Bourignons testament een nieuwe wilsbe-

schikking op waarin hij Van de Velde tot universeel erfgenaam maakte.28 Vijf dagen

later, op 16 december 1680, benoemde Van de Velde op zijn beurt Tiellens, ‘mijn christe-

lijke broeder’, tot zijn universele erfgenaam met expresse uitsluiting van de kinderen

van zijn beide zusters.29 Beiden bleven dus conform de in 1671 en 1672 met Bourignon

gesloten verdragen handelen, die bepaalden dat de langstlevende nieuwe leden in de

sociëteit van ware christenen mocht opnemen en hun het bezit nalaten.

Tiellens herzag zijn testament nog eenmaal, op 29 augustus 1681, zonder dat hij de

strekking ervan veranderde. Hierbij vermaakte hij aan zijn familie alle ‘schulden en

obligatien, renten, actien en gerechtigheeden’ die in Oost-Friesland uitstonden op

naam van Juffr. Antoinette Bourignon, ‘genaamd De la Porte, moeder en regentes van

het gasthuis te Lütetsburg’. Verder bepaalde hij dat Poiret duizend gulden kreeg voor

goede diensten zodra hij niet langer bij Van de Velde zou wonen, ‘sullende de Interessen

van de duijsent gld. so lange als de voorn. Poiret bij de voorn. van de Velde blijft inwo-

nen geemployeert werden tot de Huishoudinge’.30 Universeel erfgenaam bleef Van de

Velde. Familieleden die dit testament niet erkenden, verbeurden hun portie. Nog geen

maand na zijn laatste testamentswijziging overleed Tiellens. Hij werd op 22 september

1681 in de Zuiderkerk te Amsterdam begraven.

Direct na opening van Tiellens’ testament spanden diens bloedverwanten een

proces tegen Van de Velde aan, omdat zij het niet eens waren met de wilsbeschikking.

Van de Velde was zelf op dat moment nog verwikkeld in een strijd met Bourignons

familie en met baron zu Inn- und Knyphausen over háár nalatenschap. Bourignons

halfzusters en -broer, met wie zij tot aan haar dood gebrouilleerd was gebleven, meen-

den dat zij als wettige kinderen uit het tweede huwelijk van Jean Bourignon recht

hadden op het vaderlijk erfdeel dat Antoinette destijds naar zich toe getrokken zou

hebben.31 Knyphausen beweerde dat Bourignons schulden aan hem niet vereffend

waren en eiste uit de erfenis een bedrag op van achtduizend rijksdaalders plus rente.32

Ten slotte mengde ook de regentes van Oost-Friesland zich in de strijd om Bourignons

nalatenschap, die voor een belangrijk deel bestond uit onroerende goederen en belegd

kapitaal in de ambten Berum en Norden en bij het huis Lütetsburg. In 1681 liet prinses

Christine Charlotte von Württemberg hierop beslag leggen.33 Vervolgens verklaarde zij

Bourignon en de haren in 1682 tot ketters, op grond waarvan de overheid (ob crimen noto-

rium haereseos) haar goederen zou kunnen confisqueren.34 Van de Velde had hierdoor

uiteindelijk met vier, ten dele samenspannende partijen te maken.35

Religieus netwerk versus familienetwerk
Op 28 november 1681 liet de familie Tiellens Van de Velde dagvaarden.36 Daarmee

begon het proces, dat nog eens illustreert hoe ook in dit geval godsdienstige keuzes op

verwantschapsbanden gebaseerde loyaliteiten ondermijnden. In de dagvaarding gaf de

familie Tiellens bij monde van Jeronimus Velters, vader van een van de legatarissen en

secretaris van de stad Amsterdam, in niet mis te verstane bewoordingen te kennen hoe

zij over de wilsbeschikking, en daarmee over de levenskeuze, van hun overleden neef en

oom dachten:
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dat Joan Tiellens [...] hem heeft laten verleijden omme met eenen Anthoinette

Bourignon, Volckert van de Velde, en eenige andere persoonen, aan te gaan seekere

pretense contracten, tot het formeeren van een nieuwe ende voorheen ongehoorde

secte en t’samenrottinge van pretense religions verwandschap, bij welke voorsz

pretense contracten, sij den anderen hebben verplicht om hare goederen in het

gemeen te brengen, ende van de een op den Anderen tot den laetsten te laten gaen,

sonder daar aan eenige dispositie te reserveren, dat de gemelte Joan Tiellens met

de voorsz Volckert v Velde alleen overgebleven zijnde vant gemelte ongeoorlofde

geselschap, omme waer’t mogelijk ’t oogmerk van de voorsz contracten in sijn

regart te bereijken en te voldoen.37

In de ogen van zijn bloedverwanten kwamen de door Johan Tiellens nagelaten goede-

ren niets of niemand anders dan zijn maagschap toe. Onder geen beding mochten zij

verkwanseld worden aan een ‘secte’. De (opgelegde) verwantschap op basis van bloed

diende boven de (gekozen) verwantschap op basis van geloofsovertuiging te worden

gesteld. Dat Tiellens zich destijds vrijwillig bij het religieuze gezelschap rond

Bourignon had aangesloten en welbewust gebroken had met zijn wereldse bestaan en

met zijn maagschap, werd gemakshalve vergeten.

De stukken die uit het proces voortvloeiden, verdienen nader aandacht, omdat zij

laten zien dat Van de Velde in het conflict met de familie Tiellens een aantal van zijn

voormalige medebroeders wist te mobiliseren. Het relationele netwerk waarvan hij

zich bediende, omvatte dus een deel van de voormalige kring rond Bourignon. Hieruit

blijkt dat de cohesie van haar gezelschap in de praktijk toch groter moet zijn geweest

dan de structuur en organisatie op het eerste gezicht doen vermoeden.38 Hoe sterk de

onderlinge banden nog waren, wordt duidelijk als we de opstelling van het ‘afvallige’

groepslid De Lindt in ogenschouw nemen.

De Lindt was door Bourignon benoemd tot een van haar drie universele erfgena-

men. Velters, die in zijn hoedanigheid van secretaris van de stad Amsterdam op 10

december 1680 zelf Bourignons testament aan de schepenbank overhandigd had, wist

dat. In het testament van Tiellens werd De Lindt echter in het geheel niet genoemd.

Velters moet daarin een mogelijkheid gezien hebben om De Lindt tegen Van de Velde op

te zetten. De Lindt bevond zich, toen hij door Velters gezocht werd, al niet meer in

Amsterdam. Na met zijn medebroeders in onmin te zijn geraakt, was hij in mei 1681

naar Sleeswijk-Holstein vertrokken. Op 13 mei lichtte Tiellens zijn zaakwaarnemer in

Frederikstad hierover in. Hij waarschuwde hem voor De Lindt, die zich uitgaf voor een

‘prophete gods’ en pretendeerde dat hij ‘vol van de heylige geest’ was. Tiellens was er

echter van overtuigd ‘dat het alle leugenen en valse voorgevinge’ waren. De ‘geest’ die

hem regeerde, was geenszins ‘een geest gods’ maar ‘een geest van syn verdorve

natuur’.39 Hij vreesde dat De Lindt er stiekem op uit was om alsnog zijn deel uit de erfe-

nis van Bourignon in de wacht te slepen. Inderdaad meldde De Lindt zich in juni 1681

bij de zaakwaarnemer in Frederikstad, ‘verklaerende de goederen alhier en In

Noordstrandt in possesij te neemen, tot dat hy weegen syn verdiende goederen van de

Juffr. voldaan’ was.40 De zaakwaarnemer weigerde echter mee te werken, waarop De

Lindt doorreisde naar Noordstrand om te zien of hij daar wel wat kon uitrichten.41Daar,

op Noordstrand dus, wist Velters hem in december 1681 te traceren.

Per brief informeerde Velters De Lindt over de laatste ontwikkelingen. Hij vertelde
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hem dat Tiellens was overleden, dat Van de Velde ‘zich Erfgenaam verklaert en meijnt

te zijn’ en dat Poiret inmiddels naar Noordstrand was vertrokken om de nalatenschap

te gaan invorderen.42 Het testament van Tiellens was echter, zo beweerde Velters, om

allerlei redenen ongeldig. Om dat te kunnen bewijzen had hij echter nog wat informa-

tie van De Lindt nodig. Daarom nodigde hij hem uit om zo snel mogelijk naar

Amsterdam te komen, ‘het welke bij gevolg UE zaak mede zoude doen veranderen van

nature’. De Lindt liet zich echter niet door Velters inpalmen.

Alle conflicten met Tiellens en Van de Velde ten spijt koos De Lindt partij voor zijn

voormalige medebroeders. Op verzoek van Van de Velde legde hij op 6 mei 1682 samen

met Poiret een getuigenverklaring af voor de burgemeesters en regeerders van

Amsterdam. Hierbij verklaarden beiden onder ede dat Velters de dag ervoor tussen twee

en drie uur Van de Velde thuis had opgezocht en hem in het voorhuis

zeer injurieerde en uitschold voor een schelm, voor een valsen hond, voor een

rekel, voor een falsaris, voor de grootste bedrieger die op aarde gaan mogt en dat

hij een vals testament van Jan Thielens hadde gemaakt, voegende daarbij Jou

rekel, jou beest, jou falssen hont, had ik jou op straat, ik soude jou de bek breeken

[...] zo luidruchtig dat ’t aan de overseijde wel konde werde gehoort en dat hierop

verschijde luijden in ’t voorbeijgaan dit met verwondering hoorden voor de deur

bleven staan ende soo het volk aldaar vergaderde.43

De vijandige opstelling van Velters jegens Van de Velde leidde er dus toe dat de gelede-

ren binnen de kerngroep van Bourignons gezelschap zich, althans tijdelijk, weer sloten.

Het door de familie Tiellens aangespannen proces droeg nog op een andere manier

bij aan een versterking van de groepsidentiteit van Bourignons geestelijke nazaten. In

hun poging het testament aan te vechten beweerden Velters en de zijnen dat Johan

Tiellens niet meer bij zinnen was toen hij zijn laatste wil opmaakte. Zijn beslissing om

het belang van Bourignons ‘sekte’ boven dat van zijn familie te stellen moest kortom als

een teken van krankzinnigheid worden aangemerkt. Om deze aanklacht te weerleggen

verschenen zeventien vrienden en kennissen van Tiellens voor de Amsterdamse notaris

Hendrick Outgers. Allen legden zij op verzoek van Van de Velde een getuigenis ten

gunste van de overledene af. Onder hen bevonden zich diverse personen die deel

hadden uitgemaakt van Bourignons kring en zich kennelijk nog steeds verbonden voel-

den met hun voormalige medebroeders.

Zo kwamen uit respectievelijk Sleeswijk-Holstein en Oost-Friesland graaf Christof-

fel von Ranssou en generaal Gustaaf Adolf von Baudissin naar Amsterdam over. Zij ver-

klaarden dat zij Tiellens kenden en diverse malen met hem gesproken hadden. Gerard

Bode, Jacob Tergouw, Dirck en Pieter Boeteman verklaarden tezamen met een aantal

andere Amsterdamse kooplieden dat hun overleden vriend een ‘eerlijck, vroom en Godt-

vresend jonghman’ was geweest, ‘van goet oordeel en verstandt opreght in handel en

wandel’.44 Justus Schrader, die vanaf 1675 met Tiellens bevriend was en hem op het laatst

van zijn leven medische hulp verleend had, beschreef hem eveneens als iemand die tot

aan zijn dood ‘bij goet en onbevrucht verstant’ gebleven was. Zijn ziekte – Tiellens leed

aan astma –  had zijn hersens niet aangetast, aldus Schrader.45

De strijd over de erfenis van Tiellens zou pas in 1685 beslecht worden, toen de erfge-

namen van Van de Velde een akkoord wisten te bereiken met Velters en de zijnen. De
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familie Tiellens zag hierbij af van de erfenis en nam genoegen met de legaten. Deze

bestonden grotendeels uit obligaties, waaronder die op naam van Antoinette

Bourignon de la Porte in Oost-Friesland.46

Postume uitgaven van Bourignons geschriften

De onderhandelingen over de door Bourignon nagelaten gelden en goederen zouden

zich nog tot in de achttiende eeuw blijven voortslepen, toen alle directe betrokkenen

allang overleden waren.47 De strijd over Bourignons testament weerhield haar univer-

sele erfgenamen er echter niet van om gevolg te geven aan de opdracht die in haar wils-

beschikking besloten lag: de publicatie van haar nog onuitgegeven geschriften. De

praktische uitvoering hiervan kwam praktisch op de schouders van één man te liggen:

Pierre Poiret. Hij was hiervoor de aangewezen persoon, niet alleen omdat hij

Bourignons zaak volledig was toegewijd maar ook omdat hij over de nodige ervaring en

kennis beschikte, verschillende talen beheerste, en in tegenstelling tot Van de Velde en

Tiellens jong en energiek was.48 Vol ijver stortte Poiret zich op dit project. In vier jaar

tijd wist hij, naast de administratieve werkzaamheden die hij ten behoeve van de socië-

teit van ware christenen verrichtte, meer dan zeventig nieuwe uitgaven van Bourignon

voor te bereiden.49 Tegelijkertijd zag hij erop toe dat er in 1686 nog een integrale uitga-

ve van Bourignons werken verscheen bij de gerenommeerde Amsterdamse uitgever

Hendrik Wetstein.

Poirets inspanningen verdienen nader aandacht, omdat het mede hieraan te danken

was dat Bourignon na haar dood niet in de vergetelheid raakte. Zijn ijver is des te opmer-

kelijker als we ons bedenken dat hij niet tot Bourignons volgelingen van het eerste uur

behoorde en al evenmin tot haar universele erfgenamen. Maar veel meer dan Tiellens en

Van de Velde beschouwde hij zich als haar spirituele erfgenaam. Zij bleef ook na haar

dood een van zijn belangrijkste inspiratiebronnen, wier nagedachtenis hij publiekelijk

in ere wilde houden. Nu haar fysieke aanwezigheid en wat die had opgeroepen de herin-

nering aan haar niet langer konden ‘bezoedelen’, kon hij dat ook vrijelijk doen.

Nieuwe edities en herdrukken
Hoe Bourignons manuscripten in 1680 van Lütetsburg naar Amsterdam kwamen, is

niet bekend. Het is niet uitgesloten dat Bourignon en Poiret de pakketten meenamen,

toen zij in september 1680 Lütetsburg verlieten. Maar het is ook mogelijk dat Tiellens

na hun vertrek de manuscripten opstuurde naar Lodewijk de Bruyn, zijn Amsterdamse

zaakwaarnemer. In alle gevallen zal Poiret de overgeleverde stukken eerst hebben

moeten inventariseren. Vervolgens moesten de nog onuitgegeven brieven worden

gesorteerd en thematisch worden geordend. Daarna kon een begin worden gemaakt

met de redactie en het persklaar maken van de manuscripten. Poiret lette hierbij meer

dan tevoren op de uniformering van de spelling. In de eerste uitgaven was daaraan

weinig aandacht besteed.50 In sommige gevallen structureerde hij alsnog Bourignons

langere geschriften door in de tekst paragraafjes of tussenkopjes in te lassen.51

Geheel in de geest van Bourignons veeltalige publicatiebeleid bereidde Poiret, in

samenwerking met Van de Velde en Tiellens, ook een reeks Nederlandse en Duitse

uitgaven van haar geschriften voor.52 Voor deze edities konden zij ten dele gebruik-
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maken van vertalingen die reeds voor Bourignons dood gereed waren gekomen. Om het

aantal Duitse uitgaven op peil te kunnen brengen besloten zij tevens een beroep op

Schmeuser te doen. Ook dat is een indicatie dat in ieder geval een deel van het oude

netwerk rond Bourignon in stand bleef. Schmeuser vertaalde vier Franse werken van

Bourignon in het Duits.53 De uitgave van Latijnse edities was niet langer een optie, wat

zich laat begrijpen uit de opmars van het Frans als de internationale geleerdentaal. Van

zijn aanvankelijke voornemen om alle werken van Bourignon ook in het Nederlands en

Duits uit te brengen, moet Poiret later zijn teruggekomen.54 Zeven werken van

Bourignons hand verschenen uiteindelijk wel in het Frans maar niet in de aangekon-

digde vertalingen.55

Hoezeer Poiret zich ook na Bourignons dood nog met haar zaak identificeerde,

blijkt wel uit het voorwoord van de Franse editie van haar geschrift tegen de quakers

(1682) en uit de uitgave van het tweede deel van Temoignage de Verité (1684). In het eerst-

genoemde geschrift nam Poiret nogmaals met kracht stelling tegen de lutherse predi-

kanten in Sleeswijk-Holstein, die niets dan laster over Bourignon verspreid hadden. In

de ogen van Poiret waren de meesten van hen farizeeërs, ja zelfs ‘valse profeten’, die er

prat op gingen de geest van Jezus Christus te hebben maar die in het geheel niet

hadden. De grootste, kwaadaardigste, meest onbehouwen lasteraar die ooit op aarde

rond gewandeld had, was wel ‘Reverendus Dominus Herr Magister Georgius Henricus

Burchardus, predicant am Thumb zu Slesvic im Holstein’, die twee boekbanden vol leugens

had gepubliceerd, aldus Poiret.56 In het tweede deel van Temoignage de Verité nam hij de

brieven op die Bourignon tijdens haar verblijf in Sleeswijk-Holstein aan hertog

Christiaan Albrecht, aan diens adviseurs en aan de Deense koning Christiaan V geschre-

ven had. In deze brieven pleitte Bourignon voor de erkenning van haar rechten op de

door De Cort nagelaten goederen op Noordstrand en vroeg zij de beide landsheren van

Sleeswijk-Holstein toestemming om Burchardus en Ouw van repliek te mogen dienen.

Op het moment van publicatie, in 1684, hadden de apologetische brieven hun actuali-

teitswaarde allang verloren. Niettemin lijkt Poiret met terugwerkende kracht te

hebben willen demonstreren dat Bourignon in haar recht stond. Hij voorzag het werk

zelfs van een opdracht aan koning Christiaan V.57

Tot de door Poiret uitgegeven geschriften van Bourignon behoorden naast diverse

briefpublicaties ook de twee autobiografische geschriften die zij in respectievelijk 1663

en 1668 geschreven had en die tot dan toe slechts in kleine kring in manuscript gecircu-

leerd hadden. Door beide geschriften te publiceren konden buitenstaanders voor het

eerst kennisnemen van Bourignons levensverhaal. Voorin de uitgave van La Parole de

Dieu nam Poiret nog een aantal brieven op van Nicolas Lambert, haar vroegere pastoor

en biechtvader in Rijsel, en van Aimé Coriache, de toenmalige vicaris-generaal van

Mechelen. In de betreffende brieven autoriseerden beide rooms-katholieke geestelijken

Bourignons gezagsaanspraken.58

Dankzij Poirets inspanningen kwamen tussen 1681 en 1685 twintig nieuwe titels en

twaalf herdrukken uit. Tellen we de diverse vertalingen mee, dan komt het aantal

uitgaven in die periode op een totaal van 76 (tegen 60 in de jaren van 1669 tot en met

1680).59 Uitgaande van een gemiddelde oplage van 750 stuks per boek moeten in vijf

jaar tijd in totaal meer dan vijftigduizend exemplaren gedrukt zijn.60 Dankzij de

gelden uit de nalatenschap van Bourignon en de financiële ondersteuning die Bode

bleef bieden, zal de financiering van die nieuwe uitgaven geen probleem zijn geweest.
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Tabel 17.1 Overzicht van de verschillende edities, 1681-1685

Frans Nederlands Duits Latijn

nieuwe titels 26 14 24 0

herdrukken 5 7 0 0

totaal 31 21 24 0

Wat betreft de opmaak, typografische uitvoering en formaatkeuze streefde Poiret

zoveel mogelijk naar continuïteit en dus herkenbaarheid. Zo liet hij Dirk Boeteman en

Christoffel Cunradus, de Amsterdamse drukkers die eerder voor Bourignon gewerkt

hadden, het drukwerk verzorgen.61Op de titelbladen van alle nieuwe uitgaven werd het

lelievignet afgedrukt. Uitgevers bleven Pieter Arentsz. en Jan Rieuwertsz. Nieuw was

dat de Duitse en Franse edities van Bourignons werk vanaf 1684 ook bij Herman von

Sand in Frankfurt am Main verschenen. Deze Duitse boekhandelaar-uitgever had,

evenals Arentsz. en Rieuwertsz., een duidelijke voorkeur voor mystiek-piëtistische

uitgaven en verkocht al sedert 1679 boeken van Bourignon.62

Alle nieuwe uitgaven voorzag Poiret van een voorwoord waarin hij het betreffende

werk bij de lezer introduceerde. Hierin liet hij zich als apologeet van Bourignon

kennen, maar in een enkel geval greep hij de voorrede ook aan om zijn eigen maat-

schappijvisie te ventileren en zich als anti-philosophe te manifesteren.63 Zo zette hij zich

in het (anonieme) voorwoord van Avertissement d’Antoinette Bourignon, Addressé au peuple

contre la secte des Trembleurs af tegen de politieke filosofie van zijn Engelse tijdgenoot

Thomas Hobbes. Poiret diskwalificeerde deze als ‘Tyrannique’ en ‘Diabolique’, omdat

het hoogste gezag volgens Hobbes gebaseerd was op de goedkeuring van het volk en op

de denkbeeldige hypothese dat ieder mens krachtens het natuurrecht alle dingen bezat,

en een ieder die hem dat bezit betwistte, mocht doden.64 Het traktaat zelf voorzag

Poiret van een nieuwe ondertitel waarin hij duidelijk maakte dat dit geschrift meer

behelsde dan een aanval op de quakers.65

Ten slotte publiceerde Poiret in 1683 nog, zonder bekend te maken dat hij de auteur

was, een zeshonderd pagina’s tellende biografie van Bourignon, getiteld La vie continuée

de Damlle. Antoinette Bourignon. Deze levensbeschrijving omspant anders dan de hoofdti-

tel doet vermoeden haar hele leven, vanaf haar geboorte tot aan haar dood. Poiret

baseerde zich hiervoor niet alleen op Bourignons autobiografische geschriften, haar

brieven en allerlei stukken die hij in haar nalatenschap aantrof, maar ook op zijn eigen

waarnemingen en ervaringen en op wat hij van anderen over haar gehoord had. Dit

resulteerde in een gedetailleerd maar tevens geïdealiseerd portret waarin Poiret het

leven van de zo hogelijk door hem bewonderde juffrouw Antoinette Bourignon aan de

lezer ten voorbeeld stelde en zijn biografie van haar met tal van voorbeelden lardeerde

om haar deugdzaamheid en goddelijke gaven te demonstreren.66 Daarmee volgde hij

een in het spirituele milieu gebruikelijke praktijk om zijn perceptie van Bourignon als

levende heilige uit te kunnen dragen.67

zorg voor de nalatenschap

507



Integrale heruitgave
In 1684 verschenen Bourignons laatste Franstalige geschriften in druk.68 Voor Poiret was

daarmee het werk echter nog niet ten einde. Zijn ‘monument’ voor Bourignon zou pas

compleet zijn als er ook een integrale heruitgave van haar oeuvre voorhanden was. Hij

trad daarvoor waarschijnlijk al in 1683 in onderhandeling met Arentsz. en Rieuwertsz.

Beide boekverkopers adverteerden het jaar daarop in de Catalogus librorum novissime

impressorum, een magazijn- en fondscatalogus-in-afleveringen van de firma Janssonius

van Waesberge, voor de op stapel staande 25-delige Franse, Nederlandse en Duitse uit-

gaven van het werk van Bourignon.69 Maar deze integrale uitgaven zouden uiteindelijk

niet bij Arentsz. en Rieuwertsz. verschijnen. Poiret vond de beide boekverkopers als uit-

gevers te onbeduidend. Hij gaf de voorkeur aan een ‘Libraire de renom’, zo berichtte hij

in april 1685 aan de redacteur van Nouvelles de la République des Lettres, Pierre Bayle.70

De uitgever die Poiret voor de uitgave van Bourignons verzamelde werk op het oog

had, was de erudiete Amsterdamse groothandelaar Hendrik Wetstein, telg uit een

beroemd Basels geleerdengeslacht. Poiret was met de protestantse familie bevriend

geraakt toen hij van 1663 tot 1667 in Basel studeerde. Hij liep in die jaren college bij

Johann Rudolph Wet(t)stein, hoogleraar Nieuwe Testament, en om wat bij te verdienen

gaf hij diens kinderen Franse les.71 Een van die kinderen was Johann Heinrich, die in

1669 op twintigjarige leeftijd naar Amsterdam kwam om bij Daniel Elzevier in de leer

te gaan.72 In 1676 begon hij onder de naam (Johan) Hendrik Wetstein zijn eigen boek-

handel annex uitgeverij, aanvankelijk in de Nes, later in de Kalverstraat.73 Wetstein

bouwde snel internationale faam op als boekverkoper en uitgever van overwegend

Latijnse en Franstalige boeken op het terrein van de filosofie, theologie en klassieke

letterkunde.74 Daarnaast legde hij zich toe op de uitgave van stichtelijke en mystieke

werken.75 Zo verschenen bij hem Alle Theosophische Wercken (1682) van Jacob Boehme en

diverse vertalingen in het Nederlands en Duits van de geschriften van de Engelse mysti-

ca en profetes Jane Leade.76

Wetstein was bereid om de restexemplaren van Bourignons Franse uitgaven onder

zijn naam op de markt te brengen. In 1686 verschenen bij hem in negentien delen Toutes

les oeuvres de Mlle Antoinette Bourignon.77 De oude titelbladen van de afzonderlijke werken

met daarop de namen van Arentsz. en/of Rieuwertsz. waren gehandhaafd. Wel was

ieder deel voorzien van een nieuw titelblad waarop naam en adres van Hendrik

Wetstein prijkten. Op 14 maart 1686 berichtte Poiret niet zonder trots aan Bayle:

Les oeuvres de Madlle Bourignon ayant été tout fraichement, depuis environ trois

mois, reduites en un corps, et divisées en dis neuf volumes avec de nouveaux titres

qui portent le nom du Sr Henry Wetstein a Amsterdam.78

In een aan het eerste deel van Bourignons verzamelde werk toegevoegd ‘Avis’ legde

Poiret de lezers uit wat hij met de heruitgave beoogde:

Afin que ceux qui désirent d’avoir toutes les oeuvres de Madlle Bourignon, & qui

voudroient les disposer & les lire avec quelque ordre [...] on les a rangé en dix neuf

volumes & l’on a fait imprimer part les titres de leurs contenus, pour les mettre à

la tête de chacun d’eux.79
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Wie niet in alle delen maar slechts in een bepaald werk geïnteresseerd was, kon ook zijn

voordeel doen met de heruitgave. Want, zo hield Poiret de lezer voor, ‘on les debite sepa-

rément aussi bien que conjointement’.80

Het eerste deel van Bourignons verzamelde werk voorzag Poiret van een Apologie

van meer dan tweehonderd pagina’s, ‘pour sa personne & pour la doctrine’. Deze apolo-

gie ging vooraf aan Bourignons autobiografische geschriften. In het tweede deel van

haar verzamelde werk nam Poiret zijn levensbeschrijving van haar op. Noch bij de

Apologie noch bij de biografie vermeldde hij dat hij zelf de auteur was. Aan het negen-

tiende en laatste deel van Bourignons verzamelde werk voegde Poiret ten slotte nog een

Franse vertaling toe van een geschrift van Hans Engelbrecht, een lutherse lakenwever

uit Brunswijk die in 1622 gestorven was maar weer tot leven was gekomen. Hij had

daarna, ten tijde van de Dertigjarige Oorlog, als profeet en boeteprediker van zich doen

spreken. Vanaf 1624 tot aan zijn dood in 1642 doorkruiste Engelbrecht heel Noord-

Duitsland om zijn medemensen te informeren over zijn extatische ervaringen en hen

tot een heilige levenswandel op te wekken.81 Het achter Bourignons Avis et instructions

salutaires opgenomen geschrift van zijn hand was een gedicht over de drie standen, dat

reeds in 1680 bij Pieter Arentsz. verschenen was onder de titel Divine Vision & Revelation

des Trois Etats, L’Ecclesiastique, le Politique, & l’Oeconomique.82 De heruitgave van Engel-

brechts werk in Bourignons oeuvre verraadt niet alleen Poirets voorliefde voor wat

hijzelf ‘theodidactes’ noemde, maar doet ook vermoeden dat hij degene was geweest die

Engelbrechts geschrift in het Frans vertaald had.83
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In 1685, een jaar na de Franse uitgave van Avis et instructions salutaires, bracht

Wetstein met Arentsz. de Nederlandse editie van dit werk uit, zonder toevoeging van

Engelbrechts geschrift. Voor Wetstein was de uitgave van Bourignons Heylsame raadge-

vingen het eerste en enige boek van haar hand, dat hij met Arentsz. uitgaf. In 1686

kondigde Wetstein nog zes nieuwe Nederlandse edities aan van Bourignons werken.

Deze zijn echter nooit in druk verschenen. Tevens afficheerde hij zich vanaf 1686

nadrukkelijk als de boekverkoper bij wie de tot dan toe verschenen Nederlandse titels

van Bourignons werken te koop waren.84De restexemplaren van deze edities ondergin-

gen een vergelijkbaar procedé als de Franse uitgaven en ook hiervan bracht Wetstein

een integrale heruitgave uit onder de titel Alle de Werken van Anthoinette Bourignon.85

Hoeveel boeken van Bourignon nog voorradig waren toen Wetstein besloot om de

Franse en Nederlandse restexemplaren opnieuw op de markt te brengen, en wie de

kosten voor zijn rekening nam, is niet bekend. Evenmin of alle exemplaren die boek-

verkopers in en buiten Amsterdam in voorraad hadden, teruggehaald werden of dat de

heruitgave zich beperkte tot de bij Arentsz. en Rieuwertsz. en de nog bij vrienden en

kennissen opgeslagen exemplaren.86 Onduidelijk is ook bij wie de rechten op de uitga-

ven berustten: bij Pieter Arentsz. en Jan Rieuwertsz., die tot 1685 als uitgevers van de

werken van Bourignon waren opgetreden, of bij Pierre Poiret, de enige nog levende

representant van het gezelschap dat na Bourignons dood de zorg voor haar nalaten-

schap op zich had genomen.87

De laatste twee getrouwen: Volckert van de Velde en Pierre Poiret

Gelet op Bourignons testamentaire beschikking lag het voor de hand dat de sociëteit

van ware christenen ontmanteld zou worden wanneer alle nog onuitgegeven geschrif-

ten van haar hand in druk verschenen zouden zijn. Toch gebeurde dat niet, althans niet

direct. Nog in 1684 vestigden Poiret en Van de Velde een leefgemeenschap op het plat-

teland, waar buiten de voormalige adepten van Bourignon ook nieuwkomers welkom

waren. Per 1 mei huurden zij hiertoe een hofstede in de buurt van Heemstede.88

Ten tijde van de verhuizing naar Heemstede was Poiret 38 en Van de Velde 66. Wat

kan hen ertoe bewogen hebben om de stad achter zich te laten en opnieuw een kleine

leefgemeenschap te vormen? Hadden zij wellicht genoeg van de slepende rechtszaak

met de familie Tiellens? Speelden misschien economische afwegingen een rol. Het

leven in een kleine zelfvoorzienende gemeenschap op het platteland was ongetwijfeld

goedkoper dan het leven in de stad. Of wilden zij alsnog proberen om in hun persoon-

lijk leven inhoud te geven aan de door Bourignon gepropageerde idealen? In welke

mate haar religieuze gedachtegoed een bindende rol vervulde, of de gemeenschap er

een leefregel op na hield, en wat de criteria waren waaraan eventuele nieuwkomers

moesten voldoen, is echter niet bekend. Veelzeggend is wel dat de hofstede door Poiret

en Van de Velde ‘het Clooster’ genoemd werd.89 Die naam behield de buitenplaats ook

nadat de leefgemeenschap was opgeheven.90

‘Het Clooster’
Uit de bewaard gebleven boedelpapieren van Van de Velde blijkt dat hij als hoofdhuur-

der van ‘het Clooster’ optrad. Hij betaalde, zoals in die tijd gebruikelijk was, de huur
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voor een jaar vooruit. Door de verkoop van het eertijds aan Bourignon toebehoord

hebbende land op Noordstrand en de inkomsten uit huur en rente had hij zijn batig

saldo geleidelijk aan zien toenemen.91 Met dit door Van de Velde, als de laatste nog

levende representant van de sociëteit van ware christenen, ingebrachte kapitaal lijkt de

financiële basis van de nieuwe gemeenschap te zijn gelegd. Bedroeg de telling van zijn

rekening in de grootboeken van de Amsterdamse Wisselbank eind 1683 nog 35.000

gulden in 1684 was daar nog maar een kwart van over. De totale somma bedroeg toen

slechts 8700 gulden.92

De door Van de Velde nagelaten boedelpapieren werpen tevens enig licht op de

omvang en de samenstelling van de nieuwe leefgemeenschap.93 De op ‘het Clooster’

wonende groep telde circa tien personen die uit verschillende landen en kerkgenoot-

schappen afkomstig waren. Onder hen bevonden zich diverse personen die Bourignon

persoonlijk gekend hadden en die vertrouwd waren met haar geschriften: François de

Bragelongue, Gustaaf Adolf von Baudissin, die zijn functie van generaal moet hebben

neergelegd, en de gezusters Machteld en Elisabeth van Dam, dochters van dr. Johannes

van Dam uit Utrecht.94 Machteld van Dam was, zo blijkt uit de brieven van Bourignon,

een kennis van Van de Velde.95 De gebroeders Boeteman, die na 1680 nauw betrokken

bleven bij de druk van Bourignons werk, lijken eveneens aan de gemeenschap gelieerd

te zijn geweest. In de papieren van Van de Velde duiken verder nog de namen op van

Dijtie en Annetie Gerrits, Sijmon Compeer, Willem Floris en Johanna Hottenus uit

Noordwijk.96 Juffrouw Hottenus (Holthenus), die afkomstig was uit een bekend

remonstrants predikantengeslacht, was de weduwe van de in 1674 overleden remon-

strantse dominee Wilhelmus Bijsterus sr.97Zij nam in november 1684 haar intrek in ‘het

Clooster’.98 Twee maanden daarvoor had Johan Volrad Kettler vanuit Berum in Oost-

Friesland, samen met zijn vrouw en dochter, een bezoek gebracht aan de vrienden in

Heemstede.99 Kettler kwam niet alleen om zaken met Van de Velde te bespreken, maar

ook om zijn bewondering voor Bourignons geschriften met hem te delen.

Tijdens zijn verblijf in ‘het Clooster’ verslechterde de gezondheid van Van de Velde.

Hij had een wond op zijn been die ondanks aderlatingen niet meer wilde helen. Op 22

december 1684, acht maanden na zijn vestiging in Heemstede, overleed hij. Vier dagen

later werd hij in zijn nieuwe woonplaats begraven.100 Wat zijn dood voor consequenties

had voor de overige bewoners van de hofstede, werd duidelijk na de opening van het

testament dat hij kort voor zijn dood had opgesteld.101 Hieruit bleek dat Van de Velde

geen testamentaire voorzieningen had getroffen om het voortbestaan van de gemeen-

schap op ‘het Clooster’ veilig te stellen. Was dat misschien omdat de door Bourignon

nagelaten manuscripten inmiddels vrijwel allemaal in druk verschenen waren, en Van

de Velde daarmee ontslagen was van de verplichting om de sociëteit van ware christe-

nen in stand te houden? Had hij wellicht lering getrokken uit de conflicten die het

gevolg waren geweest van de wilsbeschikkingen van Bourignon en Tiellens?102 Of

hadden zijn medebewoners in Heemstede onvoldoende animo getoond om eventueel

zonder hem door te gaan?

Wilsbeschikkingen
Voor diverse vrienden en vriendinnen alsmede voor zijn neven en nichten had Van de

Velde legaten bestemd.103 Tot universeel erfgenaam had hij echter niet een van zijn

geestelijke broeders of zusters benoemd, maar twee instellingen: de diakenen van de
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remonstrantse gemeente te Amsterdam en de regenten van het op de Prinsengracht

gevestigde Aalmoezeniersweeshuis. Zij erfden elk voor de helft en zij verkregen tevens

wat Tiellens indertijd op bepaalde voorwaarden vermaakt had aan zijn bloedverwan-

ten, die dat echter niet hadden aanvaard.104 De beslissing om uitgerekend de remon-

strantse gemeente te verkiezen is opmerkelijk. In tegenstelling tot zijn echtgenote

Anna Stoffels was Van de Velde namelijk nooit lid geweest van de remonstrantse kerk.

Voelde hij zich aan het eind van zijn leven toch het meest verbonden met dit kerkge-

nootschap? Of was het veeleer zo dat persoonlijke connecties een doorslaggevende rol

gespeeld hadden? Via de weduwe Bijsterus liep er namelijk een directe lijn van ‘het

Clooster’ naar de Amsterdamse remonstrantse gemeente, waar haar zoon Henricus

Bijsterus predikant was.105 Van de Veldes keuze voor het neutrale Aalmoezenierswees-

huis, waar de kinderen uit de armste families zaten, is eveneens opvallend. ‘De

Oranjeappel’, het in 1675 te Amsterdam opgerichte weeshuis van de collegianten waar-

in de vier jongste kinderen van zijn zuster Rijckje waren ondergebracht, was een voor

de hand liggender optie geweest.106

Op het couvert van het testament uitte Van de Velde nog de wens dat Poiret, ‘zijn

zeer familiare vriend’, en de andere vrienden in ‘het Clooster’ mochten blijven wonen

voor de periode dat de huur vooruitbetaald was. Het testament zelf liet Van de Velde

opbergen in een ijzeren geldkist ten huize van zijn neef Gerrit Ramsberg in de

Warmoesstraat tegenover de Papenbrugsteeg te Amsterdam. De erfgenamen konden de

sleutels van die kist ophalen bij Gerard Bode, aan wie Van de Velde deze in bewaring

gegeven had.107 Klaarblijkelijk maakte dus ook Bode nog altijd deel uit van het eertijds

rond Bourignon gevormde netwerk.

De laatste wil van Van de Velde impliceerde dat de sociëteit der ware christenen ten

langen leste ontbonden werd. Toch blijkt uit zijn testament dat hij een deel van

Bourignons nalatenschap voor drie van zijn voormalige medebroeders wenste te

behouden. Alle ‘goederen, diemes ofte landerijen’ op het eiland Noordstrand, ‘eertijts

gehoort hebbende aen D. Hr Christiaen de Cort za. en door denselven aen Juffr.

Antenette Bourignon za. gemaeckt’ legateerde hij aan Baudissin, De Bragelongue en

Poiret.108 Meer dan een papieren claim kan dit niet zijn geweest, want al in 1678 had het

hof van Gottorp geoordeeld dat de nalatenschap van De Cort van nul en generlei waarde

was.109

Tekenend voor de bijzondere relatie met Poiret is dat Van de Velde hem kort voor

zijn dood zijn persoonlijke bezittingen schonk, ‘als eene schuldige remuneratie voor
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veeljarige trouwe diensten en assistentien’.110 De donatie omvatte alle in Amsterdam en

Heemstede aanwezige meubelen, huisraad en inboedel, zijden, linnen en wollen

kleding, juwelen en kleinoden. Voorts gaf Van de Velde Poiret al zijn gebonden en onge-

bonden boeken en geschriften en papieren, ‘waer onder hy wel expresselyk was begry-

pende alle de manuscripta van sal.r Juffr: A.B’.111 Ten slotte schonk hij zijn vriend zijn

twee ‘grote printe-boecken’, al het ‘wit papier tot schryven of drucken dienstig’ en alle

‘provisien en voorraet van spys; dranck etc’ alsmede de contante penningen. Tevens

memoreerde hij dat aan Poiret nog duizend gulden uit de erfenis van Tiellens moest

worden betaald.112

Overeenkomstig de wens van Van de Velde wilde Poiret na diens dood voorlopig op

‘het Clooster’ blijven wonen. Maar door de tegenwerking van de familie Tiellens kon hij

geen gebruikmaken van de gelden die Van de Velde voor de huishouding ter beschik-

king gesteld had. Hierdoor kwam Poiret al snel in financiële nood te verkeren.113 Om die

reden besloot hij eind februari 1685 de meubels te verkopen en de hofstede te verlaten.

Ofschoon hij op 10 maart 1685 uit handen van de executeurs toch de duizend gulden

ontving die hem door Tiellens gelegateerd waren, kwam Poiret niet meer op zijn voor-

nemen terug.114 Rond 1 april 1685 verliet hij het platteland en keerde hij terug naar

Amsterdam.115 Mogelijk betrok hij toen een kamer aan het Singel boven de drukkerij

van de gebroeders Boeteman, bij wie hij al eerder, in 1679, een aantal maanden had inge-

woond.116

Poirets terugkeer naar Amsterdam markeerde het definitieve einde van de op ‘het

Clooster’ gevestigde leefgemeenschap. Daarmee verloor de groep die Bourignon nog

persoonlijk gekend had en die de door haar gepropageerde idealen naar alle waar-

schijnlijkheid was blijven koesteren, haar basis.117 Poiret had dit moment al in 1683

voorzien. In maart van dat jaar liet hij Chateauvieux, die vanuit Genève contact met

hem gezocht had, weten dat het aantal gelijkgestemde zielen nog maar op de vingers

van één hand te tellen was:

mais je ne m’étonne plus que vous ne trouviez personne de vos sentimens: a peine

en trouvons nous trois ou quatre dans cette grande ville, ou plutot dans toute la

hollande, meme dans tout le monde.118

Zelf bleef Poiret vasthouden aan de vrome levenswijze die Bourignon had voorgeschre-

ven. Hij trok zich in 1688 terug op het platteland in Rijnsburg, waar hij een huis en tuin

kocht en met enkele vrienden een kleine kloosterlijke samenleving vormde.119 Dat hij

zich uitgerekend in dit dorp vestigde, zal geen toeval zijn geweest. Rijnsburg was nog

altijd het landelijke verzamelpunt van de collegianten en daarmee het centrale lichaam

van wat Johannes Bredenburg als de algemene christelijke kerk beschouwde.120 Het is

echter zeer de vraag of Poiret nog enige affiniteit voelde met de collegiantenbeweging,

die tussen 1640 en 1690 steeds meer doortrokken was geraakt van een filosofisch ratio-

nalisme dat grote gelijkenis vertoonde met het gedachtegoed van Spinoza, maar waar-

van Poiret niets moest hebben.121 De aankoop van het huis in Rijnsburg zou later nog

tot speculaties leiden, als zou Poiret dankzij Bourignons erfenis een vermogend man

zijn geworden.122 Hij had echter, zoals we hiervoor gezien hebben, geen cent van haar

geërfd. Waarschijnlijk dankte Poiret zijn vermogen aan zijn rond 1688 overleden echt-

genote, van wie hij zich in 1678 op aanraden van Bourignon met zoveel moeite had afge-
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keerd.123 Naar het schijnt had Claudia Kin haar man tot universeel erfgenaam

benoemd.124

Tijdens zijn verblijf in Rijnsburg bleef Poiret Bourignons ideeën propageren, in

zijn geschriften, in zijn brieven aan andere geleerden en religieuze dissidenten in

Engeland, Schotland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, en in zijn gesprekken met

bezoekers uit binnen- en buitenland.125 Alsof hij zich als laatste discipel persoonlijk

geroepen voelde om de herinnering aan haar persoon en aan haar gedachtegoed levend

te houden. Opvallend is bijvoorbeeld hoe hij nog in 1703, in een ontmoeting met de

Duitse student Gottlieb Stolle, het gesprek steeds weer op Bourignon wist te bren-

gen.126

In 1719 overleed ten slotte ook Poiret. In zijn testament had hij bepaald dat zijn

vrienden na zijn dood zijn bibliotheek moesten beheren. Hierdoor bleef de boekerij, die

geregeld door andere geleerden, mystici en theosofen geraadpleegd werd, nog dertig

jaar in Rijnsburg.127 Deze bibliotheek werd in 1748 samen met de ‘bibliotheek’ (!) van

Bourignon geveild.128 Hieruit kan worden afgeleid dat de boeken en manuscripten van

Bourignon die Van de Velde destijds aan Poiret vermaakt had, in diens bibliotheek

bleven totdat deze halverwege de achttiende eeuw verkocht werd. Pas daarna, en niet

eerder, kunnen zij in bezit zijn gekomen van de Amsterdamse remonstrantse gemeen-

te, die de collectie thans in bruikleen heeft gegeven aan de bibliotheek van de univer-

siteit van Amsterdam. Dat Bourignons manuscripten in zo groten getale zijn overgele-

verd, was dus voor een belangrijk deel te danken aan de wijze waarop Van de Velde en

Poiret haar schriftelijke nalatenschap bleven koesteren.

Het zal duidelijk zijn dat ten minste drie volgelingen van Bourignon haar ook na

haar dood nog trouw bleven: Tiellens, Van de Velde en Poiret. Gedrieën bleven zij hun

leven in dienst stellen van de door haar gepropageerde idealen. Poiret heeft daarenbo-

ven een cruciale rol in Bourignons Nachleben gespeeld. Hij nam de uitgave van haar nog

onuitgegeven geschriften op zich en zag er tevens op toe dat haar verzamelde werken

opnieuw werden uitgebracht door een gerenommeerde Amsterdamse uitgever. Het

hiervoor vereiste kapitaal moet ten dele door Bourignon zelf en ten dele door Tiellens

en Van de Velde geleverd zijn. Zij bleken bereid te zijn ook na Bourignons dood de soci-

ëteit van ware christenen in stand te houden en bruuskeerden hiervoor zelfs hun eigen

bloedverwanten. Zonder de hulp van Poiret hadden zij echter nooit gehoor kunnen

geven aan de opdracht die in Bourignons testament besloten lag.

Poiret, kamergeleerde en gewezen predikant, beschouwde zichzelf als Bourignons

spirituele erfgenaam. Hij zorgde niet alleen voor de postume uitgaven van haar

geschriften maar hij verdedigde en systematiseerde ook haar gedachtegoed. Bovendien

bracht hij haar leven opnieuw onder de aandacht van een internationaal lezerspubliek

door in drie talen een biografie over haar uit te brengen. Het moeten die activiteiten

zijn geweest die hem voor iemand als Pierre Jurieu tot het nieuwe hoofd van de ‘sekte’

maakte. Veeleer dan de leider van een groep, die feitelijk niet meer bestond, was Poiret

echter degene die Bourignons aanspraak op een religieuze spreekpositie voorlopig

veiligstelde. Op die manier behoedde hij haar voor de anonimiteit. Maar hij deed meer

dan dat door haar postuum ook de publieke erkenning te geven waarop zij volgens hem

recht had.
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hoofdstuk 18 Canonisering en marginalisering

Je crois bien que les hommes jugeront encore diversement de moy; mais il n’importe,

pourvû qu’il soit agréable à Dieu.

Antoinette Bourignon, L’Appel de Dieu II,

brief 17 (21-9-1675), p. 87.

Welke betekenis moest er aan Antoinette Bourignon worden toegekend? In de strijd

die hierover na haar dood ontbrandde, eiste Pierre Poiret een hoofdrol op. Als discipel

van Bourignon wilde hij de herinnering aan haar persoon en gedachtegoed levend

houden. Daarom zag hij erop toe dat haar verzamelde werk in 1686 bij de gerenom-

meerde Amsterdamse uitgever Wetstein verscheen, stelde hij haar leven te boek en

systematiseerde hij haar denkbeelden. Om de integrale uitgave van haar geschriften

ook onder de aandacht van het intellectuele lezerspubliek te brengen, liet Poiret in

gezaghebbende tijdschriften voorpublicaties plaatsen waarin hij het leven en werk van

Bourignon kort toelichtte. Zijn oordeel over haar stuitte in deze kringen echter al snel

op kritiek. Pierre Bayle bijvoorbeeld, ook in andere opzichten Poirets tegenstrever, liet

in zijn Dictionaire historique et critique (1697) weinig heel van Bourignons persoon en

gedachtegoed.1 Het gezag dat binnen de intellectuele geschiedenis aan de Dictionaire

werd toegekend, maakte dat Bayle een duidelijk stempel kon drukken op de histori-

sche beeldvorming rond Bourignon.2

Kort voor 1700 tekenden zich dus al twee volstrekt tegengestelde visies op

Bourignons leven en werk af, die in belangrijke mate de receptiegeschiedenis rond

haar persoon zijn blijven bepalen. De ene omarmde het religieuze gedachtegoed van

Bourignon en prees en idealiseerde haar persoon. De andere had geen waardering voor

dat gedachtegoed en signaleerde een opmerkelijke discrepantie tussen het denken en

het handelen van Bourignon. Beide visies lijken elkaar uit te sluiten. Toch zouden zij

tot in de negentiende eeuw naast elkaar blijven bestaan. Van der Linde heeft zich hier-

van echter geen rekenschap gegeven. Hij deed het voorkomen alsof de receptie van

Bourignon zonder omwegen het spoor volgde dat reeds in 1697 door Bayle was inge-

zet.3 Niets is echter minder waar.

Het debat over de betekenis die Bourignon moest worden toegekend, was niet

louter en alleen een intellectuele aangelegenheid. Voor Poiret vloeide die vraag direct

voort uit de religieuze praxis waarin hij zich door het lezen van Bourignons geschrif-

ten tegoed kon blijven doen aan haar kennis en wijsheid. Zolang Poiret leefde, liep er

via zijn persoon een directe verbindingslijn tussen de wereld van de geleerden en die

van de vromen. Het was mede aan zijn persoonlijke contacten te danken dat nog tot in

de achttiende eeuw in het internationale mystiek-piëtistische milieu belangstelling

bleef bestaan voor Bourignons gedachtegoed. Met enige regelmaat wierpen zich in
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verschillende landen nieuwe adepten op die haar werk vertaalden, opnieuw uitgaven

of haar denkbeelden publiekelijk verdedigden. In 1717 verscheen zelfs nog een tweede

integrale heruitgave van de Franse en Duitse edities van Bourignons werken. Maar

terwijl bepaalde personen of groeperingen zich Bourignons denkbeelden, of bepaalde

elementen daaruit, toe-eigenden, zetten representanten van de gevestigde kerken zich

er juist fel tegen af. In Schotland bestempelde de generale synode dertig jaar na

Bourignons dood ‘Bourignonism’ of ‘Bourignianism’ zelfs officieel tot ketterij. Al die

commotie over een dode auteur, die tijdens haar leven weliswaar omstreden was maar

wier denkbeelden toen zeker niet wijdverbreid waren, prikkelt de nieuwsgierigheid.

Wat maakte dat Bourignons gedachtegoed na haar dood zo gemakkelijk ingang vond

in bepaalde religieuze milieus en tegelijkertijd zoveel verzet opriep in andere? En in

welke opzichten werkte deze strijd over de betekenis die Bourignon moest worden

toegekend, door in de plaats die zij binnen de kerk- en theologiegeschiedenis kreeg

toebedeeld?

Mystica of fanatica?

De door Poiret samengestelde uitgave van Bourignons verzamelde werken is te

beschouwen als een welbewuste poging van zijn kant om de door hem zo bewonderde

leidsvrouwe in een mystiek-theologische traditie in te schrijven. In dit verband verdie-

nen vooral deel I en II van Toutes les Oeuvres nader aandacht. Zonder zijn eigen naam

prijs te geven bracht Poiret in deze delen Bourignons autobiografische geschriften en

de door hem geschreven apologie en biografie onder één titel samen. Het geheel dien-

de niet alleen ter introductie maar vooral ook ter legitimering van de persoon en het

werk van Bourignon. Om nieuwe lezers te attenderen op haar leven en haar denkbeel-

den schreef Poiret tevens korte artikelen en aankondigingen voor internationale tijd-

schriften. Zo publiceerde hij in 1685 twee stukken over haar in Nouvelles de la République

des Lettres, het tijdschrift van Pierre Bayle.4 In maart 1686 liet hij in de rubriek ‘Livres

nouveaux’ van hetzelfde tijdschrift een aankondiging opnemen van de uitgave van

Bourignons Oeuvres. Tevens stuurde hij een uittreksel van haar werken naar Le Journal

de Leipsic.5

Bayle bemoeide zich niet met de inhoud van Poirets bijdragen, maar liet in zijn

inleidende opmerkingen wel doorschemeren dat hij weinig waardering kon opbren-

gen voor Bourignons denkbeelden. Zo sprak hij over haar ‘pensées fort singuliers’, over

dat ‘espèce de Secte’, en over ‘l’étrange et l’étonnante variété’.6 Toch ruimde Bayle in de

eerste editie van zijn Dictionaire historique et critique een plaats voor Bourignon in. Hij

gebruikte het betreffende artikel echter vooral om naar haar te kunnen uithalen. Daar-

mee bracht hij haar imago een zeer gevoelige slag toe, die ook op de langere termijn in

de beeldvorming rond haar persoon zou blijven doorwerken. De anonieme auteur en

bewonderaarster van een aan Bourignon gewijde studie uit 1876 meende zelfs dat

Bayle haar met zijn ‘assertions ironiques’ de genadeklap gegeven had.7

Kortom, zowel Poiret als Bayle probeerden ieder op hun beurt de publieke opinie

over Bourignon te beïnvloeden. Aan de hand van een korte bespreking van hun beider

geschriften zal ik laten zien hoe zij allebei het gelijk aan hun zijde trachtten te krijgen.
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De visie van Pierre Poiret
De titel die Poiret de eerste twee delen van Bourignons verzamelde werk meegaf, luidt

La vie de Damlle. Antoinette Bourignon. Ecrite partie par elle-méme, partie par une personne de sa

connoissance. In die titel ligt een duidelijke verwijzing besloten naar de middeleeuwse

vitae van religieuzen of heiligen en naar het hagiografische genre. Typerend voor dat

genre is dat een bevoorrechte getuige, ‘iemand die een innige verbondenheid met de

betreffende religieuze of heilige weet te combineren met een zekere mate van objecti-

viteit, het leven van het model vertelt’.8 Zo iemand moet Poiret zich ten overstaan van

Bourignon ook hebben gevoeld. In de levensbeschrijving die hij aan La Parole de Dieu en

Sa vie extérieure toevoegde, herschreef hij haar levensverhaal door nieuwe details toe te

voegen en, meer nog dan zijzelf gedaan had, allerlei evenementen van een symbolische

uitleg te voorzien. In zijn visie stond haar hele leven in het teken van de goddelijke

verlichting die haar als onschuldige en ongeletterde maagd deelachtig was geworden.

Hij had haar leren kennen als het goddelijk licht dat de mensen op aarde terugvoerde

naar Jezus Christus en vandaar naar God zelf. Poiret wierp zich kortom op als de

biograaf die Bourignons ervaringen autoriseerde en deze aan de lezers uitlegde, opdat

zij wisten waartoe God haar gezonden had en zij zich hierdoor zouden laten stichten.

De wijze waarop Poiret Bourignons leven achteraf opnieuw van betekenis voorzag,

laat zich het beste illustreren door een fragment uit de door hem geschreven biografie

te vergelijken met de betreffende passage uit Bourignons autobiografie. Een mooi

voorbeeld is zijn beschrijving van haar voorbereidingen voor de vlucht uit het ouder-

lijk huis in 1636, toen zij aan het door haar vader gearrangeerde huwelijk wilde

ontsnappen.9 Om te laten zien hoe Poiret Bourignons eigen verhaal bewerkte, heb ik

de details die door hem zijn toegevoegd, gecursiveerd. Vetgedrukt zijn de zinsneden

waarin hij de lezers attendeert op de gelijkenissen met het leven van Jezus. Onder-
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streept zijn de passages waarin hij Bourignons lof bezingt door gebruik te maken van

een reeks van tegenstellingen:

Alors cette genereuse et divine fille entre dans sa chambre un Samedy au soir la 

veille de Paques, jette par terre ses oremens, ses joyaux, ses habits, sa coiffure, coupe ses

grands cheveux devant un miroir, foule tout cela à ses pieds avec tout le monde, et

travestie en Ermite aprés avoit un peu someillé, dés le point du jour, au même

temps et au même jour que Jesus Christ êtoit sorty du tombeau pour ne

plus converser que dans le ciel, elle quitte le tombeau du monde avec une ame

toute pure et toute dégagée pour ne plus chercher qu’à s’entretenir avec son Dieu

seulement. O que ce spectacle êtoit rare et en même temps agreable à Dieu et aux

Anges, de voir lors que tout le monde est occupé dans la recherche de la vanité et 

du mensonge, et que les plus grands Docteurs font les plus avant dans ce bour-

bier; de voir un jeune enfant sans science et sans conduite humaine prendre et 

exécuter une si étrange resolution!10

Dit ene voorbeeld illustreert tevens dat Poiret geen stijlmiddel onbenut liet om de

dramatiek te verhogen en de gebeurtenis uit te tillen boven de alledaagse werkelijk-

heid.

Door de ‘ongeletterdheid’ van Bourignon te onderstrepen en haar godskennis en 

-liefde tegenover de letterkennis en ijdelheid van de kerkleraren te plaatsen, maakte

Poiret Bourignon tot een prototype van de door hem bewonderde ‘theodidactes’.11 In

zijn optiek stak de door God verlichte Bourignon met haar kennis alle, altijd weer in

twist vervallende theologen en de door hen voorgestane stromingen naar de kroon:

Een slegte en eenvoudige Dochter die noit gestudeert heeft, heeft meer gedaan

dan sy allen [Pelagianen, halve Pelagianen, Antipelagianen, den H. Augustinus,

en sijn Discipulen, Jansenisten, Molinisten, Antilapsaren, Post-Lapsaren, Univer-

salisten, Particularisten, Arminianen, Gomaristen, Labadisten, daar van geschre-

ven of gesegt hebben] in drie of vier blaaden papier, of om beter te seggen, het is

de Geest van Godt, haar enige meester die in het Heyligdom van dese suyvere ziel

woonde, dewelke de openbaaring van wonderen, en Godt te looven, door de

mont der kleene en eenvoudige, voor de laatste eeuwen behiel.12

Als een van de kerkvaders, bijvoorbeeld Augustinus of Chrysostomus, geschreven zou

hebben wat Bourignon naar buiten bracht, dan zou men hun werk bijna ‘aanbidden’,

aldus Poiret. Maar nu de auteur een ‘Dochter’ is, denkt men dat het weinig om het lijf

heeft. Hij zou echter weleens willen zien dat iemand hem ‘in een van alle de boeken

der geleerde van de gantsche werelt’ iets toonde dat het werk van Bourignon zou

kunnen benaderen.13

In zijn apologetische inleiding op het oeuvre van Bourignon betoogde Poiret dat

het juist omdat het door een vrouw geschreven was, van grote wijsheid en kennis

getuigde. Deze redenering impliceerde overigens niet dat hij aan de essentialistische

noties over het vrouwelijk geslacht tornde. Ook in zijn optiek waren vrouwen van

nature inschikkelijker, ontvankelijker en passiever dan mannen. Maar hieruit volgde

voor Poiret wel dat zij iets op mannen voor hadden. Hun natuur maakte dat zij ontvan-
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kelijker waren voor de goddelijke verlichting. Dat vrouwen minder geleerd waren dan

mannen strekte hen in Poirets optiek eveneens tot voordeel, want hierdoor waren zij

vrij van ijdele en valse metafysische speculaties:

Wie kan, dese saak aangemerkt zijnde, Godt beletten dat hy de Vrouwen en Doch-

ters, niet meer en verre boven de mannen met sijn genaden en geest begaave,

dewijl de mannen door de quade gesteltheyt van haar gemoet, haar selfs tot het

ontfangen van dese soo Goddelijke saken onbequaam maken.14

Onder verwijzing naar Paulus wees Poiret er nog eens op dat God door het dwaze en

het zwakke te verkiezen de wijzen en de sterken te schande wilde maken.

Eventuele kritiek op Bourignons sekse en daarmee op haar autoriteit pareerde

Poiret door alle argumenten die Bourignon tijdens haar leven zelf al had aangevoerd,

in te bedden in een systematisch, diepgravend en erudiet betoog. Tevens attendeerde

hij de lezer op een reeks van bijbelse en historische exempla. Hoe zwak het vrouwelijke

geslacht ook mocht zijn, er waren, zo betoogde hij, door de eeuwen heen altijd vrou-

wen geweest die bewezen hadden dat het hen zelfs voor de grootste zaken niet aan de

vereiste vermogens ontbrak. Poiret verwees in dit verband naar de zuster van Mozes,

de moeder van Samuël, Hulda, Debora, Judit, de maagd Maria, Blandina, Jeanne d’Arc

en Theresia van Avila. Vooral de in 1622 gecanoniseerde Theresia van Avila was een

voorbeeld bij uitstek. Haar heiligheid en gezag stonden niet ter discussie.

Opvallend is dat Poiret Bourignons sekse dus geenszins verdoezelde, maar juist

onderstreepte. Hij presenteerde haar nadrukkelijk als een vrouwelijke auteur en

karakteriseerde haar teksten als geschriften van een vrouw. Zijn waardering voor het

vrouwelijk element zou een indicatie kunnen zijn dat zich hieromtrent iets nieuws

uitkristalliseerde. Het accent lag bij Poiret echter niet op de geleerde vrouw maar op de

vrome vrouw die zo ontvankelijk was voor de goddelijke verlichting en die dankzij

haar godskennis en godsliefde, godvrezende zielen geestelijke bijstand kon verlenen.

Tekenend is dat Poiret zelf een duidelijke voorkeur bleef houden voor geestelijke

raadsvrouwen. Zo zocht hij eerst contact met de Engelse mystica en profetes Jane Leade

(1632-1704) en later met de Franse quiëtiste Madame Guyon (1648-1717), in wier spiri-

tualiteit en gedachtegoed hij veel van Bourignon herkende.15 Poiret komt zelfs de eer

toe Madame Guyon als eerste ‘buitenlander’ te hebben ontdekt.16 Hij trad met haar in

correspondentie om haar geestelijke raadgevingen te kunnen ontvangen en legde zich

vanaf 1704 toe op de uitgave van haar verzamelde werk.17 Mede dankzij zijn inspan-

ningen werd zij het middelpunt van een internationaal spiritueel netwerk met vertak-

kingen in de Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland, Schotland, Duitsland

en Zwitserland.

Gelet op het beeld dat Poiret van Bourignon naar buiten wilde brengen, is ook de

door hem ontworpen portretgravure niet zonder betekenis. Poiret liet deze bij wijze

van frontispice in het eerste deel van haar verzamelde werk opnemen. De tekening die

eraan ten grondslag lag, had hij zelf gemaakt.18 In de gekozen voorstelling gaat

Bourignons gezicht min of meer schuil in de zwarte hoofdkap. Hierdoor lijkt het veel-

eer om een ‘icoon’ dan om een realistisch portret te gaan.19 Het is niet bekend of Poiret

bewust gebruikmaakte van een gerichte vorm van representatie om zijn geestelijk

leidsvrouw tot een betrouwbaar en eigentijds religieus vrouwentype te transformeren.
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Hij zal echter niet onkundig zijn geweest van de in zijn tijd uitgebrachte boeken met

kleding van de verschillende religieuze gemeenschappen. Hij kan zich ook hebben

laten inspireren door de portretten van de Franse stichteressen van een geestelijke

gemeenschap. Te denken valt aan Madame de Miramion, die in 1661 een geestelijke

gemeenschap in Parijs stichtte, de Miramionnes, of aan Madame du Buc, een van de

eerste oversten van de Soeurs de la Providence van Rouen.20

Na de persoon van Bourignon verdedigd te hebben, ging Poiret over op haar leer.

Hij maakte voor alles duidelijk dat zij nooit een sekte had willen stichten. Dat onder-

streepte hij later nog eens in zijn bijdrage aan Nouvelles de la Republique des Lettres:

on voit dans les Livres de cette Demoiselle des légions de passages, où elle

proteste qu’elle a en horreur l’érection de toute sorte de Secte [...] jamais elle n’a

attiré personne, et encore moins fait changer quelques-uns de Religion.21

In zijn apologie pleitte Poiret Bourignon ook vrij van de tegen haar ingebrachte

beschuldigingen van socinianisme, als zou zij de H. Drie-eenheid en de goddelijkheid

van Jezus hebben ontkend. Hij onderstreepte dat Bourignons geschriften slechts om

één ding draaiden: ‘de Goddelijke liefde en de nadering tot deselve door de versaaking

van sich selven, van de Schepselen en van de sonde’.22 Haar gedachtegoed maakte haar

in Poirets optiek tot een ware representant van de mystieke theologie, de leer van de

geestelijke volmaaktheid.
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Poiret systematiseerde later de ‘mystieke theologie’, die zich in tegenstelling tot de

‘dogmatische theologie’ op de relationele aspecten van het christelijke denken concen-

treert. Zelf sprak hij in dit verband ook over de ‘Théologie du Coeur’ en verkondigde

hij dat de orthodoxie, ‘ou croyance juste et solide’, slechts een ‘mince part de la religion’

vormde, als zij er al deel van uitmaakte.23 Poiret refereerde hierbij aan het gedachte-

goed van Bourignon.24 In die zin drukte zij een blijvend stempel op zijn intellectuele

ontwikkeling en op zijn eigen werk. Daarnaast bleef hij zich inzetten voor de uitgaven

van andere mystieke auteurs. Dat de Romaanse spiritualiteit zich in de achttiende

eeuw in protestantse landen als Duitsland en Engeland verspreidde, was vooral Poirets

verdienste.25 Als pleitbezorger van de mystieke theologie beijverde hij zich echter voor

een zaak die door het veranderende religieuze klimaat ook met wantrouwen en afkeer

bejegend werd.26 Tegen het einde van de zeventiende eeuw werd mystiek in kerkelijk-

theologische kringen zelfs een verdachte term.27 Individuen en religieuze groeperin-

gen die zich op de goddelijke inspiratie verlieten, werden bovendien meer en meer

geassocieerd met ‘enthousiasme’, dat vanaf het einde van de zeventiende eeuw even-

eens een pejoratieve betekenis kreeg.28 Tezelfdertijd werd in een land als Frankrijk het

quiëtisme weer fel bestreden. Madame Guyon, die deze leer vertolkte, belandde zelfs

in de Bastille. Poirets niet aflatende ijver om Bourignons (en ook Guyons) gedachte-

goed te systematiseren en te integreren in de mystieke theologie stond dus haaks op de

steeds sterker wordende rationaliserende tendensen in de protestantse en de katholie-

ke theologie. Zijn pogingen tot systematisering van Bourignons denkbeelden leidden

daarom op termijn wellicht juist tot de marginalisering van haar gedachtegoed. Daar

stond echter tegenover dat Bourignon, die zelf nooit een leer had uitgewerkt, hierdoor

wel een plaats kreeg toebedeeld in de theologiegeschiedenis. Het is twijfelachtig of

haar die eer zonder de inspanningen van Poiret ooit te beurt zou zijn gevallen.

Het oordeel van Pierre Bayle
Voor zijn artikel over Bourignon in de Dictionaire historique et critique baseerde Bayle zich

onder andere op Poirets biografie. Maar waar Poiret honderden bladzijden lang

Bourignon de hemel in prees, brandde Bayle haar in zeven foliopagina’s af.29 Hij deed

dat niet door openlijk kritiek te leveren maar door een wat badinerende toon aan te

slaan en de aandacht te vestigen op inconsistenties in haar uitspraken en op de discre-

pantie tussen haar denkbeelden en haar handelen. Die was in een aantal opzichten zo

flagrant dat het niet moeilijk was om een negatief oordeel over Bourignon te vellen.

Dat Bayle hierop bewust aanstuurde, hing nauw samen met zijn afkeer van alles wat

naar ‘enthousiasme’ neigde.30 Volgens Joy Charnley, die een artikel wijdde aan Bayles

perceptie van Bourignon, speelde echter ook zijn ‘misogynie’ een belangrijke rol.31

In zijn bijdrage over Bourignon introduceert Bayle haar als een van die devote

dochters, ‘qui croient être conduites par des inspirations particulieres’. Vandaar dat zij,

zo stelt Bayle, voor ‘fanatica’ is uitgemaakt. Hij attendeert de lezer erop dat zij een

groot aantal werken gepubliceerd heeft, die vol staan met zeer eigenaardige leerstel-

lingen. In zijn korte levensbeschrijving staat Bayle uitvoerig stil bij Bourignons

‘opmerkelijke kuisheid’ en bij haar lelijkheid.32 Was zij wellicht maagd gebleven

omdat zij zo lelijk was? Of was deze kuisheid te danken aan het vermogen dat ook de

Heilige Maagd had gehad, om een ieder die zich in haar nabijheid bevond rein te

maken? Bayle spreekt in dit verband van de ‘virginité pénétrative’ en hij herinnert ons
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eraan dat ‘notre Antoinette’ niet altijd deze macht had bezeten. Hadden niet diverse

heren haar ten huwelijk gevraagd, soms met dreigementen? Na haar vlucht uit het

ouderlijk huis was zij in handen gevallen van soldaten waartegen zij zich moest verde-

digen, want, zo zegt Bayle met gevoel voor woordspel, ‘les gens de guerre [...] sont fort

dangereux pour une semblable proie, et peu pénétrables à la virginité pénétrative’.33

Op deze manier stak hij de draak met haar zo zeer verdedigde kuisheid. Misschien was

Antoinette er, zo schreef hij ook, wel niet rouwig om dat zij het publiek had meege-

deeld ‘qu’elle avoit paru si aimable à quelques hommes’. De schijnvromen, zo opperde

hij, kunnen soms hun vleierijen laten schuilgaan achter ‘les aparances de la Théologie

la plus mystique et la plus illuminée’.34

Bayle houdt zijn lezers verder voor dat Bourignon een prikkelbare vrouw was, die

zelfs haar woedeaanvallen en slechte humeur goedpraatte door deze toe te schrijven

aan haar zucht naar gerechtigheid. Zij verdroeg geen ‘compagnon’ of ‘collegue’ en zij

voelde er absoluut niets voor om degenen die wat van haar wilden ook maar iets te

geven.35 Herhaaldelijk vestigt Bayle de aandacht op haar gierigheid, een karaktertrek

die zich volgens hem slecht liet combineren met haar gepretendeerde rol van profetes

en met de door haar gepredikte onthechting van de wereldse goederen. Haar erfenis?

Die slonk niet toen zij daar eenmaal over beschikte, maar nam juist in omvang toe.

Bayle haalt in dit verband Bourignons eigen woorden aan: dat zij alleen maar werkte

om God beter te kunnen dienen, maar dat zij nooit waarlijk arme mensen kon vinden

en dus ook geen aalmoezen kon geven. Die uitspraak ontlokt hem het volgende

commentaar:

Ceux qui l’accusent de Fanatisme choisiroient fort mal leurs preuves, s’ils

alléguoient celles-là. Il n’y a rien ici qui sente le visionaire et le fanatique: tout y

sent un esprit adroit, et qui raisonne très-finement.36

Met zijn bijtende ironie ondermijnde Bayle het beeld dat Bourignon zo zorgvuldig van

zichzelf geconstrueerd had. Hij zette haar neer als een gewiekste vrouw, die veel voor

haar huis voor jonge meisjes in Rijsel over had, ‘ses soins et son industrie, mais non

point sa bourse’ en die wanneer dat nodig was haar volgelingen geld wist af te trogge-

len.37 Toen er bijvoorbeeld sprake was van de verkoop van het eiland Noordstrand had

een van haar compagnons, ‘averti divinement deux fois de suite, et avec menaces en cas

qu’il ne suivit point cette inspiration’ bijna al zijn bezittingen naar voren geschoven.

Bayle viel ook over de opmerking van de auteur van Bourignons Vie, dat haar

geboorte en dood gemarkeerd waren door de verschijning van kometen. Voor hem was

dat eerder reden om haar te beschouwen als ‘un fleau de la Providence’ en niet als ‘une

Sainte Prophétesse’.38 Zij was in zijn ogen geen profetes, want waarom moest men

waarde hechten aan een profetie over iets dat direct stond te gebeuren maar zich pas

29 jaar later voltrok? Bayle doelde hiermee op de verwoesting van de stad Brussel, die

volgens Bourignon in 1666 voor de deur stond maar pas in 1695 plaatsvond. In de

eerste druk van zijn Dictionaire drukte Bayle zijn verontwaardiging hierover kort en

bondig uit door op te merken: ‘l’esprit qui avoit revelé cet incendie à la Demoiselle

Bourignon ne marqua pas bien le temps’.39

In de latere drukken voegde Bayle een verklarende aantekening toe waarin hij

reageerde op een apologeet van Bourignon die zich beklaagd had over zijn commen-
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taar op haar. Dat kan natuurlijk niemand anders dan Poiret zijn geweest!40 In zijn

weerwoord rechtvaardigde Bayle zijn opmerkingen over Bourignon. Hij ontkende dat

hierin ‘un ragout singulière à la satyriser’ te vinden was en had naar eigen zeggen

eenvoudigweg gedaan wat de waarheid van hem vereiste in zijn hoedanigheid van

historicus.41 Bovendien wilde hij gezegd hebben dat Bourignon mensen bedrogen had.

Want wie naar haar had geluisterd, had Brussel voor niets verlaten of in ieder geval 29

jaar te vroeg! Iedereen kon wel dromen van een stad in vlammen, maar dat maakte

iemand nog niet tot een profeet. Als men zich zo ernstig vergiste in zijn profetieën,

dan kon men er maar beter het zwijgen toe doen, aldus Bayle.

Op Bourignons godsdienstige denkbeelden ging Bayle nauwelijks in, omdat hier-

in volgens hem iedere systematiek ontbrak. Wel verwees hij in zijn artikel over Adam

naar haar opvattingen voorzover die betrekking hadden op het hermafroditisme van

Adam en op de ontwikkeling van de beide seksen na de zondeval.42 Bourignon meen-

de, zo stelde hij, dat men na de dood maar met één sekse, de mannelijke, terugkeerde

in de staat der onschuld. Dacht zij dan, zo vroeg Bayle zich af, dat zij in haar hoeda-

nigheid van vrouw het paradijs niet kon betreden? Ook refereerde Bayle nog aan haar

ideeën over Adams uiterlijk. Zo beweerde zij dat hij op de plaats van de geslachtsdelen

een tweede neus had, die dezelfde vorm had als die van het gezicht. Dit lichaamsdeel

was volgens haar een bron van lekkere geuren en heerlijke parfums. Daaruit moesten

ook de mensen afkomstig zijn.

Uit het commentaar van Bayle spreekt duidelijk een minachting voor de vrouw

wier denkbeelden zo tegengesteld waren aan die van hemzelf, denkbeelden die hij

zonder twijfel associeerde met bijgeloof en irrationalisme. Ook in andere werken,

bijvoorbeeld in zijn Pensées diverses, ging Bayle hevig tekeer tegen diegenen die geloof-

den dat kometen door God gezonden werden als waarschuwingen, of die vertrouwen

stelden in zogeheten profeten en hun goddelijke boodschappen. Bayle beperkte zich

niet tot het christendom maar zag overal in de wereld voorbeelden van deze ‘folles

visions’. Bourignon moet hem, zo stelt Charnley, een heel goed voorbeeld van hun

aanwezigheid in Europa hebben geleken.43 Charnley is echter van mening dat zijn

vijandigheid jegens haar niet alleen is toe te schrijven aan zijn diepe wantrouwen

jegens eenieder die zei geïnspireerd te zijn en in direct contact te staan met God, maar

ook aan zijn visie op vrouwen. Hij verwachtte van vrouwen een bepaald gedrag, een

bepaalde zedelijkheid. Aan die norm beantwoordde Bourignon duidelijk niet. Haar

leven bevatte in zijn ogen tal van verwerpelijke elementen: haar weigering om te trou-

wen, haar verzet tegen haar vader, haar verlangen om vrij te zijn, haar vastbeslotenheid

om het hoofd te bieden aan het gezag, haar publicitaire activiteiten en bovenal haar

gedachtegoed, dat, zo meende Bayle, aanzette tot bijgeloof en fanatisme.44

Kortom, zowel in de waardering van Bourignons denkbeelden als in de waardering

van haar persoon stond Bayle lijnrecht tegenover Poiret. Waar de een haar als een door

God verlichte geest beschouwde, een grenzeloos vertrouwen in haar gaven had en haar

bedoelingen en motieven een zuivere oprechtheid toedichtte, kon de ander haar

slechts als een charlatan zien en haar met wantrouwen en argwaan bejegenen. Poiret

zou zijn hele leven zijn visie op Bourignon blijven uitdragen en daar ook anderen voor

weten in te nemen. Naast de visie van de intellectuele scepticus bleef dus voorlopig nog

die van de gelovige volgeling staan.
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Bewonderd in mystiek-piëtistische kring

Tot aan zijn dood in 1719 bleef Poiret zich inspannen om Bourignons naamsbekend-

heid en haar denkbeelden te verspreiden. Zo zond hij een handgeschreven samenvat-

ting van haar vita naar Gottfried Arnold, die het stuk in het Duits vertaalde en het

opnam in zijn Unpartheyische Kirchen-und Ketzer-Historie.45 Zelf publiceerde Poiret in

1705 bij Joannes Wolters te Amsterdam een nieuwe Latijnse vertaling van Bourignons

brieven over de christelijke deugden.46 Van dit werkje verscheen in 1711 nog een twee-

de druk. Daarnaast bleef Poiret nauw samenwerken met de Wetsteins.47 Zo kwam in

1698 bij Hendrik Wetstein een Engelse vertaling uit van een van Bourignons geschrif-

ten, en in 1717 brachten zijn zonen Rudolph en Gerard nogmaals een integrale uitga-

ve van de Franse en de Duitse edities van Bourignons werken op de markt.48 Ook nu

werden de oorspronkelijke titelbladen van de afzonderlijke geschriften gehandhaafd,

maar de destijds door Hendrik Wetstein aan ieder deel toegevoegde titelpagina werd

vervangen door een nieuwe met daarop de namen en het adres van R. en G. Wetstein.49

Tekenend voor de geringe aandacht die er tot op heden aan de achttiende-eeuwse

receptie van Bourignons werk is besteed, is dat deze tweede heruitgave tot nu toe

onbekend was.50 Ik zal hier zelf niet uitputtend op de achttiende-eeuwse receptiege-

schiedenis ingaan, maar ik wil wel enkele tendensen signaleren en enige vragen

opwerpen voor toekomstig onderzoek.51
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Engeland en Schotland
De zonen R. en G. Wetstein richtten zich evenals hun vader op de internationale

markt. Zij gaven bijvoorbeeld ook de Duitse edities van de werken van Jane Leade uit,

die tussen 1681 en 1702 negentien geschriften gepubliceerd had.52 De uitgeverij van de

Wetsteins fungeerde hierdoor als een soort intermediair tussen de Engelse en de

Duitse tak van de door Jane Leade en John Pordage opgerichte Philadelphian Society. In

dit internationale religieuze circuit vonden ook Bourignons geschriften hun weg.

Wederom was dat niet in de laatste plaats te danken aan Poiret. Hij was degene die de

Engelse boehmisten op het spoor zette van Bourignons geschriften. Toen deze kort

daarna tevens ontdekt werden door George Garden, de leider van een mystiek-piëtisti-

sche kring in Aberdeen, werd Poiret ook voor deze groep het aanspreekpunt.

Al ruim voor Bourignons dood was er vanuit Engeland belangstelling getoond

voor haar geschriften. Robert Boyle, die door Serrarius over het zogeheten ‘Levend

Evangelium’ geïnformeerd was, vertaalde zelfs een van haar briefpublicaties in het

Engels.53 Het betrof het eerste deel van La solide vertu. Boyle had zich voorgenomen om

dit werk uit te geven, maar om onbekende redenen werd het project op de lange baan

geschoven. Het eerste deel van An Admirable Treatise of Solid Virtue verscheen pas in 

1698. Deze eerste Engelse editie van een van Bourignons geschriften verscheen niet bij

een Engelse boekverkoper maar bij de in Amsterdam gevestigde uitgever Hendrik

Wetstein.

De hernieuwde Engelse belangstelling voor het werk van Bourignon was te danken

aan Poirets contacten met Francis Lee. Lee, een voormalige fellow van St John’s College

te Oxford, had in 1689 geweigerd zijn loyaliteit te betuigen aan William en Mary

(Willem van Oranje en Maria Stuart), die na de Glorious Revolution de Engelse troon

bestegen hadden. Hij was daarop uitgeweken naar de Republiek der Verenigde

Nederlanden om in Leiden geneeskunde te gaan studeren. Daarna had hij zich als

praktiserend arts in Venetië gevestigd. In 1694 keerde hij terug en deed hij opnieuw de

Nederlandse Republiek aan.54 Tijdens dat bezoek leerde hij Poiret kennen en hoorde

hij voor het eerst over Bourignon. In dezelfde tijd kreeg Lee de door de Wetsteins

uitgegeven Duitse edities van de geschriften van Jane Leade in handen. Na terugkomst

in Engeland zocht Lee persoonlijk contact met Leade. Hij moet haar toen ook over

Bourignon geïnformeerd hebben. Lee ontfermde zich over de redactie en de publicatie

van de manuscripten van Leade, huwde haar dochter en sloot zich in 1697 bij de

Philadelphian Society aan.

De Philadelphian Society was tegen het einde van de zeventiende eeuw al een inter-

confessionele beweging met vertakkingen in Holland, Duitsland en Zwitserland. De

leden van dit gezelschap bewonderden Leade, geloofden in haar goddelijke inspiratie

en deelden haar voorliefde voor de geschriften van Jacob Boehme, wiens ‘oecumeni-

sche’ gedachtegoed de grondslag werd van de Philadelphian Society.55 Het moet met

name het door Bourignon uitgedragen ideaal van een oecumenische gemeenschap

avant la lettre zijn geweest dat de leiders van de Philadelphian Society aansprak. Zo ging

het Lee volgens een achttiende-eeuwse biograaf vooral om ‘the Reunion of all the di-

vided Branches amongst those that call themselves Christians, according to the

Apostolic Rule, and Standard of the primitive Churches; before any innovations were

crept into either Eastern, or Western Churches’.56

Via brieven bleven Poiret en Lee contact met elkaar houden.57 Poiret stuurde zijn
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vriend in 1702 zelfs een portret van Bourignon.58 Naar alle waarschijnlijkheid ging het

om de gravure die gemaakt was naar het portret dat hijzelf getekend had. Lee moet op

zijn beurt Poiret over de Philadelphian Society hebben geïnformeerd. Wat tot op heden

echter niet bekend was, is dat Poiret ook zelf met Jane Leade en met Richard Roach in

contact trad.59 Roach, net als Pordage een geestelijke, werkte nauw met Leade samen.

Hij was de enige ‘Philadelphian’ die vrouwen geestelijk superieur aan mannen acht-

te.60 Zo stelde hij dat het weliswaar een vrouw was die de mens ten val gebracht had,

maar dat nu de tijd gekomen was dat een vrouw de man zou optrekken om het para-

dijs, hier op aarde, te herstellen. Roach meende ook dat ‘some of ye [the, MdB] Female

Sex have been Chosen & Distinguished with Admirable Talents for ye Information of

ye Age’. ‘Favours will be indulged’, zo stelde hij, ‘to the Females of this Day, both

Virgins and others, of a like Nature to the Virgin Mary; but in a more Internal and

Spiritual Way’.61 Als voorbeelden van de vervulling van ‘the Female Embassy’ die in

Psalm 68,12 voorzegd was, citeerde Roach onder andere Jane Leade, Antoinette

Bourignon en Jeanne Guyon.

Het was echter niet aan Roach of Lee maar aan George Garden te danken dat een

groot aantal van Bourignons geschriften in het Engels werd vertaald en uitgegeven.

Garden was een erudiete Schotse theoloog met grote belangstelling voor de natuur-

filosofie.62 In tegenstelling tot Boyle had hij nooit persoonlijk contact gehad met

Bourignon. Pas tegen het midden van de jaren negentig van de zeventiende eeuw

ontdekte hij haar geschriften. Hij was zo diep onder de indruk van de inhoud van haar

werk dat hij besloot een aantal van haar geschriften ook voor een Engelstalig lezers-

publiek toegankelijk te maken.

Voor ten minste zes Engelse uitgaven van Bourignons werk was Garden verant-

woordelijk: An Admirable Treatise of Solid Virtue (1699); The Light Risen in Darkness (4 dln,

1703), The Academy of Learned Divines (3 dln, 1708), The Confusion of the Builders of Babel

(1708), A Warning against the Quakers (1708) en A Collection of Letters (1708).63 Of hij ook de

anonieme vertaler was van de in 1696 uitgebrachte drie delen van The Light of the World

is niet met zekerheid te zeggen. Wetstein nam van de Engelse edities alleen het

destijds door Boyle vertaalde werk, Admirable Treatise of Solid Virtue, voor zijn rekening.

De overige vertalingen verschenen bij boekverkopers in Londen. Ten minste nog twee

andere werken van Bourignon werden in het Engels vertaald, maar niet uitgegeven: de

in Avis salutaires bijeengebrachte brieven (‘Sound Advices’) en de verhandeling over de

ontdekking van de antichrist (‘Antichrist Discovered’).64 Mogelijk circuleerden deze

manuscripten in de kring van religieuze dissidenten die zich in Aberdeen rond George

en James Garden had gevormd.

Garden, zelf anglicaans predikant, behoorde tot de groep van Schotse quiëtisten

die zich distantieerden van de presbyteriaanse staatsgodsdienst en sympathiseerden

met de jacobieten (Jacobites), de aanhangers van de in 1688 verdreven Jacobus II in

Engeland en meer in het algemeen van het (rooms-katholieke) huis Stuart.65 Op het

moment dat Garden met Bourignons gedachtegoed in aanraking kwam, was hij in een

hevig conflict verwikkeld met de gereformeerde (presbyteriaanse) Schotse kerk. In

1689 had hij geweigerd de eed van trouw aan William en Mary af te leggen. Toen hij

ook niet wilde bidden voor het koninklijke echtpaar noch de door William en Mary

uitgevaardigde proclamaties wilde voorlezen, werd hij in 1692 door de Schotse Privy

Council afgezet als predikant van Saint-Nicholas in Aberdeen.66 Zijn oudere broer James
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Garden, hoogleraar in de theologie aan King’s College te Aberdeen en ook een angli-

caan, had in 1689 eveneens geweigerd het presbyteriaanse akkoord te ondertekenen en

de nieuwe koning trouw te zweren. Hij werd in 1696 uit zijn functie ontheven omdat

hij weigerde de geloofsbelijdenis van Westminster, die de leerstellige grondslag van

het Schotse presbyterianisme vormde, te ondertekenen.67 George Garden werd in 1701

door de generale synode van de Schotse kerk uit zijn ambt gezet. Hij bleef echter ook

daarna nog de sacramenten bedienen aan zijn medestanders.

Voor de gebroeders Garden, die zelf een sterke belangstelling voor de lokale

mystieke tradities hadden, was de overstap naar Bourignon niet zo groot.68 Zij bood

hun een alternatief voor het religieuze regiem waarin zij niet langer konden functio-

neren. Wat hen aansprak, was haar pleidooi voor een innerlijke geloofsbeleving, die

sektarische scheidslijnen oversteeg en zich niet gebonden achtte aan zinloze ceremo-

nies en riten. Anderen in Schotland kwalificeerden haar echter als ketter. Daarom was

enige voorzichtigheid geboden. James Gardens Comparative Theology, in 1699 als Latijn-

se dissertatie gepubliceerd en in 1700 in het Engels uitgegeven, toont duidelijk de

invloed van Bourignon zonder dat hij haar bij name noemt. George Garden daarente-

gen verdedigde in 1699, zij het anoniem, openlijk haar leerstellingen in zijn Apology for

Mme. Bourignon.69

Garden opent zijn apologie met een beschrijving van Bourignons opvattingen.

Tevens anticipeert hij op mogelijke vooroordelen jegens haar omdat zij een vrouw was.

Hij gelooft dat haar ideeën genegeerd waren ‘because they come from a Woman, void

of all Humane learning, and declaring that she is taught of God, they are entertain’d

with Contempt and Scorn’. In navolging van Poiret beklemtoont Garden dat zij nooit
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een aparte sekte had willen stichten en dat ‘her Writings and Sentiments have a great

Tendency to a Christian Union and Concord amongst the several Parties of Christen-

dom’. Dit vermogen om tegenstellingen te overstijgen en te harmoniseren lijkt voor

Garden een belangrijk aspect van ‘Bourignonism’ te zijn geweest. Hij betoogt ook 

dat Bourignon, in plaats van een schisma te creëren, leert dat ieder individu reli-

gieuze leerstellingen in overweging kan nemen en de elementen die problematisch

zouden kunnen zijn, kan verwerpen. Twee centrale ideeën in Bourignons werk spra-

ken Garden in het bijzonder aan: haar nadruk op de liefde Gods en haar verwerping

van de predestinatie ten gunste van de vrije wil. Volgens hem kon God alleen vrije

menselijke wezens liefhebben en was Hij niet in staat tot een wrede daad als het

veroordelen van mensen. Ook Bourignons verwerping van de rede en letterkennis

ondersteunde hij, omdat hij zich niet kon vinden in een rationele benadering van

geloofszaken.

De door Garden verdedigde opvattingen waren in het laat-zeventiende-eeuwse

Schotland nog zeer omstreden. Dat verklaart mede waarom hij zijn publieke verdedi-

ging van Bourignons denkbeelden met zijn afzetting moest bekopen. Samen met zijn

broer vormde hij, nadat zij door de ‘Church of Scotland’ buitenspel gezet waren, een

eigen kring. Hierbij sloten zich diverse predikanten en geleerden aan met een eclecti-

sche voorkeur voor mystieke werken.70 Via hen vond Bourignons gedachtegoed onder

andere zijn weg naar dr. George Cheyne. Deze oorspronkelijk uit Aberdeen afkomsti-

ge arts had jarenlang een geneeskundige praktijk in Bath en Londen uitgeoefend. In

1705 keerde hij naar zijn geboorteplaats terug. Hij schreef hier onder andere een auto-

biografie waarin hij ook allerlei spirituele adviezen opnam die hij rechtstreeks aan

Bourignons werken ontleende.71

De gebroeders Garden onderhielden vanuit Aberdeen nauwe contacten met Poiret

en diens vrienden in Rijnsburg.72 Dat resulteerde onder andere in de publicatie van een

anoniem uitgegeven geschrift door de gebroeders Wetstein waarin Poirets teksten over

de mystieke theologie in een Latijnse vertaling en James Gardens Theologia Pacifica

samengebracht waren.73 Zes jaar later nam Poiret datzelfde werk van Garden op in zijn

Bibliotheca mysticorum selecta. Twee jongere vrienden van de gebroeders Garden, James

Lundie en Andrew Michael Ramsay, zochten in respectievelijk 1709 en 1710 Poiret in

Rijnsburg op.74 Via Poiret werden vervolgens contacten gelegd tussen de groep in

Aberdeen en de in Frankrijk wonende Madame Guyon. Het gevolg was dat Bourignon,

die tot dan toe als de grote inspiratiebron voor de Schotse kring gefungeerd had, haar

plaats moest afstaan aan deze nog levende ‘illuminatissima femina’.75

Republiek der Verenigde Nederlanden
Gardens apologie van Bourignon bleef ook in de Republiek der Verenigde Nederlan-

den niet onopgemerkt. Zo verscheen in 1719 bij R. en G. Wetstein Kort en ordentelyk berigt

wegens de gevoelens, als ook de persoon der vermaarde Juffr. Antoinette Bourignon. Dit geschrift,

dat inhoudelijk grote gelijkenis vertoont met De leere van Jfr. Antonette Bourignon verde-

digd (1701), vestigde opnieuw de aandacht op het gedachtegoed en het oeuvre van

Bourignon.76 Het bevat een nieuwe Nederlandstalige bewerking van Gardens Apology

for M. Antonia Bourignon uit 1699 en drie stukken van een ‘geleert Nederlandsch Doctor

in de Medicine’, waaronder een korte levensbeschrijving van Bourignon en een reactie

op de kritiek die Balthasar Bekker in De betoverde weereld tegen haar had ingebracht.77
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Achter het ‘Voorberigt aan den lezer’ is een catalogus opgenomen met de titels en

korte inhoudsopgave van de werken van Bourignon, ‘die meest in drie of vier talen

gedrukt zyn [...] die alle te zamen of ider in ‘t bezonder verkogt werden’.78 De vertaler

van de Engelse stukken richtte zich, zonder zijn naam te noemen, in een apart voor-

woord tot de lezer. Hij verklaarde door ‘eenige Godvrugtige Vrienden’ te zijn aange-

moedigd om de geschriften te vertalen en bekende dat hij zelf tien jaar geleden voor

het eerst had kennisgemaakt met het werk van Bourignon. Opvallend is dat ook hij

spreekt van ‘de leer’ van Bourignon, die in zijn ogen helder, krachtig, overtuigend én

schriftuurlijk was.

De in het voorwoord van de vertaler aangekondigde uittreksels uit Bourignons

geschriften zijn, voor zover mij bekend is, niet in druk verschenen. Of de apologie zelf

enig effect sorteerde, is moeilijk te zeggen. Als we al op verwijzingen naar de verkoop

of het bezit van Bourignons geschriften stuiten, betreft het in veel gevallen toevalstref-

fers. Het is echter twijfelachtig of hieruit de conclusie getrokken kan worden dat

Bourignons opvattingen hun aantrekkingskracht verloren naarmate de concurrentie

tussen de verschillende religieuze groeperingen die de Noord-Nederlandse samenle-

ving verdeeld hadden, in de achttiende eeuw geleidelijk aan verdween.79 Zeker is

namelijk dat in het piëtistische milieu belangstelling bleef bestaan voor Bourignons

denkbeelden en geschriften. Dat blijkt uit door mij bijeengesprokkelde gegevens uit

brieven, boedelinventarissen, kerkenraadsprotocollen, godsdienstige lectuur en vei-

lingcatalogi. Enkele voorbeelden mogen volstaan.

In Woerden kwamen in 1715 drie lidmaten van de gereformeerde kerk in botsing

met de kerkenraad. Zij bleken vertrouwd te zijn met de ‘boekjes van Anthoinette

Bourignon’.80 Hoe zij de werken in handen hadden gekregen, is niet bekend. In Beer-

ta moest de schoolmeester Pieter Venema zich in december 1717 voor de gereformeer-

de kerkenraad verantwoorden, omdat hij Bourignons ‘schriften soo goddelik’ vond en

‘haare leeringen aannam en voor waarachtig hielde’.81 Hij moest beloven dat hij haar

boeken weg zou doen. De kerkenraad hoopte waarschijnlijk dat er een exemplarische

werking van dit optreden uitging, want ook andere gereformeerde lidmaten in het

Groningse Oldambt, waar het piëtisme in de achttiende eeuw bloeide, bleken ontvan-

kelijk te zijn voor Bourignons denkbeelden.82 Voor de gereformeerde predikant van

Beerta, Gerhard Meyer, was dat zelfs reden om schriftelijk stelling te nemen tegen

Bourignon. Uit zijn Weegschale van het heiligdom blijkt dat de vrome gereformeerden in

het Oldambt zich vooral aangesproken voelden door haar pleidooi voor een op het

evangelie gerichte religieuze praxis.83

In de stad Groningen propageerde rond diezelfde tijd een welgestelde doopsge-

zinde textielhandelaar en kleinburger, Jacob ten Cate geheten, Bourignons ideeën.84

Hij publiceerde in 1718 een compilatie van haar brieven en samenspraken, onder de

titel Vaderlyk geschenk aan alle Godzoekende kinderen.85 Hierin zijn fragmenten opgeno-

men uit Het licht schijnende in de duisternissen en Het licht des weerelds. Voorts putte Ten

Cate uit de in Getuigenis der Waarheit bijeengebrachte getuigenissen van volgelingen en

sympathisanten. In zijn narede sprak hij de wens uit dat Bourignon duizend lichamen

mocht hebben, ‘om in alle hoeken des werelds te mogen gaan om de menschen overal

op te wekken’. Ten Cate besluit zijn geschrift met de oproep om al haar werken te gaan

lezen. Daartoe nam hij achterin zijn boek een lijst op van de Nederlandstalige titels

van Bourignons werken. Deze waren naar zijn zeggen behalve bij de gebroeders
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Wetstein in Amsterdam ook te koop bij de Groningse boekverkopers Seerp Bandsma

en Louter Schaapscher. Bij iedere titel is door Ten Cate melding gemaakt van de

omvang van het betreffende werk. De prijs per vel bedroeg volgens zijn opgave ‘een

halve stuiver, of een weinig meer’.86

Rond 1735 moet Ten Cates boek zelfs Nieuw-Nederland hebben bereikt en daar

onder de aandacht zijn gebracht van de gereformeerde predikanten. In 1736 verscheen

namelijk in New York een herdruk van het geschrift dat de Groningse predikanten

destijds tegen Ten Cates Vaderlyk geschenk hadden uitgebracht. Mogelijk was de eerder

genoemde schoolmeester Pieter Venema degene geweest die Ten Cates boek in New

York geïntroduceerd had. Hij emigreerde namelijk in de jaren dertig van de achttien-

de eeuw naar New York.87 Gelet op zijn optreden in Beerta en Groningen, waar hij

eveneens ruzie met de predikanten had gekregen, is het aannemelijk dat Venema ook

in New York de confrontatie zocht met de kerkelijke autoriteiten. Nader onderzoek zal

moeten uitwijzen of hij daarbij opnieuw uiting gaf aan zijn bewondering voor

Bourignons denkbeelden.

Ten slotte verscheen in 1761 te Groningen nog een boek waarin brieven van

Bourignon waren opgenomen, getiteld Zions dageraad in zyn opgaan.88 Deze uitgave was

afkomstig uit davidjoristische kringen, want het titelblad draagt de bekende

‘Lammlöwe’ uit David Joris’ Wonderboeck. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de

belangstelling voor Bourignons werk zich in de loop van de achttiende eeuw meer en

meer tot de anti-intellectualistische religieuze subculturen verengde.

Of Bourignons geschriften ook buiten het gewest Groningen aftrek bleven vinden,

zal nader onderzocht moeten worden. Uit onderzoek naar achttiende-eeuwse veiling-

catalogi van geleerdenbibliotheken in de Republiek der Verenigde Nederlanden is in

elk geval gebleken dat ook Bourignon hierin vertegenwoordigd was.89 Opvallend

genoeg ging het in de meeste gevallen om de Nederlandse edities van haar werken.90

De betreffende eigenaren hoeven de boeken echter niet zelf te hebben gekocht. Zij

kunnen door vererving in hun bezit zijn gekomen. Het bezit van de boeken zegt

bovendien nog niets over het gebruik ervan. Toch zijn deze catalogi met het oog op de

receptie van Bourignons werken een interessante bron.91 Hetzelfde geldt voor boe-

delinventarissen, omdat die ook de mogelijkheid bieden voormalige bezitters van

Bourignons boeken op te sporen.92

Duitsland en Zwitserland
De receptie van Bourignons werk in Duitsland en Zwitserland verdient eveneens onze

aandacht, omdat het radicale piëtisme tegen het einde van de zeventiende eeuw met

name in deze landen sterk vertegenwoordigd was.93 Het ligt dus voor de hand dat

Bourignons geschriften hier in bepaalde kringen bleven circuleren. Uit de spaarzame

gegevens die ik her en der in de secundaire literatuur aantrof, blijkt dat daar aan het

einde van de zeventiende eeuw en aan het begin van de achttiende eeuw inderdaad

belangstelling bestond voor haar leven en werk. Bourignons boeken vonden onder

andere aftrek in Württemberg, Stuttgart, Bern en Genève.94 In 1712 verscheen boven-

dien een van haar zendbrieven over de predikantenstand in een Duitse vertaling.95 Vijf

jaar later brachten de gebroeders R. en G. Wetstein, die over een filiaal in Frankfurt am

Main beschikten, nogmaals de Duitse editie van Bourignons verzamelde werken op de

markt onder de titel Geistliche Schrifften. Ook dat is een indicatie dat er in de Duits-tali-
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ge gebieden voor haar gedachtegoed een publiek bleef bestaan. Nog rond 1740 zou er

een nieuwe uitgave van Das Leben der Jungfrau Antoinette Bourignon verschijnen, waarin

haar biografie en autobiografische geschriften gebundeld waren.96

De boeken van Bourignon zullen vooral aftrek hebben gevonden onder bezoekers

van de door Spener in het leven geroepen conventikels, de zogenoemde collegia pieta-

tis.97 In deze kringen stond de praxis pietatis voorop. Met dat doel voor ogen verdiepten

de deelnemers zich niet alleen in de bijbel maar ook in stichtelijke lectuur en aller-

hande vroomheidswerken. Spener, de voorman van het lutherse piëtisme, ontving in

1686 een brief van een baron die hem schreef dat het lezen van Bourignons geschriften

hem geestelijk gesterkt had.98 In 1701 werd door een van de Duitse vorsten Speners

oordeel over Bourignon gevraagd, omdat iemand uit de omgeving van het hof zeer

hoog over haar opgaf ‘als einer unmittelbar erleuchteten Person’.99 Naar alle waar-

schijnlijkheid ging het hier om een vertegenwoordiger uit de kring rond het hof van

het hertogdom Württemberg. Ook in piëtistische kringen in Erfurt werden

Bourignons geschriften gelezen. Het is aannemelijk dat Bourignons geschriften tevens

in de Duitse en Zwitserse afdelingen van de Philadelphian Society circuleerden.

Spener zelf zou zich overigens steeds kritischer uitlaten over Bourignon. Al in 1686

attendeerde hij op haar hoogmoed, omdat zij zich identificeerde met het zaad van de

vrouw die de kop van de duivel zou vertrappen. Dat was voor Spener een blasfemie

omdat het in de betreffende bijbelplaats (Gn 3,15) om Christus zou gaan. Het nuttige

van Bourignons geschriften was volgens Spener gelegen in wat zij voor de praxis pieta-

tis leerde.100 In een andere brief uit 1686 ging hij dieper in op haar psychologische

ontwikkeling. Ongetwijfeld baseerde Spener zich hiervoor mede op de in 1684 versche-

nen Duitse vertaling van La vie de Damlle Antoinette Bourignon, waarvan hij zelf een

exemplaar bezat.101 Spener meende dat Bourignon als gevolg van haar rooms-katho-

lieke achtergrond niet in staat was om tot een waarlijk evangelisch begrip van de

verdienste van Christus te komen. Door de heiliging te beklemtonen was zij de christe-

nen in haar eigen omgeving steeds negatiever gaan beoordelen en haar eigen leven

steeds volkomener gaan vinden. Het gevolg was dat zij, na Matteüs 16,24 te hebben

ontdekt, ervan overtuigd raakte, aldus Spener, ‘dass sie allein eine Christin, und sonst

niemand mehr, in der welt übrig wäre’.102 Toen ook begon zij te geloven, zo meende

hij, dat wat zij deed en dacht door God was ingegeven. Die overtuiging werd door de

reactie van de haar afwijzende geestelijkheid nog versterkt. In het oordeel dat hij in

1701 over Bourignons leer velde, rekende hij het haar zwaar aan dat zij de protestantse

rechtvaardigingsleer niet aanhing. Mede op grond daarvan kon hij uiteindelijk niet

anders dan concluderen dat zij een valse profetes was.103

Gottfried Arnold daarentegen, die in 1689 door Spener voor het piëtisme gewon-

nen was, oordeelde in zijn Unparteyische Kirchen-und Ketzergeschichte zeer positief over

Bourignon.104 Hij nam in zijn catalogus vele citaten in Duitse vertaling uit haar

geschriften over en prees in het bijzonder Das Liecht der Welt, dat hij als een van de ‘aller-

wunderbaresten von ihren schrifften’ aan zijn lezers aanbeval. Tevens informeerde hij

hen uitvoerig over het leven van Bourignon door de verkorte biografie die Poiret hem

gestuurd had, te publiceren. In Arnolds optiek kon eenieder in zijn persoonlijk leven

een voorbeeld nemen aan haar vroomheid en zelfverloochening.105
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Verguisd door de gevestigde kerken

De nieuwe aandacht voor Bourignons godsdienstige denkbeelden riep opvallend veel

verzet op van de kant van de gevestigde kerken. Met name in Schotland en Engeland

barstten tegen het einde van de zeventiende eeuw felle polemieken los over ‘Antonia

Bourignon’ en het zogeheten ‘Bourignonism’. Hierbij was telkens opnieuw de beeld-

vorming rond haar persoon in het geding. Ook in Duitsland, Zwitserland en de

Republiek der Verenigde Nederlanden bleef Bourignons gedachtegoed, zo zal in het

hiernavolgende duidelijk worden, omstreden. Op verschillende plaatsen in Duitsland

en Zwitserland waar het radicale piëtisme krachtig wortel had geschoten, werden haar

werken zelfs op de lijst van verboden boeken gezet. In de Republiek der Verenigde

Nederlanden bleven dit soort repressieve maatregelen uit. Maar ook hier bleef

Bourignon met name in gereformeerde kring een steen des aanstoots.

Veroordeling van ‘Bourignonism’
De Engelse vertalingen van Bourignons werken gaven zowel in Engeland als in

Schotland aanleiding tot felle kritiek op wat daar voortaan als ‘Bourignonism’ of

‘Bourignianism’ betiteld werd. De critici hielden hun lezers voor dat Bourignon in

wezen gewoon een ‘Quaker’ was. Na de verschijning van The Light of the World in 1696

schamperde Charles Leslie, auteur van The Snake in the Grass, dat dit werk was aanbevo-

len door ‘some among ourselves who ought to have more sense and value for the re-

ligion of Christ’.106 Twee jaar later publiceerde de Schotse (anglicaanse) predikant John

Cockburn de eerste twee delen van Bourignianism detected, waarin hij waarschuwde voor

de waanideeën en dwalingen van Bourignon.107 De polemieken over het zogeheten

‘Bourignonism’ zouden nog tot 1710 aanhouden. Hierin werd Bourignon als persoon

meer en meer losgeweekt van haar werk.108 Deels gebeurde dat om haar gedachtegoed

in diskrediet te brengen, deels omdat men vrouwen niet als intellectuele wezens kon

zien. Dit laatste standpunt bracht George White er bijvoorbeeld toe te beweren dat niet

Bourignon maar Poiret de auteur van haar boeken was.109

Na de verschijning van Gardens Apology for Mme. Bourignon en de aanhoudende

reeks vertalingen van haar geschriften besloot de generale synode van de Schotse kerk

Bourignons ideeën officieel te veroordelen. Dat gebeurde tot driemaal toe, in 1701, 1709

en 1710.110 In 1701 voerde de synode acht argumenten aan op grond waarvan

‘Bourignonism’ als ketters bestempeld moest worden.111 Het ging hierbij vooral om

Bourignons afwijzing van de predestinatieleer en van de tweenaturenleer van Jezus

Christus. In 1710 bepaalde de synode onder meer dat de namen van degenen die deel

uitmaakten van ‘Bourignian Societies’ aan de ‘Commission of Assembly’ bekend-

gemaakt moesten worden en dat de boeken die zij lieten rondgaan, ingeleverd

moesten worden.112 Hoogleraren in de theologie kregen opdracht om de dwalingen

van Bourignon te inventariseren en deze te weerleggen. Bovendien dienden propo-

nenten vanaf 1711 officieel te verklaren dat zij ‘Bourignian doctrines’ strijdig achtten

met de geloofsbelijdenis.113 De betreffende passage werd nog tot 1889 gehandhaafd in

het formulier van de gereformeerde Schotse kerk. Maar dankzij alle maatregelen die de

synode getroffen had, werd Bourignons naam na 1720 vrijwel niet meer genoemd door

Schotse theologen.

In Engeland daarentegen bleef tot ver in de achttiende eeuw belangstelling
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bestaan voor het gedachtegoed van Bourignon. De Anglicaanse theoloog William Law,

die zich grondig verdiepte in het mysticisme, noemde haar een ‘Illuminated

Woman’.114 Het was echter vooral de verdienste van diens leerling John Byrom dat

Bourignons geschriften in de jaren dertig van de achttiende eeuw opnieuw bestudeerd

werden. Byrom attendeerde John en Charles Wesley, de latere grondleggers van het

methodisme, op haar werk.115 De gebroeders Wesley begonnen zich daarop zelf in

Bourignons geschriften te verdiepen. Zij deden dat samen met de studenten met wie

zij in 1729 te Oxford de Holy Club hadden opgericht voor de beoefening van wat zij

‘practical Christianity’ noemden. De hernieuwde belangstelling voor Bourignons

geschriften leidde in 1737 zelfs tot een nieuwe uitgave van The renovation of the Gospel

Spirit. Op verzoek van Byrom namen de Wesleys twee door hem vertaalde rijmdichten

in bewerkte vorm op in hun Collection of Psalms and Hymns: ‘Farewell to the World’ en

‘Come, Saviour Jesus from above’.116 John Wesley bracht zelf in 1754 een vereenvou-

digde en omgewerkte versie van Bourignons Solid virtue uit in de door hem verzorgde

reeks van de Christian Library.117 In 1786 verscheen te Londen ten slotte nog een, door

Joseph Whittingham Salmon bezorgde, verkorte editie van Light of the world.

Leesverbod
Al voordat in Schotland de generale synode tot actie tegen ‘Bourignonism’ overging,

hadden de overheden in sommige delen van Duitsland en Zwitserland maatregelen

getroffen om de verspreiding van Bourignons denkbeelden tegen te gaan. Zo werden

Bourignons boeken in Württemberg in 1703 op de index geplaatst.118 In Bern had de

raad na 1699 eveneens een verbod uitgevaardigd tegen de geschriften van Bourignon.119

In Genève stelde de overheid een onderzoek in.120

Bourignons boeken werden echter niet alleen in protestantse landen door censuur

getroffen. Ook de Romeinse Congregatie van het Heilig Officie plaatste in 1687, dus

kort na de verschijning van de integrale heruitgave van Bourignons werken, Toutes les

Oeuvres, op de lijst van verboden boeken. Het betreffende decreet werd in de donder-

dagse zitting van het Heilig Officie uitgevaardigd, waarop de paus de vergadering zelf

voorzat en de belangrijkere zaken behandeld werden.121 In 1757 ten slotte werd

Bourignons verzameld werk nogmaals op de index gezet.122 Blijkbaar bestond er toen

onder lezers van rooms-katholieken huize nog altijd belangstelling voor haar gedach-

tegoed.

‘Dweperyen’
De felle kritiek die Bourignons denkbeelden in Engeland, Schotland en Duitsland ten

deel viel, had alles te maken met de kerkelijk-politieke situatie in deze landen. In

Engeland en Schotland werd de staatskerk beconcurreerd door allerlei dissenterse

bewegingen en ondermijnd door de partijstrijd tussen anglicanen en calvinisten. In

het lutherse Duitsland en in de gereformeerde stadsstaten van Zwitserland dreigde

met de opkomst van het piëtisme het subjectivisme zijn intrede te doen in de kerk. In

de Republiek der Verenigde Nederlanden lag de situatie anders. Hier was geen staats-

kerk en ontbrak het zowel aan een sterk centraal gezag als aan de wil om religieuze

dissidenten te vervolgen. De gereformeerde predikanten konden echter wel een beroep

doen op de stedelijke overheden en hun verzoeken om bepaalde boeken te verbieden

of uit de handel te nemen. Uiteraard konden zij ook zelf de pen ter hand nemen om
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de betrokkenen van repliek te dienen. In het gewest Groningen maakten de predikan-

ten van beide middelen gebruik om tegen nieuwe apologeten van Bourignon in het

geweer te komen.

Zo waren de verschijning van Ten Cates’ apologie voor Bourignon en de door hem

georganiseerde conventikels aanleiding voor de Groningse predikanten van de gere-

formeerde kerk om in 1719 en nogmaals in 1721 bij de overheid aan te dringen op een

verbod van het betreffende werk.123 In een gezamenlijk uitgebracht geschrift namen

zij bovendien stelling tegen ‘de dweperyen en vrygeestery van Ten Cate en de befaam-

de Antoinette Bourignon’.124 In 1724 mengde ook Johan Verschuir, predikant in Zeerijp

(Groningerland) en de pleitbezorger van een ‘bevindelijke godgeleerdheid’, zich in de

polemiek. In zijn repliek aan Ten Cate stelde Verschuir de ‘waarheid’ tegenover de

‘dwaling’ en propageerde hij de praktijk van de godzaligheid.125 Ten Cate wierp hij

voor de voeten dat hij de ‘Modderpoelen van Geestdryverye ja Socinianerye’ uit de

boeken van Antoinette Bourignon weer had opgehaald.

Het is duidelijk dat de gereformeerde predikanten Bourignons pleidooi voor een

persoonlijk contact met God buiten de gevestigde kerken om niet in dank afnamen.

Dat is juist wat Ten Cate zo aansprak. Door afstand te nemen van de wereld en van alle

uiterlijke verschijningsvormen zou de ware christen zich ten volle kunnen concentre-

ren op wat hij en Bourignon noemden: ‘het goddelijke als een onbegrijpelijke en

onzichtbare geest in al het werkelijke’. Opmerkelijk is hoezeer Bourignons gerefor-

meerde tegenstanders in de Republiek haar vastpinden op bepaalde leerstellige denk-

beelden, terwijl het haar helemaal niet om een leer ging maar om de religieuze praxis.

Al haar adviezen waren er immers op gericht om de christenen van haar tijd te leren

hoe zij een waarlijk christelijk leven moesten leiden. In die zin kan Bourignon even-

zeer als een vroege vertegenwoordigster van het piëtisme worden beschouwd.

Zelfs in het werk van de bekende achttiende-eeuwse schrijfsters Betje Wolff en

Aagje Deken zijn nog verwijzingen te vinden naar Antoinette Bourignon.126 De vorm

van haar oeuvre moet beide schrijfsters beslist hebben aangesproken, want net als

Bourignon bedienden Wolff en Deken zich bij voorkeur van het epistolaire genre. Voor

de inhoud van Bourignons werk zullen zij echter weinig waardering meer hebben

kunnen opbrengen. Als representanten van de christelijke Verlichting moesten zij

immers niets hebben van wat zij dweperij en ‘bedorven misticq’ noemden.127

Plaats in de cultuurgeschiedenis

Nog voordat in 1685 haar verzamelde werk werd uitgegeven, was Bourignon al in de

kerkhistorische annalen opgenomen. In zijn Kort begrijp der algemeine kerkelijke historien

zedert het jaar 1666 wijdde Balthasar Bekker een pagina aan Bourignon, ‘een Paapsch

vrouwmensch’ die ‘haar selven metter tijd voor een groote heilige / en onfeilbare

Prophetesse uitgaf’. In zijn optiek ging het hier echter om een geestdrijfster en een

charlatan, die nooit veel aanhangers had die haar volgden of bij haar bleven.128 In

navolging van Bekker wijdde ook Goeree een passage aan Bourignon in zijn Kerklyke en

weereldlyke historien.129 Ondanks dat ook nu de kwalificatie weer negatief was, drong

haar naam zo wel door in het collectieve kerkhistorische geheugen. Dankzij de toen

reeds ontbrande polemiek tussen Poiret en Bayle kreeg Bourignon tevens een vaste
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plaats toebedeeld in de achttiende-eeuwse catalogi en biografische woordenboeken.

Ook daarna zou de eens zo productieve schrijfster niet in de anonimiteit wegzinken.

In tal van negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse, Franse en Duitse catalogi,

biografische woordenboeken en encyclopedieën is haar naam vermeld. In de negen-

tiende eeuw verschenen ook de eerste (kerk)historische studies over Bourignon. In de

twintigste eeuw volgden ten slotte nog een reeks monografieën, vele artikelen en zelfs

een aantal historische romans en verhalen waarin zij een hoofdrol speelde.130 De vele

publicaties die inmiddels aan Bourignon gewijd zijn, laten kortom zien dat zij als een

van de weinige vrouwen de cultuurgeschiedenis van de zeventiende eeuw is binnen-

gedrongen. Over de precieze plaats die haar hierin moet worden toegekend, bestaat

echter geen consensus.

Mystica, quiëtiste, sekteleidster of ketter?
Poiret had in 1708 zelf nog een catalogus gepubliceerd van mystieke auteurs onder de

titel Bibliotheca mysticorum selecta. Hierin besteedde hij uiteraard ook de nodige

aandacht aan Bourignon. Langs deze weg kwam haar naam terecht in andere catalogi

en bloemlezingen van mystieke en ascetische schrijvers. Zo nam Gottfried Arnold haar

op in zijn ‘Register der Mystischen und Ascetischen Scribenten’ uit de zestiende en

zeventiende eeuw. Michiel Vinke bedeelde haar een plaats toe in zijn Zilvere arke (1743),

een compilatie van honderden citaten uit mystiek-quiëtistische werken vanaf de

Oudheid tot en met het begin van de achttiende eeuw.131

Bayles Dictionaire historique et critique fungeerde als een belangrijke bron voor de

auteurs van achttiende- en de negentiende-eeuwse catalogi en biografische woorden-

boeken. Wie deze in chronologische volgorde op het trefwoord Bourignon doorneemt,

ziet dat de meesten terugvielen op het oordeel van Bayle.132 Het was ook min of meer

inherent aan het genre dat bepaalde elementen uit de beeldvorming telkens opnieuw

werden gereproduceerd. Vanaf het tweede kwart van de achttiende eeuw wordt

bijvoorbeeld geregeld melding gemaakt van Bourignons lelijke, ja zelfs mismaakte

uiterlijk en van haar afwijzing van het huwelijk. Als er een typering van haar karakter

gegeven wordt, dan is deze in alle gevallen negatief. Opvallend is verder dat er buiten

Poiret geen melding gemaakt wordt van volgelingen.

Een andere in het oog springende typering die in de aan Bourignon gewijde lemma-

ta telkens terugkeerde, is dat zij een ‘sekte’ gesticht zou hebben, terwijl Poiret uitdruk-

kelijk gesteld had dat zij dit nu juist niet had gedaan. Niettemin had reeds Bayle het doen

voorkomen alsof Bourignon wel degelijk de grondlegster van een sekte was. Dat beeld

bleef Bourignon achtervolgen. Voltaire bijvoorbeeld sprak een eeuw later in zijn Siècle de

Louis XIV (1751) kortweg van ‘une secte de mystiques qu’elle avait voulu établir’.133

In de loop van de negentiende eeuw ontstond er in diverse landen opnieuw belang-

stelling voor Bourignons gedachtegoed. Zo verscheen er in 1863 nog een integrale

herdruk van The light of the world.134 En in 1876 publiceerde een Franse bewonderaarster

een bloemlezing uit het werk van Bourignon onder de titel Étude sur Antoinette

Bourignon. La prophétesse des derniers temps. Dit laatstgenoemde boekje trok de aandacht

van Aldolphe Franck die er een artikel aan wijdde, dat in 1877 in Journal des Débats

verscheen.135 Franck merkte op dat men Antoinette Bourignon minder goed kende dan

Madame Guyon, ofschoon zij veel verder ging in haar mystieke speculaties dan de

auteur van Torrents spirituels. Ook de Franse intellectueel en jood Salomon Reinach
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meende dat Guyons roem die van Bourignon overvleugeld had, waardoor men in de

negentiende eeuw de vrouwelijke mystiek van de zeventiende eeuw geheel en al met

de eerstgenoemde was gaan identificeren. In zijn optiek was dat niet terecht. Daarom

publiceerde hij in 1894 een lang artikel over Bourignon in Revue de Paris, waarin hij haar

leven en werk onder de aandacht bracht van zijn lezers en afstand nam van het door

Bayle gevelde oordeel.136 Reinach zag in haar wel degelijk een mystica. Bourignon was

echter, zo stelde hij, geen gewone mystica, omdat zij zich niet verloor in louter contem-

platie, maar blijk gaf van een onbedwingbare behoefte om haar stem te laten horen. Zij

droomde ervan een soort republiek van volmaakte christenen te stichten, maar slaag-

de er niet in die droom waar te maken. Wat hem vooral in haar ‘doctrine’ aansprak, was

de afwezigheid van formalisme en dwang.137

In Nederland groeide in de negentiende eeuw de belangstelling voor de Gouden

Eeuw, de bloeitijd van de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden.

Ook het kerkelijk leven in die tijd werd onderwerp van studie. De belangstelling ging

hierbij niet alleen uit naar de heersende kerk maar ook naar de rol van de religieuze

dissidenten. Zo publiceerde de hervormde predikant en aanhanger van de Groninger

Richting Hendrik van Berkum in 1851 een monografie over Jean de Labadie en de laba-

disten.138 Dit onderzoek naar De Labadie zette hem op het spoor van Bourignon, aan

wie hij vervolgens ook een studie wilde wijden. Bij wijze van voorproefje publiceerde

Van Berkum eerst een kleine bloemlezing uit haar geschriften in De Morgenster van

1852. Een jaar later verscheen Antoinette Bourignon. Een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der

XVIIde eeuw. Van Berkum beoogde hiermee eerherstel van de vrouw die altijd als een

‘dwaze dweepster’ beschouwd was. Hij wilde ‘de vlek, die op haren naam kleefde’

uitwissen en bewerkstelligen dat de ‘verachting van de onzinnige dweepster’ veran-

derde in ‘vereering van de edele Christin’. Zo moest zijn studie een tegenwicht bieden

tegen de ‘spot’ van Bayle en de ‘smaad’ van Moller. Maar tegelijkertijd diende Van

Berkums studie ook een spiritueel doel. Hij wilde zijn lezers laten zien dat het

christendom niet ‘bestaat in leer of wet, maar dat het is geest, leven, kracht’.139 In zijn

ogen vervulde Bourignon een voorbeeldfunctie, omdat zij alle christenen wilde vere-

nigen door de geest van Christus.

Voor zijn ‘beeld’ van Bourignon baseerde Van Berkum zich op primaire bronnen,

met name op haar verzamelde werk en op Poirets biografie.140 Zijn monografie was

echter niet geannoteerd en zat nog heel dicht tegen de vie romancée aan. Toen in de loop

van de negentiende eeuw de verwetenschappelijking van de geschiedschrijving in

gang gezet werd en ‘wetenschappelijke’ historici zich wilden onderscheiden van

amateurhistorici, werd nauwgezet onderzoek van de bronnen voorwaarde voor een

‘objectieve weergave’.141 De eerste monografie die op kritisch bronnenonderzoek geba-

seerd was, verscheen nog voor het einde van de negentiende eeuw onder de titel

Antoinette Bourignon, das Licht der Welt. Auteur was de omstreden Nederlandse theoloog

en filosoof Antonius van der Linde, die in tegenstelling tot Van Berkum Bourignons

integriteit in twijfel trok en een ronduit negatief oordeel velde over haar leven en

werk. Ik heb daar in de inleiding al naar verwezen.

Deden in de aan Bourignon gewijde monografie van Van der Linde nieuwe elemen-

ten in de historische beeldvorming hun intrede? Ja en nee. Dankzij het door hem

verrichte archiefonderzoek kwam er voor het eerst aandacht voor de perikelen rond

Noordstrand en voor de periode Lütetsburg, waar Bourignon opnieuw betrokken raak-
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te in een toverijaffaire. Duidelijk werd ook dat haar aanhang beduidend groter was

dan tot dan toe gedacht was. Tegelijkertijd legde Van der Linde bijzonder veel nadruk

op Bourignons autocratische optreden, haar bazige karakter, de vele tegenstrijdighe-

den in haar teksten en de discrepantie tussen haar denkbeelden en haar eigen manier

van leven. Vooral in dat laatste klonk de stem van Bayle door, die al eerder zijn vinger

had gelegd op de spanning tussen Bourignons idealen en de praktijk. Van der Linde,

die opvallend genoeg in zijn aantekeningen geen melding maakte van Bayles artikel in

de Dictionaire, ging echter nog een stap verder. Hij sprak, mede onder invloed van de in

zijn tijd opkomende wetenschap der psychiatrie, van een ‘pathologische leugenaar-

ster’, ‘een furie’ die aan ‘religieuze grootheidswaanzin’ leed, en van ‘pseudologia

fantastica’.142 Zelfs voor Poiret had Van der Linde geen goed woord over. Tegelijkertijd

bleef hij in zijn typering van Bourignons gedachtegoed opvallend dicht bij Poirets

kwalificatie door haar wel als mystica te bestempelen.

Alle latere auteurs die een monografie aan Bourignon wijdden, concentreerden

zich vooral op haar gedachtegoed en op een enkele uitzondering na typeerden zij haar,

geheel in lijn met Poirets visie, als een mystica. MacEwen was de enige die Bourignon

liever als een quiëtiste bestempelde. Hij zag echter evenmin als de anderen in dat dit

een veel te statische typering was, die geen recht deed aan Bourignons zendingsdrang.

Gelet op het oordeel dat in de diverse aan Bourignon gewijde monografieën over haar

persoon is geveld, is het niet verwonderlijk dat zij ook in de meer recente kerkhistori-

sche handboeken en encyclopedieën als ‘mystieke dweepster’ te boek gesteld is.143 In

een enkel geval werd Bourignon ook nog als ‘ketter’ ten tonele gevoerd.144 Opvallend

is dat zij in geen enkele Nederlandse kerkgeschiedenis is ondergebracht bij het

piëtisme.145 Gelet op de zeventiende- en achttiende-eeuwse receptie van haar werk had

dat voor de hand gelegen.

Uitzonderlijk of typisch vrouwelijk?
Opvallend is ook dat Bourignon ondanks haar interventies in het theologisch domein

en het enorme oeuvre dat zij naliet, geen receptie als geleerde vrouw ten deel gevallen

is.146 Klaarblijkelijk liet noch de door Poiret uitgedragen visie noch het door Bayle

gevelde oordeel hiervoor ruimte. Voor het schrijverschap van Bourignon hebben de

meeste auteurs evenmin oog gehad. Uitzondering is Van der Does, die als eerste een

bibliografie van Bourignons werken samenstelde. Aan de door Bourignon gehanteer-

de genres en publicatiestrategieën besteedde echter ook zij geen aandacht. Mede hier-

door zijn Bourignons kwaliteiten als schrijfster nooit onderkend en is de wijze waar-

op zij de drukpers wist te bespelen volstrekt onderbelicht gebleven.147

In geen van de aan Bourignon gewijde monografieën is haar sekse geproblemati-

seerd. Niettemin ligt in vrijwel alle kwalificaties die aan haar persoon zijn toegekend,

ook een normatief oordeel besloten over al dan niet gewenst vrouwelijk gedrag. In dat

opzicht redeneerden Van der Linde, Björkhem en Kolakowski op een vergelijkbare

manier als Bayle. Van der Linde was hierin nog het meest expliciet. Zijn diskwalifica-

tie van Bourignon was zonder twijfel mede ingegeven door zijn eigen (negatieve) erva-

ringen met vrouwen. Een paar prachtige staaltjes daarvan zijn te vinden in zijn

bewaard gebleven Ehebüchlein.148 Tegelijkertijd weerspiegelt zijn onbegrip voor

Bourignons manier van optreden ook de omslag in het denken over het publiek gezag

van vrouwen, die zich tegen het einde van de negentiende eeuw voltrokken lijkt te
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hebben.149 In Van der Lindes maatschappijvisie en in zijn theologie was het onbe-

staanbaar dat vrouwen een religieuze spreekpositie opeisten of zich geroepen voelden

als spreekbuis van God in de openbaarheid te treden. Björkhem en Kolakowski

oordeelden minder negatief dan Van der Linde, maar zij typeerden Bourignon wel als

een ‘hysterica’.150 Op die manier bleef Bourignon tot ver in de twintigste eeuw gevan-

gen in een wonderlijk mengsel van vastomlijnde ideeën over de aard of het wezen van

‘de vrouw’.

Een uitzondering is de studie van Van der Does, die zich neutraler opstelde dan

haar mannelijke voorgangers. Zij nam afstand van de critici die in Bourignon ‘un fana-

tisme maladif allant jusqu’à la folie’ ontwaarden. In plaats daarvan meende zij in

Bourignon ‘des traits caractéristiques au génie’ te bespeuren.151 Het manco van haar

monografie is echter dat zij Bourignons persoonlijk isolement vooropstelde en haar als

gevolg daarvan als een volstrekt op zichzelf staande figuur behandelde. In zekere zin

reproduceerde Van der Does hiermee het gevoel dat Bourignon zelf zo graag koester-

de: haar uniciteit.

Tot besluit

Bourignons keuze voor het gedrukte woord en Poirets inspanningen voor een integra-

le uitgave van haar verzamelde werk bij een gerenommeerde uitgever maakten het

mogelijk haar gedachtegoed ook na haar overlijden te blijven doorgeven. Dankzij de

verzamelwoede van geleerden en bibliotheken bleven Bourignons boeken bewaard,

ook toen ‘gebruikers’ er geen belangstelling meer voor toonden. Het is opvallend

hoeveel Europese en Amerikaanse bibliotheken exemplaren van Bourignons verza-

melde werken bezitten.152 Daar in die bibliotheken wachtte Bourignon vanaf het einde

van de negentiende eeuw een nieuw publiek, voornamelijk bestaande uit historici,

theologen en filosofen, dat geïnteresseerd was in een wetenschappelijke studie van

haar leven en werk. Zowel in het essentialistische als in het exclusivistische perspectief

is de waardering voor Bourignons werk echter in belangrijke mate afhankelijk

gemaakt van het oordeel over haar persoon. In zekere zin is dit de erfenis van de door

Poiret en Bayle gevoerde strijd over de betekenis die Bourignon moest worden toege-

kend.

Poiret koos er immers voor om zijn biografie van Bourignon te incorporeren in de

uitgave van haar verzamelde werk. Op die manier maakte hij de samenhang tussen

haar leven en werk inzichtelijk: zij had geleefd naar wat zij geleerd had. Zo kon

Bourignon in Poirets optiek als een religieus model fungeren dat navolging verdiende.

Het was uitgerekend deze eenheid van leven en leer die Bayle in zijn Dictionaire onder

kritiek stelde. Zijn oordeel was vernietigend maar had niet tot gevolg dat Bourignon

terugviel in de anonimiteit. Integendeel. Haar idee dat godsdienst niet in kennis,

gebruiken of rituelen bestaat maar in innerlijke aandoening en innerlijk gevoel bleef

lezers aanspreken (en representanten van de gevestigde kerken verontrusten). Door

het ontbreken van een systematisch uitgewerkte leer bleken Bourignons geschriften

zich bovendien bijzonder goed te lenen voor een eclectische toe-eigening. Tot in de

achttiende eeuw bleven er in verschillende landen circuits van ‘gebruikers’ bestaan,

lezers die zich in het Frans, Nederlands, Duits of Engels door Bourignon lieten instru-

‘ik moet spreken’
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eren en onderrichten. Die lange doorwerking, waarover tot op heden vrijwel niets

bekend was, vormt een opmerkelijk bestanddeel van Bourignons receptiegeschiedenis.

Los van de aandacht voor haar werk is Bourignon ook als persoon tot de verbeel-

ding blijven spreken. Zo zijn er inmiddels niet alleen drie historische romans aan haar

leven gewijd, maar figureert zij zelfs als romanpersonage in de ‘magisch realistische’

roman Das grüne Gesicht van Gustav Meyrink.153 Een andere indicatie zijn de verwijzin-

gen naar Bourignon in voor een breed publiek bedoelde boekjes over vergeten histori-

sche ‘heroines’ en ‘lesbians’.154 En wie vandaag de dag op het internet naar Antoinette

Bourignon zoekt, krijgt honderden ‘hits’ voorgeschoteld.155 In veel gevallen gaat het

om lemmata in elektronisch raadpleegbare encyclopedieën, catalogi of biografische

woordenboeken. Maar Bourignons naam figureert ook in allerlei lijsten, variërend van

‘Women in History’ en ‘Famous Belgians’ tot ‘Witches’. Op een New Age-achtige site

zijn fragmenten uit haar werk te vinden. Boeken van haar hand worden voor veel geld

te koop aangeboden op sites van antiquarische boekhandels.156 Uit deze overvloed aan

‘hits’ kunnen twee conclusies worden getrokken. Bourignon heeft ook de weg naar de

nieuwe media gevonden, wat indirect kan worden toegeschreven aan de ‘canonisering’

waarvoor Poiret zich zo beijverd heeft. Tegelijkertijd zijn Bourignons leven en werk, al

Poirets inspanningen ten spijt, uiteindelijk toch tot volstrekt verschillende domeinen

gaan behoren. Niemand, een enkele New Age-adept daargelaten, zit meer te wachten

op haar boodschap. Haar biografie daarentegen blijft fascineren.

canonisering en marginalisering

539






