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bijlage i Biografische data

a Fragment genealogie Antoinette Bourignon

b Verblijfplaatsen van Antoinette Bourignon, 1616-1680

a Fragment genealogie Antoinette Bourignon

Jean Bourignon x ?

Uit dit huwelijk worden minstens vijf kinderen geboren:

1 Jean (‘Kempe’ (?), ca. 1582 - Rijsel, begr. 12-4-1648 in Saint-Maurice, kapel van

Saint-Laurent)

2 Jean Pierre (overl. na 27-6-1641, voor 12-12-1681)

3 Jacquemine (overl. na 27-6-1641)

4 Johenne (overl. na 27-6-1641)

5 Dominique (overl. na 27-6-1641)

ad 1 Jean Bourignon huwt

1 (ca. 1610) Marguerite Becquart (overl. Rijsel juli 1641, begr. Saint-Maurice,

kapel van Saint-Laurent)

Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren:

1 Marguerite (Rijsel 1610/1611 - Rijsel ca. 1647)

huwt 1 Crépin Pilin

2 Charles van Toire [Torre] (overl. ca. 1644)

2 dochter (jong gestorven)

3 Antoinette (Rijsel 13-1-1616, gedoopt Saint-Maurice 14-1-1616 - Franeker,

30/31 oktober 1680, aldaar begraven)

4 dochter (jong gestorven)

5 zoon [Jean?] (jong gestorven [na 18-4-1624, voor 12-1-1635?])

2 (12-10-1642) Martine Le Febvre

Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren:

1 Marie Martine (Rijsel, gedoopt Saint-Maurice 26-12-1643 - overl. tussen

14-2-1682 en mei 1683)

x Marie Etienne So(i)llier (uit Frankrijk)

Uit dit huwelijk wordt geboren:

Julie (x Jean Francois Le Febvre)

2 Jean (Rijsel, gedoopt Saint-Maurice 20-3-1645 - overl. na mei 1683)

3 Jacqueline (Rijsel, gedoopt Saint-Maurice 25-7-1647 - overl. na mei 1683)

x Nicolas Durineau (uit Frankrijk)
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ad 2 Jean Pierre x ?

Uit dit huwelijk wordt in ieder geval een zoon geboren:

Jean (ca. 1621-na 12-12-1681, ‘bourgeois’ van Rijsel)

x Jeanne Lemesre

b Verblijfplaatsen van Antoinette Bourignon, 1616-1680
(zie ook kaart 1)

Zuidelijke Nederlanden, 1616-1667

RIJSEL (LILLE) 13-02-1616 - 23-03-1636 ouderlijk huis

BLATON 23-03-1636 - ? 1636 ondergedoken bij pastoor George de Lille

DOORNIK 1636 Sint-Augustinusklooster

RIJSEL 1637 - 1640 ouderlijk huis

BERGEN 1640 (4 maanden) logeert bij de geestelijke dochters van huis

Notre-Dame de la Présentation

LUIK mei - okt. 1640 logeert bij de koopman Pierre Mibaisse en daar-

na bij een geestelijke dochter, die dichtbij de

pastoor van ‘klein St.-Martin’ woont.

BERGEN nov. - ? 1640 logeert bij de grauwzusters van Bavay

BLATON 1640

BERGEN 1640

LADEUZE 1641 logeert bij gravin van Willerval

RIJSEL 1641 - 1643 ouderlijk huis

ST-ANDRÉ 1643 - 1646/’47 kluis bij Saint-André

LA DEUZE 1647 - 1648 logeert bij gravin van Willerval

BLATON 1648

RIJSEL 1648 - 1653 ouderlijk huis

nov. 1653 - maart 1662 Hôpital Notre-Dame des Sept Douleurs

maart 1662 -juni 1662 ca. 8 dagen ondergedoken in een logement bui-

ten de jurisdictie van de magistraat; vanaf 25

maart 1662 ca. 8 dagen ondergedoken bij deken

Pollet. Daarna terug naar het logement.

GENT juni 1662 - dec. 1662 ondergedoken bij een geestelijke dochter

(Mazuriel)

BRUSSEL dec. 1662 - maart 1663 logeert op het Klein Begijnhof?

MECHELEN maart 1663 - jan. 1664 logeert op het Groot Begijnhof (7 weken)
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Bronnen: 
Antoinette Bourignon, Sa vie extérieure (Amsterdam 1683)
ADN, XIII B 8: Acte de constitution, 5-11-1652
ADN, XIII B 28: kopie testament Jean Bourignon en Marguerite Becquart, Rijsel 18-4-1624
ADN, 8 B 3824 (1e série): kopie testament Jean Bourignon en Marguerite Becquart, Rijsel 21-6-1641
ADN, Tabellion 977/146: notariële verklaring van Jean Bourignon, zoon van Pierre Bourignon,

Rijsel, 12-12-1681
NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 15: Originaldocumenta und Nachrichten die Bourignon’sche Nachlas-

senschaft betr.



logeert bij de zwartzusters (begin juli 1663-jan.

1664).

GENT januari 1664 logeert bij Mazuriel?

MECHELEN jan. 1664 - april 1664 logeert bij de zwartzusters

BRUSSEL april 1664 - sept. 1664 logeert bij Marie-Madeleine Laurin, een geeste-

lijke dochter van Johannes Vernimmen (naast

het klooster van de oratorianen, Vieux-Marché-

aux-Bêtes, thans Place de Louvain).

RIJSEL sept. 1664 - sept. 1665 logeert bij Nicolas Lambert, pastoor van Saint-

Maurice tussendoor bezoeken aan MECHELEN

en GENT, waar zij in juli 1665 in het huis van

Mazuriel logeert.

GENT okt. 1665 - dec. 1665 ?

MECHELEN dec. 1665 - jan. 1666 logeert in het armenhuis van Sint-Joseph

GENT jan. 1666 - april 1666 ?

MECHELEN april 1666 ?

GENT mei 1666 ?

MECHELEN juni 1666 ?

GENT juli 1666 - sept. 1666 ?

MECHELEN sept. 1666 ?

GENT sept. 1666 - nov. 1666 ?

MECHELEN dec. 1666 - dec. 1667 logeert in het armenhuis van Sint-Joseph; 

tussendoor bezoek aan GENT.

Noordelijke Nederlanden, 1667-1671

AMSTERDAM begin dec. 1667 - dec. 1669 huurhuis aan de Droogbak

dec 1669 - okt/nov 1670 ondergedoken op de Herengracht

okt./nov. 1670 – 15-03-1671 terug naar het huis aan de Droogbak

HAARLEM 15-03-1671 - 15-05-1671 logeert bij Lodewijk en Anna de Vos

AMSTERDAM 15-05-1671 - 23-05-1671 huurhuis aan de Droogbak

huurt per 1-5-1671 ook het aangrenzende huis.

ENKHUIZEN 23-05-1671 - 09-06-1671 logement bij een vrouw

Sleeswijk-Holstein, 1671-1676

TÖNNING aankomst 13-06-1671 logement

SLEESWIJK aankomst 12-07-1671 verblijf op de bovenverdieping van de herberg

‘Het beloofde land’ (bijna recht tegenover slot

Gottorp) en later ‘In de Trompetter’.

HUSUM juli 1672 - half dec. 1673 per 1-5-1672 huurt Bourignon hier op naam van

Johan Tiellens een huis in de Krämerstrasse

(‘Huys van de Hollanders’).

FLENSBURG half dec. 1673 - 05-01-1674 logeert de eerste twee nachten bij Nicolaas Hen-

ning. Huurt daarna twee kamers in een loge-

ment op de markt. Postadres Maria Pieters bij

Margriet, de zadelmaakster in de Engleburg-

strasse.
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HUSUM half jan. 1674 - okt. 1674 [met onderbrekingen] huurhuis

Naar alle waarschijnlijkheid is de huur per 1-5-

1675 opgezegd.

SLEESWIJK oktober 1674 - maart 1676 Bourignon duikt eerst enige tijd onder bij

generaal-majoor Van der Wijk en diens echtge-

note.

In maart(?) 1675 huurt zij een huis in Frederiks-

berg bij Sleeswijk. Koopt nog datzelfde jaar een

huis (met hof) in een druk deel van de stad,

Lollfuss.

Hamburg, 1676-1677

HAMBURG 31-03-1676 - 26-06-1677 logeert bij Bertrand de la Coste en vanaf 12 juni

1677 ondergedoken op een ander adres.

Oost-Friesland, 1677-1680

LÜTETSBURG begin juli 1677 - bewoont de pastorie in de heerlijkheid Lütets-

9/19-09-1680 burg, die toebehoort aan baron Dodo II zu Inn-

und Knyphausen. In februari 1678 verblijf van

een maand aan het hof in Aurich.

Noordelijke Nederlanden, 1680

FRANEKER eind sept. 1680 - logeert bij een vriend (‘fidele Amy’) en diens 

31-10-1680 echtgenote (Jan en Sophia van Someren?), die

haar tijdens haar ziekte verzorgen. Na haar

dood wordt Bourignon in Franeker begraven.

‘ik moet spreken’
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bijlage ii La Parole de Dieu en Sa vie extérieure

In dit vergelijkende overzicht is de inhoud van La Parole de Dieu en Sa vie extérieure kort

samengevat (kolom 1 en 2). De in La Parole de Dieu beschreven periode (1634-1663) dien-

de hierbij als uitgangspunt. In kolom 3 zijn verwijzingen opgenomen naar externe

bronnen (archivalia en in druk verschenen notariële attesten) die betrekking hebben

op bepaalde evenementen uit Bourignons levensverhaal.

LA PAROLE DE DIEU SA VIE EXTERIEURE EXTERNE BRONNEN
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bekering

dag van Pasen 1636

-5.00 uur: uit het ouderlijk

huis in Rijsel.

-10.00 uur: arriveert in Door-

nik (door iemand naar de

kerk van de karmelieten

begeleid).

-richting Bergen.

-komt ’s avonds door het

dorp Basècles (na meer dan 2

uur rond het dorp gelopen

te hebben).

-ontmaskerd door kinderen.

-door compagnie ruiters

naar Blaton gebracht, waar

zij tegen de avond arriveert.

-verblijf bij de burgemeester

van het dorp.

-commandant doet ’s nachts

seksuele toenaderingspogin-

gen.

1634

bekering

1635

‘Visioen van een Personnage’

23-3-1636

-4.00 uur: verlaat ouderlijk 

huis in Rijsel.

-10.00 uur: arriveert in Door-

nik (bezoekt hoogmis bij de 

karmelieten en gaat ter com-

munie).

-vervolgt haar weg naar Ber-

gen in Henegouwen.

-15.00 uur bij Basècles, loopt 

ca. 3 uur om dat dorp heen

en arriveert ’s avonds tussen

17.00 en 18.00 uur in het

dorp.

-ontmaskerd door spelende

kinderen.

-door compagnie ruiters

naar Blaton gebracht.

-ondergebracht bij de burge-

meester van Blaton.

-’s nachts bedreigd door de

commandant.

paaskalender: 23-3-1636 =

eerste Paasdag

getuigenis 2 van Jeanne du

Thoit (Rijsel, 11-9-1664):

‘door de verlating die sy

deed op den dag van Paes-

schen, Anno 1636.’

getuigenis 7 van de burge-

meester, schepenen en inwo-

ners van Blaton (Blaton, 21-

4-1665): Pasen 1636, circa 6 à

7 uur ’s avonds aankomst in

Blaton; door compagnie rui-

ters naar het huis van de

oude burgemeester in Bla-

ton gebracht, waarna

pastoor George de Lille

gewaarschuwd werd. ‘Hy

riep de Jonkvrouw tot hem,



‘ik moet spreken’

562

-gered door de pastoor van

Blaton, Georges de Lille.

blijft 3 weken in de kerk van

de pastoor van Blaton. Deze

informeert aartsbisschop

van Kamerijk, Heer van der

Burcht [=Franciscus van der

Burch] over Bourignon.

Ondertussen wordt A.B.

door haar vader gezocht.

-gered door de pastoor van 

Blaton.

[25-3-1636] vertrek pastoor

van Blaton naar Bergen om

de aartsbisschop van Kame-

rijk te informeren.

10 à 12 dagen na haar aan-

komst in Blaton arriveert

aartsbisschop Van der Burch.

Onderhoud. A.B. krijgt ver-

lof om in een kluis op het

kerkhof van Blaton te gaan

wonen.

voerde haar uit, nam haar

tusschen hem en sijn Capel-

laan, en brachtense alsoo in

sijn, (des Pastoors) huis, en

van daar, noch dien selven

Paasdag, in de Kerk van Blat-

ton.’

getuigenis 7 van de burge-

meester, schepenen en inwo-

ners van Blaton (Blaton, 21-

4-1665): ‘Eenigen tijt daar

na, quam den doenmaligen

Aardsbisschop van Camerik,

Heer vander Burch, haar

besoeken [...] beloofde ook

aan den voornoemden

pastoor, dat hy haar een huis

op het Kerkhof van dat Dorp

sou doen bouwen. Het gene

ook geschied is; en dat selve

huis staat noch aldaar op

desen dag.’

Haar vader, moeder, zuster

en zwager komen haar om

twee uur ’s middags ten

huize van de pastoor opha-

len. Die ochtend heeft de

aartsbisschop van Kamerijk

toestemming gegeven om

voor Bourignon een huisje

te laten bouwen op het kerk-

hof van Blaton.

A.B. opgespoord door haar

vader.

getuigenis 1 van Anthoinette

en Anne de le Becque (Rijsel,

17-7-1664): ‘haar vader en

Moeder [...] deden haar over

al soecken, tot’er tijd dat sy

haar vonden in ’t land van

Henegouwe, in een Dorp

Blatton genaamt, alwaar sy

door den Pastoor van die

plaats wierd opgehouden’;

getuigenis 2 van Jeanne du

Thoit (Rijsel, 11-9-1664):

idem.

getuigenis 7 van de burge-

meester, schepenen en inwo-

ners van Blaton (Blaton, 21-

4-1665): ‘Maar dewijl haar
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door haar vader naar Door-

nik gebracht 0m hier onder

te duiken. Verblijf van 4

maanden in het St-Augusti-

nusklooster in het kasteel

van Doornik.

opgehaald door haar vader.

Terug naar Rijsel. Kleedt

zich met ‘een zedig kleet’ en

zoekt de afzondering.

na 2 à 3 maanden begint

haar vader weer over een

huwelijk; na anderhalf jaar

vraagt zij toestemming om

de aartsbisschop van Kame-

rijk te mogen opzoeken.

vertrek naar Bergen voor een

onderhoud met Van der

Burch.

ontvangen door de aartsbis-

schop van Kamerijk; over-

legt met zijn raad en geeft

A.B. toestemming om zich

te vestigen op een stuk land

bij de kerk van Blaton, dat

zij van de weduwe Jan-

via Doornik naar Rijsel; ver-

blijf van 5 maanden in het

klooster van St. Augustinus

in het kasteel van Doornik.

door haar vader opgehaald,

terug naar Rijsel.

1637

bij haar vader in huis; liefda-

digheid en uiterlijke vroom-

heid; dubt een half jaar over

de vraag of zij de aartsbis-

schop van Kamerijk zal gaan

opzoeken.

vertrek naar Bergen, waar de

aartsbisschop woont [Van

der Burch].

1640

ontvangen door de aartsbis-

schop van Kamerijk; stelt

voor om haar te examineren

door Du Bois [deken van

Maubeuge] en zich voorlopig

te vestigen bij de Filles de

Notre-Dame in Bergen. Zij 

Vader haar aan alle kanten

liet soekken, en het gerucht

wegens desen handel tot

Blatton, te hooren quam, soo

liet hy sich op een koetswa-

gen daar heen voeren, zijnde

vergeselschapt met haar

Moeder en Suster, als ook

den heer Raad van Torre,

haar Susters Man.’

getuigenis 2 van Jeanne du

Thoit (Rijsel, 11-9-1664):

beschrijving van Bourignons

liefdadige werken.

[Poiret, Geheele leven]:

woont tot 23 oktober 1639

in het huis van haar vader.

Vgl. III-1, brief 26-43 aan

Lambert vanuit Bergen (15-

10-1639 - 25-4-1640).

7-7-1648: verkoopakte, waar-

bij de weduwe Jeanne Brou-

wet aan Ant. Bourignon een

bij de kerk gelegen hopveld

te Blaton verkoopt voor de

prijs van 400 + 50 livres lp

(argent francq) (ADN, XIII 

H 1).
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krijgt toestemming om het

Nieuwe Testament te lezen.

kennismaking met de Filles

de Notre-Dame in Bergen;

woont hier 4 maanden.

geeft haar geschrift ‘Samen-

spraak tussen God en de

ziel’ aan Du Bois.

problemen door interventie

van de jezuïeten;

vertrek naar Luik.

Woont in bij een ‘devote

Dochter’ die dichtbij het

huis van de pastoor van

‘klein St. Martin’ woont.

terug naar Bergen;

logeert bij de grauwzusters

van Bavay die vanwege de

oorlog naar Bergen waren

gevlucht.

terug naar Blaton; ‘Kluise-

nessen Huis’.

vertrek uit Blaton; naar Ber-

gen.

1641

verblijft 6 maanden bij gra-

vin van Willerval in La Deus-

se [Ladeuze].

neke Brouet gekregen heeft;

later betaald.

Logeert bij de Filles de Notre-

Dame in afwachting van de

bouw van het huis in Blaton.

Gesprekken met Van der

Burch.

Plannen verijdeld door de

jezuïeten. Afscheid van de

aartsbisschop.

op aanraden van Du Bois

naar prins-bisdom Luik.

Huurt een klein kamertje in

het huis van Jenne Masée,

die dichtbij de pastoor van

‘klein St-Martin’ woont.

naar Bergen;

logeert bij de grauwzusters

van Bavay.

Du Bois raadt haar aan naar

Anthoinette Doigny 

[d’Oignies] gravin van Wil-

lerval te gaan; via Bruge-

getuigenis 42 van Maria

Malapert.

III-1, brief 44-48 aan Lam-

bert uit Luik (19-5-1640 - 5-

10-1640).

III-1, 44 (19-5-1640): gearri-

veerd in Luik; logeert bij de

koopman Pierre Mibaisse,

een relatie van haar vader; is

van plan om op het Begijn-

hof te gaan wonen.

46 (19-6-1640): heeft zich

afgezonderd bij ‘een oude

devote Dochter’.

III-1, brief 38; 49-52 aan

Lambert uit Bergen (16-10-

1640 – 28-12-1640).
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juli 1641

i.v.m. overlijden moeder

naar Rijsel;begraaft haar

moeder blijft bij vader om

hem te helpen.

wordt ziek; haar vader wil

haar uithuwelijken.

okt. 1642

vader hertrouwt.

1643

proces met vader over moe-

derlijk erfdeel;

verlaat vader.

lette in het Land van Hene-

gouwen (waar zij logeert bij

de grauwzusters) naar

kasteel De la Deusse [Ladeu-

ze] tussen Aat en Chièvres.

Logeert hier 8 maanden.

juli 1641

keert in twee dagen terug

naar Rijsel i.v.m. overlijden

moeder blijft bij vader om

hem te helpen in sijne ‘affai-

ren’ (boekhouding en huis-

houden).

vader hertrouwt.

spant proces aan tegen haar

vader om aanspraak te kun-

nen maken op moederlijk

erfdeel; vader wint; zwager

overlijdt.

A.B. verlaat de ouderlijke

woning; huurt een huisje

aan het einde van de hof van

de grauwzusters van Rijsel.

27 juni 1641

testament van Jean Bouri-

gnon en Marguerite Bec-

quart (legaat voor Antoinette

van 3000 gulden) (ADN, 8 B

3824, 1e série); getuigenis 1

van Anthoinette en Anne de

le Becque (Rijsel, 17-7-1664):

‘voornamentlijk sedert de

dood van haar Moeder, als

wanneer sy de Boeken hield,

de Huishouding versorgde,

en de Negotie van haar Vader

waar nam’;

getuigenis 2 van Jeanne du

Thoit (Rijsel, 11-9-1664):

idem.

12-10-1642

huwelijk Jean Bourignon en

Martine Le Febvre (ADN,

XIII B 28).

stukken van het proces van

Antoinette Bourignon tegen

haar vader (1642; 7-1-1643)

(ADN, XIII B 28).
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woont vier jaar in de kluis

van Saint-André.

1647 door de Franse troepen

verjaagd.

logeert tijdelijk bij een devo-

te dochter.

verblijf van 7 à 8 maanden in

La Deusse [bij gravin van

Willerval];

aanvaardt het stuk land dat

de weduwe te Blaton haar

had aangeboden en laat daar

een gebouw neerzetten.

naar Blaton.

kort voor Pasen:

terugkeer naar Rijsel i.v.m.

stervensgevaar vader.

tot in 1646 in de kluis bij

Saint-André; verjaagd door de

Franse troepen (‘na dat ik

daar vier jaren of meer

gewoont had’).

tijdelijk bij de geestelijke

dochters van Thiery in Rijsel

(houden een school).

verblijf bij de gravin van

Willerval, waar zij ‘ontrent

een jaar’ blijft.

naar Blaton, waar zij de

pastoor bezoekt.

terug naar Rijsel i.v.m. ziek-

te van haar vader.

getuigenis 2 van Jeanne du

Thoit (Rijsel, 11-9-1664): ‘ter

tijt als sy woonde in Recluse

van St.Andreas’;

getuigenis 15 van Michel

Carpentier (St.Pierre, 16-4-

1663): ‘dewijl sy gewoont

had aan de muur der [...]

Kerk St.Andrae, in een huis

de Recluse genaamt [...]

alwaar sy vele jaren in een-

saamheit eerbaarlijk geleeft

heeft’; getuigenis 11 van

Mattheus de Lesennes,

Michael de Bosquel en

Catharine de Lannoy (St-

Pierre, 4-7-1664): ‘nadien sy

haar lange jaren hebben sien

wonen in het huis de Reclu-

se, dicht by de Parochie van

St.Andrae [...] totter tijd dat

het Fransche Leger als vyand

zijnde, haar quam dwingen,

hare lieve Eensaamheid te

verlaten.’
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paasavond 1648

-overlijden van de pastoor

van Blaton.

-4.00 uur: overlijden van

vader.

rechtszaak tegen tweede

echtgenote van haar vader

over de erfenis.

1650

ontmoeting met Saint-Sau-

lieu in Rijsel.

1653

fundatie van huis Stappaert.

nov. 1653

leiding over het armenhuis

Stappaert aanvaard; notari-

eel contract opgemaakt

waarin is vastgelegd dat

Stappaert het huis en 500

gulden per jaar inbrengt.

[1656] herbevestiging van

het contract. A.B. neemt 

goede vrijdag 1648

-20.00 uur aan het sterfbed

van haar vader (‘mijn

natuurlijke Vader’); hij over-

lijdt de volgende ochtend

om 7.00 uur ’s morgens;

feestelijk begraven op paas-

zondag in Saint-Maurice.

-op goede vrijdag in de

maand april 1648 wordt de

pastoor van Blaton (‘mijn

geestelijke Vader’) doodge-

schoten door ‘een Godloosen

Lorain’.

spant i.v.m. de erfenis een

rechtszaak aan tegen de

tweede echtgenote van haar

vader.

ontmoet ‘op zekeren dag’

Jean de Saint-Saulieu op

straat, die zeer vroom en

deugdzaam lijkt en haar

overhaalt om de leiding op

zich te nemen van de funda-

tie Stappaert. Hij blijkt het

op haar maagdelijkheid

voorzien te hebben.

1653

contract met Jean Stappaert

voor twee notarissen.

na 3 jaar [1656]: nieuw

contract voor het Gasthuis 

12 april 1648 [Paaszondag]

begrafenis van Jean Bouri-

gnon (NSA, Dep. IV, II a 7,

omslag 15).

getuigenis 9 van Gabriel

Moulroit (Blaton, 21-4-1665):

‘Georgius de Lille [...] in dit

Dorp, Anno 1648. gestorven.’

ADN, XIII B28: stukken van

het proces tegen Martine Le

Febvre, weduwe Bourignon.

16 november 1653

A.B. ‘maitresse et régente’

van Notre-Dame des Sept Dou-

leurs (‘maison pieuse’,

gesticht 3-7-1642 door Jean

Stappaert in de Rue du Plat

naast collège des Hibernois).

Stappaert zal jaarlijks 500

gulden betalen; akte gepas-

seerd voor Franchois de

Sains en Luc Moucque

(ADN, XIII A 1).

31 oktober 1656

nieuw fundatiecontract 
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uiteindelijk meer dan 50

meisjes aan.

november 1658

clausuur; aanvaarding van

de regel en het kleed van

Augustinus.

1659-1660

‘het goede exempel van de

kinderen in het armenhuis’.

1661

ontdekking van toverij in

het armenhuis.

van Onse Lieve Vrouws seven

Smerten / staende in de Plat-

straat, aen de sijde van het

College der Yrlanders

binnen Rijsel; nieuwe bepa-

lingen toegevoegd; akte

gepasseerd voor Francois de

Sains en Lucq Moncque;

54 meisjes in het gasthuis.

1658

‘insluiting als Kluisenesse’;

onder bescherming van de

bisschop van Doornik.

3 jaar na de insluiting [1661]:

34 kinderen; ontdekking

van toverij (geval Bellot, 15

jaar oud); 3 maanden later

nieuw geval (12 jaar oud).

t.b.v. Hôpital de Notre-Dame

des Sept Douleurs, opgemaakt

door Jean Stappaert en

Antoinette Bourignon, voor

notaris Luc Moucque (getui-

gen Jean de Saint Saulieu en

Loys Bayart) (ADN, XIII A 1).

14 maart 1657

aanvullende notariële akte

(ADN, XIII A 1)

getuigenis 1 (Rijsel, 17-07-

1664), getuigenis 2 (Rijsel, 11-

09-1664), getuigenis 3 (Rijsel,

17-07-1664), getuigenis 5 (Rij-

sel, 04-09-1664), getuigenis

12 (Rijsel, 20-04-1663), getui-

genis 13 (Rijsel, 17-04-1663),

getuigenis 16 (Rijsel, 19-04-

1663), getuigenis 17 (Rijsel,

19-04-1663), getuigenis 18

(Rijsel, 01-10-1664), getuige-

nis 19 (Rijsel, 21-04-1663)

getuigenis 20 van Nicolas

Lambert (Rijsel, 1-2-1662):

‘soo heeft sy ook in hun ont-

dekt [...] den stand der Too-

very daar sy in waren’; getui-

genis 21 van Luc Roussel

(Rijsel, 1-2-1662): ‘dewelke

door hare Tooveryen, de

voornoemde Regente

getracht hebben om ’t leven

te brengen’; getuigenis 22 

van Pierre Salmon (Rijsel,

23-2-1662): ‘Selfs was ik’er

tegenwoordig ter tijd als

men in de koffer van een

deser Dochterkens vond, een 
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feb. 1662

17.00 uur: het huis wordt

opengebroken; A.B. gear-

resteerd en afgevoerd naar

het stadhuis;

23.00 uur naar huis

gestuurd.

2 dagen later moet A.B. weer

op het stadhuis verschijnen;

de vraag is of zij krachtens de

clausuur onder jurisdictie

van de bisschop van Doornik

staat.

8 dagen bedenktijd;

bezoek van de vicaris-gene-

raal van de bisschop [André

Catulle].

moet opnieuw op het stad-

huis verschijnen voor ver-

hoor.

kinderen in het armenhuis

bereiden tovergif om A.B.

om te brengen;

magistraat ondervraagt de

kinderen;

A.B. wil vluchten maar kan

nergens terecht; vlucht naar

een logement op het vrije

veld (waar zich gewoonlijk

moordenaars en bankroe-

tiers terugtrokken) dat bui-

ten jurisdictie van de Rijsel-

se magistraat valt.

‘St. Pieters Vrijheit’ [25

maart 1662]:

bezoek van de pastoor van

St-Salvator [St-Sauveur]; 

zeker balletje dat door Too-

very gemaakt was, en noch

een ander onder het bedde

van een ander Dochterke.’

9 februari 1662

opgebracht door de schout

en zijn dienaars [Poiret,

Geheele leven].

toegevoegd getuigenis, p.

229 (N): ‘Attestatie Van des

Eerwaardigen Bisschops van

Doornick sijn Vicarius Gene-

raal’ (Rijsel, 23-2-1662),

ondert. door André Catulle.
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duikt vervolgens acht dagen

onder bij deken Pollet en

keert dan weer terug naar de

kamer in het logement, waar

zij 3 maanden blijft.

juni 1662

naar Gent; verblijft hier aan-

vankelijk bij een geestelijke

dochter die zij al meer dan

twintig jaar kent, Mazuriel.

verblijf van 6 maanden in

Gent.

[1663] naar Brussel; verblijf

van 4 maanden.

Kennismaking met ‘pater’

Vernimmen en met de

Mechelse aartsdiaken Aimé

Coriache.

vertrek naar Mechelen.

begin [mei] 1663: ontmoe-

ting met Christiaan de Cort,

pastoor van St-Jan.

Introductie in een armen-

huis voor kinderen te

Mechelen [St-Joseph].

logeert vanaf de week van

Pinksteren 1663 gedurende 7

weken op het Begijnhof in

Mechelen.

getuigenis 26 van Christiaan

de Cort (Mechelen, 19-2-

1667).

getuigenis 25 van Anna

Sneesens, regentes van het

armenhuis Sint-Joseph

(Mechelen, 18-2-1667).

getuigenis 23 van Clara de

Meijer, Anna Quedriks, Mag-

dalena Rouckens, ‘begyntjes’

op het Groot Begijnhof

(Mechelen, 11-2-1667): ‘Juf-

frouw Anthoinette Bourignon

[...] Dewelke in ’t Huis van

de Attestanten is komen 

wonen, in de week van Pinx-

teren in ’t jaar 1663. En by

hun gewoont hebbende ont-

rent seven weken.’
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getuigenis 24 van Christina

Dekkers en Anna Matthijs-

sens, resp. moeder en mede-

moeder van het klooster van

de zwartzusters te Meche-

len: ‘warachtig te wesen, dat

[...] Juffrou Bourignon in hun

klooster is komen wonen

van in ’t beginsel van July, en

aldaar gewoont tot in de

Mey daar na 1664.’

logeert bij de zwartzusters

in Mechelen.

naar Brussel; logeert een

maand bij Laurin, geestelij-

ke dochter van Vernimmen.

naar Mechelen; logeert bij

de zwartzusters.

schrijft ‘La Parole de Dieu’

6-11-1663 naar Coriache

gestuurd.





bijlage iii Schematisch overzicht van het oeuvre van 

Antoinette Bourignon

a De Franse, Nederduitse, Hoogduitse, Latijnse en Engelse edities, 1668-1863

b Totaal aantal uitgaven per jaar, 1668-1685

c Geldschieters, 1668-1685

d Vertalers, 1668-1685

e Drukkers, 1668-1685

f Uitgevers en boekverkopers, 1669-1717

a De Franse, Nederduitse, Hoogduitse, Latijnse en Engelse edities,
1668-1863

De nummers verwijzen naar de betreffende delen van Toutes les Oeuvres (19 dln, Am-

sterdam: H. Wetstein, 1686). Van de betrokken boekverkoper-uitgevers is alleen de

eerste initiaal van de achternaam vermeld. Indien het gaat om een uitgave in eigen

beheer staat voor het jaar van uitgave een ‘X’. Vetgedrukt zijn de titels waarvan reeds

ten tijde van Bourignons leven een uitgave is verschenen. De heruitgaven zijn gecur-

siveerd. Rond 1686 moet bij Wetstein ook een heruitgave zijn verschenen van de Ne-

derlandse edities, onder de titel Alle de Werken van Anthoinette Bourignon.

Vol. Frans Nederduits Hoogduits Latijn Engels

1.2 La vie de A.B.

Sa Vie Continuée RA 1683 RA 1683 RA 1684

W 1686 W 1717 ca. 1740

W 1717

3 Appel de Dieu I RA 1682 RA 1682 AS 1684

W 1686 W 1717

W 1717

Appel de Dieu II A 1684

W 1686

W 1717

Vie solitaire A 1684

W 1686

W 1717

Misericorde RA 1681 RA 1681 RA 1684

W 1686 W 1717

W 1717
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Vol. Frans Nederduits Hoogduits Latijn Engels

4 Lum. en tenebr. I X 1669 X 1669 A 1679 M 1703

X 1669 X 1669 W 1717

AS 1684 RA 1684

W 1686

W 1717

Lum. en tenebr. II X 1669 X 1669 A 1679 M 1703

X 1669 X 1669 W 1717

AS 1684 A 1669

W 1686 A 1684

W 1717

Lum. en tenebr. III JW 1671 X 1670 RA 1681 M 1703

A 1670 W 1717

A 1684 A 1684

W 1686

W 1717

Lum. en tenebr. IV A 1672 A 1672 RA 1681 M 1703

A 1684 A 1680 W 1717

W 1686

W 1717

5 Tombeau I X 1669 X 1669 RA 1682

A 1679 RA 1681 W 1717

W 1686

W 1717

Tombeau II JW 1671 X 1670 RA 1682

A 1679 A 1684 W 1717

W 1686

W 1717

6 Tombeau III JW 1671 A 1671 RA 1682

A 1679 A 1684 W 1717

W 1686

W 1717

Tombeau IV A 1672 A 1672 RA 1682

A 1680 A 1684 W 1717

W 1686

W 1717

7 Lum. de Monde I A 1679 A 1671 RA 1681 1696

W 1686 A 1679 W 1717 H 1786

W 1717 H 1788

L 1863

Lum. de Monde II A 1679 A 1679 RA 1681 1696

W 1686 W 1717 H 1786

W 1717 H 1788

L 1863
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Vol. Frans Nederduits Hoogduits Latijn Engels

Lum. de Monde III RA 1681 RA 1681 RA 1681 1696

W 1686 W 1717 H 1786

W 1717 H 1788

L 1863

8 Academie I RA 1681 RA 1683 RA 1682 BB 1708

W 1686 W 1717

W 1717

Academie II RA 1681 RA 1682 RA 1682 BB 1708

W 1686 W 1717

W 1717

Academie III RA 1681 RA 1682 RA 1682 BB 1708

W 1686 W 1717

W 1717

Babel A 1684 BB 1708

W 1686

W 1717

9 Solide Vertu I A 1676 P 1677 A 1679 A 1678 W 1698

W 1686 W 1717 1699

W 1717 F 1754

Solide Vertu II A 1678 A 1679 A 1679 1699

W 1686 W 1717 F 1754

W 1717

10 Trembleurs RA 1682 A 1672 RA 1683 BB 1708

W 1686 W 1717

W 1717

Persécutions A 1684 BB 1708

W 1686

W 1717

11 Temoignage I RA 1682 R 1680 X 1673

W 1686 W 1717

W 1717

12 Recoeuil RA 1682 A 1679 X 1673

W 1686

W 1717

13 Temoignage II A 1684

W 1686

W 1717

Innocence X 1669

RA 1684

W 1686

W 1717

14 Pierre de T. A 1679 A 1679 A 1676 AF 1676

W 1686 W 1717
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Vol. Frans Nederduits Hoogduits Latijn Engels

W 1717

Etoile RA 1684 RA 1684

W 1686

W 1717

15 Aveuglement I A 1679 A 1679

W 1686

W 1717

Aveuglement II A 1684

W 1686

W 1717

16 Antechrist I RA 1681 R 1680 RA 1684

W 1686 W 1717

W 1717

Antechrist II RA 1681 R 1680 RA 1684

W 1686 W 1717

W 1717

Antechrist III RA 1681 RA 1681 RA 1684

W 1686 W 1717

W 1717

S. Visière RA 1682 RA 1681 RA 1684

W 1686 W 1717

W 1717

17 Renouvellement I A 1679 A 1679 RA 1681 RA 1680 BB 1707

W 1686 W 1717 1707

W 1717 1737

Renouvellement II RA 1681 R 1681 RA 1681 BB 1707

W 1686 W 1717

W 1717

Renouvellement III RA 1682 RA 1682 RA 1683 BB 1707

W 1686 W 1717

W 1717

18 N.Jerusalem RA 1683

W 1686

W 1717

N.Ciel I A 1679 A 1679 A 1680

W 1686 W 1717

W 1717

19 Avis salutaires A 1684 WA 1685

W 1686

W 1717
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Afkortingen:
A: Pieter Arentsz., Amsterdam
BB: R. Burrough en J. Baker, Londen
F: Claes Floris, Hamburg
Fa: E. Farley, Bristol
H: R. Hindmarsh, Londen
JW: Johan Janssonius van Waesberge, Amsterdam
L: Sampson Low, Son & Co., Londen
P: Michiel Pietersz., Amsterdam
R: Jan Rieuwertsz, Amsterdam
S: Herman von Sand, Frankfurt
T: Pieter Timmers, Amsterdam
W: Hendrik Wetstein, Amsterdam
X: eigen beheer, Amsterdam/Husum

b Totaal aantal uitgaven per jaar, 1668-1685

1668-1680: totaal 63 
1681-1685: totaal 76

c Geldschieters, 1668-1685

1668-1673 Antoinette Bourignon

1676-1677 Johan Ortt

1677-1679? Dodo II zu Inn- und Knyphausen

1677-1680 Gerard Bode?

1681-1685 Nalatenschap Antoinette Bourignon en Gerard Bode?
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d Vertalers, 1668-1685

Voor zover is na te gaan waren tenminste twaalf vertalers voor Bourignon werkzaam

in de periode 1668-1680.

Een deel van de Nederlandse en Franse edities die postuum in druk verschenen, waren

gebaseerd op vertalingen die reeds tijdens Bourignons leven gemaakt waren.

Nederlandse vertalingen

Christiaan de Cort (1667?-1669)

Frederik Franken (1671?-1675)

Ewoud de Lindt (1668-1680)

Johan Ortt (1675-1677)

Mattheus Smallegangh? (1680-1681)

Jan Swammerdam (1674-1678?)

Duitse vertalingen

Johan Hase (1671-1680)

Christian Hoburg (1669/1670)

Pieter Meijer (1678/1679)

Eleonora von Merlau (1679- ?)

Heinrich Schmeuser (1681?-1685)

Jacob Taube (1671-1673)

Latijnse vertalingen

Justus Schrader (1676-1680)

e Drukkers, 1668-1685

Wie Bourignons eerste geschriften in 1668 drukte, is niet bekend.

Een deel van Bourignons werken is op een privépers gedrukt. Deze was van 1669 tot

februari 1674 in bedrijf. Daarnaast is gebruikgemaakt van de diensten van minstens

vijf commerciële drukkerijen te Amsterdam.

Huisdrukkerij (1 pers)

Amsterdam, Droogbak (april 1669 - april 1672)

Husum, Krämerstrasse (mei 1672 - feb. 1674)

Amsterdamse drukkers

wed. Boeteman en haar zoon Dirk Boeteman, Singel (2 persen, vanaf 1678)

Christoffel Cunradus, Eglantiersgracht (1676/79-1684)

Daniel Elzevier, op ’t Water (1677?, 1678)

Pieter Timmers, Haarlemmerdijk (1669-?)

Jacob van Velsen, Utrechtsestraat (1677)

‘ik moet spreken’

578



f Uitgevers en boekverkopers, 1669-1717

De eerste werken van Antoinette Bourignon werden in eigen beheer uitgegeven. Vanaf

1669 begon zij meer en meer gebruik te maken van de diensten van boekhandelaar-uit-

gevers. Uit de impressa van de Franse, Nederlandse, Duitse, Latijnse en Engelse edities

van haar werken kan worden afgeleid dat tussen 1669 en 1717 acht boekverkopers als

uitgevers optraden, zeven uit Amsterdam en één uit Frankfurt am Main.

Amsterdam

Pieter Arentsz., Beursstraat (1669-1684)

Michiel Pietersz., Lombartsteeg (1677)

Jan Rieuwertsz., Beursstraat (1680-1684)

Pieter Timmers, Haarlemmerdijk (1669)

Johan Janssonius van Waesberge, op ’t Water (1671)

Hendrik Wetstein, Kalverstraat (1685-1686)

R. & G. Wetstein (heruitgave), Kalverstraat (1717)

Joannes Wolters (1705, 1711)

Frankfurt

Herman von Sand (1684)

Londen

R. Burrough en J. Baker (1707, 1708)

Volgens gegevens uit de correspondentie van Tiellens, advertenties in de Oprechte Haer-

lemsche Courant, opgave in de impressa, de sedert 1676 uitgebrachte handelsprospecti

en Jacob ten Cate, Vaderlijk geschenk waren Bourignons boeken verkrijgbaar bij de vol-

gende boekverkopers:

Amsterdam

Pieter Arentsz., Beursstraat [vanaf 1669-?]

Michiel Pieterz., Lombartsteeg [1677]

Jan Rieuwertsz., Beursstraat [vanaf 1677?-?]

Hendrik Wetstein, Kalverstraat [1685-?]

R. en G. Wetstein, Kalverstraat [1717-?]

Dordrecht

Pieter van Loon [1680]

’s-Gravenhage

Johannes Tongerloo [1680]

Harlingen

Simon Pieters Bonck op de Wortelhaven [1680]

Hubert van Immerseel bij de Blauwe Trap [1680]
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Leeuwarden

Ritske Jacobs Mosselman [1680]

Rotterdam

Willem de Wilde [1670?-1671?]

Isaacq Neranus [1680]

Barent van Santbergen [1680]

Vlissingen

Jacob Lambrechtse [1680]

Groningen

Seerp Bandsma [ca. 1718]

Louter Schaapschoe [ca. 1718]

Frankfurt

Herman von Sand [vanaf 1679-?]

Hamburg

Samuel König, in de Dom [vanaf 1672-?]

Claus Floris, Groterijckenstraat [1676-1678]

Sleeswijk

Georg Hinrich Rose, bij de Domkerk [1673-?]
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bijlage iv Regel der Christenen

a Herstelling van de kerk

b Regel van het geselschap der christenen volgens de heijlsame lessen, die den

H. Geest, aan Jonkvrouw Bourignon, gegeeven heeft

a Herstelling van de kerk

De H. Augustinus seit met vaste woorden:

“Gy sult mijn Order herstellen in de volmaektheit die gy wenscht.

De volmaektheit die ik wensch, is,

Sijn hert geheel los-gemaekt te hebben van alle de goederen des weerelds.

Ten tweeden, van alle de schepselen.

Ten derden, van de liefde sijnes selfs, en niets dan Godt alleen lief te hebben.

Te leven in de vergeting van de heele weereld.

Sich ergens in een eensame plaets op te sluiten.

Sich volkomen aen Godt over te geven.

Geene goederen op aerden te willen besitten.

Alle in ’t gemeen, met eendrachtigheit, en van gemeene middelen te leven.

Sonder andere Belofte dan de liefde Godts.

Noch anderen Regel dan het Heilig Euangelium.

Alle zielen daer in aen te nemen die daer toegeschikt zijn.

Sonder insicht of sij goederen hebben of niet.

Of de selve wijse gelijk de Christenen van d’Eerste Kerk.”

Heere, hoe wilt gy dat ik het doe?

“Sondert u geheel af van de menschen.

Behoud het stilzwijgen.

Besit niets; de aerde is genoegsaem tot onderhoud uwes levens.

Onderhoud uw lichaem maer van sijnen arbeid.

Geeft daer aen niets sonder noodsakelijkheit.

Dat’er niets in uw huis zij, dan ’t gene de nood vereischt.

Uwe eenige sorg moet wezen om de geesten van d’aerde los te maken.

Ik sal het overige besorgen.”

Uit: Antoinette Bourignon, Verscheide Fragmenten (Amsterdam 1684), nr. 3 (z.j. [circa

1663]), p. 198.
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b Regel van het geselschap der christenen volgens de heijlsame lessen,
die den H.Geest, aan Jonkvrouw Bourignon, gegeeven heeft.

1 Men sal de werelt, en den ommegank met wereltsche menschen t’eenemaal

verlaaten. (vgl. BLO, doorgehaald: ‘wereltsche[n, die haar broederen noemen’],

gecorrigeerd in: ‘wereltsche menschen’).

2 Men moet alle de goederen in het gemeen brengen, sonder ijts eijgens meer te

behouden.

3 Men sal geheel onderwurpen sijn, aan den Geest Gods. En niet meer tot syn

eijge voordeel arbeyden; maar alleen voor het gemeen.

4 Men sal naa sijn vermoogen arrebeyden; en niet in ledigheid leeven.

5 Men moet aan geen besondere kerk gekleeft syn; maar alleen aan de Christe-

lijke Evangelische kerk.

6 Men sal met geen schulden of processen, in het geselschap der Christenen

komen.

7 Men sal geen onderscheijt van staat of conditie, rijck of arm, in de gemeen-

schap der Christenen maken.

8 Kreupele, lamme, stamelende; geen menschen uijtgesondert, sal men weijge-

ren, in het geselschap der Christenen aan te neemen. (vgl. BLO: ‘sal men wey-

geren, om in het geselschap der christenen te komen.’)

9 Alderhande sondaars sal men daar in ontfangen, wanneer sij haar bekeeren: en

men sal aan haar niet mogen verwijten, haare voorige sonden.

10 Men sal niet sien op de Onvolmaaktheden, van Die haar in deese versameling

sullen begeeven.

11 Men sal geen nieuwe wetten, in dit geselschap mogen brengen: En die dat wil

doen, sal men daar buijten setten.

12 Men sal niet vermogen te disputeren; En die dat niet onderhouden wil, sal

men daar buyten sluyten.

13 Niemant sal eenig voordeel boven andere genieten.

14 Men sal niet meer als de Nootsakelijkheid aldaar hebben.

15 Men sal geen geschenken of giften van ijmant die nog in de werelt leeft,

mogen ontfangen.

16 IJder sal syn eijgen onderhout moeten winnen; En ook arbeijden om de kran-

ke, swakke, ende De kinderen te onderhouden.

17 De swakke ende die siek sijn, sal men besonderlijk haare Nootzakelijkheeden

besorgen.

18 Men sal de geringhste diensten moeten waarneemen, en dat voor eer aghten.

19 Men sal ge[e]n couranten meer leesen, of naa eenige andere wereltsche besig-

heeden meer omsien.

20 IJdele woorden en werken sal men schuwen.

21 Niemant sal sijn broeder met auctoriteijt mogen Berispen, maar hem alleen

vermaanen. maar sijne groove sonden, die sal hij aan de outste der gemeente

aanklaagen.

22 Niemant sal syn goet meer bestieren, of ook eenig gelt handelen; maar dat

alles sullen de Ou[t]ste doen.
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23 Niemant sal eenigh lant, goederen, kleederen, of ijts anders, boven de nodruft

besitten. En wat hy daar over heeft, dat sal voor die geene sijn, die het nodig

hebben. (cfr. BLO: ‘En wat hy daar booven heeft, dat sy voor de broeders syn,

die het nodig hebben.’)

24 Men sal geen gelt meer moogen winnen, maar alleen uijt liefde arrbijden.

25 IJder sal sijn eijge lant bewerken, om daar van te leeven.

26 De getrouwde luijden, sullen besonder woonen, En de ongetroude bij malkan-

deren.

27 Men sal de Huijskens naa de nootsakelijkheid bouwen. Die maar een stoel

nodig heeft, die moet daar geen twee begeeren.

28 Men sal de Evangelische armoede neerstig onderhouden; en die dat niet gesint

is, die sal uyt het geselschap der christenen gestelt worden.

29 Etc.

Uit: KB, Ms 78 C 44 (Correspondentie van Juffrouw Antoinette Bourignon), f. 24r-

27v [hs. Jan Swammerdam] en BLO, Add Ms A 96 (Works, correspondence, and

miscellaneous papers of Anthoinette Bourignon), f. 133r-134v [hs. Jan Swammer-

dam].

Vgl. Antoinette Bourignon, Les Pierres de la Nouvelle Jerusalem (Amsterdam 1683), pp.

275-292.
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inleiding

1 Zie bijv. Otto J. de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis (3de herz. dr. Nijkerk 1985), p. 237; BWN I
(fotomechanische herdr. 1969), pp. 339-340; SHBL V (1979), pp. 48-50; Christelijke encyclopedie I
(1956), pp. 719-720; Dictionary of Religion I (1979), p. 509; TRE VII (1981), pp. 93-97; De Grote Oost-
hoek encyclopedie en woordenboek IV (1977), p. 70; Grote Winkler Prins Encyclopedie V (1990), p. 23.

2 Vgl. Anke Passenier, ‘De passie van het lichaam en de vrije ziel. Over stereotypen van vrou-
wenspiritualiteit’, in: Anne-Marie Korte en Linda Wilkens (red.), Andere gezichten, andere gelui-
den. Vrouwenstudies in theologie en godsdienstwetenschap (Utrecht 1997), pp. 65-80.

3 Zie bijvoorbeeld Antoinette Bourignon, Heylsame raadgevingen en onderwysingen, Aan allerhande
persoonen, en over allerley materien, soo goddelijke en zeedelijke, als van speculatie, van practijk, en van
conscientie (Amsterdam: Hendrik Wetstein, 1685), brief 160 (29-2-1678), p. 571.

4 Natalie Zemon Davis, ‘Gender and genre: Women as historical writers, 1400-1820’, in: Patricia
Labalme (red.), Beyond their sex. Learned women of the European past (New York, Londen 1980), pp.
153-182, zie ook de inleiding van deze bundel, p. 4; Annelies de Jeu, ‘’t Spoor der dichteressen’. Net-
werken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750) (Hilversum
2000), pp. 227-229.

5 Zie voor een bespreking van de gevolgen van de Reformatie voor vrouwen, Els Kloek, ‘De
Reformatie als thema van vrouwengeschiedenis. Een histories debat over goed en kwaad’, in:
eadem e.a. (red.), Vrouwen in de geschiedenis van het christendom. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 4
(Nijmegen 1983), pp. 106-149; Merry E. Wiesner, ‘Beyond women and the family: towards a
gender analysis of the Reformation’, The Sixteenth Century Journal 18 (1987), pp. 311-321; Lyndal
Roper, The holy household. Women and morals in Reformation Augsburg (Oxford 1989).

6 Zie over hem, BLGNP II, pp. 364-365; Max Wieser, Peter Poiret. Der Vater der romanischen Mystik in
Deutschland zum Ursprung der Romantik in Deutschland (München 1932); Marjolaine Chevallier,
Pierre Poiret (1646-1719). Du protestantisme à la mystique (Genève 1994).

7 De verzameltitel van deze heruitgave luidde Toutes les oeuvres. Zie voor de titelbeschrijvingen
van de afzonderlijke delen, bijlage A-1 (cd-rom).

8 Voor een schematisch overzicht van de Franse edities en de vertalingen, zie bijlage III-a.
9 Vgl. Patricia Crawford, ‘Women’s published writings 1600-1700’, in: Mary Prior (red.), Women

in English society 1500-1800 (Londen, New York 1985), pp. 211-282; C.P. Makward en M. Cottenet-
Hage, Dictionnaire littéraire des femmes de langue française (Parijs 1996); De Jeu, ‘’t Spoor der dichte-
ressen’, pp. 169, 265 (noot 165), 283-322; Phyllis Mack, Visionary women. Ecstatic prophecy in seven-
teenth-century England (Berkeley, Los Angeles, Oxford 1992), pp. 428-432 (publicaties van vrou-
welijke quakers en ex-quakers). Zie ter vergelijking de bibliografie van de werken van Jean de
Labadie en Pierre Yvon in: T.J. Saxby, The quest for the New Jerusalem. Jean de Labadie and the 
Labadists (1610-1744) (Dordrecht, Boston, Lancaster 1987), pp. 441-454 en BLGNP II, pp. 297-302
en 474-475; voor Jan Rothe, zie BLGNP I, p. 298; voor Gichtel, zie Bernard Gorceix, Johann
Georg Gichtel. Théosophe d’Amsterdam (z.p. 1975), pp. 13, 32-42.

10 Voor een overzicht van de inmiddels verschenen literatuur, zie de achterin opgenomen biblio-
grafie over Antoinette Bourignon.

11 Tot tweemaal toe vaardigde het Heilig Officie een decreet uit tegen Bourignons geschriften:
op 28 november 1669 en op 15 mei 1687. Op 10 mei 1757 werd de Franse editie van haar verza-
meld werk nogmaals verboden door de Congregatie van de Index, zie Joseph Hilgers, Der
Index der verbotenen Bücher. In seiner neuen Fassung dargelegt und rechtlich-historisch gewürdigt (Frei-
burg 1904), pp. 428, 433, 449. Van de dertig vrouwelijke auteurs die in de Index Leoniana zijn
opgenomen, is Antoinette Bourignon de enige wier hele oeuvre verboden is verklaard (Ibidem,
p. 162). Voor de veroordeling van ‘Bourignonism’ door de Generale Synode van Schotland, zie
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Alexander MacEwen, Antoinette Bourignon. Quietist (Londen 1910), pp. 14-15.
12 Lezing voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Noordelijke Afdeling, Leeuwar-

den, 14 december 1968, afgedrukt in: Hanneke Hoekstra, The orthodoxy of the heart. Faith, Fryslân,
and feminism in the novels of Ypk fan der Fear (diss. Rijksuniversiteit Groningen 1998), pp. 177-188,
aldaar 187.

13 Mack deed deze uitspraak op 25 april 1995 tijdens een door het Belle van Zuyleninstituut (Uni-
versiteit van Amsterdam) georganiseerd AIO-seminar, waar zij haar paper over Bourignon pre-
senteerde. Zie voor haar onderzoek naar ‘Antonia Bourignon’, Mack, Visionary women, pp. 33-34,
42, 92, 111 en eadem, ‘Die Prophetin als Mutter: Antoinette Bourignon’, in: Hartmut Lehmann
en Anne-Charlott Trepp (red.), Im Zeichen der Krise. Religiosität im Europa des 17. Jahrhunderts
(Göttingen 1999), pp. 79-100.

14 Vgl. voor reflectie op de vraag hoe feministisch historisch-biografisch onderzoek van vrouwen
vorm zou moeten of kunnen krijgen, Mieke Aerts e.a. (red.), Naar het leven. Feminisme en biogra-
fisch onderzoek (Amsterdam 1988); Carolyn G. Heilbron, Writing a woman’s life (New York 1988). Zie
ook Mineke Bosch, ‘Geleerdengenialogie versus de biografie in gender- en wetenschapsstu-
dies’, Gewina 23 (2000), pp. 15-32.

15 Antoinette Bourignon, Vervolg van ’t graf der valsche theologie (2de dr. Amsterdam: Pieter Arentsz.,
1684), brief 14 (21-6-1668), p. 143 (N). Vgl. echter L’innocence reconuë, et la verité découverte (Amster-
dam 1669), brief aan een Mechelse oratorianerpriester (25-4-1669), pp. 33, 38-39, waar Bouri-
gnon niet ontkent dat zij van God de gave der profetie ontvangen heeft.

16 Antoinette Bourignon, Advertissement [...] Tegen de secte der Quakers (Amsterdam 1672), pp. 326-327
(N).

17 Zie Antoinette Bourignon, Het Woordt Godts in: Het leven van Juffr. Antoinette Bourignon (Amster-
dam: Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., 1683), pp. 9-11, 145, 153-154, 162, 168-169.

18 Zie voor Swammerdams ‘bekering’ o.a. R. Sinia, ‘Johannes Swammerdam’, De Tijdspiegel I (1880),
pp. 193-220, 314-336 (oorspr. Johannes Swammerdam in de lijst van zijn tijd, diss. Rijksuniversiteit
Leiden 1878); A. Schierbeek, Jan Swammerdam (12 Februari 1637-17 Februari 1680). Zijn leven en zijn
werken (Lochem 1946); G.A. Lindeboom, Ontmoeting met Jan Swammerdam (Kampen 1980);
Mirjam de Baar, ‘Jan Swammerdam in de ban van Antoinette Bourignon. Historische beeldvor-
ming ter discussie’, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 63 (1995), pp. 316-333.

19 Vgl. [J.C. Adelung], Geschichte der menschlichen Narrheit, oder Lebensbeschreibungen berühmter Schwarz-
künstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwärmer, Wahrsager, und anderer philo-
sophischer Unholden V (Leipzig 1787), pp. 245-31, aldaar pp. 273-274, 359, 383-384; Antonius van
[von] der Linde, Antoinette Bourignon, das Licht der Welt (Leiden 1895).

20 Van der Linde (1833-1897) staat te boek als een zeer omstreden maar ook bijzonder kleurrijk
figuur, zie BWPGN XXIX (1949), pp. 51-56; TR II (1959), pp. 216-230; BLGNP V (2001), pp. 342-344;
Christiaan M. Bijl, ‘Antonius van der Linde (1833-1897). Enkele facetten uit leven en werk van
een theoloog, filosoof, (schaak)historicus en geboren polemist’, in: P.A. Tichelaar e.a. (red.),
Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies (Hilversum 1986), pp. 178-193; Nop Maas,
‘Antonius van der Linde: zonderling, autobibliograaf en bibliofiel’, Jaarboek van het Nederlands
genootschap van bibliofielen 4 (Amsterdam 1997), pp. 159-184. Voor zijn eigenzinnige theologische
opstelling, zie ook F.L. Bos, ‘De meteoor Antonius van der Linde in contact met Réveil en
Afscheiding (1856-1861)’, Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 4
(Kampen 1990), pp. 48-81. Vgl. voor zijn voorliefde voor het ontrafelen van grote mythes: A. van
der Linde, De Haarlemsche Costerlegende wetenschappelijk onderzocht (2de herz. dr. ’s-Gravenhage
1870) en idem, Kaspar Hauser, eine neugeschichtliche Legende (2 dln., Wiesbaden 1887).

21 Van der Linde schreef dit werk in de tijd dat hij werkzaam was als bibliothecaris van de Landes-
bibliothek te Wiesbaden, en Duitsland als zijn tweede vaderland beschouwde. Vandaar dat hij
het Duits verkoos (zij het in een eigen spelling) en zijn naam veranderde in Von der Linde.

22 Zie Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 261-265. Poirets biografie van Bourignon verscheen
in 1683 in druk samen met haar autobiografieën, zie La vie de Damlle. Antoinette Bourignon, waar-
van ook Nederlandse en Duitse vertalingen zijn verschenen.

23 Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 250.
24 Ibidem, p. 247.
25 Gustav Kawerau, bespreking van ‘Antonius von der Linde, Antoinette Bourignon. Das Licht der Welt

‘ik moet spreken’

586



(Leiden 1895)’, Göttingische gelehrte Anzeigen 1895, I, pp. 426-435, aldaar 435. Vgl. echter de kriti-
sche recensie van Salomon Reinach in Revue critique 1895, I, pp. 252-254, die Van der Lindes stu-
die min of meer onleesbaar vond. Reinach had zelf in 1894 een artikel over Antoinette Bouri-
gnon gepubliceerd in Revue de Paris (15 oktober 1894), pp. 850-880 (herdr. in zijn Cultes, mythes et
religions I (2de herz. dr. Parijs 1908), pp. 426-458). Hiermee wilde hij Bourignon uit de vergetel-
heid halen en laten zien dat zij beslist geen gewone mystica was geweest. Zij wist namelijk den-
ken en handelen te combineren.

26 C.B. Hylkema, Reformateurs. Geschiedkundige beschouwingen over de godsdienstige bewegingen uit de
nadagen onzer gouden eeuw [2 dln, Haarlem 1900-1902] (reprografische herdruk Groningen,
Amsterdam 1978) I, p. 46, vgl. II, p. 143, noot 314 waarin hij Van der Linde bekritiseert.

27 J.C.A. Lieboldt, ‘Antoinette Bourignon in Schleswig-Holstein 1671 bis 1676. I Beiträge zur 
Sektengeschichte und Geschichte der Toleranz im 17. Jahrhundert’, Schriften des Vereins für
schleswig-holsteinische Kirchengeschichte II Reihe, III band, 2. Heft (Kiel 1904), pp. 193-203.

28 MacEwen zag bewust af van iedere vorm van annotatie omdat er geen standaardeditie van
Bourignons werken voorhanden was (en is) en omdat de Engelse vertalingen niet erg zorgvul-
dig uitgegeven waren: ‘The paging is marred by incessant blunders, there are no chapters,
and the order of the Letters is varied’ (p. 23).

29 J. Lindeboom, Stiefkinderen van het christendom (’s-Gravenhage 1929; in 1973 opnieuw uitgege-
ven), pp. 363-369, aldaar 363. Over Van der Lindes monografie merkte hij op: ‘veelszins een
scherp requisitoir maar wél gedocumenteerd. Aan het einde van het weinig overzichtelijke
boek een al even weinig overzichtelijke en niet geheel volledige bibliografie’.

30 Cornelia W. Roldanus, Zeventiende-eeuwsche geestesbloei (Amsterdam 1938), pp. 155-156. In 1961
verscheen hiervan nog een heruitgave als Aula pocket.

31 John Björkhem, Antoinette Bourignon. Till den svärmiska religiositetens historia och psykologi
(Stockholm 1940), pp. 384-438, onder verwijzing naar P. Janet, L’état mental des hystériques (19112)
en Les médications psychologiques (1919), S. Freud (en J. Breuer), Studien über Hysterie (1895) en O.
Pfister, Religiosität und Hysterie (1928).

32 Leszek Kolakowski, ‘Antoinette Bourignon. La mystique égocentrique’, in: idem, Chrétiens sans
Église. La conscience religieuse et le lien confessionel au XVIIe siècle [1965] (vert. uit het Pools [1969];
2de dr. Parijs 1987), pp. 640-718, aldaar p. 663.

33 Zie Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 83-101 voor de vier leden van Bourignons ‘Urge-
meinde’ en pp. 172-216 voor een kort overzicht van ‘eine nicht unbedeutende Zahl von 
ergebenen Anhängern’.

34 Ibidem, p. 173: ‘Namentlich aber sind zahlreiche Taufgesinnten aus Friesland dem Lichte der
Welt gefolgt. Das gerade diese Leute sich besonders eignen würden, aus Nordstrand ein 
anderes Jesuitenparadies Paraguay zu machen, war schon von vornherein wenig warschein-
lich’ en p. 216: ‘Gar zu helle war unser Peter [Poiret, MdB] sicher nicht’.

35 Lindeboom, Stiefkinderen van het christendom, p. 363. Vgl. Roldanus, Zeventiende-eeuwsche geestes-
bloei, pp. 154-156.

36 R.A. Knox, Enthusiasm. A chapter in the history of religion with special reference to the XVII and XVIII
centuries (Oxford 1950), p. 352: ‘The chief interest about her, when the whole of her story has
been read, is how she came to interest anybody’.

37 Kolakowski, Chrétiens sans Église, pp. 661 en 684.
38 Zo luidt de titel van de handelseditie (Amsterdam 1974). Deze wijkt enigszins af van de titel

van de dissertatie, zie noot 39. Het aan Bourignons leven gewijde hoofdstuk (pp. 78-107)
beslaat in beide edities overigens nog geen twintig procent van het hele boek. Meer aandacht
is er voor haar religieuze gedachtegoed (pp. 158-206).

39 Marthe van der Does, Antoinette Bourignon. Sa vie (1616-1680) – Son oeuvre (diss. Rijksuniversiteit
Groningen 1974), pp. 5-48. Vgl. mijn inleidend commentaar bij bijlage A-I.

40 Van der Does, Antoinette Bourignon, pp. 127-140. Vgl. p. 91, waar zij spreekt van een vijftigtal
leden.

41 Daarentegen ondernam Ypk fan der Fear in Eilân fan de sillegen (Drachten 1966) wel een poging
om door te dringen in de leefwereld van de ‘zaligen’ (silligen) die zich onder leiding van
Bourignon wilden terugtrekken op het eiland Noordstrand om er een christelijk en mystiek
leven te leiden. Zie voor een bespreking van deze roman, Hoekstra, Orthodoxy of the heart, pp.
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85-109. Een aanzet tot nader onderzoek naar de groepsvorming rond Bourignon is gegeven
door Liliane Bakker, ‘Dit leven is maar een pelgrimage’: Antoinette Bourignon (1616-1680) als gids
(ongepubliceerde doctoraalscriptie Faculteit der Maatschappijgeschiedenis i.o., Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam, 1987).

42 Merry E. Wiesner, Women and gender in early modern Europe (2de herz. dr. Cambridge 2000), pp.
189-197, 222-223. Zie ook Peter Burke, ‘Notes for a social history of silence in early modern
Europe’, in idem, The art of conversation (Ithaca, New York 1993), pp. 123-141, aldaar 130-132. Zie
voor de Republiek, Mirjam de Baar, ‘“Let your women keep silence in the churches”. How
women in the Dutch Reformed Church evaded Paul’s admonition, 1650-1700’, in: W.J. Sheils
en Diana Wood (red.), Women in the Church. Studies in Church History 27 (Oxford 1990), pp. 389-
401; Marit Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld in Noord-Nederland geduren-
de de zeventiende eeuw (Hilversum 1996), pp. 245-250.

43 Het woord ‘profeet’ komt uit het Grieks, waar het betekent ‘iemand die spreekt namens de
god’. F.G.M. Broeyer en E.M.V.M. Honée (red.), Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het
christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel (Zoetermeer 1997),
die zich richten op de joods-christelijke traditie, geven in hun inleiding de volgende uitleg
van de term ‘profetie’ (p. 7): ‘het door God ingegeven verkondigen van diens Woord’ en ‘voor-
spellen’. Vgl. voor een godsdienstsociologische definitie van de ‘profeet’, Max Weber, Wirt-
schaft und Gesellschaft II: Religiöse Gemeinschaften [1922], in: Gesamtausgabe I/22-2, ed. Hans G.
Kippenberg (Tübingen 2001), p. 177: ‘ein rein persönlichen Charismaträger, der kraft seiner
Mission eine religiöse Lehre oder einen göttlichen Befehl verkündet’. Zie ook Jan N. Bremmer,
Profeten, zieners en de macht in Griekenland, Israël en het vroegmoderne Europa (oratie Rijksuniver-
siteit Groningen; Utrecht 1991), p. 3 (Engelse vert. ‘Prophets, seers, and politics in Greece, Isra-
el, and early modern Europe’, Numen 40 (1993), pp. 150-183, aldaar 151). Voor het onderscheid
tussen vooruitzien, profetisme en profetie of prognosticatie, zie Willem Frijhoff, ‘Prophétie
et société dans les Provinces-Unies aux XVIIe et XVIIIe siècles’, in: Marie-Sylvie Dupont-
Bouchat, Willem Frijhoff en Robert Muchembled (red.), Prophètes et sorciers dans les Pays-Bas,
XVIe-XVIIIe siècle (Parijs 1978), pp. 263-362, aldaar 265-267.

44 Ibidem. Zie ook Bertrand Taithe en Tim Thornton (red.), Prophecy. The power of inspired language
1300-2000 (z.p. 1997).

45 Zie Kaweraus bespreking van Van der Lindes monografie (genoemd in noot 25) en Otto de
Jongs recensie van de studie van Van der Does in BMGN 91 (1976), p. 536. De Jong besluit zijn
recensie met de opmerking dat er daarnaast ruimte blijft voor ‘een psychologische studie over
deze grillige figuur’. Een interessante vraag is of hij hiervoor ook gepleit zou hebben indien
Van der Does Björkhems studie niet genegeerd had. In haar historiografisch overzicht rept zij
met geen woord over diens monografie.

46 Vgl. Willem Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-
1647 (Nijmegen 1995), pp. 48-49. Zie ook Jaap van Heerden, ‘Wat rijkdom lijkt, blijkt armoe-
de’, Biografie Bulletin 8 (1998), pp. 31-34; A.A. Van den Braembussche, ‘Het biografisch element
in de geschiedschrijving. Een geschiedtheoretische verkenning’, Tijdschrift voor sociale geschiede-
nis 15 (1989), pp. 26-60, aldaar 35-50, en de reactie daarop van Chris Lorenz, ‘Het gevaar van de
spagaat. Over de relatie tussen de theorie van de geschiedenis en de biografie’, Tijdschrift voor
sociale geschiedenis (1989), pp. 73-86. Lorenz attendeert er overigens terecht op dat de identiteit
van de gebiografeerde geenszins ‘gegeven’ is en dat de beschrijving ervan afhankelijk blijft
van de psychologische theorie die de biograaf, al dan niet bewust, hanteert.

47 Vgl. voor een historiografisch overzicht van de ontwikkelingen in het biografisch onderzoek
Hans Erich Bödeker, ‘Biographie. Annäherungen an den gegenwärtigen Forschungs- und
Diskussionsstand’, in: idem (red.), Biographie schreiben (Göttingen 2003), pp. 9-63.

48 Inspirerende voorbeeldstudies zijn Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz. en Natalie Zemon Davis,
Women on the margins. Three seventeenth-century lives (Cambridge Mass., Londen 1995), waarin
drie zeventiende-eeuwse vrouwen uit drie verschillende religieuze tradities centraal staan.

49 De brieven zijn in twee kwartobanden ingebonden en voorzien van de volgende opdruk: 
‘A. Bourignon, Opuscules’ (signatuur Add Mss A 96-97). In deel I is voorin een beschrijving van
de brieven opgenomen die wat betreft inhoud en handschrift vrijwel identiek is aan de inven-
taris in de Koninklijke Bibliotheek (KB), Den Haag, Handschriftenverzameling, 78 C 44, f.
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127r-135v. In het handschrift in de Bodleian Library (BLO) is echter nog een interessante zin-
snede toegevoegd: ‘Afkomstig van Dr. Joh. Swammerdam; Berustende in de bibliotheek der
Heeren Enschedé te Haarlem’. Deze bibliotheek werd in december 1867 geveild, zie Catalogue
de la bibliothèque [...] formée pendant le 18e siècle par MM. Izaak, Johannes et le Dr. Johannes Enschedé,
imprimeurs-libraires à Haarlem.Vente à Haarlem le 9 Déc. etc. 1867 (Amsterdam, Den Haag 1867), nr.
593: Antoinette Bourignon, ‘Collection d’opuscules, de lettres etc [...] Un paquet in-4to.’

50 KB, Ms 78 C 44. Het gaat om een portefeuille met 60 losse stukken uit de periode 1662-1677
(136 folianten), die in 1877 is aangekocht door de KB. De collectie is beschreven onder nr. 1935
in Catalogue de livres anciens et modernes en vente aux prix marqués chez Martinus Nijhoff à la Haye 147
(Den Haag 1875) en onder nr. 245 in Catalogus eener belangrijke en uitgebreide verzameling boeken en
handschriften grootendeels uitmakende de bibliotheek van Dr. G. D. J. Schotel (Den Haag 1877). De col-
lectie is niet geraadpleegd door Van der Linde, wel (in 1934!) door Van der Does, zo blijkt uit
het insteekvel dat in de portefeuille is opgenomen. In haar dissertatie zijn echter geen verwij-
zingen naar stukken uit deze verzameling opgenomen.

51 Het familiearchief is gedeponeerd in het Niedersächsisches Staatsarchiv te Aurich (NSA), Dep.
IV Archiv des Fürsten zu Inn- und Knyphausen.

52 Zie voor de bibliotheek van slot Gottorp, Johannes von Schröder, Geschichte und Beschreibung der
Stadt Schleswig (Sleeswijk 1827), pp. 319-320. In 1749 werd de bibliotheek naar Kopenhagen
overgebracht en daar met de Koninklijke Bibliotheek verenigd.

53 Voor de hier geraadpleegde handschriften, zie de lijst met archivalia.
54 Zie bijv. Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 240-241, zie ook het nawoord op p. 310, waarin

hij C.P. Burger jr., de bibliothecaris van de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam,
bedankt.

55 W. Gs. Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typo-
graphie. Met twee inleidende studies van H. de la Fontaine Verwey en G.W. Ovink (Amsterdam 1962),
pp. 107, 115, 204-207. Zie ook Piet Visser, ‘Godtslasterlijck ende Pernicieus’. De rol van de boekdrukkers
en boekverkopers in de verspreiding van dissidente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de
tweede helft van de zeventiende eeuw (oratie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1995), pp.
26, noot 35 (Engelse vert. ‘“Blasphemous and Pernicious”: the role of printers and booksellers
in the spread of dissident religious and philosophical ideas in the Netherlands in the second
half of the seventeenth century’, Quaerendo 26 (1996), pp. 303-346).

56 De door Swammerdam gekopieerde brieven zijn afschriften van de originelen en dus niet
gecensureerd. Door deze brieven systematisch te vergelijken met de gedrukte versies heb ik
ook hieruit de passages kunnen lichten die niet gepubliceerd mochten worden.

57 Vgl. Natalie Zemon Davis, ‘“Women’s history” in transition: the European case’, Feminist 
Studies 3 (1976), pp. 83-103, aldaar 90 (in het Nederlands vert. als ‘Vrouwengeschiedenis in ver-
andering. Het europese voorbeeld’, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2 (1981), pp. 236-263).

58 Bourignon, Woordt Godts, p. 45.
59 Voor de theoretische fundering van gender, zie Joan Wallach Scott, ‘Gender: a useful category

of historical analysis’, in: eadem, Gender and the politics of history (New York 1988), pp. 28-50.
60 Zie Phyllis Mack, ‘Women as prophets during the English Civil War’, Feminist studies 8 (1982),

pp. 19-47; Diane Purkiss, ‘Producing the voice, consuming the body. Women prophets of the
seventeenth century’, in: Isobel Grundy en Susan Wiseman (red.), Women, writing, history 1640-
1740 (Londen 1992), pp. 139-158.

61 Caroline Walker Bynum, ‘The complexity of symbols’ in: Caroline Walker Bynum, Steven
Harrell en Paula Richman (red.), Gender and religion: on the complexity of symbols (Boston 1986),
pp. 1-20, aldaar pp. 1-2. Zie ook Annelies van Heijst en Marjet Derks, ‘Godsvrucht en gender:
naar een geschiedenis in meervoud’, in: eadem (red.), Terra incognita. Historisch onderzoek naar
katholicisme en vrouwelijkheid (Kampen 1994), pp. 7-38.

62 Zie o.a. Han Brouwer, ‘Een min of meer onweerstaanbare passie voor boeken. Een inleiding’,
in: Theo Bijvoet e.a. (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur (Nijmegen 1996),
pp. 9-24, aldaar 23-24; Marika Keblusek, Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden
Eeuw (Hilversum 1997), p. 13. Zij spreekt in dit verband van ‘boekcultuur’; José de Kruif, Lief-
hebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw (diss. Universiteit Utrecht
1999), pp. ii-iv, 1-5.
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63 Robert Darnton, ‘Wat is “de geschiedenis van het boek”?’, in: idem, De kus van Lamourette.
Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis (vert. uit het Engels, Amsterdam 1990), pp. 103-125,
aldaar 105.

64 Ibidem, p. 107. Vgl. J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt (red.), De productie, distributie en consumptie van
cultuur (Amsterdam 1991).

65 Voor de theoretische fundering van het begrip toe-eigening, zie Willem Frijhoff, ‘Toeëige-
ning: van bezitsdrang naar betekenisgeving’, Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katho-
liek leven in de Nederlanden 6 (1997), pp. 99-118 en idem, ‘Religie, geloof en kerk’, Tijdschrift voor
Nederlandse kerkgeschiedenis 6 (2003), pp. 3-13.

66 Willem Frijhoff, ‘Media en culturele verandering. Drie kanttekeningen ter inleiding’, in:
Henk Kleijer e.a. (red.), Tekens en teksten. Cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen
vanaf de late middeleeuwen (Amsterdam 1992), pp. 1-13, aldaar p. 8.

67 Ibidem, p. 9. Vgl. voor het proces van betekenistoekenning door de lezer ook Mary Crawford
en Roger Chaffin, ‘The reader’s construction of meaning: Cognitive research on gender and
comprehension’, in: Elizabeth A. Flynn en Patrocinio P. Schweickart (red.), Gender and reading
(Baltimore, Londen 1986), pp. 3-30.

68 Vgl. Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 14-15, 21, 33; MacEwen, Antoinette Bourignon, pp. 45,
46; Kolakowski, Chrétiens sans Église, pp. 659-660; Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 93;
Bakker, ‘Dit leven is maar een pelgrimage’, pp. 23, 58, 89.

69 Mack, ‘Die Prophetin als Mutter’. Zie ook Mirjam de Baar, ‘“Ik moet spreken”. Het spiritueel
leiderschap van Antoinette Bourignon’, in: Van Heijst en Derks (red.), Terra incognita, pp. 87-
108, aldaar pp. 100-102.

70 Zie Caroline Walker Bynum, ‘“... And Woman His Humanity”: female imagery in the relig-
ious writing of the later Middle Ages’, in: Walker Bynum e.a. (red.), Gender and religion, pp. 257-
288; Phyllis Mack, ‘Gender and spirituality in early English Quakerism’ in: Elisabeth Potts
Brown and Susan Mosher Stuard (red.), Witnesses for change. Quaker women over three centuries
(Brunswick, Londen 1989), pp. 31-63, aldaar 53-57; Mack, Visionary women; B.J. Gibbons, Gender
in mystical and occult thought. Behmenism and its development in England (Cambridge 1996);
Bonnelyn Young Kunze, ‘Religious authority and social status in seventeenth-century Eng-
land: The friendship of Margaret Fell, George Fox, and William Penn’, Church History 57 (1988),
pp. 170-186; Purkiss, ‘Producing the voice, consuming the body’; Catherine F. Smith, ‘Jane
Lead: the feminist mind and art of a seventeenth-century protestant mystic’, in: Rosemary
Radford Ruether en Eleanor McLaughlin (red.), Women of spirit: Female leadership in the Jewish
and Christian traditions (New York 1979), pp. 184-203; Elizabeth Rapley, The Dévotes. Women and
church in seventeenth-century France (Montreal, Kingston, Londen, Buffalo 1990); Ulrike Wie-
thaus, ‘“If I had an iron body”: Femininity and religion in the letters of Maria de Hout’, in:
Karen Cherewatuk en Ulrike Wiethaus (red.), Dear sister. Medieval women and the epistolary genre
(Philadelphia 1993), pp. 171-191; Monteiro, Geestelijke maagden.

71 Vgl. voor de complexiteit van het begrip ‘identiteit’ en de te onderscheiden componenten,
Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., p. 49.

72 Zie ook Jan Fontijn, Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held (Amsterdam 1997), pp. 115-128.
73 Elsbeth Etty, ‘Volgroeid in het leven. De emancipatie van de Nederlandse biografie’, NRC Han-

delsblad (29-11-2002), p. 25.

hoofdstuk 1

1 In haar latere vertogen over de schepping en de zondeval van de mens verbindt Bourignon
het begrip ‘Monster’ of ‘Wanschepsel’ niet direct met het uiterlijk maar meer in algemene zin
met de zondigheid of onvolmaaktheid van het pasgeboren kind. Na de zondeval was de mens
nu eenmaal niet langer in staat om heilige, goddelijke of ‘onbesmettelijke’ kinderen voort te
brengen, aldus Bourignon, zie XVII-3, p. 237 (N).

2 Vgl. Elspeth Graham e.a. (red.), Her own life. Autobiographical writings by seventeenth-century
English women (Londen, New York 1989), pp. 18-19. In hun inleiding wijzen zij erop dat zeven-
tiende-eeuwse autobiografische teksten altijd bevraagd moeten worden op de functie van de
zelfrepresentatie en op de wijze waarop de auteur inspeelt op de verwachtingen van het 
lezerspubliek.

3 Helaas zijn de originele manuscripten van Bourignons autobiografieën niet overgeleverd.
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Beide geschriften verschenen pas postuum in druk. Ik baseer mij hier op de Nederlandse edi-
ties. Zie voor een schematisch overzicht van de in omloop gebrachte manuscripten en gedruk-
te versies van La Parole de Dieu, bijlage A-1.

4 Deze werden in 1673 door Bourignon gepubliceerd in Gezeugnis der Waarheit. Van deze uitgave
volgden in respectievelijk 1679/1680 en 1682 nog een Nederlandse en een Franse editie. Hier is
gebruikgemaakt van de Nederlandse uitgave.

5 Vgl. bijv. XII, getuigenis 1 (Rijsel, 17-7-1664) en getuigenis 2 (Rijsel, 11-9-1664). Zie ook getuige-
nis 1, p. 2: ‘Welke Comparanten, na haren gedane en afgeleyden Eede, in handen der onder-
schrevene Notarissen, over het gene hun gevraagt is [cursivering MdB], hebben geseyd, gesworen,
en voor waarheit bekrachtigt, dat sy [...]’. Tevens kan een vraagteken worden gezet bij de
onpartijdigheid van de twee betrokken notarissen, Gilles Manier en Claude Hochart. Zij leg-
den namelijk zelf ook een getuigenis ten gunste van Bourignon af.

6 P. Bayle, Dictionaire historique et critique [oorspr. 2 dln, 1697] (4 dln, 3de herz. dr. Rotterdam
1720) I, pp. 639-644; J.H. Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexikon [1733] (fotomechanische
herdr. Graz 1961) IV, pp. 917-919; D. van Hoogstraten en J.L. Schuer, Groot algemeen historisch,
geografisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek (Amsterdam, Utrecht, ’s-Gravenhage 1733)
B-C, pp. 352-353; Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon [1750] (reprografi-
sche herdr. Hildesheim 1960) I, k. 1306-1309; J. Kok, Byvoegzels op het Vaderlandsch Woordenboek
I (Amsterdam 1797), pp. 259-267; J.S. Ersch en J.G. Gruber, Allgemeine Encyclopädie der
Wissenschaften XII (Leipzig 1824), pp. 154-155; A. J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der
Nederlanden I (Haarlem 1852), pp. 339-340; M. Dupuis, ‘Anthoinette Bourignon’, in: Mémoires
de la société impériale des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille (Rijsel 1853), pp. 344-395, aldaar
356; J. Collin de Plancy, Dictionnaire Infernal (Parijs 1863), p. 115 (met getekend fantasiepor-
tret!); Dictionnaire de Spiritualité I (Parijs 1937), k. 1915-1917. Vgl. MacEwen, Antoinette
Bourignon, p. 26; Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 1; Kolakowski, Chrétiens sans Église,
p. 642; Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 80; Klaus vom Orde, ‘Antoinette Bourignon in
der Beurteilung Philipp Jakob Speners und ihre Rezeption in der pietistischen Tradition’,
PuN 26 (2000), pp. 50-80, aldaar p. 53. Vgl. ook de beschrijving van Bourignons uiterlijk in
[Poiret], Geheele leven, p. 564-565, waar geen enkele verwijzing naar een al dan niet geope-
reerde hazenlip te vinden is. Evenmin heb ik aanwijzingen gevonden dat zij moeilijk zou
spreken.

7 Het is in dit verband interessant om de hierboven geciteerde passage te vergelijken met wat
andere zeventiende-eeuwse ‘topvrouwen’ in een autobiografie of memoires over hun geboor-
te hebben meegedeeld. Koningin Christina van Zweden (1626-1689) bijvoorbeeld verhaalde
dat zij bij haar geboorte van haar hoofd tot aan haar knieën behaard was en een zwaar en
sterk stemgeluid had. Hierdoor dachten de vroedvrouwen dat zij een jongen was, zie Johann
Wilhelm von Archenholtz, Memoires concernant Christine Reine de Suede (4 dln, Amsterdam en
Leipzig, 1751-1760) III, p. 22, zie ook p. 26.

8 Vgl. Thomas F. Mayer en D.R. Woolf (red.), The rhetorics of life-writing in early modern Europe.
Forms of biography from Cassandra Fedele to Louis XIV (Ann Arbor 1995), ‘Introduction’, pp. 1-37.

9 Voor het genre van de spirituele autobiografie, zie ook hoofdstuk 6.
10 Aimé (Amatus) Coriache (overl. in oktober 1682) was aartspriester en aartsdiaken van de Sint-

Romboutskathedraal in Mechelen. In 1656-1657 nam hij na de dood van aartsbisschop Jacques
Boonen tijdelijk het bestuur van het diocees Mechelen waar als vicaris van het kapittel. Dat
deed hij nogmaals na de dood van André Creusen, Boonens opvolger (van eind 1666 tot 3 janua-
ri 1671), zie P. Claessens, Histoire des archevêques de Malines (2 dln, Leuven 1881) I, pp. 310, 327, 348.

11 Brief van Coriache aan Bourignon (26-9-166[3]), opgenomen in Woordt Godts, p. S 4r. De ‘regts-
saken’ hadden betrekking op de toverijaffaire van 1662. Vgl. hoofdstuk 2.

12 Stephen Greenblatt, Renaissance self-fashioning (Chicago, Londen 1980), p. 9.
13 Het Uyterlyk leven van Juffr. A. Bourignon, Door haar selfs beschreven, in: Leven, p. 193; zie ook XIX,

brief 92 (16-8-1675), p. 347 (N). Vgl. hoofdstuk 5.
14 Zie Bo Andersson, ‘Die Autorität der Prophetin. Eva Margaretha Frölich und der theologische

Diskurs’, PuN 17 (1991), pp. 9-35, aldaar 21-22. Het door Andersson ontworpen model is geba-
seerd op de theoretische inzichten uit diverse Duitstalige studies over communicatie en
(auto)biografie, waaronder H. Leitner, Lebenslauf und Identität: Die kulturelle Konstruktion von Zeit
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in der Biographie (Frankfurt am Main, New York 1982) en G. Michel, Biographisches Erzählen –
zwischen individuellem Erlebnis und kollektiver Geschichtstradition: Untersuchung typischer Erzählfigu-
ren, ihrer sprachlichen Form und ihrer interaktiven und identitätskonstituierenden Funktion in Geschichte
und Lebensgeschichte (Tübingen 1985).

15 Hier vertoont de autobiografie een analogie met de postmoderne geschiedschrijving, die zich
op het standpunt stelt dat het verleden uitsluitend in het historische verhaal gerepresenteerd
kan worden. Een historische gebeurtenis kan volgens deze theorie echter alleen maar (via de
narratio) bemiddeld worden door ‘the suppression or subordination of certain [events] [...] and
the highlighting of others, by characterization, motific repetition, variation of tone and point
of view, alternative descriptive strategies, and the like’, aldus Hayden White, ‘The historical
text as literary artifact’, in: idem, Tropics of discourse. Essays in cultural criticism [1978] (2de dr.
Baltimore, Londen 1986), pp. 81-100, aldaar 84; vgl. Ira Bruce Nadel, Biography: Fiction, fact and
form (Londen, Basingstoke 1984).

16 Vgl. bijlage II.
17 In 1637 begon Bourignon met Lambert te corresponderen. Vijfenvijftig van haar brieven aan

hem uit de periode 1637-1667 zijn postuum uitgegeven, zie III-1.
18 Uit een door mij ondernomen steekproef in het notarieel register van Rijsel blijkt dat de in

het ‘Byvoegsel’ van Getuigenis der Waarheit opgenomen getuigenissen inderdaad door de
genoemde notarissen gefiatteerd waren. Zij stelden Bourignon afschriften ter hand, die later
als kopij dienden, zie  XI, p. 27 (N). Voor de Duitse en de Nederlandse edities werden de (oor-
spronkelijk in het Frans opgestelde) attesten vertaald. Een volledig overzicht van de getuige-
nissen (met verwijzingen naar de vindplaatsen in het notarieel archief van Rijsel) is opgeno-
men in bijlage C-1.

19 Alain Lottin, Lille. Citadelle de la Contre-Réforme (1598-1668) (z.p. 1984).
20 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 1-20 en pp. 123-138. In een ‘kritische terugblik’ op haar

leven spreekt Van der Linde van ‘leugenachtigheid’. MacEwen, Antoinette Bourignon, pp. 26-45;
Kolakowski, Chrétiens sans Église, pp. 642-648; Van der Does, Antoinette Bourignon, pp. 79-86. Zij
onderkent dat de historische betrouwbaarheid een probleem is, maar volgt toch min of meer
Bourignons levensverhaal. Bakker, ‘Dit leven is maar een pelgrimage’, is de eerste geweest die oog
heeft gehad voor het geconstrueerde karakter van de autobiografische teksten (zie pp. 3-4, 21-
23). Het biografische deel van haar scriptie bevat echter tal van slordigheden en onjuistheden.

21 Lottin, Lille, p. 47. Van der Burch (Gent, 27-7-1567 - Bergen (Mons), 23-5-1644) was onder 
Matthias Hovius vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen geweest en van 1613 tot 1616
bisschop van Gent. Zie voor hem, BN III, k. 162-164; Michel Cloet e.a. (red.), Het bisdom Gent
(1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis (Gent 1991), pp. 60-62.

22 Lottin, Lille, pp. 13-27. Met behulp van de verschillende parochieregisters heeft hij getracht de
samenstelling van de Rijselse bevolking in de eerste helft van de zeventiende eeuw te recon-
strueren.

23 Raadpleging van de ‘registres de baptême à Saint-Maurice’ van januari 1616, die thans
berusten in Archives Départementales du Nord (ADN) te Rijsel (Lille, Frankrijk) leverde geen
ondersteunend bewijs op. Wel trof ik tussen de in Aurich gedeponeerde papieren met betrek-
king tot de afwikkeling van Bourignons nalatenschap een postuum afgegeven doopbewijs
aan. Hierin verklaart B. Lambelin, vicaris van Saint-Maurice, dat Antoinette Bourignon op 
14-1-1616 in de parochiekerk van Saint-Maurice te Rijsel was gedoopt, zie NSA, Dep. IV, II a 7,
omslag 15.

24 Lottin, Lille, p. 25, zie ook p. 418. In de parochie waren buiten de abdij van de dominicanessen
nog twee andere conventen gevestigd. De clarissen zetelden sinds 1490 in de rue des Malades en
de augustijnen vanaf 1614 in de rue des Augustins.

25 ADN, Tabellion 1335/98 (13-4-1654): ‘damoiselle Anthoinette Borignon fille de feu Jean vivant
bourgeois en ceste ville de Lille’. Voor het onderscheid tussen ‘bourgeois’ en ‘manans’ en de
voorwaarden en rechten en plichten van het burgerschap, zie Louis Trenard (red.), Histoire de
Lille de Charles Quint à la conquête française (1500-1715) (Toulouse 1981), pp. 24-27.

26 Uyterlyk leven, p. 191; XII, getuigenis 6 (Rijsel, 4-9-1664) van Jacques du Gardin, Laurens 
Landrieu, Nicolas de le Deulle en Louis le Febvre, p. 9 (N).

27 ADN, Série B-I, Parlement de Flandres à Douai, 8 B 3824: kopie testament (Rijsel 27-6-1641).
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Hierin is een bepaling opgenomen voor een donatie aan de ‘eglise paroissialle de Bernard en
Kempe lieu natal dudits Bourignon’ [Jean Bourignon, MdB]. Een toevoeging dat ‘Kempe’ in
Italië zou liggen, ontbreekt. Het is echter niet uitgesloten dat de plaatsnaam verbasterd is of
fonetisch is gespeld (‘Campo’). Een andere mogelijkheid is dat ‘Kempe’ als ‘de Kempen’ moet
worden gelezen en dat met ‘eglise paroissialle de Bernard’ gedoeld werd op de Sint-Bernar-
dusabdij bij Hemiksem (vlak onder Antwerpen). Deze cisterciënzerabdij werd in 1582 zwaar
beschadigd door brand. Tussen 1616 en 1664 werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, zie
www.hemiksem.be (‘wetenswaardig’) (vriendelijke mededeling van Patrick Vandermeersch).
Voor deze veronderstelling ontbreekt echter ieder bewijs. Antoinettes moeder, Marguerite
Becquart, liet in hetzelfde testament een bepaling opnemen voor een donatie aan de paro-
chiekerk van Saint-Maurice in Rijsel.

28 Zeker is dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw ook bloedverwanten van Jean Bouri-
gnon in Rijsel woonachtig waren. In 1681 verklaarde een gelijknamige neef, de zoon van Pier-
re Bourignon, voor een notaris te Rijsel dat hij de vader van Antoinette [zijn oom] goed
gekend had omdat hij vier jaar lang in dezelfde stad gewoond had, zie ADN, Tabellion
977/146 (12-12-1681). De akte is door Jean Bourignon, meester-bakker, met een kruisje onderte-
kend. Ook in Uyterlyk leven, p. 202 is een verwijzing te vinden naar in Rijsel wonende bloed-
verwanten.

29 XII, getuigenis 1, p. 2 (N) en getuigenis 2, p. 4 (N). Vgl. voor haar rijkdom, Uyterlyk leven, pp.
235 en 242-243. De naam Becquart kwam in het zeventiende-eeuwse Rijsel meer voor, zie Lot-
tin, Lille, p. 139: Marie Becquart, recluse, en p. 415: Jean Bequart, pastoor van Saint-Maurice,
1618-1622. Of het hier om bloedverwanten gaat, is echter niet bekend. Zie ook IV-4 [2de dr.],
brief 30 (2-3-1671) aan een ‘persoon, die sich seyde mijn bloedvriend [cousin] te wesen’, p. 262
(N): ‘Gy segt mijn Cousin te wesen, daar ik u ondertusschen noyt gekent heb. Ik weet wel dat
eenige menschen van uwe toenaam woonden tot Rijsel in de Parochie van St.-Salvator [Saint-
Sauveur], die voortijts geseit hebben dat sy Maagschap waren van mijn overleden Moeder, die
ons seyde dat dese Maagschap soo wijt was, dat sy niet sou hebben konnen bewijsen. En door
oorsaak dat die menschen de naam hadden van een andere Religie [calvinistisch? MdB] te
wesen als d’onse, soo hebben wy noyt geen vriendschap gehad, noch correspondentie met
haar gehouden.’ Vgl. het in noot 27 genoemde testament van 27-6-1641, waarin Marguerite
Becquart melding maakt van haar neven en nichten (‘nepveux’ en ‘nieces’), maar geen namen
noemt.

30 Uyterlyk leven, pp. 191-192; zie ook XII, getuigenis 1, p. 2 (N). Vgl. voor de gezinssamenstelling
bijlage I-a (fragment genealogie).

31 ADN, Archives hospitalières de la ville de Lille, B 28: kopie testament van Jean Bourignon en
Marguerite Becquart (Rijsel, 18-4-1624) [betreft ‘fief et heritages’] en ADN, Série B-I, Parle-
ment de Flandres à Douai, 8 B 3824: kopie testament (Rijsel, 27-6-1641) [aanvullende bepalin-
gen]. In de laatste wilsbeschikking is sprake van een tweede testament van 12-1-1635, dat ik
niet heb teruggevonden. Vgl. XII, getuigenis 1, p. 2 (N); getuigenis 2, p. 4 (N); getuigenis 6, p. 9
(N). Vgl. ook NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 17: brief van madame Sollier aan baron Dodo II zu
Inn- und Knyphausen (Lille, 22-10-1681). Deze halfzuster van Bourignon beweerde dat
Antoinette destijds het grootste deel van haar vaders erfdeel naar zich toe getrokken had. Het
zou gaan om een bedrag van 50 à 60.000 ponden (‘sans ij comprendre les contentes de laissés
de feu notre pere’).

32 Uyterlyk leven, p. 193 en p. 243 (haar vader beschikte over het genoemde bedrag toen hij in 1642
hertrouwde); zie ook p. 195: ‘Mijne Ouders wenschten ook seer om my getrouwt te zien met
seer ryke porturen die haar aanboden; om dat mijne Ouders goede middelen hadden’ en p.
197: ‘mijn Moeder [...] seggende: wy hebben soo seer gearbeyt om Rijkdommen te versame-
len’.

33 Ibidem, p. 204: ‘mijne Ouders [...] en hunne koophandel’ en p. 234: ‘mijn vader [...] en hy kost
niet wel schrijven om sijne Negotie te doen’. Ook in XII, getuigenis 1, p. 3 (N) en getuigenis 2,
p. 5 (N) zijn verwijzingen naar hun koophandel te vinden.

34 ADN, Archives hospitalières de la ville de Lille, XIII B 4: toestemming voor het maken van een
kelder in een huis in de rue St-Vital (3-2-1625); aankoop van een deel van de door de weduwe
Catherine Baillet verkochte nalatenschap (4-4-1636); aankoop van een huis in de rue des Buisses
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(26-8-1642); aankoop van een huis in de rue des Malades (29?-1-1644). Zie ook ADN, Archives
hospitalières de la ville de Lille, XIII B 28: stukken van diverse processen over de erfenis, die
Antoinette Bourignon tegen haar vader aanspande na diens tweede huwelijk, en tegen de
weduwe Bourignon-Le Febvre en tegen twee neven van haar moeder; NSA, Dep. IV, II a 7,
omslag 8 (12-2-1678) aan Knyphausen (‘seignourie de la porte’).

35 ADN, Archives hospitalières de la ville de Lille, XIII B 28, kopie testament Jean Bourignon en
Marguerite Becquart (Rijsel 18-4-1624). Hierin wordt Jean Bourignon betiteld als ‘sergeant de
sa Majesté Catholique en sa prevoste’. Vgl. XII, getuigenis 6, p. 12 (F): ‘lieutenant second & ser-
geant du Roy’.

36 Voor de bevoegdheden van de provoost, zie Trenard (red.), Histoire de Lille, pp. 16, 39.
37 XII, getuigenis 1, p. 2 (N). Vgl. getuigenis 6, p. 9 (N). Anthoinette en Anne de le Becque, onge-

huwde dochters van Joan de le Becque en Henriette de Monchy, waren ten tijde van hun
getuigenis respectievelijk 61 en 51 jaar oud. Zij verkochten op 2 augustus 1658 een huis in de
rue des Tanneurs aan Antoinette Bourignon, zie ADN, Archives hospitalières de la ville de Lille,
XIII B 4.

38 XII, getuigenis 1, p. 2 (N). Vgl. voor de respectabiliteit van de familie Bourignon ook getuige-
nis 2.

39 XII, getuigenis 1, p. 2 (N) en getuigenis 6, p. 9 (N). Het ging om het tweede huwelijk van Mar-
guerite Bourignon (vgl. bijlage I-a). Ik heb niet kunnen achterhalen welke maatschappelijke
functie haar eerste echtgenoot vervulde.

40 De weduwe Arrink overleed na zes maanden, aldus Bourignon in Uyterlyk leven, pp. 203-204.
41 Zie XIX, brief 54 (19-12-1673) aan De Lindt, p. 189 (N), waar zij verklaarde dat zij het ‘Neder-

duyts’ kon lezen. Vgl. NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Bourignon aan Knyphausen (5-
6-1677).

42 XII, getuigenis 4 (z.j.), p. 7 (N). Volgens het begeleidende opschrift zou Bourignon toen zeven
à acht jaar oud zijn geweest.

43 Lottin, Lille, p. 188.
44 Ibidem, p. 206.
45 XII, getuigenis 4, p. 7 (N). Voor Catherine Bernis(s)e, ‘ancienne maîtresse’ en een van de

begunstigers van Les Bonnes Filles, zie Lottin, Lille, p. 397 noot 93.
46 IX-2, brief 17 (28-4-1676), p. 270 (N).
47 Trenard (red.), Histoire de Lille, p. 192. De ursulinen, die in de zeventiende eeuw een grote rol

speelden in het meisjesonderwijs, vestigden zich pas in 1648 in Rijsel.
48 [Poiret], Geheele leven van Mejuffr. Antoinette Bourignon, in: Leven, p. 35.
49 Uyterlyk leven, p. 204. Vgl. ook [Poiret], Geheele leven, p. 35.
50 Voor het soort vaardigheden dat Bourignon kan hebben opgedaan, zie Margaret Spufford,

‘Literacy, trade and religion in the commercial centres of Europe’, in: Karel Davids en Jan
Lucassen (red.), A miracle mirrored. The Dutch Republic in European perspective (Cambridge 1995),
pp. 229-283, aldaar pp. 248-263 (Low Countries).

51 In zeventiende-eeuwse koopmanskringen was het niet ongebruikelijk dat vrouwen de boek-
houding deden, zie Alice Clark, Working life of women in the seventeenth century [1919] (herdr. Lon-
den, Boston, Henley 1982), pp. 17 en 37 (Nederlanden).

52 XII, getuigenis 1, p. 3 (N) en getuigenis 2, p. 5 (N). Zie ook Woordt Godts, p. 80 en Uyterlyk leven,
p. 234.

53 Woordt Godts, p. 94; Uyterlyk leven, p. 248: ‘dat ik selfs mijn Catechismus niet kon van woord tot
woord’.

54 Zie ook VI-2, brief 1 (18-8-1669) aan De Cort(?), p. 3 (N): ‘al-hoe-wel sy [de wijzen en de geeste-
lijken] noch niet geleert hebben in de beleving, den eersten letter van het ABC des waren
Christendoms’; XIV-2, brief 21 (23-9-1675) aan Ortt, p. 150 (N) waar Bourignon haarfijn uitlegt
wat de rooms-katholieken in hun ‘catechismus’ leren over de drie soorten doopsels (de doop
van het water, de doop van bloed en de doop van de geest).

55 XIII-1, brief 2 (21-8-1671) aan hertog Christiaan Albrecht, p. 20. Vgl. VI-1 [2de dr.], brief 18 
(12-1-1667) aan een priester van het Mechelse Oratoire, p. 204 (N).

56 Lottin, Lille, pp. 196-197, vgl. 131 en 229-230. Zie ook John W. O’Malley, The first Jesuits (Cam-
bridge Mass., Londen 1993), pp. 115-127.
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57 Helaas zijn er geen uit die tijd daterende lokale exemplaren van het A. B.C. des chrétiens overge-
leverd, aldus Lottin, Lille, p. 197. A.B.C.-boekjes waren in het Ancien Régime algemeen in
gebruik om kinderen te leren lezen en spellen. De katholieke Abecedaria begonnen gewoon-
lijk met een kruisje en het alfabet, waarna het onzevader, het weesgegroet, de geloofsbelijde-
nis (twaalf artikelen), de tien geboden, et cetera volgden.

58 Vgl. voor de genoemde gebeden en onderdelen van de liturgie, John Harper, The forms and
orders of Western liturgy from the tenth to the eighteenth century [1991] (Oxford 1993).

59 Lottin, Lille, pp. 196-198.
60 Ibidem, p. 198. Wanneer de Catechismus van Kamerijk werd ingevoerd, is niet bekend. Hij zou

meer dan drie eeuwen in gebruik blijven en gaat volgens Lottin ten dele terug op de kleine
catechismus van Petrus Canisius en ten dele op Robertus Bellarminus’ Catéchisme et Briefve
Déclaration de la doctrine chrétienne. Vgl. J. Malotaux, Histoire du Catéchisme dans les Pays-Bas. A par-
tir du Concile de Trente jusqu’à nos jours (Renaix 1906). Laatstgenoemde wijst erop dat de catechis-
mussen aanvankelijk (vanaf 1600) als een losbladig systeem verschenen (pp. 8-14).

61 Lottin, Lille, pp. 198-199. Vgl. voor de inhoud van de catechismus, pp. 200-201.
62 Aldus de jezuïet Marc, vermaard catechisatiespecialist in het aartsbisdom Kamerijk, zie Lot-

tin, Lille, p. 207.
63 Het Concilie van Trente (1545-1563) bevestigde het belang van de preek. Bepaald werd dat

parochieherders op zon- en feestdagen moesten prediken en tijdens de vasten en de advent
liefst dagelijks of tenminste driemaal per week (buitengewone instructie), zie Michel Cloet,
Peter Nissen en Hans Storme, ‘Inleiding: status quaestionis van het preekonderzoek in Vlaan-
deren en Nederland’, Trajecta 2 (1993), pp. 193-203, aldaar 196. Vgl. Hans Storme, Preekboeken en
prediking in de Mechelse kerkprovincie in de 17e en de 18e eeuw (Brussel 1991).

64 Het navolgende is in grote lijnen gebaseerd op Lottin, Lille, pp. 116-139.
65 Ibidem, pp. 271-280.
66 Ibidem, pp. 263-271.
67 Ibidem, pp. 259-263.
68 III-1, brief 54 (z.j.) aan Nicolas Lambert, p. 131 (N). Zie voor de rol van de jezuïeten, Lottin,

Lille, pp. 229-230.
69 Uyterlyk leven, pp. 258, 265. Vgl. III-1, ‘Aan den Leser’ [voorwoord van Poiret], A2v en de hierin

opgenomen brieven aan Lambert.
70 Voor Lambert (1589-1681), zie Lottin, Lille, pp. 10, 19, 50, 70, 72, 90, 99-101, 252-253, 415. Zie ook

mijn bijlage D-1.
71 Volgens Van der Does, Antoinette Bourignon, pp. 94-95, noot 25 werd hij in september 1625 tot

deken benoemd. Zij baseert zich hiervoor op ‘Extraits des registres aux collations de bénéfices
de l’ancien diocèse de Tournai’.

72 Debet hieraan is dat het archief van het diocees van Doornik in 1940 door brand verloren is
gegaan.

73 Manuscripten dienden alvorens zij gedrukt mochten worden, ter goedkeuring aan de censor
te worden voorgelegd, zie Lottin, Lille, pp. 99 en 348, noot 150. Wanneer Lambert censor werd,
is niet bekend.

74 Zie voor de ‘fusie’ van deze functies, Patricia Ranft, ‘A key to Counter Reformation women’s
activism. The confessor-spiritual director’, Journal of feminist studies in religion 10 (1994), pp. 7-
26.

75 III-1, brief 2 (z.j. [circa 1637]), p. 3 (N). In een van haar latere brieven verwees Bourignon naar
een boek van de ‘Catholijken’, getiteld ‘L’art de bien vivre et de bien mourir [...] Waar in door
afbeeldsels vertoont werden, de verscheyde soort van tormenten, die de verdoemde zielen, in
der Hellen genieten’, zie XVII-1, brief 1 (z.j. [1678]), p. 66 (N). Mogelijk doelde zij hier op een
zeventiende-eeuwse uitgave van l’Art et science de bien vivre et bien mourir (Parijs: N. Bonfons, z.j.
[16de eeuw]), zie Roger Chartier, ‘Les Arts de mourir, 1450-1600’, Annales. Économies, Sociétés,
Civilisations 31 (1976), pp. 51-75, aldaar pp. 65-66. Het laatmiddeleeuwse genre van de ars
moriendi was ook in de zeventiende eeuw nog populair, zie Mary Catherine O’Connor, The art
of dying well. The development of the ars moriendi [1942] (New York 1966).

76 Uyterlyk leven, p. 194.
77 John Freccero, ‘Autobiography and narrative’, in: Thomas C. Heller e.a. (red.), Reconstructing
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individualism. Autonomy, individuality, and the self in western thought (Stanford 1986), pp. 16-29;
Peter Burke, ‘Representations of the self from Petrarch to Descartes’, in: Roy Porter (red.),
Rewriting the self. Histories from the Renaissance to the present (Londen, New York 1997), pp. 17-28,
aldaar 24, attendeert op het belang dat in de vroegmoderne tijd werd toegekend aan de
modellering naar geautoriseerde voorbeelden. Vgl. ook de door Augustinus’ Confessiones beïn-
vloede beschrijving van Theresia’s bekering in haar Libro de la Vida, welk geschrift op zijn
beurt als model voor geestelijke autobiografieën van vrouwelijke religieuzen ging fungeren,
zie Sonja Herpoel, ‘“Nosce te ipsum”, of: schrijven op bevel in Spanje. Over autobiografieën
van vrouwen in de Spaanse zeventiende eeuw’, in: Arie-Jan Gelderblom en Harald Hendrix
(red.), De vrouw in de Renaissance (Amsterdam 1994), pp. 42-57.

78 Zie bijv. E.J. Lawless, ‘Rescripting their lives and narratives: spiritual life stories of Pentecos-
tal women preachers’, Journal of feminist studies in religion 7 (1991), pp. 53-71.

79 Uyterlijk leven, p. 197. Later noemde zij nog een andere reden: de vondst op de zolder van haar
ouderlijk huis van een ‘Oudt Boek van een goeden Autheur’ waarin zij las ‘datter sevenderley
Doot-sonden zijn die de Getrouwde met malkander konnen begaan’. Door niet te trouwen
zou zij in elk geval niet vervallen in ‘onkuysche geylheit’, zie XV-1, brief 1 (1-4-1674), p. 13 (N).

80 Gerrit Vanden Bosch, Hemel, hel en vagevuur. Preken over het hiernamaals in de Zuidelijke Nederlan-
den tijdens de 17de en 18de eeuw (Leuven 1991), pp. 31-66. Vgl. Jean Delumeau, Le péché et la peur
(Parijs 1983), pp. 369-470.

81 Het hiernavolgende is gebaseerd op Vanden Bosch, Hemel, hel en vagevuur, pp. 71-73.
82 Door Vanden Bosch, Hemel, hel, vagevuur, p. 41 geciteerd uit F. Costerus, Vierthien catholiicke ser-

moonen op de evangelien der sondaghen van den advent tot den vasten (z.p. z.j. [geapprobeerd 1601]), p.
236. Zie voor Costerus (1532-1619), ‘een van de markantste figuren van de eerste generatie
jezuïeten in de Nederlanden en een onvermoeibaar pionier van de Contra-Reformatie’,
Storme, Preekboeken, pp. 52-56.

83 III-1, brief 2 (z.j. [circa 1637]), p. 4 (N).
84 Vgl. VIII-4, brief 15 (21-8-1677), p. 81.
85 Lottin, Lille, p. 225.
86 Vgl. L. van Miert, ‘Over het veelvuldig communiceeren in vroeger eeuwen in de Nederlanden’,

Studiën. Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren n.r. 53 (1921) dl. 96, pp. 18-32.
87 Woordt Godts, p. 9.
88 Lottin, Lille, p. 281: ‘Certes la dévotion ‘privée’ échappe presque toujours au regard de 

l’historien’.
89 Ibidem, pp. 119-120.
90 Ibidem, pp. 120, 134, 419. Het gebouw lag in de rue de Courtrai.
91 Woordt Godts, pp. 5-6, vgl. Uyterlyk leven, p. 213.
92 Woordt Godts, pp. 7-8.
93 Uyterlyk leven, p. 199.
94 Ibidem, pp. 197-198, 195. Woordt Godts, p. 15.
95 Ibidem. Uyterlyk leven, p. 201; XII, getuigenis 7 (Blaton, 21-4-1665), p. 10 (N), aankomst in Blaton

om 6 à 7 uur ’s avonds op de ‘hooge Feestdag van Paaschen’. Vgl. Geheele leven, p. 62 waar Poiret
een symbolische uitleg geeft van de vlucht in de paasnacht door een parallel te trekken tussen
de opstanding van Jezus Christus, die zijn graf verwisselde voor de hemel, en Bourignon, die
‘het graf des werelts’ verliet om zich voortaan uitsluitend met God te onderhouden. Zie hier-
voor ook hoofdstuk 18.

96 Pasen viel in 1636 inderdaad op 23 maart, zie A.M. Overwater, De tijdgids. Zakkalender voor 16
eeuwen (Franeker 1994), p. 27.

97 Vgl. Marie Delcourt, ‘Le complexe de Diane dans l’hagiographie chrétienne’, Revue de l’histoire
des religions 63 (1958), pp. 1-33; N. Delierneux, ‘Virilité physique et sainteté féminine dans l’ha-
giographie orientale du IVe au VIIe siècle’, Byzantion. Revue internationale des études Byzantines 67
(1997), pp. 179-243.

98 Gesuggereerd door Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis
van een tegendraadse traditie, Europa 1500-1800 (Amsterdam 1989), p. 67.

99 Uyterlyk leven, p. 202. De geciteerde zinsnede is gebaseerd op de Statenvertaling! Het originele
manuscript van Sa vie extérieure is helaas niet bewaard gebleven. Hierdoor kan niet met zeker-
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heid worden vastgesteld of de toevoeging van Bourignon zelf afkomstig was.
100 Woordt Godts, pp. 9-11, 153-154, 168-169. Vgl. voor de visionaire ervaringen in autobiografische

teksten van middeleeuwse mysticae, Elizabeth Alvilda Petroff, Medieval women’s visionary litera-
ture (New York, Oxford 1986), pp. 5-20. Voor een definitie van visioenen, zie A. Vergote,
‘Psychologische interpretatie van visioenen’, in: R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Visioenen
(Utrecht 1986), pp. 226-239, aldaar p. 226: ‘Visioenen zijn percepties van beelden en woorden
die normaal niet met de zintuigen waarneembaar zijn, en die tòch waargenomen worden als
beelden en woorden die door de zintuigen gepercipieerd worden.’ Een visioen hoeft, zo stelt
hij tevens, niet per se in extatische verrukking plaats te vinden.

101 Woordt Godts, pp. 9-10.
102 Vgl. III-1, brief 54 (z.j.) aan Lambert, p. 131 (N) waar Bourignon aan dit visioen refereert en

dezelfde woorden citeert.
103 Woort Godts, p. 10.
104 In de zeventiende eeuw nam de populariteit hiervan met name in de augustijner kloosters in

Vlaanderen weer toe. Bourignon ging waarschijnlijk af op eigentijdse schilderijen en prenten
van scènes uit het leven van Augustinus. Hierop is Augustinus, anders dan in de oudere ico-
nografische traditie, afgebeeld met baard. Zie Jeanne en Pierre Courcelle, Iconographie de Saint
Augustin III.Les cycles du XVIe et du XVIIe siècle (Parijs 1972), die o.a. aandacht besteden aan de door
Schelte a Bolswert geïllustreerde vita van Augustinus, Iconographia magni patris Aurelii Augustini
(Parijs 1624) en aan de veertien beschilderde panelen in de Sint-Augustinus te Antwerpen (ca.
1650 opgehangen). Zie ook Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis
(z.p. 1996), catalogus nr. 1 (anonieme olieverf van Sint Augustinus, augustijnerklooster Sint-
Stefanus, Gent).

105 Woordt Godts, pp. 9-10. In deze woorden lijkt een verwijzing besloten te liggen naar Joh 15,1-8,
waarin Jezus de leerlingen voorhoudt dat zij door het geloof in het door hem verkondigde
woord Gods geschikt zijn geworden om ‘vruchten voort te brengen’ (‘Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijngaardenier [...] Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,
want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden
blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden
blijft’, Willibrordvertaling, geheel herz. dr. [1995], 2de dr. 1999).

106 Woordt Godts, p. 10.
107 Ibidem, p. 11. Gelet op haar eerdere voornemen om bij de ongeschoeide karmelietessen in te

treden, is Bourignons commentaar niet erg geloofwaardig. Zij moet haast wel geweten heb-
ben dat deze orde in de zestiende eeuw hervormd was door Theresia van Avila.

108 Woordt Godts, p. 26.
109 Ibidem.
110 Catharina’s vita is geschreven door Raymond van Capua, haar geestelijk leidsman en biechtva-

der en door hem toegevoegd aan haar geschriften. Van het Latijnse origineel (Raymundus
Capuanus, Theologiae mysticae scilicet operum Dei lucida demonstratio [1553]) verscheen al in 1569 de
eerste Franse editie, onder de titel Office, vie, dialogues et oraisons de S. Catherine de Sienne, ed.
Dirck Loer (Keulen 1569). Zie voor Bourignons verwijzing naar ‘la vie de Ste Catherine de
Sienne’, XIX, brief 132 (20-4-1677), p. 403 (F) en p. 478 (N). Ook in andere autobiografische
geschriften van middeleeuwse mysticae is de dialoog met God in de tekst geïntegreerd, zie
Petroff, Medieval women’s visionary literature, pp. 23-28.

111 Woordt Godts, pp. 28, 45-46, 68, 140-141, 142.
112 Ibidem, p. 27: ‘Ik had ook geen macht noch Authoriteyt, noch eenige Rijkdommen; dewijl dat

ik daar mede een onversoenlyke afscheiding had gemaakt, ende ik had daer een grouwel van.’
Vgl. p. 45: ‘dat ik aan sulke hooge Saken niet dencken konde, als zijnde maar een Eenvoudig Dochterke,
onvoorsien van kracht en Authoriteyt, onmachtig in alle manieren.’

113 Ibidem, p. 45.
114 Ibidem, p. 46, zie ook p. 142. De tekst van 1 Kor 1,27 luidt: ‘Nee, wat voor de wereld dwaas is,

heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uit-
gekozen om het sterke te beschamen’ (Willibrordvertaling). Vgl. ‘Mais Dieu a choisi les choses
folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour con-
fondre les fortes’ (Sainte Bible).

noten hoofdstuk 1

597



115 Vgl. voor Hildegard van Bingen (1098-1179), Elisabeth Gössmann, Wie könnte Frauenforschung im
Rahmen der Katholischen Kirche aussehen? (München 1987), p. 14, en voor Catherina van Siena
(1347-1380), Jörg Jungmayr, ‘Catharina van Siena’, in: Johannes Thiele (red.), De minne is al. 19
Portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen (vert. uit het Duits, ’s-Gravenhage 1988),
pp. 222-235, aldaar p. 226.

116 Petroff, Medieval women’s visionary literature, p. 25.
117 Uit het begeleidende schrijven van Bourignon dat achter de tekst van haar levensverhaal is

opgenomen, blijkt dat zij in haar manuscript ook zelf ‘de Woorden Gods’ gemarkeerd had
door deze te onderstrepen, zie Woordt Godts, p. 177.

118 Vgl. het ‘double-voiced-concept’ in Van Heijst en Derks, ‘Godsvrucht en gender’, pp. 25-32. Zij
spreken in dit verband van de ‘dynamiek van tegenspreken en beamen’.

119 Vgl. Woordt Godts, pp. 28, 142.
120 Vgl. voor ‘empowering’ de wijze waarop Charles Taylor, Sources of the self. The making of the

modern identity (Cambridge Mass. 1989), pp. 95-97 dit begrip gebruikt in zijn bespreking van
‘moral sources’.

121 Vgl. de retorische strategieën die Theresia van Avila in haar spirituele autobiografie gehan-
teerd zou hebben, zie Alison Weber, Teresa of Avila and the rhetoric of femininity (Princeton 1990).
Zie ook hoofdstuk 6.

122 Woordt Godts, p. 181.
123 Een chronologisch overzicht van de door Bourignon beschreven omzwervingen en ervarin-

gen is te vinden in bijlage II. Voor een overzicht van haar verblijfplaatsen in deze periode, zie
ook bijlage I-b.

124 Woordt Godts, p. 78: ‘etende geen Vleesch en seer weinig andere Spijs, dragende geen Lijnwaat,
en slapende op de hardigheit’.

125 In 1641 en 1647-’48, zie Woordt Godts, pp. 77-78, 91; Uyterlyk leven, pp. 230-232 en 239. Bouri-
gnon leerde de gravin kennen via deken Du Bois. Antoinette d’Oignies (overl. 21-9-1668) was
de dochter van Antoine d’Oignies, heer van Ladeuze en graaf van Willerval, en Anne Margue-
rite de Jansse de Mastaing. Zij ontving op 13 maart 1642 een kanunnikesprebende van Sainte-
Waudru in Bergen, zie Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 96, noot 33, door haar ontleend
aan P. Demeuldre, ‘Histoire de Ladeuze’, Annales du cercle royal archéologique d’Ath et de la région et
Musées athois XII (1925), pp. 59, 89-92.

126 Vgl. Woordt Godts, pp. 13, 21, 24, 25, 88, 103, 143. Vgl. IV-4, brief 19 (21-1-1671), p. 170 (N), waar
Bourignon zelf onderscheid maakt tussen ‘een inwendige wildernis’ en ‘de stoffelijke Wilder-
nis’.

127 Zie het door Bourignon opgeroepen beeld in Woordt Godts, p. 143. Vgl. de laatmiddeleeuwse
Duitse mystiek, waar het begrip ‘wüesti’ in navolging van het Latijnse ‘desertum’ in die zin
gebruikt wordt, zie bijv. M. Schmidt, Rudolf von Biberach. Die siben strassen zu got. Die hoch-
alemannische Uebertragung nach der handschrift Einsiedeln 278 (Florence 1969), p. 133.

128 IV-4, brief 19 (21-1-1671), p. 170 (N). De door haar beschreven levenssituatie roept associaties op
met de wildernis als liminaliteit, als een ruimte waarin de normale regels en rollen worden
opgeschort en waarvan de grenzen worden overschreden om terug te keren in een nieuwe rol.
Vgl. Arnold van Gennep, Les rites de passage (Parijs 1909) en Victor Turner, The ritual process: struc-
ture and anti-structure (Chicago 1969), pp. 166-203.

129 Peter F. Anson, The call of the desert. The solitary life in the christian church (Londen 1964), pp. 117-121.
130 Door haarzelf genoemd in XIX, brief 74 (7-1-1675) aan Hase, p. 288: ‘Want indien de men-

schen van desen tijt, een soo streng Leven moesten aanvaarden, als eertijts de Vaders in de
Woestijne deden, ik vrees dat niemand my sou willen volgen’. Vgl. IX-2, brief 13 (23-8-1676),
pp. 191-192 (N).

131 Woordt Godts, p. 41. Voor Antonius (ca. 251-356), zie zijn door Athanasius van Alexandrië (ca.
295-373) in het Grieks op schrift gestelde Vita sancti Antonii abbatis. Deze levensbeschrijving,
die door de Latijnse vertaling ook in de Legenda aurea werd opgenomen, droeg in belangrijke
mate bij aan de populariteit van de woestijnvader. Uit verschillende verwijzingen naar ‘Vie de
S. Antoine’ blijkt dat Bourignon vertrouwd was met zijn vita, zie [Poiret], Geheele leven, p. 187
(N); VI-1 [2de dr.], brief 1 (18-8-1669), p. 114 (N); XIX, brief 53 (11-9-1673), p. 184 (N); XIX, brief 79
(29-3-1675), p. 307 (N) en XIX, brief 85 (19-4-1675), p. 333 (N).

‘ik moet spreken’

598



132 Woordt Godts, p. 172. Vgl. Elizabeth Alvilda Petroff, ‘“She seemed to have come from the
desert”: Italian women saints and the Vitae Patrum cycle’, in: eadem, Body and soul. Essays on
medieval women and mysticism (New York, Oxford 1994), pp. 110-136. Petroff laat zien hoe de
woestijnretoriek van de Vitae Patrum doorwerkte in de vitae van dertiende-eeuwse vrouwelijke
heiligen uit Italië.

133 Voor de twee kenmerkende symbolische betekenissen van het begrip ‘woestijn’, zie Jean Che-
valier en Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles: mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures,
couleurs, nombres [1969] (herz. dr. Parijs 1982), pp. 349-350: ‘Désert’.

134 Vgl. Gerrit Vanden Bosch, ‘Satan op de kansel. Preken over “den boosen vyant” in de Zuide-
lijke Nederlanden (zestiende-achttiende eeuw)’, in: Gerard Rooijakkers e.a. (red.), Duivelsbeel-
den. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen (Baarn 1994), pp. 310-328.

135 Het kan hier heel goed om een reële dreiging zijn gegaan. Vanuit psychoanalytisch perspec-
tief zou deze thematiek niettemin aanleiding kunnen geven tot speculaties over de vraag of
we hier mogelijk te maken hebben met een verkapt geformuleerde seksuele wensdroom, vgl.
bijv. Antoon Vergote, Bekentenis en begeerte in de religie. Psychoanalytische verkenning (Antwerpen,
Amsterdam 1978), pp. 317-363.

136 Woordt Godts, p. 13; Uyterlyk leven, p. 200.
137 Anson, Call of the desert, p. 118, noot 1.
138 Woordt Godts, p. 18.
139 Uyterlyk leven, p. 207.
140 Zie voor de amoreuze betrekkingen tussen Louise Henriette (1627-1667) en haar achterneef

Talmont (1620-1672): J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik. Prins van Oranje. Een biografisch drieluik
(Zutphen 1978), p. 547. De prinses zou in 1646 met Frederik Willem (‘de Grote’), de keurvorst
van Brandenburg, in het huwelijk treden.

141 Vgl. XII, getuigenis 7, p. 10 (N). De toenmalige burgemeester was Noel Le Febvre. Opvallend is
dat in de Nederlandse edities van Parole de Dieu en Vie Extérieure alsmede in Getuigenis der Waar-
heit. Byvoegsel ‘Maire’ vertaald is als ‘Majo(o)r’.

142 Woordt Godts, pp. 18-21; Uyterlyk leven, pp. 206-210.
143 XII, getuigenis 7, pp. 10-11 (N).
144 Woordt Godts, pp. 29-30.
145 Ibidem, pp. 30-31; Uyterlyk leven, pp. 215-219. Vgl. XII, getuigenis 1, p. 3 (N). Om te voorkomen

dat zij bij terugkeer in Rijsel in opspraak zou komen, dook zij naar eigen zeggen eerst nog een
aantal maanden onder bij de augustinessen in Doornik totdat haar vader haar daar ophaalde.

146 XII, getuigenis 2, p. 5: ‘besoekende de sieken en nootdruftigen, haar selfs van leckere spijsen
en dranken onthoudende, om de arme kranken daar mede te laven; hun selfs brengende wijn,
delicate spijsen en andere nootdruftigheden, die de gemelde kranken behoeftig waren, als
linwaat, kleederen, dekens en geld om hun by het leven te houden. Waar in de Attestantin
haar meenigmaal heeft bygestaan’. Vgl. getuigenis 1, p. 3 (N).

147 IX-2, brief 17 (28-4-1676), p. 271 (N). Vgl. VIII-4, brief 15 (21-8-1677), p. 81.
148 XIII-1, brief 21 (15-11-1674) aan Rachelius, p. 174.
149 Woordt Godts, pp. 39-41. Van de goede werken en vroomheidsoefeningen is in Vie extérieure geen

melding gemaakt.
150 Voor Maria Magdalena, op wie vaker een beroep werd gedaan door vrouwen die het geestelijk

ambt ambieerden, zie Elisabeth Moltmann-Wendel, Ein eigener Mensch werden. Frauen um Jesus
[1980] (6de dr. z.p. 1987), pp. 67-96, m.n. 81-87 over de predikende Maria Magdalena.

151 Vgl. XII, getuigenis 1, p. 3: ‘Weswegen, toen sy noch een kind zijnde, niet anders speelde, dan
van Godvruchtigheit, Kloosters en Heremitagen te maken’.

152 Woordt Godts, p. 41. Vgl. Lottin, Lille, p. 301.
153 Woordt Godts, pp. 42-43.
154 Ibidem, pp. 48-49.
155 Ibidem, pp. 49-51; Uyterlyk leven, p. 220. Vgl III-1, brief 32 (Bergen, 6-12-1639) aan Lambert, pp.

72-73.
156 Van der Burch had zich in 1629 ten overstaan van de Congregatio de Propaganda Fide opgeworpen

als de verdediger van de gemeenschappen van geestelijke dochters, zie Joseph Grisar, ‘“Jesuit-
innen”. Ein Beitrag zur Geschichte des weiblichen Ordenswesens von 1550-1650’, in: Erwin
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Iserloh en Konrad Repgen (red.), Reformata Reformanda (2 dln, Münster 1965) II, pp. 70-113,
aldaar 92-100.

157 Woordt Godts, p. 51. Vgl. Uyterlyk leven, p. 220. In Vie extérieure rept Bourignon met geen woord
over een examinatie. In plaats daarvan schrijft zij dat Van der Burch haar voorstel aan zijn
raad voorlegde. Deze oordeelde dat de onderneming door de Heilige Geest was ingegeven, ‘en
bequaam om alle de religies te herstellen, dewelke de goederen der Weereld versamelden en
begeerden’.

158 De gemeenschap van de Filles de Notre-Dame de la Présentation in het huis Saint-Symphorien was in
1608 te Bergen gesticht door Marguerite Masselot (1582-1666), dochter van de heer van 
Aulnois. Samen met acht andere geestelijke dochters betrok zij een herenhuis dat was aange-
kocht door Charlotte de la Barre, dochter van de heer van Maisnil, voormalig ontvanger-gene-
raal van het graafschap Henegouwen. Zij trokken talrijke externe en interne leerlingen aan,
zie M. de Vroede, “Kwezels” en “zusters”. De geestelijke dochters in de Zuidelijke Nederlanden, 17de en
18de eeuw (z.p. 1994), pp. 91-92, zie ook p. 144 en Grisar, ‘“Jesuitinnen”’, pp. 95, 97.

159 Woordt Godts, p. 51. In Vie extérieure schrijft zij dat deze gesprekken de aartsbisschop buitenge-
woon veel genoegen deden: ‘die sich grootelijks vermaekten in my te horen spreken van de
Goddelijke Voornemens, begeerende daar toe te mogen mede-helpen, my versekerende dat
den H. Geest my bestierden, en in my groote werkingen zou doen’ (Uyterlyk leven, p. 221).

160 Zie XII, getuigenis 42 (z.j.) van Maria Malapert, een van de geestelijke dochters van het huis
Notre-Dame; IV-3 [2de dr.], brief 12 (15-8-1669), p. 94 (N).

161 Zie voor Pierre du Bois (overleden op 16-3-1651), [P. de Swert], Chronicon congregationis Oratorii
Domini Jesu per provinciam archi-episcopatus Mechliniensis diffusae, ab anno Domini 1626 usque ad
finem anni 1729 (Rijsel 1740), p. 32. Hij trad in 1628 in bij de oratorianen te Leuven en was de
stichter van het oratorium in Maubeuge (dat tot 1679 bij de Zuidelijke Nederlanden hoorde).

162 Uyterlyk leven, p. 220. Vgl. ADN, Archives hospitalières de la ville de Lille, XIII H 1: verkoop-
akte (7-7-1648), waarbij de weduwe Jeanne Brouwet aan Antoinette Bourignon een bij de kerk
gelegen hopveld te Blaton verkoopt voor ‘le pris et somme de 400 et 50 livres lp argent
francq’: ‘contenant un bonnier, chargée d’une rente de 50 l. parisis, avec déclaration que si elle
ne venait pas résider dans l’édifice qui y en est construction, il appartiendrait aux sept plus
pauvres veuves dudit Blaton.’

163 Vgl. XII, getuigenis 7, p. 11 (N). Burgemeester, schepenen en inwoners van Blaton verklaarden
hierbij dat zij het initiatief genomen hadden tot de bouw van ‘een kleyn Gebouw op een stuk
Lands recht over de Kerk [...]. Het gene jaarlijx vijf en twintig Francken voor grontrecht aan
Heer de la Croix, woonende in Valencien, betaalt’.

164 Woordt Godts, pp. 53, 66-67; Uyterlyk leven, p. 222. Het zou gaan om Maria Malapert, Anna du
Bois en de gezusters Labbare (Charlotte de la Barre en Maria de la Barre?). Vgl. III-1, brief 46
(Luik, 19-6-1640) aan Lambert, p. 99 (N).

165 Uyterlyk leven, p. 225: ‘[...] na Luick te gaan, waar den Pater du Bois seide, dat ik sonder moeye-
lijkheyd all-mijne Vereisingen verkrijgen zou, door oorsaak dat den Bisschop Prins was over
het tijdelijk en over het geestelijke, en dat hy seer lichtelijk nieuwe Vergaderingen toestont’.
Vgl. III-1, brief 44 (19-5-1640) aan Lambert, pp. 93-94 (N) waarin zij schrijft dat zij naar Luik
vertrokken is ‘om dat God het alsoo heeft begeert’. In III-1, brief 45 (Luik, 2-6-1640), p. 96 geeft
zij als reden op dat zij in Bergen volbracht heeft wat God haar bevolen had te doen, maar dat
zij de tijd om terug te keren naar Rijsel nog niet gekomen acht.

166 Uit de correspondentie met Lambert kan worden afgeleid dat zij bijna vijf maanden in Luik
doorbracht, zie III-1, brief 44-48 (19-5-1640 - 5-10-1640). Zie ook bijlage II.

167 Woordt Godts, pp. 42-43, 53, 66-67, 156. Vgl. Uyterlyk leven, pp. 222-225, 256.
168 Woordt Godts, p. 54.
169 Welke editie Bourignon te lezen kreeg, is niet bekend, maar vrijwel zeker is dat het om de

zogeheten Leuvense vertaling ging, waarvan de eerste Franstalige editie in 1573 uitkwam.
Hiervan verschenen alleen al in 1636 tenminste drie verschillende uitgaven (Lyon: Iean 
Hugvetan 16o, Lyon: Claude Obert 8o, Parijs 16o). De Leuvense bijbel was gebaseerd op de Fran-
se vertaling van René Benoist, die hiervoor van eerdere zogeheten Geneefse vertalingen
gebruik had gemaakt. De Leuvense vertaling werd in de zeventiende eeuw nog verschillende
malen ‘herzien’, onder andere door Pierre Frizon. In zijn ‘Moyens pour discerner les Bibles
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Françoises Catholiques d’avec les Huguenotes’, die aan zijn bijbeleditie uit 1621 werden toege-
voegd, nam hij een aantal verschillen tussen ‘katholieke’ en ‘protestantse’ vertalingen onder
de loep, zie Bettye Thomas Chambers, Bibliography of French Bibles II: Seventeenth century, French-
language editions of the Scriptures (Genève 1994), vii. Voor de in 1636 verschenen uitgaven van het
Nieuwe Testament, zie nrs. 1174-1176.

170 Woordt Godts, p. 54.
171 Ibidem: ‘Syne Gelyding en het Evangelie zijn een selfde Saak’. Hieruit moet overigens niet

worden geconcludeerd dat Bourignon de Schrift van nul en generlei waarde achtte. Vgl.
hoofdstuk 6.

172 Het is niet duidelijk in welk jaar Bourignon de kluis betrok en evenmin wanneer zij deze ver-
liet, vgl. Woordt Godts, pp. 86 en 90 (1643-1647) en Uyterlyk leven, p. 237 (moest de kluis in 1646
verlaten, ‘na dat ik daar vier jaren of meer gewoont had’). Vgl. XII, getuigenis 11 (Saint-Pierre,
4-7-1664), p. 15 (N).

173 Naar eigen zeggen was zij naar huis teruggekeerd toen zij van Lambert hoorde dat haar moe-
der in stervensgevaar verkeerde, zie Woordt Godts, p. 78 en Uyterlyk leven, p. 233. Van der Does,
Antoinette Bourignon, p. 85 vermeldt hier abusievelijk een verkeerd jaartal (1642 in plaats van
1641).

174 Het volgende is gebaseerd op Michel van Maarseveen, ‘Middeleeuwse “reclusen”. Kluizena-
ressen en hun besloten bestaan’, Spiegel Historiael 30 (1995), pp. 307-312; Anneke Mulder-Bak-
ker, ‘De utopie van de kluis’, in: Wendy Schutte e.a. (red.), Utopische voorstellingen van het sekse-
verschil (Groningen 1989), pp. 56-62 en A.M.J. van Buuren, ‘Inleiding’ in: Suster Bertken. Twee bij
Jan Seversz in Leiden verschenen boekjes (’s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 227 G 46) in facsimile
uitgegeven (Utrecht 1989), pp. 8-10.

175 Van ’s morgens vier tot ’s avonds acht werden achtereenvolgens de metten en lauden, de
priem, terts, sext en noon, de vespers en de completen gebeden.

176 Vriendelijke mededeling van Anneke Mulder-Bakker.
177 Lottin, Lille, p. 139. Of deze Marie Becquart (via moederszijde) familie was van Antoinette

Bourignon, is niet bekend.
178 Jeanne de Cambry oftewel zuster Jeanne-Marie de la Présentation (Dowaai 15-11-1581 - Rijsel

19-7-1639), dochter van Michel de Cambry, eerste raad van Doornik, en Louise de Guyon; 1604-
1619: kanunnikes van de abdij van Près-porchains te Doornik; 1619-1621: Sionklooster in Door-
nik; 1621 door de bisschop van Doornik benoemd tot priorin van het Hôpital in Menen
(Menin). Richtte in 1623 een nieuw religieus instituut in Rijsel op onder de noemer Filles de la
Présentation. Tussen 1620 en 1656 verschenen diverse Franstalige mystieke en ascetische
geschriften van haar hand in druk, zie BN III, k. 273-275 en Lottin, Lille, pp. 139 en 358, noot
232.

179 Uyterlyk leven, p. 237. De naam van de bisschop vermeldt zij niet.
180 Lottin, Lille, pp. 115-116. De grauwzusters behoorden tot de oude ordes in de stad. Zij hadden

zich in 1490 losgemaakt van de clarissen omdat zij weigerden de regel van de H. Clara te aan-
vaarden.

181 W.H.Th. Knippenberg, Devotionalia: religieuze voorwerpen uit het katholieke leven [1980] (2 dln, 2de
verb. dr. Eindhoven 1985), pp. 197-200. Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche I (Freiburg 1957), k.
203-204. Het ‘Agnus Dei’ fungeerde, naast het kruisteken en wijwater, als middel om de dui-
vel af te weren, zie Marcel Gielis, ‘De duivel in het volksgeloof en in de rooms-katholieke ver-
kondiging’, in: Rooijakkers e.a. (red.), Duivelsbeelden, pp. 329-355, aldaar 343-344, zie ook Van-
den Bosch, ‘Satan op de kansel’, p. 324.

182 Uyterlyk leven, p. 237. De betreffende pastoor was Michel Carpentier (overl. in 1664), die al
sedert 1629 aan Saint-André verbonden was, zie Lottin, Lille, p. 416. Op 16-4-1663 legde hij een
notariële getuigenis ten gunste van Bourignon af, XII, getuigenis 15, p. 20 (N); vgl. ook getui-
genis 11, p. 15 (N).

183 Uyterlyk leven, pp. 236-237. In La Parole de Dieu ontbreekt dit verhaal en is geen melding
gemaakt van een verblijf bij de grauwzusters.

184 De kluizenares legde hierbij haar wereldlijke kleding af, waarna zij voor het altaar knielde en
plechtig beloofde de rest van haar leven in de kluis door te brengen. Daarna stond zij op en
trok het kluizenaressenkleed aan. Aan het einde van de mis leidde de priester de recluse naar
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haar kluis om deze te zegenen en met wijwater te besprenkelen. Vervolgens trad de kluizena-
res haar nieuwe woning binnen, waarna deze werd afgesloten. De insluitingsliturgie was
gebaseerd op de begrafenisritus, waardoor de kluizenaressen op symbolische wijze hun eigen
begrafenis voltrokken. In de kluis waren zij dood voor de wereld en leefden zij in een andere.
Vgl. Van Maarseveen, ‘Middeleeuwse “reclusen”’, p. 308, die hiervoor verwijst naar het verslag
van de Brabantse kerkvisiteur Gijsbertus Coeverincx uit de zestiende eeuw.

185 Vgl. Van Buuren, Suster Bertken, pp. 9-10; Anneke B. Mulder-Bakker, ‘Lame Margaret of Magde-
burg: the social function of a medieval recluse’, Journal of Medieval History 22 (1996), pp. 155-
169, aldaar 166-168.

186 Woordt Godts, p. 87. Vgl. XII, getuigenis 11, p. 15 (N): ‘ook liet sy niet by haar komen, degene die
haar gaarne wilde besoeken, en heeft meenigmaal hare ooren gestopt, voor het aankloppen
aan haar huisdeur’.

187 Vgl. Van Buuren, Suster Bertken, pp. 12, 19-26 en Suster Bertkens boeck tractierende van dese puncten
(Leiden 1518). Bertken overleed in 1517. Voor Juliana van Norwich (ca. 1342-na 1416), zie
Edmund Colledge en James Walsh (ed.), A book of showings to the anchoress Julian of Norwich II
(Toronto 1978).

188 Woordt Godts, p. 87.
189 Dit traktaat verscheen postuum in druk, onder de titel Traité de la Vie Solitaire. Que la Vie Solitai-

re est la plus parfaite de toutes les maniéres de vies qu’il y ait dans le monde.Ecrit au Reclusage de St. André,
à Lille, l’an 1649 [le 33. de son âge] (Amsterdam 1684). Bij het jaartal 1649 moet een kanttekening
worden geplaatst. In haar autobiografieën schrijft Bourignon immers dat zij de kluis in 1646
of 1647 verliet (vgl. noot 172).

190 Woordt Godts, pp. 88-89.
191 Ibidem, p. 88.
192 Uyterlyk leven, pp. 237-238; XII, getuigenis 11, p. 15 (N). Vgl. de beschrijving van de militaire

situatie bij Lottin, Lille, p. 36: in 1645 was een Frans leger onder aanvoering van Gassion naar
Rijsel opgerukt. Reeds op 12 september van dat jaar vond tot tweemaal toe een aanval plaats
aan de westkant van de stad, bij de porte de Saint Pierre en bij de porte de la Barre. Opmerkelijk is
dat de pastoor van Saint-André in zijn getuigenis geen melding maakte van de oorlogssituatie.

193 Op 27 juni 1641 hadden Jean Bourignon en Marguerite Becquart hun testament nog op een
aantal punten aangevuld en gewijzigd. Hierin was o.m. bepaald dat Antoinette een legaat van
3000 gulden zou krijgen, zie ADN, Série B-I, Parlement de Flandres à Douai, 8 B 3824: kopie
testament (Rijsel, 27-6-1641).

194 Uyterlyk leven, pp. 244-245. Zie voor de processtukken, ADN, Archives hospitalières de la ville
de Lille, XIII B 28. Vgl ADN, Archives hospitalières de la ville de Lille, XIII B 4: stukken betref-
fende de via vererving en door aankoop verkregen goederen die Bourignon later doneerde
aan het gasthuis Notre-Dame des Sept Douleurs te Rijsel; XII, getuigenis 29 (De Lindt), p. 136 (N).

195 Het gasthuis stond tegenover het in de rue de la Vignette gelegen Collège des Hibernois (gesticht in
1610 om priesterstudenten uit Ierland op te leiden), zie ADN, Archives hospitalières de la ville
de Lille, XIII A 1 en Uyterlyk leven, p. 263. Vgl. Lottin, Lille, pp. 296-297.

196 Ibidem, pp. 292-298.
197 Stappaerts eerste statuut dateert al van 3 juli 1642, zie ADN, Archives hospitalières de la ville

de Lille, XIII A 1. Vgl. Woordt Godts, p. 97. Lottin, Lille, p. 297 vermeldt abusievelijk 1656 als fun-
datiejaar. In dat jaar werd het reeds in 1653 opgestelde fundatiecontract van Stappaert en
Bourignon verlengd.

198 Woordt Godts, p. 97; Uyterlyk leven, pp. 257-260. Vgl. XII, getuigenis 1, p. 3 (N) en getuigenis 2, p.
5 (N).

199 ADN, Archives hospitalières de la ville de Lille, XIII A 1. Lottin, Lille, p. 297 noemt hem ook,
maar baseert zich hiervoor op Bourignons autobiografische geschriften.

200 Woordt Godts, p. 95; Uyterlyk leven, pp. 248-249. Bourignon beweert hier dat zij bij Roussel
navraag naar hem deed en dat deze haar verzekerde dat Jean Saint-Saulieu een ‘Man van
Apostolischen Yver’ was.

201 Uyterlyk leven, p. 254: Het Leven des Geest van Cantsvelt.
202 Zie voor dit werk en voor Benedictus (1562-1610), Jean Orcibal (ed.), Benoît de Canfield. La règle de

perfection. The rule of perfection (Parijs 1982). Voor de diverse drukken en de vier Nederlandse ver-
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talingen, zie Jean Dagens, Bibliographie chronologique de la littérature de spiritualité et de ses sources
(1501-1610) (Parijs 1952), p. 187.

203 Alleen in Vie extérieure wordt de toename van het aantal weeskinderen gerelateerd aan de con-
temporaine oorlogssituatie. Vgl. Trenard (red.), Histoire de Lille, p. 209.

204 Uyterlyk leven, p. 249.
205 Ibidem, p. 250.
206 ADN, Archives hospitalières de la ville de Lille, XIII A 1: 16-11-1653, akte gepasseerd voor Fran-

çois de Sains en Lucq Moucque.
207 Zie ook IX, brief 17 (28-4-1676), pp. 271-272 (N).
208 ADN, Archives hospitalières de la ville de Lille, XIII A 1: 31-10-1656, akte gepasseerd voor nota-

ris Luc Moucque (getuigen Jean de Saint Saulieu en Loys Bayart); 14-3-1657: aanvullende nota-
riële akte.

209 XII, getuigenis 17 (Rijsel, 19-4-1663) van notaris Gilles Manier.
210 Vgl. XII, getuigenis 2, p. 6 (N). Zie voor (de door Bourignon niet met name genoemde) Fran-

çois Villain de Gand (1647-1666), Lottin, Lille, pp. 54-57.
211 Dat blijkt uit een in 1676 opgemaakte inventaris van de inhoud van een van Bourignons

archiefkasten, zie BLO, Add Ms A 96, f. 204v.
212 Adolar Zumkeller (ed.), De regel van de Heilige Augustinus met inleiding en verklaring (vert. uit het

Duits, Postel 1960).
213 [Poiret], Geheele leven, pp. 132-133. Zie ook IX-2, brief 7 (13-10-1676), pp. 149-151 (N).
214 XII, getuigenis 21 (Rijsel, 1-2-1662) van Luc Roussel, pastoor van Saint-Etienne en een van de

regenten van het gasthuis, p. 27 (N). Vgl. getuigenis 20 (Rijsel, 1-2-1662) van Nicolas Lambert,
pastoor van Saint-Maurice, p. 25 (N).

215 Zie XIX, brief 116 (31-5-1676), pp. 414-415 (N). Volgens Bourignon leerden de meisjes op die
manier ‘in weynig tijts leesen en schrijven’.

216 Uyterlyk leven, p. 261.
217 Zie voor de contracten en de daarin vastgelegde bepalingen, Woordt Godts, pp. 97-99; Uyterlyk

leven, pp. 260-270.
218 Woordt Godts, pp. 101-102. Vgl. Uyterlyk leven, p. 268: ‘hoewel ik met hun soo gemeen was als een

Moeder met haar eigen kinderen kon zijn’.
219 Trenard (red.), Histoire de Lille, p. 211. Vgl. Lottin, Lille, pp. 104-105. Salmon was van 1641 tot

1677 pastoor van Saint-Sauveur.
220 Uyterlyk leven, p. 268.
221 Ibidem.
222 Ibidem, p. 269.
223 Ibidem, pp. 270-287; Woordt Godts, pp. 114-115.
224 Hierop borduurde André Thérive voort in zijn kroniek: Le troupeau galeux, chronique véritable

d’Antoinette Bourignon (Parijs 1934).
225 Ik baseer me hiervoor op Lottin, Lille, p. 297, die de processtukken geraadpleegd heeft. Helaas

is in zijn notenapparaat de verwijzing naar de vindplaats van deze stukken weggevallen (noot
98). Tijdens mijn bezoek aan ADN te Rijsel heb ik in het gerechtelijk archief tevergeefs naar
de betreffende processtukken gezocht.

226 Woordt Godts, p. 120.
227 Lottin, Lille, pp. 206, 297, 398 noot 97.
228 Het ging in het geval van de pastoors om rekesten (in het Latijn) voor de koninklijke raad

waarin zij Bourignons onschuld bepleitten en aandrongen op bescherming, zie XII, getuige-
nis 20 (1-2-1662) van Nicolas Lambert (Saint-Maurice) en 21 (1-2-1662) van Luc Roussel (Saint-
Etienne). Op 23-2-1662 volgde nog een rekest van Pierre Salmon (Saint-Sauveur), in wiens wijk
het gasthuis stond. De originele afschriften van deze getuigenissen berusten in de KB, Ms 78
C 44, f. 63r-70v. Vgl. [Poiret], Geheele leven, pp. 193-202, die de rekesten integraal in zijn betoog
opnam.

229 Woordt Godts, p. 124. [Poiret], Geheele leven, p. 213 noemt als datum 9 februari 1662.
230 Woordt Godts, p. 124.
231 Vgl. XII, p. 229 (N): ‘Attestatie Van des Eerwaardigen Bisschops van Doornick sijn Vicarius

Generaal’ (Rijsel, 23-2-1662), ondert. door André Catulle. Hij verklaarde hierin dat hij overleg
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had gehad met de heren gedeputeerden en dat de magistraat Bourignon niet schuldig achtte
aan ‘eenige Misdaat van Tooveryen of andersins’. Gecollationeerd door notaris Claude
Hochart op 19-9-1663. Vgl. KB, Ms 78 C 44, f. 63r-70v.

232 Woordt Godts, p. 125.
233 Ibidem, p. 131.
234 Toen zij alsnog gevangengenomen dreigde te worden, hielp de pastoor van Saint-Sauveur haar

op ‘St. Pieters Vrijheit’ [25 maart 1662] aan een nieuw onderduikadres bij de ‘Deken Pollet’.
Hier sloot zij zichzelf acht dagen lang op totdat het gevaar geweken leek te zijn en zij kon
terugkeren naar het logement, aldus Bourignon in Woordt Godts, pp. 135-136.

235 Ibidem, p. 136.
236 Ibidem, pp. 122-124. Zie ook XI, p. 27 (N) en XIV-1, pp. 87-88.
237 VI-1 [2de dr.], brief 6 (14-9-1665) aan De Cort, p. 140 (N).
238 XIV-1, pp. 87-88 (N). Wie de door het grootgerecht van Rijsel verzamelde getuigenverklarin-

gen wilde inzien, kon deze vinden in de ‘Archiven of register-Boekken’ van de stad Rijsel,
aldus Bourignon.

239 Uyterlijk leven, p. 278. Het was Salmon die de meisjes verhoord had. Hij stelde naar zijn zeggen
hun verklaringen op schrift en zond het rapport naar de heren van het gerecht te Rijsel, zie
XII, getuigenis 22 (Rijsel, 23-2-1662).

240 Woordt Godts, pp. 127-129. Vgl. XII, getuigenis 22 van Pierre Salmon, pp. 27-28: ‘Selfs was ik’er
tegenwoordig ter tijd als men in de koffer van een deser Dochterkens vond, een zeker balletje
dat door Toovery gemaakt was, en noch een ander onder het bedde van een ander Dochterke’.
Zie ook [Poiret], Geheele leven, pp. 183-193.

241 Zie Lottin, Lille, pp. 170-174. Vgl. Michel de Certeau, La possession de Loudun (Parijs 1970); 
Willem Frijhoff, ‘Nawoord’ (Louis Gaufridy verstrikt tussen toverij en bezetenheid), in: 
Raymond Jean, De duistere bron. Een verhaal over liefde en hekserij in de zeventiende eeuw (Nijmegen
1987), pp. 225-233.

242 Vgl. Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., pp. 277-285. Zie ook Balthasar Bekker, De betoverde weereld
(2de dr. Amsterdam: Daniel van den Dalen, 1691-1693) II, pp. 210-218, waar niet alleen melding
gemaakt is van de gebeurtenissen in Rijsel maar ook van de verschijnselen van collectieve beze-
tenheid die zich in 1566 in het Amsterdamse Burgerweeshuis en in 1670 in het Burgerweeshuis
te Hoorn voordeden.

243 Uyterlyk leven, pp. 265-266.
244 XII, getuigenissen 1, 2, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19.
245 Woordt Godts, p. 137. Zie ook VI-1 [2de dr.], brief 6 (14-9-1665) aan De Cort, p. 140 (N). Hierin ver-

telt Bourignon dat zij bij de gevangen meisjes navraag had laten doen op wiens instigatie zij
hun ‘beledene quaden’ herroepen hadden. Zij hadden geantwoord dat de jezuïeten, minder-
broeders, dominicanen en miniemen hen hiertoe hadden aangezet.

hoofdstuk 2

1 Zie Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 171; L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in
Noord-Nederland in de zestiende en de zeventiende eeuw [1946] (5 dln, 3de dr. Amsterdam, Brussel
1964) IV, p. 863; Kolakowski, Chrétiens sans Église, p. 652. Vgl. voor mijn herinterpretatie van
zijn rol ook hoofdstuk 3.

2 Zie over De Cort (1611-1669), [De Swert], Chronicon congregationis Oratorii, pp. 39-41; L.F.W. Adri-
aenssen, Hilvarenbeek onder de Hertog en onder de Generaliteit (Amsterdam, Hilvarenbeek 1987),
pp. 331-337; idem, ‘Een Mechelse pastoor ten onder in de Waddenzee. De oecumenische en
economische avonturen van pater Christiaen de Cort’, Handelingen van de koninklijke kring voor
oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen 92 (1988) (Mechelen 1989), pp. 105-116. Zie voor bio-
grafische gegevens ook bijlage D-1.

3 Woordt Godts, p. 136.
4 Ibidem, p. 138.
5 Ibidem, pp. 139-140. Hoe het met de dienstbode afliep, is niet duidelijk. Zij heeft in elk geval

niet de doodstraf gekregen.
6 Ibidem, p. 140.
7 Ibidem, p. 141.
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8 Ibidem, p. 157. Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 86 ging er abusievelijk vanuit dat 
Bourignon al in februari 1662 Rijsel verlaten had en slechts vier maanden in Gent ver-
bleef.

9 Woordt Godts, p. 147. Bourignon droeg dus nog altijd het habijt dat zij in Notre-Dame des Sept
Douleurs had aangenomen. Dat kleed week kennelijk af van de dracht van de geestelijke doch-
ters bij wie zij op dat moment woonde.

10 Ibidem, p. 148: ‘Pater Vernime, Priester van ’t Oratoirie’. Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 86
maakt in het geheel geen vermelding van een verblijf in Brussel.

11 Woordt Godts, p. 148. Bourignon noemt ook zijn naam: ‘Jossine’.
12 Ibidem, pp. 148-151. Bourignon arriveerde hier rond mei 1663, en niet zoals Van der Does,

Antoinette Bourignon, p. 86 stelde in juni 1662.
13 Zie KB, Ms 78 C 44, f. 8: brief van Coriache aan Bourignon (18-10-1663). Zie ook XII, getuigenis

38, p. 187 (N): brief van Coriache aan Lambert (12-10[=12]-1663).
14 Rijsel, ADN, Tabellion 2471, 93 B: notariële akte, Rijsel 3-10-1664. De ene ‘lettre de securité de

Corps’ dateerde van 5 oktober 1663, de andere van 27 juni 1664.
15 Rijsel, ADN, Tabellion 2471, 91 B: notariële akte, [Rijsel] 8-10-1664, ondertekend door

Antoinette Bourignon (autograaf) en notarissen Claude Hochart en Gilles Manier.
16 Zie XII, getuigenis 20 (1-2-1662) en 12 (20-4-1663) van Lambert (Saint-Maurice); getuigenis 21 (1-

2-1662) en 14 (17-4-1663) van Roussel (Saint-Etienne); getuigenis 22 (23-2-1662) en 13 (17-4-1663)
van Salmon (Saint-Sauveur). Vgl. voor hun interventies, hoofdstuk 1.

17 VI-1 [2de dr.], brief 8 (25-1-1665) aan De Cort, pp. 140, 144 (N). Vgl. Bourignons andere brieven
aan De Cort waarin zij naar haar Rijselse zaak verwijst: XIX, brief 1 (18-9-1664); VI-1, brief 10
(23-11-1664); V-2, brief 7 (20-4-1665); VI-1, brief 7 (Palmzondag 1665); VI-1, brief 16 (21-8-1666);
XIX, brief 7 (11-9-1666).

18 VI-1 [2de dr.], brief 6 (14-9-1665) aan De Cort, p. 133 (N); VI-1 [2de dr.], brief 10 (23-11-1664 [niet
1674]) aan dezelfde, pp. 154, 157 (N).

19 Zie XII, getuigenis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18. Eerder al, in april 1663, hadden verschillende
personen een notariële verklaring ten gunste van Bourignon afgelegd, zie getuigenis 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19. Zie voor hun namen, beroepen en woonplaatsen, bijlage C-1.

20 Zie X-2, brief 2 (11-7-1665) aan De Cort, pp. 2-3 (N).
21 Zie voor een gedetailleerd overzicht van haar verblijfplaatsen in deze periode, bijlage I-b.
22 Zie voor de achtergronden o.a. L. Willaert, Les origines du jansénisme dans les Pays-Bas catholiques

(Brussel 1948); L. Ceyssens, ‘Het theologisch denken en het jansenisme 1640-1730’, in: Algemene
geschiedenis der Nederlanden VIII (Haarlem 1979), pp. 418-438; M.G. Spiertz, ‘Jansenisme in en
rond de Nederlanden 1640-1690’, Trajecta 1 (1992), pp. 144-167. Verhelderend is Leszek 
Kolakowski, God owes us nothing. A brief remark on Pascal’s religion and on the spirit of Jansenism (Chi-
cago, Londen 1995) en Gian Ackermans, Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Repu-
bliek (1663-1705) (Amsterdam 2003), pp. 101-105.

23 Voor Jansenius (Leerdam 1585 - Ieper 1638), die hoogleraar in de theologie aan de Leuvense
universiteit was geweest en in 1636 bisschop van Ieper werd, zie NBW IX, pp. 393-417, en Jean
Orcibal, Jansénius d’Ypres (1585-1638) (Parijs 1989).

24 De volledige titel luidt Augustinus seu doctrina S. Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine,
medicina adversus Pelagianos et Massilienses (3 dln, Leuven 1640).

25 Molina (1535-1600) was de eerste jezuïet die een commentaar schreef op de Summa van Tho-
mas van Aquino. In zijn Concordia (Lissabon 1588) stelde hij de werking van de genade meer
afhankelijk van de menselijke wil dan de scholastieke leer van Thomas.

26 F. Ellen Weaver, ‘Port-Royal’, in: DS XIII (Parijs 1985), k. 1931-1952.
27 De officiële titel luidt: Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jesus-Christ, Traduit en Français selon

l’edition Vulgate, avec les differences du Grec (2 dln.) Bergen (Mons): Gaspard Migeot, 1667, 8o. Ver-
talers waren Antoine Le Maistre (1608-1658) en Louis Isaac Le Maistre (1613-1684), ook wel De
Sacy of De Saci geheten.De tekst werd herzien door Antoine Arnauld en andere Port-Roya-
listen. De vertaling is niet alleen op de Vulgaat gebaseerd maar ook op de Griekse grondtekst
en patristische commentaren. De eerste editie en de tweede herziene editie, die eveneens in
1667 verscheen, werden in Amsterdam gedrukt door Daniel Elzevier, maar nog datzelfde jaar
verschenen er bij ‘Gaspard Migeot’ te ‘Mons’ verscheidene andere, vrijwel identieke, drukken.
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Vgl. Chambers, Bibliography II, nrs. 1353-1365. De pausen Clemens IX en Innocentius XI veroor-
deelden de Port-Royal-editie in respectievelijk 1668 en 1679.

28 Zie F. Ellen Weaver, ‘Erudition, spirituality, and women: The Jansenist contribution’, in: Sher-
rin Marshall (red.), Women in Reformation and Counter-Reformation Europe. Private and public worlds
(Bloomington, Indianapolis 1989), pp. 189-206.

29 Zie voor biografische gegevens, bijlage D-1.
30 De missie vond plaats naar aanleiding van het besluit van koning Filips IV in 1646 om de

tegen Jansenius’ Augustinus uitgevaardigde bul In eminenti (1642) in de bisdommen van de Zui-
delijke Nederlanden af te kondigen, zie L. Ceyssens, ‘Jean Recht en mission à Madrid pour
“l’Augustinus” et l’Augustinisme’, Augustiniana 1 (1951), pp. 21-47, 107-139, 192-204 en idem,
‘Correspondances de deux jansenistes Belges à Madrid (1649-1653)’, Handelingen der Maatschap-
pij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent nieuwe reeks XII (1958), pp. 61-100. Zie voor Gille-
mans ook NBW IX, pp. 287-289.

31 Gegradueerde kanunniken waren in het bezit van een (verplichte) graad (licentiaat of het
hogere doctoraat).

32 In 1661, zie Cloet e.a. (red.), Bisdom Gent, p. 138. Gillemans’ benoeming was uitzonderlijk
omdat hij niet als pastoor in het decanaat werkzaam was.

33 [Poiret], Geheele leven, pp. 241-242. Zie ook Constant van de Wiel, Jansenistica te Mechelen. Het
archief van het aartsbisdom (Leuven 1988), nr. 1491: Geschrift van de negen pastoors van Gent
over hun leer betreffende de contritio, 12-4-1669, met goedkeuring van Gillemans, aarts-
priester, 19-4-1669; nr. 1517: brief van Gillemans aan E.A. d’Allamont, bisschop van Gent, over
het geschil. Gillemans’ geschrift was getiteld Canones poenitentiales a S. Carolo Borromaeo ex anti-
quis poenitentialibus collecti, quibus praemittitur compendiosa deductio in cognitionem originis, vigoris et
declinationis dictorum canonum (1ste (anonieme) dr. Gent 1672; 2de dr. Keulen 1678; 3de dr. Leu-
ven 1700). Vgl. A. Janssen, ‘Contritionisme tegen attritionisme. Strijd tusschen de pastoors
van Gent en de Jezuïeten (1661-1670)’, in: Miscellanea historica in honorem Alberti De Meyer (2 dln,
Leuven, Brussel 1946) II, pp. 1107-1129; C.P. Voorvelt, De Amor Poenitens van Johannes van Neercas-
sel (1626-1686). Ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk
(diss. Katholieke Universiteit Nijmegen, Zeist 1984), pp. 51-55.

34 Zie bijv. VI-1 [1ste dr.], brief 15 (Gent, 25-7-1666) aan De Cort, p. 219 (N): ‘hij [Mijn Hr. N. (Gille-
mans?)] is seer van mijne gevoelens in de Biechte en het Nachtmaal; versekerende dat in ’t
begin, de Biechte niet bevolen was dan voor de dood-sonden, en dat men die uitermate seer
misbruikte’; VIII-1, hoofdstuk 9, pp. 86-104 (F): ‘De l’Attrition, laquelle on dit suffisante pour
avoir pardon de ses pechez; & autres maximes qui sont contraires aux enseignemens de Jesus
Christ’ (sept. 1666). Poiret deed later in zijn biografie de waarheid enigszins geweld aan door
te beweren dat Bourignon al over dit onderwerp had geschreven voordat zij Gillemans ont-
moette, zie Geheele leven, p. 230.

35 Vernimmen (Sint-Winoksbergen, 1611 – Brussel, 1677, begraven in de kapel van het Klein
Begijnhof), licentiaat rechten Leuven, trad in 1632 in bij de oratorianen, zie [De Swert], Chroni-
con congregationis Oratorii, pp. 46-47 en 96: ‘Causa Vernimmiana (1657-1666)’; Claessens, Histoire
des archevêques I, pp. 356-357; BN XLI (1980), k. 784-787; É. Jacques, ‘Les petits foyers de jansé-
nisme à Bruxelles au confluent des XVIIe et XVIIIe siècles’, in: J. van Bavel en M. Schrama
(red.), Jansénius et le jansénisme dans les Pays-Bas. Mélanges Lucien Ceyssens (Leuven 1982), pp. 161-
197, aldaar 165, 167, 169, 171, 173.

36 Woordt Godts, p. 157. Het klooster lag aan de Vieux-Marché-aux-Bêtes (thans Place de Louvain),
zie Émile Jacques, Les années d’exil d’Antoine Arnauld (1679-1694) (Leuven 1976), p. 142, noot 59.
Marie-Madeleine Laurin (ca. 1610-1684, begraven te Brussel in de Sint-Goedele) was de doch-
ter van Damien Laurin, grootproost van Doornik, heer van Buy etc. In 1680 logeerde de
bekende Franse jansenist Antoine Arnauld bij haar, zie Jacques, ‘Petits foyers de jansénisme’,
pp. 167-168 en 188-189.

37 Vernimmen publiceerde zelf Maniere om Christelyck te leven en Oeffeningen van Godtvrughticheit
voor die in de weirelt of weireldlyken staet leven. Tot zijn vertalingen behoorden den Gheestelyken
schat en het Ryck Christi.

38 Als kapittel-vicaris had hij na de dood van aartsbisschop Boonen in 1656-1657 tijdelijk het
bestuur van het diocees Mechelen waargenomen en in 1666, na het overlijden van Creusen,
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zou hij dat opnieuw doen. Zie voor hem ook hoofdstuk 1 en bijlage D-1. Bourignon beweerde
in 1666 dat ‘Mijn Heer V.’ [Vernimmen?] zich beijverde voor een bisschopsbenoeming van
‘Mijn Heer C.’ [Coriache], zie XIX, brief 8 (24-11-1666), p. 19 (N).

39 Woordt Godts, pp. 148, 150.
40 Ibidem, p. 151.
41 Ibidem, p. 155; XII, getuigenis 23 van Anne Wouters, Clara de Meijer, Anna Quedriks, Magdale-

na Rouckens (Mechelen, 11-2-1667) voor notaris J. Horte, p. 28 (N). Deze ‘begyntjes’ ver-
klaarden dat Bourignon in 1663 gedurende zeven weken vanaf de week van Pinksteren bij
hen gelogeerd had.

42 William Lord Fitzwilliam (1643-1719), The Voyage of the Low Countries and of Some Part of France,
anno 1663, zie Kees van Strien, Touring the Low Countries. Accounts of British travellers, 1660-1720
(Amsterdam 1998), p. 279 [april 1663].

43 Woordt Godts, p. 156 (N). In eerste instantie was Bourignon, zo verklaarde zij zelf, na drie dagen
bij de zwartzusters in Mechelen te hebben gelogeerd, weer teruggekeerd naar Brussel omdat
zij bang was door de jezuïeten te worden ontdekt. Zie ook XII, getuigenis 24 (Mechelen, 12-2-
1667) van Christina Dekkers en Anna Matthijssens, respectievelijk de ‘Moeder’ en de ‘Onder-
moeder’ van het klooster van de zwartzusters te Mechelen, p. 29 (N).

44 XII, getuigenis 25 (Mechelen, 18-2-1667) van de regentes van Sint-Joseph en twee assistenten
voor notaris J. Horte, pp. 29-30 (N). Op het moment waarop de akte werd opgemaakt, woonde
Bourignon daar nog.

45 Zie Woordt Godts, p. S 5[+2]v-[+3]v: brief van De Cort aan Coriache (z.j. [1663?]).
46 Woordt Godts, p. 152; XII, getuigenis 26 (Mechelen, 19-2-1667) van De Cort, p. 30: ‘sedert het

begin van 1663’. Vgl. daarentegen XIII-1, brief 2 (21-8-1671) aan Christiaan Albrecht, p. 3: ‘Je
pris la connoissance de luy [De Cort] pour la premiére fois en l’an 1662’.

47 Het ‘armhuys’ was oorspronkelijk opgericht voor de vondelingen van Sint-Rombouts en was
in 1650-1651 met het ‘Blauwhuis’ voor arme wezen gefuseerd. De Cort had hierbij een
bemiddelende rol gespeeld, zie KB, Ms 78 C 44, f. 94: brief van Govaerts aan De Cort 
(16-10-1669).

48 Bérulle (1575-1629) had eerder al, in 1604, de stichting van de Spaanse karmelietessen in
Frankrijk geleid. In 1627 werd hij kardinaal. Zie voor zijn rol in de katholieke reformatie in
Frankrijk, o.a. Jean Dagens, Bérulle et les origines de la restauration catholique (1575-1611) (Brugge
1952). Het Oratoire was geïnspireerd op het Italiaanse priestergenootschap van Philippus
Neri. Zie voor Bérulles spiritualiteit en de door hem verkozen organisatievorm, Willem Frij-
hoff, ‘Het Oratoire van Bérulle en de geest van Windesheim’, in: P. Bange e.a. (red.), De doorwer-
king van de Moderne Devotie. Windesheim 1387-1987 (Hilversum 1988), pp. 193-207, aldaar 197-205.

49 Willem Frijhoff, ‘De Noordnederlandse oratorianen en de katholieke identiteit. Rond een
stelling’, in: Marit Monteiro e.a. (red.), De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis van het
Nederlandse katholicisme (Kampen 1993), pp. 210-217, aldaar 212. Zie ook Ackermans, Herders en
huurlingen, pp. 75-76, 129-131.

50 Vgl. het bewaard gebleven professiecontract van Nicolaes Limmerlaen (1623-1688), een Delftse
apotheker, die na het overlijden van zijn echtgenote in 1652 intrad, Utrechts Archief (UA),
Oud-bisschoppelijke clerezie (OBC) 861-1 (29-7-1652). Hierin werd o.a. vastgelegd dat hij onge-
acht de functie die hij zou vervullen jaarlijks 300 gulden moest reserveren voor zijn eigen
onderhoud en altijd zelf zijn eigen kleding en eventuele andere benodigdheden moest
bekostigen. Zie voor hem ook Ackermans, Herders en huurlingen, pp. 54, 394.

51 Zie Orcibal, Jansénius, p. 260 noot 99. Poiret, Geheele leven, p. 230, typeerde Noels als iemand
die ‘van het gevoelen van den H. Augustinus’ was. Zie voor biografische gegevens, bijlage D-1.

52 Zie o.a. IV-3, brief 40 (4-9-1666). Ook in een van haar latere brieven aan J.C. Snijders refereerde
zij aan de veroordeling van het boek van Jansenius, zie VIII-4, brief 5 (z.j. [nov. 1673?]), p. 22.

53 [Poiret], Geheele leven, pp. 259-260.
54 Spiertz, ‘Jansenisme’, p. 150; Ackermans, Herders en huurlingen, p. 103.
55 Zie L. Ceyssens, ‘Nordstrand et le jansénisme’, Augustiniana 19 (1969), pp. 532-551, aldaar 537.

De Cort studeerde daar in de jaren dertig, maar waar precies is niet bekend. Na zijn benoe-
ming tot ‘Directeur van Noordstrand’ in 1656 zocht hij uit eigen beweging contact met de
Franse jansenisten. Antoine Arnauld, een van de leiders van Port-Royal, verwees in 1663 in
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zijn kritiek op het Formulier van Leuven (1660) naar informatie die hij van De Cort ontvan-
gen had. In dit eedformulier was een clausule opgenomen waarin de vijf door Innocentius X
en Alexander VII veroordeelde stellingen verworpen werden en gehoorzaamheid werd
beloofd aan de door deze pausen uitgevaardigde constituties, zie Jacques, Années d’exil, pp.
600-601, noot 9 en pp. 59-63, 65.

56 In opdracht van De Cort schreef Bourignon in 1666 zelfs een brief aan ‘den Heer Arnout’ in
Frankrijk [Antoine Arnauld, MdB], die op grond daarvan meende dat zij een ‘Gesicht-drijf-
ster’ was, zie IV-3 [2de dr.], brief 18 (13-3-1666), p. 112 (N).

57 Woordt Godts, p. 165.
58 Zie o.a. Woordt Godts, pp. S 5r-5[+1]r: brief van Coriache aan Lambert (Mechelen, 12-12-1663).

Voor haar samenspraken met De Cort, zie Lumiere du monde I, II en III.
59 VI-1 [1ste dr.], brief 15 (Gent, 25-7-1666) aan De Cort, p. 219 (N); VII-1, ‘Elfde t’Samenspraak’, p.

119 (N): ‘dat het waerachtig Geloof [...] bestont in het geloof, en het uitwerkken, van ’t gene
Godt ons had bevolen en geleert’.

60 Zie ook VI-1 [2de dr.], brief 18 (12-1-1667) aan een Mechelse oratoriaan, p. 206 (N).
61 Zie bijv. IV-2 [2de dr.], brief 12 (september 1666), pp. 83-84 (N): ‘Want de klomp onses vleesch,

kan niet sondigen, indien de wille daer niet in toestemt’.
62 IX-2, brief 6 (11-11-1675), p. 126 (N): ‘dat ik heb staande gehouden, ter tyt als ik onder de Catho-

lijken leefde, dat den Paus niet vermogt den Christenen het lesen der Schriftuur te verbieden’.
63 Woordt Godts, pp. S 5r-5[+1]r: brief van Coriache aan Lambert (Mechelen, 12-12-1663), aldaar S 5r-v.
64 In deze titel ligt een duidelijke verwijzing besloten naar het evangelie volgens Johannes

(8,12), waar het beeld van het licht verwijst naar de openbaring die Jezus brengt en die Hijzelf
is. De Cort paste het beeld van het licht toe op Bourignon; zie ook hoofdstuk 8.

65 VI-1 [2de dr.], brief 15 (Gent, 25-7-1666) aan De Cort, p. 190 (N) en VI-1 [1ste dr.], brief 16 (Gent,
21-8-1666) aan dezelfde, p. 232 (N). In totaal zijn 27 traktaatjes, die in de periode 1666-1667
zijn geschreven, opgenomen in L’Academie des sçavans theologiens (3 dln.).

66 IV-3 [2de dr.], brief 17 (31-7-1666), p. 108 (N). Zie ook IV-3 [2de dr.], brief 18 (13-3-1666) aan De
Cort, pp. 112, 114 (N). Een van deze geschriften bevatte, zo schreef Bourignon, ‘een groot getal
overdenkingen van de redenen die wy hebben om God te beminnen’.

67 XIX, brief 5 (25-8-1666) aan De Cort, p. 13 (N). In de Franse editie, p. 11, wordt gesproken van
‘l’examen des vray Chrétiens, & de l’Amour de Dieu, avec le deuxiême & troisiême livre der-
nier’. Zie ook XIX, brief 4 (17-7-1666), p. 10 (N) en VI-1 [2de dr.], brief 15 (Gent, 25-7-1666) aan
De Cort, p. 190 (N). De geschriften waarop Bourignon doelde, zijn later opgenomen in VIII-1,
hoofdstuk 9 (‘Examen des Chrêtiens’) en hoofdstuk 2 (onder andere over de liefde Gods).

68 XIX, brief 4 (17-7-1666) aan De Cort, p. 10 (N). Ook in Mechelen droeg Bourignon haar denk-
beelden uit onder geestelijke dochters, zie [Poiret], Geheele leven, pp. 243-247, die verhaalt hoe
ene Susanne na haar dood aan Bourignon verschijnt, haar aanspreekt als ‘Mijn Moeder’ en
haar bedankt voor het goede en heilzame onderricht. Zie ook IV-3 [2de dr.], brief 18 (13-3-
1666), p. 112 (N), waarin Bourignon De Cort aanraadt om een van haar geschriften voor te
lezen aan juffrouw V. [Vendeville, MdB].

69 VIII-4, brief 21 (5-6-1679), p. 110.
70 Bourignon schijnt dat ook gedaan te hebben. Poiret, Geheele leven, p. 231 beweerde dat de Leu-

vense theologen ‘sonder moeyten saagen, dat sy van Godt op een sonderlinge wijse begena-
digt was’. Voor het standpunt van vooraanstaande theologen van de Leuvense universiteit in
de strijd over Jansenius’ genadeleer, zie Ackermans, Herders en huurlingen, pp. 103-104. Vgl.
Jacques, Années d’exil, p. 600.

71 Zie bijv. haar visie op de genade zoals zij die verwoord heeft in Académie des sçavans théologiens I,
hoofdstuk II, pp. 26-46 (z.j.). Hierin neemt zij duidelijk afstand van de partijstrijd over dit
punt tussen de jezuïeten en de jansenisten. Vgl. VIII-4, brief 21 (5-6-1679), p. 110: ‘Car il arriva
un jour (lors que j’étois à Malines) que Monsieur Noels, grand Theologien, étoit marry de ce
que j’avois écrit quelque chose qui sembloit contraire aux sentimens de S. Augustin: que cela
choqueroit les biens intentionnez qui s’appuyent sur ce saint personnage’. Zie ook [Poiret],
Geheele leven, pp. 259-260. Poiret beweerde onomwonden dat Bourignon inzake de genade ‘al
de swarigheden, die tot noch toe het menschelijk verstant onmooglijk zijn geweest om te
booven te koomen’ had opgelost (p. 230).
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72 Woordt Godts, pp. S 5r-5[+1]r: brief van Coriache aan Lambert (12-12-1663).
73 Ibidem, pp. 153-154. In het citaat volg ik de typografie van Woordt Godts. Zoals reeds is opge-

merkt in hoofdstuk 1, zijn in de hierin opgenomen dialogen de vragen van Bourignon altijd
gecursiveerd en Gods antwoorden vetgedrukt.

74 Zie bijv. XIX, brief 8 (24-11-1666), p. 19 (N).
75 Woordt Godts, p. 155.
76 Zie XIV-2, Verscheide fragmenten nr. 3 (z.j. [circa 1663]), p. 198, door mij overgenomen in bijlage

IV-a.
77 In 1665 eiste paus Alexander VII de ondertekening van een eedformulier waarin men, als men

voor orthodox katholiek wilde doorgaan, onder ede moest verklaren dat de leer van Janseni-
us, samengevat in vijf stellingen, ketters was en dat deze vijf stellingen in het boek van Janse-
nius stonden. Dit laatste werd de grote crux, zie Spiertz, ‘Jansenisme’, p. 151 en L. Ceyssens,
‘Formulaire (1665)’, in: Dictionnaire du Grand Siècle (Parijs 1990), pp. 609-610. Bourignon was op
de hoogte van hetgeen de paus bepaald had, zie XIX, brief 11 (20-10-1668) aan De Cort, p. 27
(N): ‘Ik sou niet verwondert zijn, van, dat die Bisschoppen uyt Vrankrijk, het Formulier had-
den onderteykent’.

78 Zie hiervoor hoofdstuk 1.
79 Woordt Godts, p. 165.
80 Vgl. XIII-2 [1ste dr.] aan een Mechelse oratoriaan [Joannes Govaerts] (25-4-1669), p. 34: ‘je ne

prends parti & ne veux disputer en matiere de Religion avec personne’, zie tevens p. 54.
81 Woordt Godts, pp. 146-147.
82 Ibidem, p. 175.
83 Ibidem, p. 177.
84 De tekstbezorger van La Parole de Dieu heeft de brieven in de postume uitgave van Bourignons

autobiografie laten afdrukken. Bourignon moet dus op een of andere manier afschriften van
deze correspondentie in handen hebben gekregen. Wellicht circuleerden de brieven als semi-
publieke stukken in de inmiddels rond Bourignon gevormde kring. Een (niet ondertekend)
afschrift van de brief van Coriache d.d. 18-10-1663 bevindt zich in de KB, Ms 78 C 44, f. 8 (geen
autograaf van Bourignon, in tegenstelling tot wat vermeld is in Catalogue de livres anciens et
modernes 147, nr. 1935, b). Slechts een fragment hieruit is voorin La Parole de Dieu opgenomen.

85 Woordt Godts, pp. S 5r-5[+1]r: brief van Coriache aan Lambert (Mechelen, 12-12-1663), aldaar 5v.
De brief was bedoeld als een begeleidend schrijven bij het manuscript van La Parole de Dieu. De
vriend die het geschrift bij Lambert had moeten bezorgen, had zijn reis naar Rijsel echter
moeten uitstellen. Bourignon besloot daarop haar exemplaar ‘met d’ordinare boode’ naar
Lambert te sturen, zie de brief van Coriache aan Lambert van 2-1-1664, Woordt Godts, pp. S
5[+1]r-v.

86 Coriache verstuurde de brief aan Lambert pas weken later, samen met een tweede schrijven
dat dateert van 2 januari 1664. Hierin vroeg hij of Lambert hem de brieven van de aartsbis-
schop van Kamerijk wilde toesturen waarvan de Rijselse pastoor in een van zijn getuigenissen
melding had gemaakt.

87 Woordt Godts, pp. S 5[+1]v-S 5[+2]r: ‘Antwoort van de heer Lamberti’ (Rijsel, 2-10-1664). Lambert
verontschuldigde zich dat hij niet eerder had gereageerd op Coriaches brieven; [Poiret], Gehee-
le leven, p. 232.

88 Woordt Godts, pp. S 5[+2]v-[+3]v: ‘Brief van Mijn Heer de Cort, Pastoor van St.-Jan tot Mechelen,
aan de Heer C. Vic. Generaal, door wiens middel hy in kennis met Mejuffr. Bourignon was
geraakt’ (z.j. [1663?]).

89 Ibidem, pp. S 5[+3]r-v.
90 Ibidem, p. S 5[+2]v.
91 Kongelige Bibliothek, Kopenhagen (KBK), Handschriftenverzameling, G.K.S. 150 2o, f. 251v:

kopie van een brief van Lambert aan Bourignon (10-11-1667). Zie voor haar antwoord, IV-2,
brief 5 (3-3-1668).

92 Voor een beschrijving van het beleg, zie Alain Lottin, Chavatte, ouvrier lillois, un contemporain de
Louis XIV (Parijs 1979), pp. 156-162.

93 IV-2 [2de dr.], brief 2 (15-3-1665), pp. 11, 13 (N). De naam van de adressaat is niet vermeld. Moge-
lijk ging het om Coriache.
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94 Woordt Godts, pp. 178-179. XIV-2, Verscheide fragmenten nr. 8, pp. 246-249: ‘Gedenkbriefken dat sy
aen seker Priester gaf, om het subject van sijn Sermoen te wesen’ (z.j.); VII-1, p. 350 (N); XIX,
brief 2 (28-12-1664) aan De Cort, p. 7 (N); IV-1, brief aan een prelaat over Matteüs 24 (Rijsel,
Palmzondag 1665). Zie ook hoofdstuk 5.

95 Over de antichrist schreef Bourignon in 1664 een lang gedicht, getiteld ‘La description de
l’Antichrist, en vers’, dat is opgenomen in XVI-1, pp. 101-113 (F). Vgl. Woordt Godts, p. 175; XIX,
brief 2 (28-12-1664) aan De Cort, p. 7 (N). Zie ook hoofdstuk 5 en 6.

96 IV-2 [2de dr.], brief 12 (Gent, sept. 1666), p. 82 (N).
97 Zie bijv. XIII-2 [1ste dr.], brief aan een oratoriaan (25-4-1669), pp. 16-17, 38-39 (N).
98 Bremmer, Profeten, p. 19.
99 Vgl. IV-4 [2de dr.], brief 8 (11-9-1670), p. 74 (N): ‘om dat den H. Geest geen approbatie van noo-

den heeft: hy approbeert genoegsaam sich selfs’.
100 [Poiret], Geheele leven, p. 255. Dit betekende overigens niet dat Bourignon geen heil meer zag

voor de christenen in Vlaanderen en Brabant, zoals Bakker, ‘Dit leven is maar een pelgrimage’, p.
15 stelt. Vgl. hoofdstuk 7 en 9.

101 Vgl. de redenen die Bourignon aan Coriache opgaf om haar zaak niet meer ‘voort te drijven’,
IV-2 [2de dr.], brief 14 (23-7-1668), pp. 98-99 (N). In Geheele leven, p. 192 maakte Poiret melding
van de rechtszaak die zij had aangespannen om in haar functie hersteld te worden. Tussen
haakjes vermeldde hij, vreemd genoeg, dat het ‘rechts-geding’ nog niet ‘ge-eyndigt’ was. Dat
zou betekenen dat de zaak tot na Bourignons dood bleef slepen.

102 In totaal verdween 20.000 ha land. Er werden 1339 huizen verwoest en er woeien 28 windmo-
lens en 6 klokkentorens om.

103 Friedrich Müller en O. Fischer, Das Wasserwesen an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste II, 3de
reeks Nordstrand (Berlijn 1936), pp. 1-5.

104 C. Baars, ‘Nederlanders op Nordstrand’, Spiegel Historiael 14 (1979), pp. 411-418, aldaar 412. Fran-
çois Indervelde overleed in 1646.

105 De autochtone bevolking van Noordstrand weigerde mee te werken aan de bouw van de dij-
ken. Zij voelde zich benadeeld door het besluit van de hertog om de ondergelopen gronden in
eigendom te geven aan de Nederlandse participanten, zie Baars, ‘Nederlanders op Nord-
strand’, pp. 413-414.

106 Daarbij werd bepaald dat rooms-katholieke en gereformeerde godsdienstoefeningen alleen in
particuliere woningen mochten plaatsvinden, zoals in Frederikstad. De hoofdparticipanten
kregen tevens het patronaatsrecht (art. 10). Zie voor de volledige tekst van het octrooi (8/18-7-
1652), Müller, Wasserwesen, pp. 253-261 en Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 270-272.

107 Het ging in totaal om vier hoofdparticipanten: de gebroeders Indervelde, Abraham van der
Wercken uit Dordrecht (een oom van moederszijde), Alewijn van der Woert uit Geertruiden-
berg (stiefvader van de echtgenote van Quirinus Indervelde) en Josef de Smi(d)t uit Boekhoute
in Vlaanderen. Vgl. voor de familierelaties, C. Baars, ‘De descendenten van Jan Symonsz. land-
meter te Gastel, in het bijzonder de tak Indervelden’, Ons voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhol-
landse vereniging voor genealogie 31 (1976), pp. 205-213 en Idem, ‘Aanvullingen en verbeteringen’,
Ons voorgeslacht 34 (1979), pp. 64-74.

108 Baars, ‘Nederlanders op Nordstrand’, p. 414. Debet hieraan waren de hoge arbeidskosten
(overtochtskosten van de dijkwerkers uit Brabant en hoge lonen).

109 Quirinus Indervelde was in 1646 getrouwd met Valeria Anna Heijs, dochter van Wouter
Godschalcksz. Heijs en Anna de Cort, een zuster van Christiaan de Cort, zie bijlage D-1.

110 In datzelfde jaar stelde hij zijn neef Johan Heijs, de zwager van Quirinus Indervelde, als
pastoor aan. Het ‘Rekenboeck’ van De Cort berust in het Landesarchiv Schleswig-Holstein
(LAS), Abt. 7, nr. 3130. Hierin noteerde hij in 1664 een betaling van fl. 300,– aan ‘artus de
Coster’ (f. 87).

111 Twaalf dematen (of 4 bunder) komt overeen met 4 ha (1/100 van de koog). Om aanspraak te
kunnen maken op de tienden van het nog in te polderen land zou De Cort wel in de kosten
moeten bijdragen door in het vervolg de tiende penning te betalen. Voor de grond en de
tiendrechten betaalde hij in 1654 10.000 gulden. Het benodigde geld ontving hij ten dele van
het Mechelse Oratoire (5750 gulden) en ten dele van een zeer rijke adellijke dame, Margareta
de Vendeville (4250 gulden). Zij was de dochter en enige erfgenaam van Margareta le Drut en
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Jean de Vendeville (overl. 3-6-1655), raadsheer van de Grote Raad in Mechelen, en schonk een
groot deel van haar vermogen aan de Mechelse oratorianen, zie [De Swert], Chronicon congrega-
tionis Oratorii, pp. 103, 122, 129. Voor het contract (d.d. 24 oktober 1654), zie Van der Linde,
Antoinette Bourignon, pp. 272-274. Voor de financiële constructie, zie Karl Kuenz, Nordstrand
nach 1634. Die wiedereingedeichte nordfriesische Insel (z.p. 1978), pp. 60-63.

112 Vgl. Ceyssens, ‘Nordstrand’, p. 538 en Kuenz, Nordstrand, pp. 59-60 (onder verwijzing naar [De
Swert], Chronicon congregationis Oratorii) en p. 131.

113 De volmacht werd hem op 5 januari 1657 bij notariële akte verleend, zie Bibliotheek van de
Universiteit van Amsterdam (UBA), Handschriftenverzameling III A 32 b.

114 De nieuwe polder was vernoemd naar de toenmalige hertogin van Sleeswijk-Holstein-Got-
torp en had een oppervlakte van 550 ha. De bedijkingskosten bedroegen fl. 270,– per ha, zie
Baars, ‘Nederlanders op Nordstrand’, p. 414.

115 Ibidem. De nieuwe polder had een omvang van 750 ha. De kosten bedroegen fl. 200,– per ha.
116 De eerste steen werd gelegd op 26 mei 1662, ‘nomine dominae Vendeville et sub patrocinio

sanctae Theresiae et Margaretae ab Angelis, primae matris in Oorschot: cui[u]s reliquiae et aliae
in capsula vitrea in fundamento sunt condita’ [in naam van juffrouw Vendeville en onder het
patronaat van de heilige Theresia en Margaretha der Engelen, de eerste moeder (priorin) in
Oorschot, wier relieken in een glazen huls in het fundament zijn bijgezet], aldus de inschrij-
ving in het kerkregister, geciteerd door Angela Berlis, ‘Maria Margaretha der Engelen. Die
unbekannte zweite Kirchenpatronin der alt-katholischen Kirche auf Nordstrand’, in: De Domo
Nordstrandica. Festschrift zum 350jährigen Bestehen der alt-katholischen Pfarrgemeinde Nordstrand (1654-
2004) (Noordstrand 2004), pp. 111-136. Na het Utrechts schisma van 1723 is Sint-Theresia in
bezit gekomen van de oud-katholieke kerk, zie Georg Reynders, Katholiken oder Ketzer? Die Ent-
stehung einer katholischen Gemeinde auf Nordstrand nach 1634 (z.p. 1997).

117 In de overgeleverde stukken wordt ook wel gesproken van de Hollandse, Franse en Brabantse
participanten. Ceyssens, ‘Nordstrand’, pp. 539-541, onderscheidt binnen de groep van Zuid-
Nederlandse participanten vijf verschillende kernen: de huizen van het Oratoire, de familie
De Cort, de Mechelse groep, de Brusselse groep en de Antwerpse groep.

118 Zie XIII-2, brief 8 (14-8-1669), p. 118; BLO, Add Ms A 97, f. 44v (21-9-1674) aan J.C. Hase, waarin
Bourignon hem informeert over De Corts betrekkingen met de voorman van de Franse parti-
cipanten, Louis Gorin de Saint-Amour.

119 Van Neercassel had gedoceerd aan het Mechelse Oratoire en veel van zijn priesters hadden er
gestudeerd. Voor een volledig overzicht van de investeerders, zie Ceyssens, ‘Nordstrand’, pp.
539-545. Voor de motieven van de Franse jansenisten, zie Jacques, Années d’exil, pp. 58-61; voor
die van de Hollandse participanten, zie Ackermans, Herders en huurlingen, p. 65.

120 De Cort machtigde hiertoe zijn gevolmachtigde op Noordstrand, Gerard Patin (Patyn). Het
contract werd op 18-10-1664 opgemaakt voor de Mechelse notaris Jean de Horte. Op 11-11-1664
vond de overdracht plaats voor het gerecht van Noordstrand. Zie voor een afschrift van de
overdrachtsoorkonde, LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 181v-184r. Vgl. Van der Linde, Antoinette Bourignon,
pp. 157-159; Kuenz, Nordstrand, pp. 128-130.

121 XIII-1, brief 2 (21-8-1671) aan Christiaan Albrecht, p. 3. Zie ook XII, getuigenis 29 (Tiellens), p.
83 (N).

122 XIII-1, brief 2 (21-8-1671) aan Christiaan Albrecht, p. 10.
123 XIII-2 [1ste dr.], pp. 25-27.
124 LAS, Abt. 7, nr. 3130, Rekenboeck, f. 87 (40v/169v): betaling van fl. 4000,– in juli 1664. Vgl.

XIII-1, brief 10 (22-8-1673) aan J.C.Snijders, pater oratoriaan en van 1666 tot 1679 pastoor van
Noordstrand, pp. 107-108: ‘L’argent que j’ay prété à feu Mr. de Cort pour faire la dam, lequel il
a hypotéqué sur tout le Païs’. Zie ook Kuenz, Nordstrand, p. 157.

125 KBK, Ms G.K.S. 150 2o, f. 212v. (7-2-1667).
126 VI-1 [2de dr.], brief 18 (12-1-1667) aan een Mechelse oratoriaan, pp. 206-207 (N); X-2, brief 3 (z.j.

[januari 1667]) en brief 4 (z.j. [januari 1667]) aan De Cort, pp. 15-16; VI-2 [1ste dr.], brief 1 (18-8-
1669) aan De Cort (?), p. 22 (N). Vgl. [Poiret],Geheele leven, pp. 254-255.

127 VI-2 [2de dr.], brief 1 (18-8-1669), pp. 32-33 (N). Bourignon beweerde hem slechts één keer in
haar leven te hebben gesproken. Dat was in juni 1666 ten huize van M.V. [Margareta de Ven-
deville?], in tegenwoordigheid van ‘pater’ Johannes [Govaerts?], Sr. [soeur] G. en de regent van
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het weeshuis. De conferentie handelde over de vraag of men wist waar men de deugd moest
zoeken, zie X-2, brief 3 (z.j. [januari 1667]) aan De Cort, pp. 5-7. Vgl. X-2, brief 4 (z.j. [januari
1667) aan dezelfde, p. 15.

128 VI-1 [2de dr.], brief 18 (12-1-1667) aan een Mechelse oratoriaan, pp. 206-207 (N); vgl. X-2, brief 4
(z.j. [januari 1667]) aan De Cort, p. 15: Sr. G. zou op 9 juni 1667 bij een bijenkomst ten huize
van M.V. tegen de dienstmeisjes gezegd hebben dat het vicariaat een onderzoek moest instel-
len naar Bourignon, omdat zij dingen zou zeggen die volledig in strijd waren met de uitspra-
ken van de H. Vaders en de concilies. Zelf had zij in Parijs een dochter gekend die hoog opgaf
van de deugd maar uiteindelijk een heks (‘sorciere’) was. Het vicariaat of de bisschopsraad
bestond uit vicarissen die in naam van de bisschop lopende zaken afhandelden.

129 VI-2 [1ste dr.], brief 1 (18-8-1669) aan De Cort (?), p. 22 (N). De overleden bisschop op wie Bouri-
gnon doelde, was André Creusen. Hij stierf in 1666, waarna Coriache als kapittel-vicaris voor-
lopig het bestuur van het diocees waarnam.

130 [Poiret], Geheele leven, p. 255.
131 Ook deze getuigenissen werden in 1673 gepubliceerd in Gezeugnis der Waarheit, zie XII, getui-

genis 23 van vier Mechelse begijnen (Mechelen, 11-2-1667); getuigenis 24 van de moeder-over-
ste en de onder-moeder van de zwartzusters (Mechelen, 12-2-1667); getuigenis 25 van de
regentes van het armenhuis Sint-Joseph en twee van haar assistenten (Mechelen, 18-2-1667);
getuigenis 26 van Christiaan de Cort (Mechelen, 19-2-1667).

132 In Rijsel woonden nog wel drie kinderen uit het tweede huwelijk van haar vader (zie bijlage I-
a), maar met deze halfzusters en -broer had Bourignon door de strijd om haar vaderlijk erf-
deel weinig op. Er zijn geen aanwijzingen dat zij na haar vertrek uit Mechelen in 1667 nog
contact met hen had.

133 XII, getuigenis 30 van Ewoud de Lindt (Husum, 10-3-1673), p. 136 (N); Uyterlyk leven, pp. 188-
189. Voor de schatting van haar inkomsten, zie KB, Ms 78 C 44, f. 19r-v: brief van Gilles de Ven-
deville uit Rijsel aan Bourignon (12-12-1669).

134 IV-2, brief 6 (5-3-1668) aan Lambert; deze datum is door Poiret overgenomen in Geheele leven,
p. 270. Vgl. echter XIII-2 [1ste dr.], brief [1] aan een Mechelse oratoriaan [Govaerts] (25-4-1669),
p. 19, waar Bourignon meedeelt dat zij sedert november 1667 in Amsterdam woont. De ver-
melding van de verschillende data kan niet aan het gebruik van twee tijdrekeningen worden
toegeschreven. Zowel in Amsterdam als in Mechelen was de nieuwe Gregoriaanse kalender
van kracht. Ik vermoed dat Bourignon er belang bij had om de feiten rond haar vertrek te ver-
draaien. Zo wilde zij de Mechelse oratorianen ook doen geloven dat zij en De Cort met nog
twee andere personen (onder wie Anna Sneesens, de regentes van Sint-Joseph) Mechelen had-
den verlaten en dat zij in Amsterdam gevieren één huis bewoonden, zie XIII-2 [1ste dr.], brief
[1] (25-4-1669), p. 19 en XV-2, brief 1 (6-8-1668) aan een theoloog uit Vlaanderen, pp. 3-4. Mis-
schien was dat wel ooit het plan geweest, maar in de praktijk kwam het er niet van. Sneesens
stierf namelijk in 1669 (na een langdurige ziekte) te Brussel, zie KB, Ms 78 C 44, f. 94-95: brief
van Govaerts aan De Cort (Mechelen, 16-10-1669).

135 Hoe zij precies reisden, is niet bekend. Een deel van het traject legden zij in ieder geval per
schuit af, zie XV-2, brief 1 (6-8-1668), p. 4. De reis moet ongeveer vijf dagen in beslag genomen
hebben en kon op verschillende manieren worden afgelegd, zie Jan de Vries, ‘Barges and capi-
talism. Passenger transportation in the Dutch economy, 1632-1839’, in: A.A.G. Bijdragen 21
(Wageningen 1978), pp. 33-398, aldaar 43-44.

136 Zie voor Jan (Johannes) de Swaen (Geertruidenberg?, ? - Amsterdam?, december 1678; gehuwd
met 1. in 1638 Geertruid Jans Akerboom, 2. in 1649 Maria Codde), H.G.J. Buiks, ‘Pieter Codde
(1648-1710). Een Amsterdams koopmanszoon wordt “vicarius-apostolicus” (1648-1688)’,
AGKKN 20 (1978), pp. 141-197, aldaar 155-160. Buiks lijkt niet op de hoogte te zijn geweest van
de familierelatie tussen De Swaen en De Cort, waaraan eerstgenoemde ongetwijfeld zijn
benoeming tot zaakgelastigde te danken had. De Swaen haalde zelf de banden met het Ora-
toire verder aan door zijn neef Pieter Codde (1648-1710), die sedert 1659 onder zijn voogdij
stond, in 1661 en een jaar later ook zijn eigen zoon Martinus (1651-1713) naar het Mechelse stu-
diehuis van het Oratoire te sturen. Zowel Pieter Codde als Martinus de Swaen zouden, na hun
studies te hebben voltooid, hoge functies in de Hollandse Zending gaan bekleden, zie Acker-
mans, Herders en huurlingen, passim (Codde) en pp. 273-274, 448-449.
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137 Zie IV-2, brief 3 (Rijsel, 7-3-1665), brief 4 (Rijsel, 15-3-1665) en Antoinette Bourignon, Een Onge-
meene Geestelijke Uytleggingh, Over het 24 Capittel des Evangeliums Matthei (Rijsel, Palmzondag 1665).

138 V-2 [1ste dr.], brief 1 (11-3-1670) aan Lambert, pp. 1-2 (N); vgl. IV-1 [1ste dr.], voorrede van De
Cort, pp. *2r-v en VII-2, voorwoord van De Cort; [Poiret], Geheele leven, p. 270. Zie ook hoofd-
stuk 7.

139 Poiret verzweeg in zijn biografie dat publicitaire ambities een rol speelden bij Bourignons
vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden. Vgl. echter IV-3 [2de dr.], brief 12 (15-8-1669) aan een
vriendin in Bergen (Mons), p. 92 (N): ‘Dat de tijd is gekomen, om de lichten Gods aen den dag
te brengen’.

hoofdstuk 3

1 In haar koffer vervoerde Bourignon onder meer een aantal ongedrukte geschriften van haar
hand (vgl. bijlage A-2), de afschriften van de notariële attestaties die zij in Rijsel en Mechelen
had laten opmaken (in 1673 opgenomen in Gezeugnis der Waarheit) en een zilveren drinkbeker,
zie XIX, brief 97 (28-10-1675, Ms UBA). De (geautoriseerde) relieken en devotieprentjes wer-
den jaren later naar pastoor Snijders op Noordstrand gestuurd, zie VIII-4, brief 4 (13-10-1673,
Ms UBA). Een aantal geschriften is vermeld in de door Swammerdam opgemaakte inventaris
van de inhoud van de zwarte koffer (BLO, Add Ms A 96, f. 152r-155r) en een [archief]kastje
(BLO, Add Ms A 96, f. 202r-207v).

2 Jan de Vries, European urbanization 1500-1800 (Londen 1984), pp. 213, 271-272. Ter vergelijking:
Mechelen telde in 1650 20.000 en in 1700 22.000 inwoners (Rijsel 40.000 en 55.000); Amster-
dam daarentegen respectievelijk 175.000 en 200.000.

3 IV-2 [2de dr.], brief 6 (5-3-1668), p. 57 (N); V-2 [2de dr.], brief 8 (29-3-1668), p. 33 en brief 1 (11-3-
1670), p. 2 (N). Vgl. [Poiret], Geheele leven, p. 272.

4 XIII-1, brief 3 (1/12-10-1671), p. 27.
5 [Poiret], Geheele leven, p. 273.
6 Zie J.C. van Slee, De Rijnsburger collegianten [Haarlem 1895] (reprogr. herdr. Utrecht 1980); S.B.J.

Zilverberg, ‘De plaats van het collegiantisme in de zeventiende-eeuwse kerkgeschiedenis’, De
Zeventiende Eeuw 5 (1989), pp. 113-119; Andrew C. Fix, Prophecy and reason. The Dutch Collegiants in
the early Enlightenment (Princeton 1991). De vereniging van collegianten was opgericht door lid-
maten van doopsgezinde en remonstrantse gemeenten.

7 V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670), p. 3 (N). [Poiret], Geheele leven, p. 272 volstaat met een al even
summiere aanduiding: ‘aan de Waterkant, in een seer ver af-gelegen plaats’.

8 Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 101 noot 53. Zij raadpleegde de topografische atlas van
Amsterdam van J.C. Loman uit 1876. Hierin moet zij haar oog op het Zon’s Hofje hebben
laten vallen (Prinsengracht 159-171). Dit doopsgezinde hofje werd echter pas in 1765 gesticht.
Ook Saxby, Quest for the New Jerusalem, p. 368 noot 44, E.G.E. van der Wall, De mystieke chiliast
Petrus Serrarius (1600-1669) en zijn wereld (diss. Rijksuniversiteit Leiden 1987), p. 516 en H. van ’t
Veld, Beminde broeder die ik vand op ’s werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en
medereiziger van John Bunyan (1628-1688) (diss. Vrije Universiteit Amsterdam 2000), p. 45 stellen
abusievelijk dat Bourignon aan de Prinsengracht woonde.

9 XII, getuigenis 29 (Tiellens), p. 89 (N).
10 KB, Ms 78 C 44, f. 106r-107v: adressering van een brief (z.p. z.j. [sept/okt 1669?]) van De Cort

aan Ewout [de Lindt], een van Bourignons Amsterdamse volgelingen, voor ‘A.B.’ (Antoinette
Bourignon). Vgl. GAA, NA 4063, omslag 42, f. 431-433, schenkingsakte (3-3-1671) opgemaakt
ten huize van Bourignon aan de rivier ‘le Droogbach’. In het overzicht van de ‘Graften, Stae-
ten, Steegen en voorname Gangen van Amsterdam’ in Jan Wagenaar, Amsterdam, in zyne
opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye,
gilden en regeeringe (3 dln, Amsterdam: Isaak Tirion 1760-1768) I, pp. 69-75 komt Jan Ibensgang
niet voor.

11 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 35 (N) en getuigenis 30 (De Lindt), pp. 116, 140 (N).
12 Vgl. XIII-2 [1ste dr.], brief aan een oratoriaan [Joannes Govaerts] (25-4-1669), p. 30, waar Bouri-

gnon verwijst naar een briefwisseling tussen Jacobus van der Meulen (Vermeulen), superior
van het Oratoire in Mechelen, en Jan de Swaen. Van der Meulen was van 1657 tot 1666 pastoor
op Noordstrand geweest. Zie ook IV-4 [2de dr.], brief 9 (21-2-1671) aan Boyle, p. 82 (N).
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13 XIII-2 [1ste dr.], brief aan een oratoriaan [Govaerts] (25-4-1669).
14 Via Bourignon, zo blijkt uit de brieven van Joannes Govaerts aan haar: Mechelen, 15-8-1668

[‘Mademoiselle’] en 4-11-1668 [‘Ma tres bonne damoiselle’], zie KB, Ms 78 C 44, f. 91r-f. 92r;
door zich persoonlijk tot De Cort te richten, zie KB, Ms 78 C 44, f. 94r: brief van Govaerts aan
De Cort op Noordstrand: Mechelen, 16-10-1669 [‘Seer eerw. vader’]. De Cort schijnt niet gerea-
geerd te hebben op de brieven van de Mechelse superior. Vgl. VIII-4, brief 1 (27-10-1668) aan
De Cort, p. 1: ‘N. [Govaerts?, MdB] Me mande que je vous dois porter à retourner dans vôtre
cure; que l’Official n’est pas intentioné de souffrir plus vôtre absence, ny luy aussi: en sorte
qu’il est enfoncé en des plus profondes ténébres qu’il ne fût jamais. Je ne sçay si cela vous
pourra faire changer’. Govaerts zou uiteindelijk De Cort als pastoor van de Sint-Janskerk
opvolgen, zie [De Swert], Chronicon congregationis Oratorii, p. 76.

15 Zie voor Van Neercassel (1626-1686), BBK XVI (1999), k. 1124-1127. Hij was in 1662 tot bisschop
gewijd (met de titel bisschop van Castorië in partibus infidelium) en in 1663 benoemd tot
apostolisch vicaris in het Noord-Nederlandse missiegebied. Zie voor zijn bevoegdheden,
M.G. Spiertz, L’Eglise Catholique des Provinces-Unies et le Saint-Siège pendant la deuxième moitié du
XVIIe siècle (Leuven 1975), pp. 65-85 en 99; voor zijn rol in de Hollandse Zending, zie Acker-
mans, Herders en huurlingen, passim.

16 XIII-2 (1669), brief aan een oratoriaan [Govaerts] (25-4-1669), pp. 16-17. Vgl. voor de terminolo-
gie (apostolisch vicaris cq. bisschop) Ackermans, Herders en huurlingen, p. 20.

17 Al in 1664 had hij geprobeerd verhaal te halen bij De Cort, zie UA, OBC 599: brieven van Van
Neercassel aan De Cort (9/19-8-1664), (17/27-8-1664) en (22-3-1667). Vgl. OBC 600: brieven van
Van Neercassel aan de proost van het Vlaamse Oratoire, G. Cremers (9-11-1668) en aan Pont-
château (20-11-1669), die in 1664 samen met Louis Gorin de Saint-Amour een reis naar Noord-
strand had ondernomen.

18 Met de publicatie van L’Innocence reconüe. Tot 1669 had zij hen min of meer aan het lijntje
gehouden en in haar brieven door laten schemeren dat zij het raadzaam vond met De Cort
naar Mechelen terug te keren, zie bijv. KB, Ms 78 C 44, f. 92r: brief van Govaerts aan Bouri-
gnon (4-11-1668).

19 Zie voor Schoof, bijlage D-1. De Cort en Schoof verbleven tot eind december 1668 afwisselend
op Noordstrand, in Husum en in Sleeswijk, zie de adresseringen van diverse brieven aan hen,
KB, Ms 78 C 44, f. 87 (Tönning, 12-8-1668) [Schoof aan De Cort op Noordstrand]; ff. 88-89
(Hamburg, 12-8-1668) [Andreas Engelhart aan Schoof ‘presentement Noort Strant’], f. 90
(Hamburg, 22-9-1668) [Idem aan idem ‘beij den herrn de Cort’], ff. 96-97 (Husum, 30-11-1668)
[Perier aan De Cort]; ff. 98-99 (Frederikstad, 31-12-1668) [Patin aan De Cort ten huize van
Simon Tromper, ‘in absentie aen Jfr. Valeria Heijs ten huijse van syn vorstelycke kelder-
meester Hans Daniels Freens’ (Freins, MdB)].

20 XIX, brief 9 (21-7-1668) aan De Cort, p. 21 (N) en brief 10 (22-9-1668) aan dezelfde, p. 24 (N); KB,
Ms 78 C 44, f. 15: brief van Gilles de Vendeville aan Bourignon (Lille, 20-10-1668). Vgl. XIX,
brief 92 (16-8-1675) aan Gilles de Vendeville, pp. 349-350 (N), waaruit blijkt dat Bourignon in
de periode dat zij zelf regentes was, testamentair had laten vastleggen dat zij al haar goederen
aan het gasthuis schonk.

21 Uiteindelijk zouden de confiscaties pas in december 1669 na tussenkomst van de koning van
Groot-Brittannië worden opgeheven, zie KB, Ms 78 C 44, f. 19-20: brief van Gilles de Vende-
ville aan Bourignon (Lille, 12-12-1669).

22 Zie hiervoor hoofdstuk 7.
23 Kuenz, Nordstrand, pp. 147-156.
24 Aldus Bourignon in haar brief aan een ‘Docteur de Sorbonne’ [Antoine Arnauld, MdB], XIII-2

(1669), pp. 1-24. Vgl. KB, Ms 78 C 44, f. 121r: getuigenis van De Cort, opgesteld eind september,
begin oktober 1669, en UBA, Ms III A 33 h: verklaring van De Lindt (z.j.); [De Swert], Chronicon
congregationis Oratorii, p. 41.

25 Zie Kuenz, Nordstrand, pp. 157-158; Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 152-153. Volgens de
door De Lindt opgestelde verklaring was Gorin voor de gijzeling met Bourignon overeenge-
komen dat zij alle landerijen die hij van De Cort gekocht had, zou ‘affcoopen en betalen’ (de
helft contant en de andere helft op rente of met huizen en erven). Toen Bourignon vijf jaar
later op de kwestie terugkwam, beweerde zij dat De Cort Gorin niets schuldig was, zie BLO,
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Add Ms A 96, f. 248r (2/12-9-1674) aan J.C. Hase en BLO, Add Ms A 97, f. 44v (21-9-1674) aan
dezelfde.

26 UBA, Ms III A 33 h: verklaring van De Lindt (z.j., opgesteld na 1 september 1669), niet onderte-
kend [door mij op grond van het handschrift toegeschreven aan De Lindt]. De Lindt wijdde
ook uit over de erbarmelijke omstandigheden waaronder De Cort gevangen zat (een kelder
waarin acht personen opgesloten zaten, volstrekte duisternis, ondraaglijke stank, slecht eten,
et cetera).

27 V-2 [1ste dr.], brief 1 (11-3-1670), pp. 1-2 (N). Vgl. XIII-2 [2de dr.], brief 1 (25-4-1669) aan een ora-
toriaan [Govaerts], pp. 29-30 en IV-1 (1ste dr.), opdracht van De Cort aan de schepenen van
Amsterdam, pp. *2r-v (N): ‘daer in verhindert geworden door verscheyde toevallen die haer
wederhouden hebben van dat loffelijk voornemen, ’t welk sy tot nu toe niet heeft konnen uyt-
voeren’. Pas in 1671 zou het eerste deel van Het licht des weerelds verschijnen (met een door De
Cort ondertekend voorwoord, d.d. 10-8-1667); vgl. V-2, brief 1 (11-3-1670) en IV-4, brief 9 (21-2-
1671).

28 Drie brieven (autografen) die De Cort vanuit de gevangenis aan Bourignon schreef, zijn gede-
poneerd in de KB, Ms 78 C 44, f. 16r-v (ongedateerd, ‘Ce bilet estoit escrit sans lumiere, lampe,
ou chandelle’), f. 17r (‘de ma prison’, 1-4-1669) en f. 18r (ongedateerd, fragment?). Voor brieven
van Bourignon aan De Cort tijdens diens gevangenschap, zie IV-3, brief 31-35; V-3, brief 17; X-
2, brief 6-14; XIX, brief 12-16; VI-2, brief 20. Vgl. ook XIII-1, brief 13 (21-11-1673) aan Snijders.

29 Zie bijv. IV-3, brief 31 (16-3-1669) en brief 33 (1-5-1669).
30 XIII-2 [1ste dr.], brief aan ‘un Prêtre de la Congrégation des Péres de l’Oratoire en la ville de

Malines’, pp. 1-64. Bourignon spreekt in de brief twee oratorianen met name aan, Joannes
[Govaerts] en Jacobus [van der Meulen]. Vgl. voor het drukken en distribueren van deze brief,
hoofdstuk 7 en 9.

31 Zie voor Arnauld (1612-1694), Émile Jacques, ‘Antoine Arnauld défenseur de Jansénius’, in:
Edmond J.M. van Eijl (red.), L’image de C. Jansénius jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (Leuven 1987), pp.
66-76. Bourignons brief aan Arnauld dateert van 30-5-1669 en is gepubliceerd in XIII-2 (1669),
pp. 1-24. Pas in de tweede druk (1684) is Arnauld met naam en toenaam genoemd. Bourignon
liet hem weten dat de bezittingen van de jansenisten op Noordstrand gevaar liepen. Zie ook
Ceyssens, ‘Nordstrand’, pp. 542-543.

32 XIII-2 [2de dr.], brief 3 (8-6-1669). De Franse diplomaat Pomponne (1618-1699) was een neef
van Antoine Arnauld. Hij bekleedde van 25-10-1669 tot mei 1671 een gezantschap in de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden, zie Herbert H. Rowen (ed.), Pomponne’s ‘Relation de mon
ambassade en Hollande’ 1669-1671 (Utrecht 1955). Zie voor zijn investeringen in Noordstrand,
Ceyssens, ‘Nordstrand’, p. 543.

33 XIII-2 [2de dr.], brief 4 (11-6-1669). Leonard van Muggenhoven (overl. voor dec. 1668) was
gehuwd met Henrina van der Woert, een nicht van De Cort, zie bijlage D-1. Vgl. voor zijn
investeringen, LAS, Abt. 7, nr. 3130, Rekenboeck De Cort, f. 66r: ‘soo dat neef M. 1661 moet
ontvangen 8000 Gulden’. Op 29-12-1661 was de schuld gedaald tot 3000 gulden. In 1663 kwa-
men daar weer leningen van 6000 en 7000 gulden bij (tegen een rentepercentage van 6,25 op
100) voor tienden en land op Noordstrand. Op 2-3-1665 volgde nog een lening van 2000 gul-
den, zodat het totale te vorderen bedrag opliep tot 18.000 gulden plus rente, zie Van der
Linde, Antoinette Bourignon, p. 151.

34 XIII-2 [2de dr.], brief 5 (20-6-1669) en 7 (7-8-1669). In De Corts boekhouding is sprake van een
schuld van fl. 58194-19-21/2 aan juffrouw de Vendeville. Vgl. LAS, Abt. 7, nr. 3130, Rekenboeck
De Cort, f. 23r-28 en f. 29r-32; zie ook de afrekening tussen De Cort en Vendeville, d.d. 5-10-
1664, over de periode 1654-1660, die is overgenomen door Van der Linde, Antoinette Bourignon,
pp. 274-275. Volgens een lijst uit 1663 was zij op dat moment voor 1/48 hoofdparticipant, zie
Ceyssens, ‘Nordstrand’, pp. 539-540 en 544-545.

35 XIII-2 [2de dr.], brief 6 (9-7-1669) en brief 8 (14-8-1669). Vgl. VI-2 [2de dr.], brief 20 (30-8-1669)
aan De Cort, p. 169 (N): ‘Maer my dunkt dat ’et veel beter sou zijn d’uitwerking van Pattin
[Gerard Patin of Patyn, die als gevolmachtigde van het Mechelse Oratoire, MdB] optrad te
sien, en versekerde getuigenis te hebben dat men u vast houd om de Religie’; zie ook brief 21
(24-9-1669), pp. 176-177 (N).

36 Deze uitgave bevat Bourignons brieven van 25-4-1669 en 30-5-1669 zonder dat de adressaten
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bij naam genoemd worden. De overige stukken betreffen een door de Grote Raad te Mechelen
op 3-9-1667 voor De Cort afgegeven ‘Contrat de Relèvement’ (dat het koopcontract van het
Mechelse Oratoire van 11-11-1664 annuleerde op voorwaarde dat de schulden binnen een jaar
en zes weken zouden zijn afgelost) en diverse ordonnanties, in 1668 en 1669 door de hertog
van Holstein uitgevaardigd met betrekking tot de aanspraken van de oratorianen en De Cort,
alsmede mandaten aan de participanten. Ten slotte is nog een stuk opgenomen van de hand
van De Cort, waarin hij verantwoording aflegt over de bevoegdheden waarover hij vanaf 1656
beschikte en de wijze waarop hij zijn zaken bestierd had.

37 Aldus De Cort in zijn brief aan een ‘vroomen en getrouwen Vriendt’ (Sleeswijk, 9-9-1669),
UBA, Ms III A 33 h. Vgl. ongedateerde (in september of oktober 1669) door De Cort geschreven
apologie (in de derde persoon), KB, Ms 78 C 44, f. 121r.

38 De hertog koos ook jegens de hoofdparticipanten partij voor De Cort en nam scherp stelling
tegen Gorin en tegen Patin, zie LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 88r-89, 94v en XIII-2 (1669), p. 32: man-
daat van de hertog aan alle participanten en in het bijzonder aan Gorin en Patin (20-3-1669).
Zie ook Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 165-166 en Kuenz, Nordstrand, pp. 158-159.

39 Aldus Ewoud de Lindt in XII, getuigenis 30, p. 121 (N). Vgl. echter, XIII-2 (1684), brief 8 (14-8-
1669) aan de voorzitter van de Amsterdamse schepenbank, pp. 117-121, waarin Bourignon hem
probeert te overtuigen van de ‘ware’ reden van De Corts gevangenschap, en voor vrijlating
‘sous caution juratoire’ pleit.

40 Kuenz, Noordstrand, pp. 159-160. Mogelijk zag Van Muggenhoven af van vervolging van De
Cort omdat hij vond dat het Oratoire (als instituut) aansprakelijk was.

41 Zie ook XIX, brief 62 (10-8-1674, Ms UBA) aan J.C. Hase, waarin Bourignon hem vraagt uit te
zoeken hoe het geschil tussen Louis Gorin en hoofdschout Gerard Hasselaer, die De Cort abu-
sievelijk had vrijgelaten, beslecht was.

42 De Lindt vergezelde hem, zie XII, getuigenis 30, p. 127 (N). In Sleeswijk vond De Cort onder-
dak bij meester Willem Schoenster op de Grote Markt, zie UBA, Ms III A 33 h: brief van De
Cort aan een vriend (9-9-1669). Vgl. KB, Ms 78 C 44, f. 121r: apologie van De Cort.

43 Vgl. VI-2 [2de dr.], brief 21 (24-9-1669) aan De Cort, p. 170 (N); KB, Ms 78 C 44, f. 104r: brief van
De Lindt aan De Cort (Noordstrand, 24-9-1669).

44 XIX, brief 20 (8-10-1669), p. 54 (N). Zie ook UBA, Ms III A 28 a: (7-9-1669) aan De Cort en VI-2,
brief 21 (24-9-1669) aan dezelfde, p. 171 (N).

45 Zie kopij van Le Témoignage de vérité II, UBA, Ms V G 5 c, f 92v (Noordstrand, 14-12-1669 o.s.):
‘tussen den vier ende vijfentwintichsten october’ overleden en ‘den achtentwintichsten dito’
begraven. Vgl. [De Swert], Chronicon congregationis Oratorii, p. 41: overleden op 24-10-1669 [vol-
gens de oude Juliaanse kalender, die op Noordstrand nog van kracht was, MdB]. Bourignon
vermeldt in Copie d’une lettre a pere Gerard Patin (Amsterdam 1670), ‘Au lecteur’ (21-7-1670), als
datum van overlijden: 7-11-1669 en Poiret, Geheele leven, p. 323: 12-11-1669. In beide gevallen zal
dat echter 3-11-1669 (n.s.) moeten zijn.

46 X-2, brief 48 (5-6-1677) aan baron Knyphausen, p. 197: ‘Il a été haï, persécuté, & finalement
empoisonné (à ce qu’on croit par les Prétres de sa Religion)’. Poiret heeft in Geheele leven het
verhaal van de vergiftiging overgenomen. In het kerkregister van Sint-Theresia is daarente-
gen als doodsoorzaak vermeld: ‘Correptus apoplexiae ex inde mortuus’, zie Van der Linde,
Antoinette Bourignon, p. 167 en Kuenz, Nordstrand, pp. 160-162. Vgl. KB, Ms 78 C 44, f. 105r: brief
van Patin aan een niet bij naam genoemde adressaat (Noordstrand 12-12-1669). Hierin maakt
Patin melding van het gerucht dat De Cort vergiftigd zou zijn door een Hamburger die hem
geïnformeerd had over zijn ‘machina archimedis’. Patin moet hier doelen op de ‘uitvinder’
Bertrand de la Coste, die inderdaad contact had opgenomen met De Cort, maar verder niets
met zijn dood te maken had (zie hoofdstuk 4 en 11). In dezelfde brief bericht Patin ook dat De
Cort acht dagen voor zijn dood aan één kant van zijn lichaam verlamd was geraakt, wat een
direct gevolg moet zijn geweest van de beroerte die hem getroffen had.

47 UBA, Ms V G 5 c, f. 92v. Vgl. inschrijving in het kerkregister van Sint-Theresia (28-10-1669 = 7-
11-1669 n.s.): ‘sepultus est in sacello novo immediate altare R[everen]dus Pater Christianus de
Cort, Director Nordstrandiae’, geciteerd door Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 167.
Laatstgenoemde situeert de kapel ten onrechte in het ‘Heerenhuys’, waar recht werd gespro-
ken en de participanten hun vergaderingen hielden. Vgl. Kuenz, Nordstrand, p. 161.
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48 Vgl. hoofdstuk 4.
49 VI-2 [2de dr.], brief 21 (24-9-1669) aan De Cort, p. 175 (N).
50 Zie kopij van Le Témoignage de vérité II, UBA, Ms V G 5 c, f. 92v (14-12-1669 o.s.). Vgl. KB, Ms 78 C

44, f. 105r: brief van Patin aan ? (Noordstrand 12-12-1669). Het testament dateerde van 4-12-
1668 o.s. (‘jour de S. Barbe’) en was opgemaakt voor Franciscus Indervelden, staller (drost) van
Noordstrand, in aanwezigheid van Joannes Chrysostomus Snijders en Peter Petersen. Het
testament is afgedrukt in XIII-1, pp. 308-310 (overgenomen door Van der Linde, Antoinette
Bourignon, pp. 69-70 en in Duitse vertaling door Kuenz, Nordstrand, pp. 163-164).

51 Zie bijlage D-1 voor de namen van de door De Cort pro memorie genoemde bloedverwanten
en vrienden en vriendinnen. Hij verzocht Bourignon eenieder van hen die in nood kwam te
verkeren en haar om bijstand vroeg, te helpen, zonder haar daartoe te verplichten.

52 XIII-1, ‘Sentence d’Adhéritance sous bénéfice d’Inventaire de la Cour de Gottorf, pour Dam.lle

Antoinette Bourignon’, pp. 310-311 (3-12-1669). Vgl. LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 120r-121r, verzoek-
schrift van Bourignon aan Christiaan Albrecht, 4-2-1670, waarin zij meedeelt dat De Cort haar
als erfgenaam heeft aangewezen en dat zij alle schuldvorderingen binnen drie maanden ver-
wacht. Hierop vaardigde de hertog op 7/17-2-1670 een proclamatie uit waarin hij allen die
meenden aanspraak te kunnen maken op de door De Cort nagelaten rechten en goederen op
Noordstrand, opriep zich voor 12/22-4-1670 tot de kanselarij in Gottorp te wenden, zie LAS,
Abt. 7, nr. 3130, f. 124r-128v en KB, Ms 78 C 44, f. 138. In totaal meldden zich twaalf crediteu-
ren, die gezamenlijk bijna 200.000 gulden eisten. Op 10-7-1670 werd Bourignons aanspraak
op de erfenis erkend, zie Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 168-169.

53 Zie hiervoor hoofdstuk 14.
54 Voor Petrus Serrarius (Pierre Serrurier) (1600-1669), zie Van der Wall, Mystieke chiliast. Deze

omvangrijke biografie biedt een grondige herziening van het gangbare beeld dat in biografi-
sche woordenboeken en encyclopedieën van Serrarius geschetst is. Vgl. Van der Does,
Antoinette Bourignon, p. 147.

55 V-2, brief 14. Dezelfde brief verscheen in 1669 als zelfstandige publicatie in druk onder de
titel Op twaelf lasteringen by Petrus Serrarius ten onrecht haer aengewreven.

56 Ibidem, p. 24. Vgl. voor een iets andere versie, [Poiret], Geheele leven, p. 272. Hij vertelt dat de
arts Bourignon samen met een, niet bij name genoemde, vriend bezocht. Deze vriend kan
niemand anders dan Serrarius zijn geweest.

57 Twaelf lasteringen, p. 24; XII, p. 66 (N); V-2 [2de dr.], brief 11 (19-4-1668) aan Serrarius, p. 52 (N)
en IV-4, brief 9 (21-2-1671) aan Boyle, p. 81 (N). Vgl. [Poiret], Geheele leven, pp. 272-273.

58 De betreffende geneesheer was zeker niet Jan Swammerdam, zoals H. van Berkum stelt in
Antoinette Bourignon. Een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw (Sneek 1853), p. 219.
Swammerdam heeft nooit als praktiserend arts gewerkt. Evenmin kan het de door G.A. Lin-
deboom, Dutch medical biography. A biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975
(Amsterdam 1984), k. 1773-1774 genoemde Justus Schrader zijn geweest, omdat deze pas in
1670 de medische praktijk begon uit te oefenen.

59 Vgl. Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 37; Van der Wall, Mystieke chiliast, p. 758, noot 174.
Voor biografische informatie over Galenus Abrahamsz. (1622-1706), zie bijlage D-1 en verder
H.W. Meihuizen, Galenus Abrahamsz. 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en ver-
dediger van het doperse spiritualisme (Haarlem 1954).

60 Zie over deze zogeheten ‘Lammerenkrijg’ (1655-1664), Meihuizen, Galenus Abrahamsz., pp. 54-
58, 65-68 en 82-83 en S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de doper-
sen in de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum, Leeuwarden 2000), pp. 417-421. De Zonisten zijn ver-
noemd naar hun vergaderplaats, het pakhuis ‘De Zon’ aan het Singel.

61 Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 205-208. De titel van het betreffende traktaat luidde De ver-
tredinge des heyligen stadts ofte een klaer bewijs van ’t verval der eerste apostolische gemeente, gestelt tot
antwoort op drie vragen diesaengaende aen Dr Galenus gedaen [...] door Ian Iansz Swichtenheuvel
(Amsterdam: Wed. v. J. Broersz. 1659).

62 [Poiret], Geheele leven, p. 272.
63 KB, Ms 78 C 44, f. 16r: brief van De Cort aan Bourignon (z.j.).
64 Twaelf lasteringen, p. 24.
65 Zie hiervoor hoofdstuk 7.
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66 [Poiret], Geheele leven, p. 272: ‘en dese haar kennende, konde niet laaten daar van met anderen
te spreken’.

67 Ibidem, p. 273.
68 KBK, G.K.S. 150, 2o, f. 258v. Tot op heden was niet bekend dat Serrarius op dat moment

inwoonde bij zijn broer, de koopman Louis Serrurier (1618?-1684). Dit zou kunnen verklaren
waarom bij de begrafenis van Serrarius op 1 oktober 1669 het Singel als adres werd opgegeven
en niet de Prinsengracht, vgl. Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 610, 635-636 (noten 17 en 21),
en 772 (noot 228); I.H. van Eeghen, ‘Jan Luyken en zijn bloedverwanten’, DB n.r. 16 (1990), pp.
65-112, aldaar 72-73.

69 XII, getuigenis 34, pp. 270-271 (F): uittreksel van Serrarius’ brief aan Bourignon d.d. 15-4-
1668.

70 IV-1, brief 1 (3-1-1664). Vgl. Van der Wall, Mystieke chiliast, p. 757, noot 156.
71 IV-2, brief 19 (1-5-1668).
72 XII, getuigenis 34 (15-4-1668), pp. 270-271 [F].
73 Ibidem. Vgl. Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 516-517.
74 V-2, brief 11 (19-4-1668) aan Serrarius, p. 58 (N). Vgl. KBK, Ms G.K.S. 150, 2o, f. 216r: briefje van

Serrarius aan De Cort (12-4-1668).
75 Zie IV-4 [2de dr.], brief 9 (21-2-1671) aan Boyle, p. 81 (N) en paragraaf 3 van dit hoofdstuk. Voor

de betrekkingen tussen Serrarius en Comenius, De Labadie, Dury en Boyle, zie Van der Wall,
Mystieke chiliast, passim; Richard H. Popkin, ‘Hartlib, Dury and the Jews’ in: Mark Greengrass
e.a. (red.), Samuel Hartlib and universal Reformation. Studies in intellectual communication 
(Cambridge 1994), pp. 118-136.

76 In Van der Wall, Mystieke chiliast is geen verwijzing naar Schlezer te vinden. Uit de brief die
Bourignon hem op 1 mei 1668 schreef (opgenomen in IV-2, brief 19), blijkt dat ook deze diplo-
maat tot de vriendenkring van Serrarius behoorde. Tevens onderhield Schlezer contacten met
Hartlib, Comenius en Boyle. Via hen was hij nauw betrokken bij de plannen voor een vereni-
ging van protestantse kerken, zie Michael Hunter e.a. (ed.), The correspondence of Robert Boyle (6
dln, Londen 2001) I, pp. 177, 183, 199-200, 203, 343. Schlezers dochter Magdalena was gehuwd
met de Leidse hoogleraar en medicus François de le Boë (Sylvius), zie E.D. Baumann, François
dele Boe Sylvius (Leiden 1949). Voor meer biografische gegevens, zie bijlage D-1.

77 XII, getuigenis 35 (Robert Boyle) en getuigenis 50 (Hidde Roos Tjaards, die in 1668 ook door
Serrarius geïnformeerd werd). Voor contacten tussen Schlezer en Bourignon, zie haar brief
aan hem (Amsterdam, 16-5-1668), KBK, Ms G.K.S. 150, 2o, f. 247r-249v (fragmenten hiervan in
IV-2, brief 19 (1-5-1668) en brief 20 (z.j.)). In een postscriptum van deze brief verwijst Bouri-
gnon naar een kritisch schrijven uit Duitsland van ene ‘dureus’ (John Dury), dat zij via Serra-
rius ontvangen heeft (f. 249r).

78 XIV-1, p. 32.
79 Voor de sociale en politieke context van het religieuze pluralisme in de zeventiende-eeuwse

Republiek, zie R. Po-Chia Hsia en Henk van Nierop (red), Calvinism and religious toleration in the
Dutch Golden Age (Cambridge 2002). Voor een overzicht van de verschillende geloofsrichtingen
en dissidente groeperingen, zie Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650. Bevochten eendracht (Den
Haag 1999), pp. 351-432. Vgl. Hans Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland. Omvang en
geografische spreiding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden (Assen, Maastricht
1992), pp. 9-60. Voor Amsterdam, zie R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, III. De kerk der her-
vorming in de tweede helft van de zeventiende eeuw: nabloei en inzinking (Baarn 1971), pp. 309-361;
Herman Roodenburg, Onder censuur, De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam,
1578-1700 (Hilversum 1990), pp. 146-204; Willem Frijhoff, ‘Amsterdam in de Gouden Eeuw: het
geloofsleven’, Jaarboek Amstelodamum 91 (1999), pp. 78-103.

80 A.C. Allema, ‘Een ongewenst profeet’, Amstelodamum 52 (1965), p. 77. Zie voor hem ook 
Gershom Scholem, Sabbatai Sevi. The mystical Messiah 1626-1676 (Princeton 1973), pp. 781-792.

81 De remonstranten kerkten sedert 1630 aan de westzijde van Keizersgracht, E. Lievense-Pelser,
‘De Amsterdamse remonstranten’, in: Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse
schuilkerk (Amsterdam 1980), pp. 9-20. Voor de katholieken, zie S.A.C. Dudok van Heel,
‘Amsterdamse schuil- of huiskerken’, Holland 25 (1993), pp. 1-10. De doopsgezinden waren ver-
deeld over verschillende gemeenten, die ieder een eigen vergaderplaats hadden. De strenge
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Jan Jacobsgezinden kwamen bijeen in de Bloemstraat. In 1664 scheidden de meer behouden-
de Vlamingen zich af van de volgelingen van Galenus Abrahamsz. de Haan. De eerstgenoem-
de groep week uit naar het pakhuis ‘De Zon’ aan het Singel (‘Zonisten’). De ‘Galenisten’ ble-
ven in ‘Het Lam’ aan het Singel bijeenkomen (‘Lamisten’). Bij hen sloten zich in 1668 de
Waterlanders aan, die ‘Bij de Toren’ aan het Singel vergaderden.Voor de verschillende groepe-
ringen, zie Zijlstra, Om de ware gemeente, pp. 410-429.

82 In 1673 sloten de Poolse joden zich bij de Hoogduitse joden aan. Zij kwamen bijeen in de
‘grote synagoge’ aan de Houtgracht, die in 1671 was ingewijd. Vier jaar later volgde de inwij-
ding van de nieuwe synagoge van de Portugese joden aan de overzijde van de Houtgracht, zie
R.G. Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van een joodse minderheid in een
Hollandse stad (Hilversum 1989), p. 118.

83 In het rampjaar 1672 kwamen zij vrijwel elke dag samen, zie R.C. Lambour, ‘De Amsterdamse
collegiant Jacob Jansen Voogd (1630-1710)’, DB n.r. 23 (1997), pp. 75-90, aldaar 77, noot 20.

84 V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670), p. 3 (N). Dat het hofje zes huizen telde, stemt overeen met de
omschrijving van de locatie van Bourignons woning in het getuigenis van een van haar volge-
lingen, zie XII, p. 35 (N): ‘achter af, in een lang smal gangetje, dat gemeen was voor ses huys-
kens die op dat hofje stonden’.

85 V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670), p. 3 (N). Uit dezelfde brief kan worden opgemaakt dat Bouri-
gnon in het geheel geen kerkdiensten meer bezocht toen zij eenmaal in Amsterdam woonde.

86 XV-2, brief 1 (6-8-1668), p. 6. Voorzover Bourignon aan Van Neercassel refereert, door haar ook
wel als bisschop van Amsterdam betiteld, is dat altijd in verband met het Noordstrandpro-
ject, zie bijv. BLO, Add Ms A 96, f. 333v (23-11-1674) aan Ortt; BLO, Add Ms A 97, f. 77r (11/21-12-
1674) aan dezelfde. In december 1674 wist Bourignon te melden dat hij naar Antwerpen was
uitgeweken ‘a cause de quelque disgrace qui lui est arrivé avec les Etats d’Hollande’, zie BLO,
Add Ms A 97, f. 75r-v (7/17-12-1674 [niet 1675]) aan Hase.

87 XIV-1, p. 32: ‘Si bien que ma nature repugnoit fort d’aller en la Hollande, en pensant que les
personnes de là estoient toutes monstrueuses’.

88 IV-2 [2de dr.], brief 6 (5-3-1668), p. 58 (N). Vgl. V-2 [1ste dr.], brief 1 (11-3-1670), p. 2 (N): ‘Want
vele soeken en trachten hier na de waerheit, daer de onse sich vernoegen met in de ware Kerk
te zijn, en geen honger noch dorst hebben na de gerechtigheit’. Vgl. XV-2, brief 1 (6-8-1668),
pp. 6-7, waarin Bourignon schreef meer achting te hebben voor de vrome personen die een
ander geloof beleden maar ‘des lumiéres de Dieu’ ontvangen hadden, dan voor de voor het
oog zo devote en ingetogen rooms-katholieke gelovigen in Amsterdam.

89 IV-2 [2de dr.], brief 6 (5-3-1668), p. 58 (N). Vgl. V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670), pp. 3, 8-9 (N),
waar zij ook nog melding maakt van de quakers.

90 V-1 [2de dr.], brief 8 (29-3-1668) aan Linnich, p. 34 (N).
91 Vgl. A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbar-

nevelt (Assen 1974), p. 184. Hij citeert de Spanjaard Vázquez die het aan de bijbelverbreiding
toeschreef dat ‘Hollandse vrouwen “zonder eenige uitzondering over geloofszaken (kunnen)
spreken als waren zij theologen”’.

92 V-1 [2de dr.], brief 2 (7-9-1668) aan een (lutherse) hoogleraar in de theologie, p. 23 (N). Vgl. voor
bijbelkennis in gereformeerde kring in het zeventiende-eeuwse Holland, Van Deursen, Bavia-
nen en slijkgeuzen, pp. 182-185.

93 V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670) aan Lambert, pp. 4-14 (N); [Poiret], Geheele leven, pp. 272-283. Het
ging in deze gesprekken om een wederzijdse uitwisseling van denkbeelden en standpunten
en dus geenszins om ‘veroveringen’ van Bourignons kant, zoals Van der Does, Antoinette Bouri-
gnon, p. 127, suggereert.

94 Zie voor Comenius (1592-1670), BLGNP II, pp. 135-138; Milada Blekastad, Comenius. Versuch eines
Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský (Oslo, Praag 1969). Voor zijn contac-
ten en activiteiten in de Republiek, zie W. Rood, Comenius and the Low Countries. Some aspects of
life and work of a Czech exile in the seventeenth-century (Amsterdam 1970) en L.F. Groenendijk en
J.C. Sturm, Comenius in Nederland. Reacties op een grote Tsjechische pedagoog en hervormer in het land
waar hij de laatste 14 jaar van zijn leven woonde (zeventiende tot twintigste eeuw) (Kampen 1992).

95 Van der Wall, Mystieke chiliast, p. 261; Dagmar C�apková, ‘Comenius and his ideals: Escape from
the labyrinth’, in: Greengrass e.a. (red.), Samuel Hartlib, pp. 75-91.Vgl. F.R.J. Knetsch, Bayle’s oor-
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deel over Comenius (oratie Rijksuniversiteit Groningen, Groningen 1970), pp. 5-6. Comenius
publiceerde onder de titels Lux in tenebris (Amsterdam 1657) en Lux e tenebris (Leiden 1665) een
reeks chiliastische voorspellingen en visioenen van Christoph Kotter (overl. 1647), Christina
Poniatowska (1610-1644) en Mikulás Drabík (1587/88-1671).

96 KB, Ms 78 C 44, f. 9-10: door De Cort gekopieerd afschrift van de Franse vertaling. Wat betreft
spelling en woordkeuze wijkt dit handschrift op sommige punten af van de gedrukte versie
in XII, getuigenis 33 (27-3-1668), p. 266 (F). De betreffende brief is ook opgenomen in 
J. Kvac̆ala, Jana Amosa KomenskéhoKorrespondence (2 dln, Praag 1898-1902) I, CCLXXX, pp. 340-
342. Een door De Cort afgeschreven kopie van de Latijnse brief is te vinden in KBK, G.K.S.
150, 2o, f. 221r-222r (gedateerd 28-3-1668).

97 Zie voor de contacten tussen Bourignon en Comenius, V-1, brief 3 (30-3-1668), brief 4 (10-4-
1668), brief 5 (10-4-1668), brief 6 (20-4-1668), brief 7 (20-4-1668), brief 8 (20-4-1668) en [Poiret],
La vie continuée de Damlle. Antoinette Bourignon in: Vie, pp. 291-292. Hun gespreksthema’s zullen
in de volgende paragraaf worden toegelicht. De genoemde brieven zijn alle zes aan Comenius
gericht, maar in de druk is zijn naam niet vermeld. Een tweede brief van Comenius aan
Bourignon is opgenomen in XII, getuigenis 33 (z.j.), pp. 268-270 (F), vgl. Kvac̆ala,
Korrespondence I, CVI, pp. 148-149. Uit Bourignons reactie hierop kan worden afgeleid dat deze
brief van 17-4-1668 dateerde. De Cort maakte in zijn brievenboek nog melding van een brief
van Comenius aan Bourignon d.d. 1-4-1668 (KBK, G.K.S. 150 2o, f. 224v), maar kopieerde deze
niet.

98 UBA, Ms Aij 249 c: brief van Poiret aan Yvon (24-11-1676), f. 4: ‘J’ay appris comment par le
moyen de Monsr. P.S. [=Pierre Serrurier] vous [...] aviez obtenu [...] la connoissance de Mlle.

A.B.’ Vgl. V-2, brief 2 (9-3-1668) aan De Labadie. Voor de betrekkingen tussen De Labadie en
Serrarius, zie Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 454-459, 494-497, 512-513. Serrarius vertaalde
in 1667 op verzoek van De Labadie diens Jugement charitable et juste sur l’état présent des Juifs in
het Nederlands.

99 Zie voor De Labadie (1610-1674), BLGNP II, pp. 293-302 en Saxby, Quest for the New Jerusalem.
Voor zijn spiritualistische-piëtistische theologie, zie S. van der Linde, ‘De betekenis van de H.
Geest in het spiritualistisch piëtisme van de Labadisten’, in: De Spiritu Sancto. Bijdragen tot de leer
van de Heilige Geest bij gelegenheid van het 2e eeuwfeest van het Stipendium Bernardinum (Utrecht
1964), pp. 151-179.

100 V-2 [2de dr.], brief 2 (9-3-1668), p. 17 (N): ‘Siet hier de lichten die God my geeft ; en ik gevoel my
bewogen u die mede te deelen, of schoon gy my noch onbekent zijt.’

101 XIX, brief 10 (22-9-1668) aan De Cort, pp. 25-26 (N): ‘Mijn Heer Labadie heeft hier geweest, en
quam my twee-maal spreken.’

102 XIX, brief 128 (7-2-1677) aan Chateauvieux, p. 390 (F): ‘ces Labadistes [...] aprés m’avoir [...]
poursuivie jusqu’au bout pour venir avec moy demeurer en Noordstrand, me disant, qu’ils
avoient à ces fins des personnes de commodité avec eux; et que si j’avois besoin d’une Tonne
d’or ou deux, pour rendre cet isle libre, qu’ils me les feroient donner sans manque’. Vgl. UBA,
Ms Aij 249 c: brief van Poiret aan Yvon (26-11-1676) f. 5; [Poiret], Vie continuée, p. 290. De 
Labadie zou Bourignon dit aanbod hebben gedaan toen hij nog predikant in Middelburg
was, en dus niet pas na zijn afscheiding in 1669 zoals te lezen is bij Saxby, Quest for the New
Jerusalem, p. 181. Zie ook Hylkema, Reformateurs I, pp. 78-79.

103 Zie V-2, brief 3 (6/16-3-1668) aan Anna Maria van Schurman.
104 Zie voor Van Schurman (1607-1678), G.D.J. Schotel, Anna Maria van Schurman (’s-Hertogen-

bosch 1853); A.M.H. Douma, Anna Maria van Schurman en de studie der vrouw (Amsterdam 1924);
Joyce Irwin, ‘Anna Maria van Schurman: from feminism to pietism’, Church History 46 (1977),
pp. 48-62; Mirjam de Baar e.a. (red.), Anna Maria van Schurman (1607-1678), een uitzonderlijk geleer-
de vrouw (Zutphen 1992).

105 Voor deze stroming, zie o.m. Johannes van den Berg, ‘Die Frömmigkeitsbestrebungen in den
Niederlanden’, in: Martin Brecht (red.), Geschichte des Pietismus I. Der Pietismus vom siebzehnten bis
zum frühen achtzehnten Jahrhundert (Göttingen 1993), pp. 57-112; T. Brienen e.a., De Nadere Refor-
matie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers (Den Haag 1986) en F.A. van Lieburg,
De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta (Rotter-
dam 1989).
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106 Erica Scheenstra, ‘Over de “goede keuze” van Anna Maria van Schurman’, in: De Baar e.a.
(red.), Anna Maria van Schurman, pp. 123-137. Vgl. W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der
reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadistischen Krisis 1670 (Leipzig 1911); L. Kolakowski,
‘L’hérésie mystique et l’hérésie rationaliste dans le calvinisme néerlandais de la fin du 17e siè-
cle’, in: J. Le Goff (red.), Hérésies et sociétés dans l’Europe pré-industrielle 11e-18e siècles (Parijs, Den
Haag 1968), pp. 371-380.

107 V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670) aan Lambert, pp. 6-7 (N). Vgl. IV-3 [2de dr.], brief 1 (9-7-1670), p.
4: ‘Veele Geleerden selfs onder de Jooden, seggen dat mijne Schriften wonderlijk zijn, vol van
leeringen en van waerheden’; IX-2, ‘Voor-reden’, p. *4v: ‘En selfs heb ik geweten, dat een Wijs
Joods Rabbijn binnen Amsterdam seyde, (na dat hy een van mijn gedrukte Schriften gelesen
had): Indien ik gelooven konde, dat dit Boek door een Dochter gemaakt is, ik sou geen Jode meer zijn, maar
my aan sulke vaste waarheden houden’.

108 Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 11, 338-398. Zie ook Popkin, ‘Hartlib, Dury and the Jews’.
109 Saxby, Quest for the New Jerusalem, p. 144.
110 In V-1, brief 2 (7-9-1668) aan de ‘professor in de godts-geleertheit van de augsburgsche confes-

sie’, pp. 8-33 (N) verwijst Bourignon naar het onderhoud dat zij met hem heeft gehad. Vgl. V-2
[2de dr.], brief 1 (11-3-1670) aan Lambert, p. 9 (N). Raadpleging van J. Loosjes, Naamlijst van pre-
dikanten, hoogleeraren en proponenten der Luthersche kerk in Nederland. Biographie en bibliographie (’s-
Gravenhage 1925) bood geen uitsluitsel omtrent de identiteit van deze hoogleraar.

111 Zie V-2 [2de dr.], brief 8 (29-3-1668) aan ‘Linnick’, pp. 32-37 (N) en brief 9 (12-4-1668) aan Gale-
nus Abrahamsz., pp. 38-40 (N). Vgl. V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670) aan Lambert, p. 5 (N), waar
zij haar bezoekers zeer algemeen omschrijft als ‘Wederdooperen, volgende de leer van
Menno’ [Simons]. De twee genoemde doopsgezinde gemeenten fuseerden in 1668 tot de vere-
nigde gemeente Lam en Toren. Zie voor Jacob Linnich jr. (Tönning 1634/35 - Amsterdam 1691),
Mary Susan Sprunger, Rich mennonites, poor mennonites: economics and theology in the Amsterdam
Waterlander congregation during the Golden Age (diss. Urbana-Champaign, University of Illinois;
Ann Arbor 1993 [fotokopie 1995]), p. 88 en GAA, 752, 12. Vgl. voor herkomst en economische
activiteiten van de Linnichs, Volker Sachtleben, ‘Vom “Kruidenirer” Linnich zu “De spaanse
Kruiwagen” bis zur Materialwarenhandlung in Bremen im 17. Jahrhundert’, Unterhaltung für
Friedrichstadt und die angränzende Gegend 27 (1985), pp. 201-221.

112 V-2 [2de dr.], brief 8 (29-3-1668) aan Linnich, p. 33 (N).
113 Ibidem, p. 34 (N).
114 Zie voor de sociniaanse denkbeelden, W.J. Kühler, Het socinianisme in Nederland (Leiden 1912).
115 Van der Wall, Mystieke chiliast, p. 203. Zie ook Van Slee, Rijnburger collegianten, pp. 140-141.
116 Zie Van Slee, Rijnburger collegianten, pp. 140-141, 162.
117 Serrarius nam in de jaren zestig, samen met Comenius, stelling tegen de denkbeelden van de

socinianen Lancelot van Brederode, Daniel Zwicker en Jonas Schlichting, zie Van der Wall,
Mystieke chiliast, pp. 233-247, 467-468.

118 Voor het Amsterdamse sociniaanse milieu, zie R.C. Lambour, ‘De familie en vrienden van
Daniel Zwicker (1612-1678) in Amsterdam’, DB n.r. 25 (1999), pp. 113-166 en idem, ‘Aanvullin-
gen op het onderzoek naar het Amsterdamse milieu van Daniel Zwicker (1612-1678)’, DB n.r.
26 (2000), pp. 53-66.

119 Zie hoofdstuk 11.
120 Volgens Poiret, Geheele leven, p. 284 was Burmannus bij het gesprek aanwezig; vgl. UBA, Ms Q

90 f: ‘[...] in ’t bijzijn van andere persoonen de Gereformeerde Religie toegedaen’. Franciscus
Burmannus (1628-1679) was in 1662 benoemd tot hoogleraar in Utrecht en staat bekend als
een representant van het typisch Nederlandse verschijnsel van het cartesio-coccejanisme, zie
voor hem BWPGN I, pp. 702-711 en BLGNP II, pp. 111-113. Vgl. C.L. Thijssen-Schoute, Nederlands
cartesianisme (Amsterdam 1954), pp. 30-39, 40, 49-54, 443-446.

121 Zie voor Heidanus of Heydanus (Van der Heyden) (1597-1678): BLGNP II, pp. 240-243; Frijhoff
en Spies, Bevochten eendracht, pp. 304-306, 313, 314, 394-397. In 1676 zou hij vanwege zijn kriti-
sche opvattingen worden afgezet als hoogleraar.

122 XIX, brief 10 (22-9-1668) aan De Cort, p. 25 (N). Zie ook UBA, Ms Q 90 f: concept voorrede bij
de brief aan Heidanus.

123 Zie o.a. XVII-3, pp. 152-153 (N). Voor Rothe (1628-1702), zie M.G. de Boer, ‘Een onrustige geest
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(Johannes Rothé)’, Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde 15 (1900), pp. 201-219; Frij-
hoff, ‘Prophétie et société’, pp. 314-322; K.H.D. Haley, ‘Sir Johannes Rothe: English knight and
Dutch fifth monarchist’, in: Donald Pennington en Keith Thomas (red.), Puritans and revolutio-
naries. Essays in seventeenth-century history presented to Christopher Hill (Oxford 1978), pp. 310-332;
NNBW I, k. 443-446 en BLGNP I, pp. 297-298.

124 De Nijs of Denijs (ca. 1638-na 1687) was afkomstig uit Haarlem (Bloemendaal). Zij verbleef o.a.
in Schotland, Lübeck, Utrecht, Hoorn, Engeland en Den Haag. De Nijs heeft diverse publica-
ties op haar naam staan, o.a. Prognosticatie, Over de 10 jaren besluyt (z.p. z.j.), De christelijcke lely-
bloem (Amsterdam 1662; met vervolg (1663) en besluyt (1664), De Lely Onder de Doornen (z.p. 1684)
en Verklaring over het Hoogeliedt Salómonis [1-6-1686] en de Openbaring Johannis [25-1-1687] (z.p. 1690).
Zie voor haar, Gottfried Arnold, Unpartheyische Kirchen-und Ketzer-Historie, vom Anfang des Neuen
Testaments biss auf das Jahr Christi 1688 [1699-1700], Fortsetzung und Erläuterung oder dritter und vier-
ter Theil [...]. Nebst den Supplementis und Emendationibus über alle vier Theile [1715] (4 dln, Frankfurt
am Main 1729; reprogr. herdr. Hildesheim 1967) III, pp. 175-176; Hylkema, Reformateurs II, p.
165; F. van Ingen, Böhme und Böhmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert (Bonn 1984), pp. 18,
35; I.H. van Eeghen, ‘Jan Luyken: de ziel van het chiliasme’, Maandblad Amstelodamum 80
(1993), pp. 26-31, aldaar 28; De Jeu, ‘’t Spoor der dichteressen’, pp. 242-243 en 290-291.

125 XIX, brief 11 (20-10-1668) aan De Cort, p. 27 (N): ‘De Vader en Moeder van Tannekon, zyn my
komen besoecken; sy doen u groeten, als ook aan Sch. [Schove]’. Zie ook XVII-3, pp. 151-154 (N).

126 Zie IX-2, brief 3 (23-8-1675), pp. 104-105 (F): ‘J’ay receu une lettre de Q.K., Prophete de R. [...]
Mais je n’ay rien à respondre à toutes ces hautes conceptions’. Zie ook XVII-3, pp. 151, 153, 155
(N) en [Poiret], Geheele leeven, p. 283. Vgl. Quirinus Kuhlmann, Brieven van Parijs aan den Heere
Joh. Rothe, aan Vrouwe Danneke van Swinten, aan den heer Franciscus Mercurius van Helmont, Vrijheer
en Juffer Antoinette Bourignon (Amsterdam 1686). Zie voor Kuhlmann (1651-1680), Martin 
Lackner, Geistfrömmigkeit und Enderwartung. Studien zum preussischen und schlesischen Spiritualismus
dargestellt an Christoph Barthut und Quirin Kuhlmann (Stuttgart z.j.), pp. 53-96; Arnold, Unparteyi-
sche Kirchen- und Ketzer Historie III, pp. 197-201; Hylkema, Reformateurs I, pp. 89-90; 500 Years of
Gnosis in Europe. Exhibition of printed books and manuscripts from the Gnostic tradition (Amsterdam
1993), pp. 201-203.

127 Voor Gichtel (1628-1710), zie Gorceix, Gichtel; J.C. van der Does, ‘Johan Georg Gichtel’s verblijf
in Nederland en zijn verhouding tot Jan Luyken’, Stemmen des tijds 18 (1929) II, pp. 147-166.

128 J.G. Gichtel, Theosophia practica (8 dln, 3de verb. dr. Leiden 1722) V, brief 132 (11-10-1707) aan
Joh. Friedrich Schultz, p. 3767: ‘Anthoinetten habe ich lange frequentiret, so lang sie hier
gewesen’. Hylkema, Reformateurs I, p. 90 veronderstelde dat Kuhlmann als tussenpersoon
optrad. Dat is niet erg waarschijnlijk. Kuhlmann vestigde zich immers pas twee jaar na Bouri-
gnons vertrek in Amsterdam. Vgl. hoofdstuk 7 waaruit blijkt dat Poiret Gichtel pas in 1679 bij
Bourignon introduceerde.

129 V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670) aan Lambert, p.14 (N); Vgl. XVII-3, pp. 149-155; BLO, Add Ms A
96, f. 145r (z.j.); XIX, brief 21 (29-12-1669) aan Gael, pp. 55-56 (N); XIX, brief 61 (30-7-1674) aan
J.C. Hase, p. 219 (N); BLO, Add Ms A 97, f. 44v (21-9-1674) aan dezelfde; XIX, brief 67 (12/22-10-
1674) aan dezelfde, pp. 244-246 (N); X-2, brief 34 (1-11-1674) aan dezelfde, pp. 121-122; [Poiret],
Geheele leven, pp. 282-283.

130 X-1, pp. 19-22 (N); Poiret, Geheele leven, p. 282.
131 X-2, brief 4 (z.j.[januari 1667]) aan De Cort, p. 16. Zo luidde volgens Bourignon een van de

beschuldigingen die Mlle S.G. bij ‘Mr. le Pasteur’ [De Cort?] tegen haar had ingebracht.
132 V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670) aan Lambert, pp. 8-9 (N).
133 Crisp reageerde op ‘a bouke called an exellent letter of which I am informed thou hast writ-

ten’. Daarmee doelde hij op A.B., Copie van eenen exellenten brief (1668), zie hoofdstuk 7. Zie voor
het contact tussen Crisp en Bourignon ook William I. Hull, William Penn and the Dutch Quaker
migration to Pennsylvania (z.p. 1935), p. 19.

134 Bibliotheek Friends House, Londen, Portfolio 32 – Crisp, brief aan ‘ffreind A.b’ (Amsterdam
this 18th 3e mo[nth] 1669 n.s.). In 1671 zou Crisp samen met Benjamin Furly een traktaat tegen
Bourignon uitbrengen (zie hoofdstuk 6). Aanleiding was de uitgave van Licht des weerelds
(1671), zie William I. Hull, Benjamin Furly and Quakerism in Rotterdam (z.p. 1941), p. 32.

135 Zie ook hoofdstuk 7.
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136 Zie ook V-1 [2de dr.], brief 11 (19-4-1668) aan Serrarius, p. 52 (N).
137 Ongedateerd briefje (‘Op dynsdach avont’) van Daniel Elzevier ‘aan Antonetta Bourignon,

Amsterdam’, geciteerd in Alphonse Willems, Les Elzevier. Histoire et annales typographiques [Brus-
sel 1880] (fotomechanische herdr. Nieuwkoop 1962), p. ccxxxi. Het briefje moet op dinsdag 14-
8-1668 zijn geschreven. Vgl. UBA, Ms Q 90 f, waar gerefereerd wordt aan een conferentie op 15
augustus 1668 met een ‘Professor in de Godtsgeleertheit, Predikant in de Gemeinte der Gere-
formeerden’. Zie ook XIX, brief 10 (22-9-1668) aan De Cort, p. 25: ‘Elsevier quam my ver-
soecken, dat ik hem [Heidanus, MdB] ten synen Huyse sou willen komen spreken’. De ont-
moeting vond dus plaats ten huize van Daniel Elzevier, aan ’t Water tegenover de Papenbrug,
‘in de Spiegel’. Zie voor de locatie, I.H. van Eeghen, ‘Daniel Elsevier and Marc-Michel Rey’,
Quaerendo 12 (1982), pp. 183-198, aldaar p. 189.

138 Voor de contacten van Daniel Elzevier (1626-1680), zie David W. Davies, The world of the Elseviers
1580-1712 (Den Haag 1954), pp. 97-121 en de bijdragen van B. Bennich-Björkman en H. Bots in:
B.P.M. Dongelmans, P.G. Hoftijzer en O.S. Lankhorst (red.), Boekverkopers van Europa. Het 17de-
eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier (Zutphen 2000). Zie Willems, Les Elzevier voor een over-
zicht van zijn zeer gevarieerde fonds, waaruit een duidelijke belangstelling voor het cartesia-
nisme spreekt maar ook voor het jansenisme en voor een figuur als De Labadie. Voor zijn acti-
viteiten als uitgever en drukker, zie ook I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725
(5 dln, Amsterdam 1960-1978) III, pp. 111-122.

139 XIX, brief 10 (22-9-1668) aan De Cort, p. 25. Heidanus wordt hierin niet bij name genoemd,
maar betiteld als ‘Professor van Leyden’.

140 Zie hiervoor hoofdstuk 2 en 9.
141 Van der Linde, Antoinette Bourignon, passim; Van der Does, Antoinette Bourignon, pp. 130-131;

Kolakowski, Chrétiens sans Église, p. 652; Adriaenssen, ‘Een Mechelse pastoor’, p. 116.
142 KBK, Ms G.K.S. 150, 2o, Codex chartaceus, ff. 364 (met opschrift ‘Renovatio Ecclesiae Antoi-

nettae Bourignon’ en daaronder ‘Christianus de Cort, pastor Sti Joannis mechliniae presbyter
Congregationys Oratorij domini NN Jesu Christi’). Tot nu toe was niet bekend dat De Cort
een aantekenboek naliet. Het moet in februari 1674 geconfisqueerd zijn tijdens de huiszoe-
king die op last van de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp plaatsvond, zie hoofdstuk 4.

143 Zijn laatste aantekening dateert van 4 april 1668.
144 KBK, Ms G.K.S. 150, 2o, f. 215v: kopie van een Latijnse brief van Comenius aan De Cort,

Amsterdam palmzondag 1668 (=Kvac̆ala, Korrespondence I, CCLXXXII aan ‘C.C.’) en kopie van
een brief van De Cort aan Serrarius (12-4-1668); f. 216r: kopie van het antwoord van Serrarius
(12-4-1668). Hieruit kan worden afgeleid dat Serrarius voor een van de conferenties via De
Cort afschriften van Bourignons brieven aan De Labadie en Linnich ter inzage kreeg.

145 Het gaat om veertien brieven aan de volgende adressaten: Labadie, maart 1668 [216r] (‘par M.
Serarius distribué. Translat en Latin par Serarius’); Galenus, 12-4-1668 [216v]; Schurman, 6/16-
3-1668 [217r-v] en 6-4-1668 [220r-220v]; Linnich, 29-3-1668 [218r-220r]; Comenius, 30-3-1668
[222r-224r], 10-4-1668 [225r-233v], z.j. couvert tweede brief [242r], 20-4-1668 [234r-240r], 20-4-
1668 [240r] en 20-4-1668 [241r-242r]; Serrarius, 19-4-1668 [242v-246v], 18-5-1668 [250r-251r] en
z.j. [259r-279r] (onvolledig). Deze brieven zijn vrij snel in druk verschenen, zie V-1 [Fr. en Ned.
ed. 1669]: brief 3, 4, 5, 6, 7, 8) en V-2 [1670 Ned. ed. en 1671 Fr. ed.]: brief 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14.
Van de brieven aan Van Schurman en van één brief aan Comenius (V-1, brief 6) zijn nog andere
door De Cort vervaardigde afschriften bewaard gebleven, zie KB, Ms 78 C 44, resp. f. 2r-5v en
f. 13r-14v. Op de afschriften van de brieven aan Van Schurman noteerde De Cort: ‘Copie de la
premiere lettre que mad. Antonette bourignon a escrite’ en ‘Copie de la 2. lettre que A.b. a
escrit a M.S.’. Op de achterzijde van de tweede brief heeft Bourignon zelf het volgende
geschreven: ‘Copies de deux lettres escrite a Maelle schurmans d’utrecq avec sa responce’.

146 Vgl. IV-3 [2de dr.], brief 33 (1-5-1669) aan De Cort, p. 174 (N): ‘Indien gy wenscht na Hamburg
te schrijven, teekent alles bysonder op, wat gy te schrijven hebt, en dan sal ik het in ’t breede
stellen, gelijk wy voormaels gedaen hebben’.

147 Vgl. KBK, Ms G.K.S. 150, 2o, f. 215v, brief van De Cort aan Serrarius (12-4-1668) waarin deze
hem op het hart drukt aan niemand te vertellen dat hij de kopieën van Bourignons brieven
aan De Labadie en Linnich gezien had ‘pour le moins jusques a ce que nous puissions avoir
par cela des particulieres conferences’; nog dezelfde dag beantwoord door Serrarius, KBK, Ms
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G.K.S. 150, 2o, f. 216v: ‘Je vous accorde le silence touchant les 2 lettres de labadie et linnich,
jusques a plus ample conference’ [zinsnede is geschrapt in de gedrukte versie]. Vgl. Kvac̆ala,
Korrespondence I, CII (de door hem toegevoegde datering [tussen 17 en 20 april 1668] is niet
geheel juist). Vgl. V-1 [1ste dr.], brief 3 (30-3-1668) aan Comenius, p. 29 (N) en V-2 [2de dr.], brief
11 (19-4-1668) aan Serrarius, pp. 52-53 (N). Bourignons brieven aan De Labadie en Linnich wer-
den in 1670 in het Nederlands en in 1671 in het Frans gepubliceerd in V-2, respectievelijk brief
2 (9-3-1668) en 8 (29-3-1668).

148 Serrarius had de betreffende brief aan De Labadie (d.d. 9-3-1668) voor Comenius in het Latijn
vertaald en verspreid, zie KBK, Ms G.K.S. 150, 2o, f. 216r; vgl. Kvac̆ala, Korrespondence I,
CCLXXVIII, p. 140.

149 Heidanus’ naam werd echter niet genoemd. De adressaat werd eenvoudigweg betiteld als ‘een
Professor in de Godsgeleertheydt van de Gereformeerde Religie’. In 1679 stelde Poiret voor
om in een eventuele herdruk de naam van de (toen inmiddels overleden) Heidanus wel te ver-
melden, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief aan Bourignon (1-7-1679).

150 V-1 [2de dr.], brief 8 (20-4-1668) aan Comenius, p. 89 (N).
151 De vraag werd door Heidanus ontkennend beantwoord, zie V-1 [1ste dr.], brief 12 (16-8-1668),

pp. 146-147 (N). Vgl. XIX, brief 10 (22-9-1668) aan De Cort, p. 25 (N): ‘Hy [Heidanus, MdB] wil
niet gelooven, dat de H. Geest nu in de Zielen werckt; seggende, dat sulks alleen op het 
Pinxter-feest en in d’Apostelen is geschied; dat’er nu geen Propheten, dan alleen valse zijn’.

152 Twaelf lasteringen, pp. 76-77. Vgl. Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 531-532.
153 Zie hiervoor hoofdstuk 5.
154 De kwestie van het zielenheil vormde de centrale inzet van discussies over geloofsleerstellin-

gen en religieuze praxis die in die tijd ook in andere kringen gevoerd werden, zie Angela
Roothaan, Vroomheid, vrede, vrijheid. Een interpretatie van Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus
(Assen 1996), pp. 19-24.

155 XIX, brief 10 (22-9-1668) aan De Cort, p. 25. Vgl. V-2 [2de dr.], brief 12 (16-8-1668) aan Heidanus,
pp. 140-143 (N).

156 V-2 [2de dr.], brief 3 (6/16-3-1668), p. 18 (N) aan Van Schurman. Diezelfde visie hield Bourignon
in 1674 ook de lutherse predikant Rachelius voor, zie XIII-1, brief 21 (15-11-1674), pp. 173-184.

157 Zie V-2, brief 3 (6/16-3-1668) en brief 4 (6-4-1668) aan Van Schurman. Vgl. Joyce Irwin, ‘Anna
Maria van Schurman and Antoinette Bourignon: contrasting examples of seventeenth-centu-
ry pietism’, Church History 60 (1991), pp. 301-315; Mirjam de Baar, ‘Transgressing gender codes.
Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon as contrasting examples’, in: Els Kloek
e.a. (red.), Women of the Golden Age. An international debate on women in seventeenth-century Holland,
England and Italy (Hilversum 1994), pp. 143-152. Van Schurman zou later in haar Eukleria seu
melioris partis II (Amsterdam 1685), pp. 113-165 ook zelf haar theologische geschilpunten met
Bourignon ter sprake brengen.

158 V-2 [1ste dr.], brief 2 (9-3-1668), pp. 18-20 (F). Op dit punt kwam Comenius terug, zie XII,
getuigenis 33, pp. 266-267 (F): ‘extrait’ van zijn brief aan Bourignon (27-3-1668).

159 XIX, brief 10 (22-9-1668) aan De Cort, p. 21: ‘Mr. Labadie a icy été, m’a parlé deux fois: il estime
fort mon esprit moyennant qu’il se voudroit soûmettre à sa direction’. Vgl. [Poiret], Vie conti-
nuée, p. 290.

160 XIX, brief 10 (22-9-1668) aan De Cort, p. 21.
161 Zie bijv. XIX, brief 22 (8-6-1671) aan Hase, p. 50: ‘Quant à Mr. de Labadie, je n’ay rien de con-

forme à ses sentimens. Il est arrété à la Predestination, et moy je tiens icelle pour la plus per-
nicieuse doctrine qu’il y ayt en Chrétienté’; XIX, brief 114 (18-4-1676) aan Hase, pp. 345-346 (F);
XIX, brief 128 (7-2-1677) aan Chateauvieux, pp. 389-391 (F). Zie voor de breuk met De Labadie
ook, Annette A. Bosma, Antoinette Bourignon: haar afwijzing van Jean de Labadie (ongepubliceerde
doctoraalscriptie Theologie, Rijksuniversiteit Utrecht 1987).

162 Vgl. voor de verwijdering die geleidelijk aan ontstond, de volgende drie brieven aan Serrarius,
V-2 [2de dr.], brief 11 (19-4-1668), pp. 52-64 (N), brief 12 (18-5-1668), pp. 65-68 (N) en brief 14 (21-
6-1668), pp. 79-168 (N). Zie ook IV-4, brief 9 (21-2-1671) aan Boyle, p. 81 (N). Comenius zou zich,
als we Poiret mogen geloven, van Serrarius hebben afgekeerd vanwege diens felle kritiek op
Bourignon, zie Vie continuée, pp. 291-292.

163 Twaelf lasteringen, pp. 9, 23.
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164 Zie de brief die Bourignon op 21-6-1668 aan Serrarius schreef (en die in 1669 als een zelfstandige
publicatie in druk verscheen onder de titel Op twaelf lasteringen). Hierin neemt zij stelling tegen
de volgende ‘lasteringen’ 1. dat zij zichzelf te hoog acht; 2. dat Jezus Christus alleen een godde-
lijke ziel zou hebben; 3. dat zij de Schrift verwerpt; 4. dat zij het sociniaanse gedachtegoed aan-
hangt; 5. dat zij opvliegend zou zijn; 6. dat zij de voldoening van Jezus Christus verwerpt; 7. dat
zij wil dat de mensen naar haar toe komen; 8. dat zij gelooft onfeilbaar te zijn; 9. dat zij geen
tegenspraak kan dulden; 10. dat zij slechts in algemene zin vragen beantwoordt; 11. dat zij de
hele wereld oordeelt maar niet zichzelf; 12. dat zij beweert de moeder der ware gelovigen te
zijn. Vgl. [Poiret], Vie continuée, pp. 272-274. Zie ook Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 523-532.

165 Comenius had haar in april 1668 om die reden zelfs een Franse bijbel toegestuurd, die zij ech-
ter geretourneerd had, zie KB, Ms 78 C 44, f. 13-14: kopie brief aan Comenius (20-4-1668), uit-
gegeven in: V-1, brief 6.

166 Twaelf lasteringen, p. 30.
167 Zie hoofdstuk 5.
168 Zie voor hem Scholem, Sabbatai Sevi. Zie voor Serrarius’ oordeel over Sevi, Van der Wall,

Mystieke chiliast, pp. 399-465. Zie voor Bourignons afwijzing ook [Poiret], Vie continuée, p. 273.
Naar zijn zeggen had zij altijd geloofd dat Sevi slechts ‘un Diabolique Trompeur’ was.

169 Zie voor de uitgave van dit geschrift hoofdstuk 7.
170 Illustratief is haar visie op de eindtijd. Zo beweerde zij tegenover Serrarius niets te weten van

de vestiging van een duizendjarig rijk, aldus [Poiret], Vie continuée, p. 273. Gelet op eerdere uit-
spraken van haar is dat echter twijfelachtig, vgl. hoofdstuk 5.

171 Vgl. Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., p. 290.
172 Vgl. Irwin, ‘Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon’; Ruth Albrecht, ‘Konfes-

sionsprofil und Frauen: Anna Maria van Schurman (1607-1678) und Antoinette Bourignon
(1616-1680)’, Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte 96 (1998), pp. 61-75.

173 V-2 [2de dr.], brief 11 (19-4-1668) aan Serrarius, pp. 57-60 (N) en brief 14 (21-6-1668) aan dezelf-
de, pp. 164-165 (N). Zie ook hoofdstuk 15.

174 Samuel Hartlib (ca. 1600-1662) was ervan overtuigd dat christelijke solidariteit voortkwam uit
‘communicatio’. Vanuit Londen onderhield hij een uitgebreid correspondentienetwerk met
geestverwanten in Groot-Brittannië en op het vasteland. Een van de gemeenschappelijke pro-
jecten van de Hartlib-kring was het streven naar een universele kerk. Zo ondersteunde Hart-
lib onder andere de pogingen van Dury om vrede te stichten tussen de verschillende pro-
testantse tradities in Europa. Voor de activiteiten van de Hartlib-kring, zie G.H. Turnbull,
Hartlib, Dury and Comenius. Gleanings from Hartlib’s papers (Liverpool, Londen 1947) en Green-
grass e.a. (red.), Samuel Hartlib, ‘Introduction’, pp. 1-25.

175 IV-2 [2de dr.], brief 6 (5-3-1668), pp. 58-59 (N).
176 V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670), p. 3 (N).
177 V-1 [2de dr.], brief 5 (10-4-1668) aan Comenius, p. 43 (N).
178 XIV-1, p. 33 (N).
179 IV-2 [2de dr.], brief 6 (5-3-1668), p. 58 (N).
180 XIV-2, brief 2 (5-12-1676), p. 16 (N).
181 Vgl. VII-3, ‘Voor-reden tot den leser’ (N).
182 Zie bijv. V-2 [2de dr.], brief 1 (11-3-1670), p. 3 (N): ‘En om te antwoorden op ’t gene gy my vraegt,

of ik verandert ben van Religie; antwoorde ik u volkomentlijk neen, ja dat ik nimmer veran-
deren sal. [...] dewijl ik niets beters vind’; XI, p. 45 (N): ‘Want ik houde haar, voor d’Oude Moe-
der, waar uit alle d’andere Religes gesproten zijn, die men nu in de Christenheit siet.’ Vgl. ook
XIX, brief 31 (30-1-1672), p. 87 (N) en XIV-1, p. 35 (N).

183 IV-2 [2de dr.], brief 6 (5-3-1668) aan Lambert, p. 58 (N).
184 XVII-3, p. 48 (N).
185 XIV-2, brief 6 (11-9-1679) aan Chateauvieux, p. 49 (N). Bourignon moet o.m. vertrouwd zijn

geweest met de Imitatio Christi van Thomas à Kempis, die zij mogelijk in Franse vertaling
gelezen had of waarvan zij anderszins de kernboodschap meegekregen had. Vgl. XIV-1, ‘Dedi-
catie’, p. 19 (N) en KB, Ms 78 C 44, f. 106r-107v: brief [van De Cort] aan Bourignon (z.p. zj.
[1668/1669]), waaruit blijkt dat De Cort een exemplaar wilde kopen van ‘Thomas a Kempis’.
Zie ook hoofdstuk 6.
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186 Vgl. o.a. Rudolph Bell, Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid, Italië 1200-1800 (Amster-
dam 1990); Monteiro, Geestelijke maagden, pp. 324-338.

187 Zie V-2, brief 3 (6/16-3-1668) en 4 (6-4-1668) aan Van Schurman. Volgens Bourignon was daar-
voor ook in de Schrift geen enkele aanwijzing te vinden, zie XVII-3, p. 42 (N).

188 XIV-1, pp. 165-166 (N).
189 Ibidem, pp. 166, 169; XVII-2, pp. 180-181. De voorstelling van ‘Christus medicus’ kende overi-

gens een zeer lange traditie en was in de vroegmoderne tijd zowel onder rooms-katholieken
als onder protestanten gangbaar, zie Andrew Wear, ‘Religious beliefs and medicine in early
modern England’, in: Hilary Marland en Margaret Pelling (red.), The task of healing. Medicine,
religion and gender in England and the Netherlands 1450-1800 (Rotterdam 1996), pp. 145-169, aldaar
147-148, 152-153. Vgl. P.C.J. Eijkenboom, Het Christus-Medicusmotief in de preken van Sint Augusti-
nus (Assen 1960); G. Dumeige, ‘Le Christ médecin dans la litterature chrétienne des premiers
siècles’, Rivista di Archeologia Cristiana 48 (1972), pp. 115-141.

190 V-2 [1ste dr.], brief 1 (11-3-1670), p. 2 (N).
191 XIV-2, brief 15 (maart 1676) aan Schrader, p. 110 (N).
192 IV-4 [2de dr.], brief 28 (27-1-1671) aan Jelle Aedes, p. 251 (N).
193 In hoofdstuk 11 zal ik dieper ingaan op de vraag hoe de groepsvorming tot stand kwam en uit

welke sociaal-economische en religieuze milieus de groepsleden afkomstig waren.
194 Bourignon hield De Cort op de hoogte van hun aspiraties en activiteiten, zie o.a. X-2, brief 5

(17-11-1668), p. 17. Zie ook IV-4, brief 19 (21-1-671) aan Reynier Jansen, pp. 170-171 (N).
195 Vgl. IV-4, brief 18 (25-12-1670), p. 167 (N). Toen schreef zij nog: ‘Ik geloof niet dat ik vertrecken

zal uit Amsterdam, waar men my versekert, dat ik niet gevangen sal worden, voor dat ik tot
mijne verantwoording sal gehoort zyn; omdat ik hier drie Jaren gewoont heb’. In maart 1671
besloot zij zelfs een tweede huis aan de Droogbak te huren, dat door volgelingen betrokken
zou kunnen worden, zie IV-4, brief 29 (2-3-1671) aan Aedes, p. 260 (N).

196 Copie d’une lettre a Patin, ‘Au Lecteur’ (21-7-1670), ongep.: ‘car on m’a advertie de divers cartiers,
que je soye sur mes gardes, & que ceux qui ont conspiré à l’emprisonnement dudit feu Mr. de
Cort, conspirent de m’en pouvoir faire autant, s’estudiant diligement à trouver quelque pre-
texte pour me faire aussi emprisonner.’ Gorin spande inderdaad een rechtszaak aan tegen
Bourignon, zie XIII-2 (1684), brief 12 (11-12-1670); brief 13 (14-12-1670); brief 14 (23-12-1670);
brief 15 (19-1-1671); XIX, brief 62 (10-8-1672, Ms UBA).

197 XII, getuigenis 29 (Tiellens), pp. 87, 96, 107 (N). Vgl. [Poiret], Geheele leven, pp. 329-330. Bouri-
gnon vond naar alle waarschijnlijkheid onderdak bij de koopman Jacob Stoffels, de zwager
van Volckert van de Velde en een goede vriend van Johan Tiellens. Een aanwijzing hiervoor
zijn twee notariële akten die Bourignon in 1670 door notaris Voskuyl liet opmaken ten huize
van Jacob Stoffels aan de Herengracht, zie GAA, Notarieel Archief (NA) 4063, omslag 71, f. 132-
136 (3-7-1670) en NA 4063, omslag 130, f. 246-249 (27-9-1670).

198 LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 220r (nieuwe nr.)-221v: verzoekschrift (in het Nederlands) van Bouri-
gnon als erfgenaam van De Cort, en haar raadsman De Lindt aan hertog Christiaan Albrecht,
5-7-1670 (tegen Judocus van der Linden, proost van het Vlaamse Oratoire, en diens gevol-
machtigde op Noordstrand, Gerard Patin). Volgens Bourignon konden de oratorianen zelfs
geen hypothecaire rechten laten gelden. Zij sommeerde de paters ook de in het sterfhuis van
De Cort op Noordstrand nagelaten goederen (waaronder paarden, koeien en andere beesten)
aan haar over te dragen. Vgl. LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 216r-v, brief van Bourignon en haar raads-
man De Lindt aan hertog Christiaan Albrecht, 25-4-1670 (tegen Patin).

199 De polemiek met de oratorianen zette ook de toon van de voorwoorden in de andere werken
die Bourignon in 1670 publiceerde, zie bijv. V-2 (1670), ‘Bericht aen den Leser’, p. *2, waar een
direct verband wordt gelegd tussen de wederrechtelijke vrijheidsberoving van De Cort en
diens dood.

200 Copie d’une lettre a Patin. De brief dateert van 3-7-1670. Het citaat is ontleend aan het (ongepagi-
neerde) nawoord van Bourignon aan de lezer, dat dateert van 21-7-1670.

201 GAA, NA 3665: verklaring van Johan Tiellens en Volckert van de Velde voor Abraham van den
Ende (22-7-1670). Vgl. XII, getuigenis 30 (De Lindt) (10-3-1673), p. 127 (N).

202 GAA, NA 4063, omslag 71, f. 132-136 (3-7-1670); omslag 130, f. 246-249 (27-9-1670) (afschriften
in ADN, Archives hospitalières de la ville de Lille, XIII B 4). Getuigen waren Volckert van de
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Velde en Johan Tiellens. De zaak bleef nog lang slepen omdat Bourignons zwagers beslag lie-
ten leggen op de door haar gedoneerde goederen, zie XIX, brief 92 (16-8-1675) aan Gilles de
Vendeville, p. 347 (N).

203 Zo omschreef Bourignon haar schenkingen in een van haar brieven aan Gilles de Vendeville,
zie XIX, brief 92 (16-8-1675), pp. 349-350 (N). Zie voor de derde schenking, GAA, NA 4063,
omslag 42, f. 431-433 (3-3-1671). Vgl. III-1, brief 56 (8-7-1670) aan Lambert, pp. 143-144 (N).

204 XIV-2, brief 16 (18-3-1671), p. 111 (N). In dat verband noemt Bourignon de naam van ene
‘Nieuwkerk’. Daarmee doelde zij op Petrus Niekercken (mandatarius van Jacobus de Meer,
een van de hoofdparticipanten van Noordstrand), die op 2-1-1669 in Sleeswijk gedagvaard was
wegens belastering van De Cort, zie LAS, nr. 3130, Abt. 7, f. 70. Vgl. [Poiret], Geheele leven, p.
329.

205 Ibidem, p. 331. Vgl. voor de complexe regelingen met betrekking tot het poorterschap of bur-
gerrecht in Amsterdam, Wagenaar, Amsterdam III, pp. 3-78.

206 Zie ook hoofdstuk 11 en bijlage D-1.
207 [Poiret], Vie continuée, p. 349: ‘Vous pouvez bien faire alliance avec vos enfans.’
208 GAA, PA 612, nr. 586 (afschrift). Vgl. [Poiret], Geheele leven, pp. 335-337. Zie voor de inhoud van

het pact, hoofdstuk 14.
209 GAA, PA 612, nr. 586 (afschrift), gedateerd 9-6-1671. Zie ook hoofdstuk 14.
210 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 168-170.
211 Vgl. hoofdstuk 6, 7, 8 en 9.
212 Zie voor nadere biografische informatie over deze vijf volgelingen, hoofdstuk 11 en bijlage D-1.

hoofdstuk 4

1 [Poiret], Vie continuée, p. 358; idem, Geheele leven, p. 343. Vgl. XV-2, brief 9 (27-8-1673), p. 63.
2 Lieboldt, ‘Antoinette Bourignon’, vestigde als eerste de aandacht op de betekenis van Bouri-

gnon. In de tot op heden over haar verschenen monografieën heeft de periode Sleeswijk-Hol-
stein echter nauwelijks aandacht gekregen. Alleen MacEwen, Antoinette Bourignon, pp. 160-177,
wijdde er een aantal pagina’s aan, maar hij baseerde zich hiervoor uitsluitend op Bourignons
geschriften. Ik heb voor dit hoofdstuk ook de archieven van de hertogelijke regering in Got-
torp en die van de koninklijke kanselarij te Glückstadt (gedeponeerd in het Landesarchiv te
Sleeswijk) geraadpleegd. Deze bleken een schat aan nieuwe informatie op te leveren.

3 Vgl. VIII-4, brief 2 ([jan?] 1672, UBA Ms) aan J.C. Hase?: ‘car il faut estre Chre[s]tien pour estre
sauvé et point Calvinien, comme ces predicants vous disent’.

4 Zie voor de confessionalisering in het laat-zeventiende-eeuwse Duitse Rijk, R. Po-Chia Hsia,
Social discipline in the Reformation. Central Europe 1550-1750 (Londen, New York 1989).

5 [Poiret], Geheele leven, p. 344; vgl. XII, getuigenis 27 (Franken), (27-2-1673), p. 36 (N); getuigenis
28 (Van de Velde), (14-3-1673), p. 69 (N) en getuigenis 29 (Tiellens), (20-3-1673), p. 75 (N). De
door Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 77 genoemde datum van 13 juli 1671 is onjuist.
Ook alle daaropvolgende lotgevallen van Bourignon dateert hij een maand te laat.

6 LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 237r-238r, aldaar f. 237r (Tönning, 26-6-1671 o.s.): brief van Bourignon
aan een niet bij name genoemde hoge functionaris aan het hertogelijk hof te Gottorp, Frans
origineel (handschrift Franken), door Bourignon persoonlijk ondertekend.

7 Ibidem.
8 VI-2, brief 33 (Sleeswijk, 26-7-1671) aan Lodewijk de Vos. Haar gezondheidstoestand zou de

reden geweest zijn dat zij eerder niet in staat was tot een onderhoud met de hertog, zie LAS,
Abt. 7, nr. 3130, f. 237r-238r (Tönning, 26-6-1671 o.s.).

9 XII, getuigenis 29 (Tiellens), (20-3-1673), p. 96 (N); XIV-2, Verscheide fragmenten, p. 214 (N).
10 XIII-1, brief 2 (‘proche le Chasteau de Gottorp’, 21-8-1671) aan Christiaan Albrecht, pp. 2-25.
11 IV-4 [2de dr.], brief 35 (21-8-1671 o.s.), p. 278 (N).
12 XIII-1, brief 7 (‘De proche le Chasteau de Gottorp’, 1-5-1672) aan Christiaan Albrecht, pp. 94-95.
13 Vgl. XIII-1, brief 7 (1-5-1672) aan Christiaan Albrecht, p. 95: ‘Aucuns de mes amis Hollandois

sont aussi résolus de prendre icy leur résidences, en delaissant la Hollande pour les guerres
apparantes, pretendant d’achetter quelque biens en Pilworm [Pellworm], ou ailleurs en ladite
Isle’; LAS, Abt. 7, nr. 5635: Relatio van burgemeesters en raad van Husum (z.j.) [augustus
1673].
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14 Ibidem.
15 XIX, brief 33 (17-5-1672), pp. 90-91 (N). Voor het adres, zie XII, p. 189 (N): ‘Kremerstraat in ’t

Huys van de Hollanders’; UBA, Ms III A 32 e: brief van Nicolas Henningh (Flensburg, 6-10-
1673) aan Johan Tiellens; XIII-1, brief 15 (17-1-1674), p. 130: ‘Craemerstraet’.

16 Voor Giese (1620-1697), zie SHBL V (1979), pp. 94-96; Manfred Jakubowski-Tiessen, Der frühe
Pietismus in Schleswig-Holstein. Entstehung, Entwicklung und Struktur (Göttingen 1983), pp. 86-
92.

17 Zie het op 28-1-1674 opgestelde verweerschrift van het Ministerium van Husum, ‘Gezeugniss
der Unwahrheit J. Anthoinettae Bourignons’, afgedrukt in: J.M. Krafft, Ein Zweyfaches Zwey-
Hundert-jahriges Jubel-Gedächtnis (Hamburg 1723) bijlage XLIX, pp. 507-563, aldaar 507.

18 Het eerste transport vond plaats in april 1672, zie XVIII-1, brief 23 (14/24-4-1672), p. 124 en IX-
2, brief 3 (23-8-1675), p. 108 (N); vgl. Ms III A 32 d1 en 32 d2: ‘Reekening van de schuyt voer-
ders’ voor Frederik Franken (25 en 26 maart 1672) en ‘reeckeningh Matheus van Erp van con-
voy gelt’ (24, 25 en 26 maart 1672). Het tweede transport volgde in mei 1672, zie XIX, brief 25
(15/25-5-1672, Ms UBA).

19 De meubels die met het eerste transport arriveerden, mochten al voor de ingangsdatum van
de huur in het huis worden opgeslagen, zie XIX, brief 33 (17-5-1672), p. 91 (N).

20 XVIII-1, brief 23 (14/24-4-1672) aan J.C. Hase, pp. 123-124.
21 XIX, brief 35 (27-6-1672), p. 97 (N).
22 Die Schleswig-Holsteinische Kirchenordnung von 1542, Walter Göbell (ed.) (Neumünster 1986).
23 Vgl. Otto S. Knottnerus, ‘Moral economy behind the dikes. Class relations along the Frisian

and German North Sea coast during the early modern age’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 18
(1992), pp. 333-352. In beide vorstendommen was echter in de zeventiende eeuw voor enkele
speciaal daarvoor aangewezen territoria (Altona, Frederikstad en Noordstrand) een uitzonde-
ringssituatie gecreëerd. In deze territoria heerste godsdienstvrijheid.

24 Vgl. Jakubowski-Tiessen, Der frühe Pietismus, pp. 11-29; Jürgen Beyer, ‘Lutheran popular pro-
phets in the sixteenth and seventeenth centuries. The performance of untrained speakers’,
Arv. Nordic Yearbook of Folkore 51 (1995), pp. 63-86.

25 Vgl. LAS, Abt. 7, nr. 5519, f. 49r: brief van burgemeester en raad van Frederikstad aan Christi-
aan Albrecht (13-8-1673) en LAS, Abt. 7, nr. 5635: Relatio van burgemeesters en raad van
Husum aan Christiaan Albrecht (z.j.) [augustus 1673].

26 De hertogdommen Sleeswijk (Deens leengoed) en Holstein (staatsrechtelijk deel van het
Duitse rijk) waren in 1460 in handen van het Huis Oldenburg gekomen, toen de standen
Christiaan I van Denemarken tot landsheer kozen. Deze beloofde dat beide landen te allen
tijde ongedeeld zouden blijven. Jongere zonen van het koningshuis werden echter in 1544 en
1564 met delen van zowel Sleeswijk als Holstein beleend. Hierdoor raakte Sleeswijk-Holstein
verdeeld in een koninklijk deel (kanselarij in Glückstadt) en een hertogelijk deel
(regeringszetel te Gottorp), zie Gottfried Ernst Hoffmann, Die Herzogtümer von der Landesteilung
von 1544 bis zum Kopenhagener Frieden von 1660, in: Olaf Klose (red.) Geschichte Schleswig-Holsteins V,
1 (Neumünster 1972).

27 Zie voor Christiaan Albrecht (1641-1694), zoon van hertog Frederik III en prinses Maria Elisa-
beth von Sachsen, H. Kellenbenz, Schleswig in der Gottorfer Zeit 1544-1711 (Sleeswijk 1985), pp. 29-
39; NDB III, pp. 236-237; DBL III, pp. 338-340.

28 Zie voor Christiaan V (1646-1699), DBL III, pp. 311-314.
29 Voor de verhouding tussen de beide hertogen, zie Hermann Kellenbenz, Die Herzogtümer vom

Kopenhagener Frieden bis zur Wiedervereinigung Schleswigs 1660-1721, in: Olaf Klose (red.), Geschichte
Schleswig-Holsteins V, 3 en 4 (Neumünster 1960).

30 Dr. Johann(es) Reinboth (1609-1673) was sedert 1645 Generalsuperintendent van Sleeswijk-Hol-
stein-Gottorp. Hij bekleedde tevens het ambt van opperhofprediker en was eerste geestelijke
voor Gottorp, zie voor hem Kellenbenz, Herzogtümer V, 4, p. 376; Johannes Moller, Cimbria lite-
rata (3 dln, Kopenhagen 1744) II, pp. 691-697; DBL XII, pp. 122-123; BBK XXI, k. 1235-1239 (de
auteur van dit lemma, Claus Bernet, stelt juist dat Reinboth fel ageerde tegen Bourignon).

31 XIII-1, brief 6 (1-4-1672) aan Reinboth, pp. 36-94. Vgl. IX-2, ‘Voor-reden’, p. *4r.
32 Het betreffende exemplaar van Advertissement [...] Tegen de Secte der Quakers (Amsterdam 1672)

berust thans in Kopenhagen, Kongelige Bibliotek (3, 313 8o). De geschreven opdracht (in het
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zeer fraaie handschrift van Frederik Franken) luidt: ‘Aen den E.E. Heer, Johannes Reinbout,
Superintendent general, der geestelijke van Holsteyn. door Anthonnette Bourignon’. Ook
Christiaan Albrecht stuurde zij een exemplaar.

33 LAS, Abt. 7, nr. 5635: Relatio van burgemeesters en raad van Husum aan Christiaan Albrecht
(z.j.) [augustus 1673] (navraag gedaan bij buren en bij Hidde Roos Tjaards, een van Bouri-
gnons volgelingen).

34 IX-2, ‘Voor-reden’, p. *[5+2]r. Zie ook Josef Benzing, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im
Deutschen Sprachgebiet (2de verb. en aangev. dr. Wiesbaden 1982), pp. 212-213 (1673 i.p.v. 1672). In
1674 kregen ook de labadisten, die sedert 1672 in Altona (in het koninklijk deel van Sleeswijk-
Holstein) verbleven, een drukverbod opgelegd, zie Saxby, Quest for the New Jerusalem, pp. 233,
424-425.

35 XIII-1, brief 12 (z.j. [4-9-1673]) aan de magistraat van Husum; XIII-1, brief 11 (5-9-1673) [niet
1672] aan Christiaan Albrecht.

36 X-2, brief 18 (2-9-1673), pp. 59-60. Zie ook ‘Voor-reden’, p. *[5+2]r.
37 Dit getuigenis dateert van 28-1-1674. In de titel ligt een duidelijke verwijzing besloten naar

Bourignons Gezeugnis der Waarheit (1673). Het handschrift (dat uit de bibliotheek van Holmer
afkomstig was) is rond 1711 door Krafft op een zolder in Eiderstadt gevonden en integraal uit-
gegeven (Krafft, Jubel-Gedächtnis, bijlage XLIX, pp. 190-193). Het Ministerium van Husum moet
destijds verschillende kopieën hebben laten vervaardigen, want de Kongelige Bibliothek te
Kopenhagen bezit drie manuscripten van het stuk (Ledreborg 227 fol (concept); G.K.S. 152 fol;
N.K.S. 1302 fol). Vgl. XIV-1, pp. 281-282.

38 Op 28 november 1669, zie Hilgers, Index der verbotenen Bücher, p. 428.
39 Voor Bourignons contacten met hem, zie XIII-1, brief 9 (8-8-1673), brief 10 (22-8-1673), brief 13

(21-11-1673), brief 14 (6-12-1673); VIII-4, brief 5 (z.j. [nov. 1673?]); X-2, brief 35 (11-2-1675). Zie ook
bijlage D-1.

40 VIII-4, brief 4 (13-10-1673), p. 17.
41 Vgl. LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 21 (pp. 9r-10v) en f. 26 (pp. 23r-24v): Missiven van burgemeesters en

raad van Flensburg aan Christiaan V (30-1-1674) en (16-4-1674). Vgl. XIV-1, pp. 244-245, waar
Bourignon (uiteraard) ontkende dat zij boeken naar Flensburg gebracht had, en in de Deense
stad haar denkbeelden had willen propageren.

42 X-2, brief 19 (7-9-1673) aan Franken, pp. 60-61; UBA, Ms III A 32 e: brief van Henning (Flens-
burg, 6-10-1673) aan Tiellens; XIV-1, p. 244 (N). Zie voor biografische gegevens over Henning,
bijlage D-1.

43 Zie voor Maria Hase, hoofdstuk 11 en bijlage D-1.
44 X-2, brief 22 (15-12-1673 o.s.), p. 72.
45 Ibidem.
46 Aldus een van hen, Wolfgang Ouw, die later zelf de aanval inzette op Bourignon met zijn Apo-

calypsis Haereseos (Hamburg 1675), pp. 10-11.
47 Zie X-2, brief 22 (Flensburg, 15-12-1673 o.s.), p. 72. Uit deze brief blijkt dat zij toen al gedreigd

had de kerkenraad in te lichten als Bourignon en Hase onderdak zouden vinden bij de met
haar schoonzoon bevriende kopersmid Hellemon. Vgl. voor Hennings contacten met de
kopersmid, UBA, Ms III A 32 e: brief aan Tiellens (Flensburg, 6-10-1673).

48 X-2, brief 23 (Flensburg, 2-1-1674 o.s.), p. 74.
49 Ibidem.
50 Bourignon was naar eigen zeggen gevlucht omdat zij verraden dreigde te worden door Marci,

een van haar voormalige Friese volgelingen. Hij zou samen met Reynier Jansen in Flensburg
(‘comme un Judas’) naar haar en Maria Hase op zoek zijn geweest, zie X-2, brief 24 (januari
1674), pp. 76-77.

51 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 21: Missive van burgemeesters en raad van Flensburg aan Christiaan V
(30-1-1674), pp. 9r-10v; LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 26, pp. 23r-24v: Missive van burgemeesters en
raad van Flensburg aan Christiaan V (16-4-1674). Vgl. XIV-1, pp. 244-245 (N): ook het exem-
plaar van Gezeugnis der Waarheit dat aan Maria Hase toebehoorde, en ‘enige andere boeken, die
de Discipelen van Labadie’ tegen haar geschreven hadden, zouden in beslag genomen zijn.
Bourignon moet hier doelen op de twee Duitstalige traktaten die Pierre Yvon in 1673 tegen
haar had uitgebracht (zie hoofdstuk 11).
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52 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 21: ‘Extract Protocolli auf der Schuelen’ (7-1-1674), ‘Puncten worauf
Maria Hase zubefragen’, pp. 10v-11v.

53 XIII-1, brief 15 (17-1-1674), pp. 124-130 (aanhef: ‘Messieurs’). Kopie van de Duitse versie in LAS,
Abt. 11, nr. 646, f. 18, pp. 1r-4v.

54 Zie Ouw, Apocalypsis Haereseos, p. 14.
55 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 19, pp. 5r-6v (Husum, 27-1-1674) [Franstalig origineel, geschreven door

Franken]. Bourignon spreekt de koning aan als ‘Sire’ en ondertekent met ‘De V[ost]re Majeste
Tres obeissante Servante Anthonniette Bourignon’ [geen autograaf]. Pikant detail is dat
Bourignon in deze brief beweerde dat de in het logement gevonden Duitstalige manuscrip-
ten niet aan haar toebehoorden.

56 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 21, pp. 11r-12r: punten waarover Johan Conrad Hase ondervraagd is (29-
1-1674).

57 XIX, brief 58 (1-5-1674) aan Maria Hase, pp. 196-204 (N). Wat Bourignon niet wist of misschien
voor Maria Hase wilde verzwijgen, was dat haar zoon aan zijn voeten geboeid was nadat hij
tot tweemaal toe een ontsnappingspoging ondernomen had. Zie ook XIX, brief 63 (13-9-1674)
aan J.C. Hase, pp. 226-227 (N).

58 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 21, pp. 9r-10v: Missive van burgemeesters en raad van Flensburg aan
Christiaan V (30-1-1674).

59 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 20, pp. 7r-8r. Ondertekend door Gregorig Michael (praepositus), Wolf-
gang Ouw (pastoor van de Johannes), Johannes Lysius (pastoor van de Maria), Olaus Mollerus
(diaken), Georgius Sthur (Deens-Duits predikant), Samuel Thomaeus (predikant Johannes) en
Thomas Lund (diaken).

60 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 24, pp. 17r-21v: brief van M. Gregorig Michael aan de assessor Hugo
Lenten, Deens gezant (12-3-1674) met ‘Irrthümer Anthoinette Bourignon in ihrem Buch Zeug-
nis der Warheit’. Vgl. Ouw, Apocalypsis Haereseos, p. 18. Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp.
190-191 attendeerde er reeds op dat de predikanten een onjuiste voorstelling van zaken gaven.

61 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 28, pp. 29r-v. Vgl. kopij van Le témoignage de vérité II: opdracht (hand-
schrift Poiret) aan ‘Sa Majesté Christian Ve Roy de Dannemarc’, f. 21v: ‘l’on ait mal-traitté l’un
de mes amis, a(p)ellé Jean Conrad Hase’ [doorgehaald].

62 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 29 [via de kanselarij in Glückstadt; kladversie], pp. 33r-34r. Vgl. LAS,
Abt. 11, nr. 646, f. 22 (21-2-1674), pp. 13r-14r [ondertekend door Christiaan V, met envelop en
zegel]: missive van Christiaan V aan stadhouder, kanselier en raad van Sleeswijk-Holstein in
Glückstadt om met zijn zwager Christiaan Albrecht te overleggen over passende maatregelen
tegen Bourignon en daartoe eventueel het op 1-8-1555 gepubliceerde edict (tegen de wederdo-
pers en sacramentariërs) voor beide vorstendommen te vernieuwen; LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 28
(18-4-1674), pp. 30r-32r [met envelop en zegel]: missive van Christiaan V aan stadhouder, kan-
selier en raad van Flensburg, waarin hij de aandacht vestigt op het aan hem gerichte bezwaar-
schrift van Bourignon (27-1-1674). Lieboldt, ‘Antoinette Bourignon’, pp. 202-203 citeert slechts
de koninklijke decreten van 21-2-1674 en 17 [i.p.v. 18]-4-1674 (Rijksarchief Kopenhagen, Inlän-
disch Register 1674-1675, fol. 29 f. en fol 69 f.). Uit het tweede decreet trok hij de conclusie dat
Bourignons bezwaarschrift zijn uitwerking aan het hof niet gemist had. Er volgde op 27 april
1674 echter nog een derde decreet.

63 XIV-1, pp. 246 (N), 310 (N). Twee van de zes geconfisqueerde exemplaren van Gezeugnis der
Waarheit werden in het openbaar verbrand. De overige vier waren gebruikt voor onderzoek
tegen Bourignon (1 ex. toegestuurd aan Christiaan V, 3 ex. aan het Ministerium van Flensburg
aangeboden). Vgl IX-2, ‘Voor-reden’, p. *5[+2]v (N), waar Bourignon het hield op ‘twee of drie
stux’. Onder de verbrande manuscripten bevonden zich de door Jacob Taube gemaakte Duitse
vertalingen van Bourignons geschriften, zie XIX, brief 81 (30-3-1675, UBA Ms) aan J.C. Hase.

64 Zie voor de betalingen, XIX, brief 67 (12/22-10-1674, Ms UBA) aan J.C. Hase en voor de eed op
het zwaard, X-2, brief 36 (15-3-1675, Ms UBA) aan dezelfde. Bourignon beweerde later dat zij
nooit een kopie van het vonnis gekregen had. De totale kosten bedroegen volgens haar meer
dan 100 rijksdaalders, zie XIX, brief 74 (7-1-1675), p. 281 (N).

65 XIX, brief 61 (30/9-7/8-1674) aan J.C. Hase, p. 218 (N). Bourignon had echter, zo schreef zij hem
in deze brief, nog altijd geen antwoord van de koning gekregen en vreesde dat de zaak getrai-
neerd zou worden.
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66 XIX, brief 70 (23-11-1674, Ms UBA) aan J.C. Hase. Bourignon schreef hem dat zij zijn zaak nu
bij hertog Christiaan Albrecht van Sleeswijk-Holstein-Gottorp wilde aankaarten.

67 Zie voor Kirchmann (ca. 1615-1687), Kellenbenz, Schleswig, pp. 34, 87, 88, 216.
68 IX-2, ‘Voor-reden’, pp. *2v; *4r en *[5+2]v (N); X-1, ‘Avis’, pp. (.)5r-v (F); XIII-1, brief 16 (17[15]-2-

1674) aan Christiaan Albrecht, pp 130-147; X-2, brief 26 (1674), p. 83 en brief 46 (Hamburg, 27-
4-1677), pp. 187-188; XIX, brief 129 (13-2-1677), p. 465 (N) en [Poiret], Geheele leven, pp. 388-390.
Zie ook hoofdstuk 7 en 9.

69 Zie voor de eerste contacten tussen Bourignon en Van der Wijk, hoofdstuk 11 en voor biografi-
sche informatie, bijlage D-1.

70 XIX, brief 56 (26-3-1674) aan Van der Wijk, p. 193 (N).
71 LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 283r-284v: brief van Bourignon aan Christiaan Albrecht (12-3-1675); X-2,

brief 36 (15-3-1675) aan J.C. Hase, pp. 128-130. Zie ook IX-2, ‘Voor-reden’, p. *[5+2]v (N).
72 BLO, Add Ms A 96, f. 262r: brief van Maria Hase aan Bourignon (Husum, 13-4-1674). Vgl. X-2,

brief 28 (5-4-1674), p. 87, waaruit blijkt dat Bourignon overwoog om naar Hamburg af te rei-
zen indien zij zich zou kunnen voordoen als ‘femme de chambre’ van mevrouw Van der Wijk.

73 BLO, Add Ms A 97 (25-6-1674) Franken aan J.C. Hase, f. 34r-v.
74 Mogelijk ging het hier om hetzelfde huis dat op 6 september 1676 door Bourignon c.s.

gekocht werd voor 1600 Nederlandse carolusgulden (met stal en bijbehorend erf, gelegen aan
de zuidzijde van de Middelburgwal). De verkoper was Hans Suurlander, burger van Frederik-
stad, zie GAA, NA 3941, 78 (18-12-1680) (met dank aan R.C. Lambour).

75 XVIII-1, brief 23 (14/24-4-1672) aan J.C. Hase, p. 124. Bourignon vreesde dat Taube in Husum
door de predikanten zou worden gemolesteerd. Zie voor zijn reputatie, Jonathan Strom,
‘Early conventicles in Lübeck’, PuN 27 (2001), pp. 19-52. Vgl. hoofdstuk 11 en bijlage D-1.

76 XIX, brief 69 (15-10-1674) aan Van Someren, pp. 253, 254. Hij en zijn echtgenote gaven er ech-
ter de voorkeur aan om zelf een huis in Husum te huren. De huur van het huis in de Krämer-
strasse zal per 1 mei 1675 zijn opgezegd.

77 Zij vroeg hiervoor toestemming bij het hertogelijk hof in Gottorp, zie Kuenz, Nordstrand, p. 179.
78 BLO, Add Ms A 97, f. 73r (7/17-12-1674 [niet 1675]). Volgens een in 1663 opgemaakte lijst was

Van Neercassel een van de voornaamste Hollandse participanten met een aandeel van 2/24ste.
Hij profiteerde van de officiële liquidatie van de boedel van De Cort in 1672. De oppervlakte
van zijn grondbezit op Noordstrand bedroeg in 1674 303 hectare, zie Ceyssens, ‘Nordstrand’,
pp. 541, 547 en Kuenz, pp. 172-175. Naar het schijnt bezat hij diverse huizen op het eiland, zie
XIX, brief 72 (11/21-12-1674, Ms UBA/BLO) aan Ortt.

79 BLO, Add Ms A 97, f 4v (7-1-1675) aan J.C. Hase; BLO, Add Ms A 97, f. 86r (25/4-1/2-1675) aan
dezelfde.

80 [Poiret], Vie continuée, pp. 414-418. Hij vertelt dat de betreffende volgeling zelf gehuwd was.
Mogelijk ging het om Van der Wijk.

81 Uit haar correspondentie met Christiaan Albrecht blijkt dat zij in maart 1675 in Frederiks-
berg verbleef, zie XIII-1, brief 17 (3-3-1675); LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 283r-284v (12-3-1675); XIII-1,
brief 30 (20-3-1675).

82 Zie voor Niemann (1625-1684), Kellenbenz, Herzogtümer V, 4, p. 376 en DBL XII [1ste dr. ed. Bricka],
p. 290. Voor Kielmann (1612-1676), die ook hofkanselier was, Kellenbenz, Schleswig, pp. 25, 30-33,
216-217; Moller, Cimbria literata I, pp. 295-298; DBL VII, pp. 633-635; ADB XV, pp. 719-720.

83 Zie XIII-1, brief 24 (11-12-1674), pp. 189-196, brief 25 (18-1-1675, Ms UBA/BLO), pp. 196-211 en
brief 27 (9-2-1675), pp. 217-252.

84 Bourignon had al eerder contact gehad met de president, zie XIII-1, brief 20 (11-4-1674), pp.
168-173. Vgl. XIII-1, brief 23 (1-12-1674), pp. 187-189; brief 26 (19-1-1675), pp. 211-217; brief 28 (9-
2-1675), pp. 252-254.

85 KBK, Thott 500, f. 310r (29-11-1674) aan Christiaan Albrecht; XIX, brief 70 (23-11-1674, Ms
UBA) aan J.C. Hase: ‘Lequel [Christiaan Albrecht] paroit nous estre presentement bien affec-
tionné’; BLO, Add Ms A 97, f. 73v (7/17-12-1674) aan Hase: ‘il [hertog, MdB] s’est appaisè’.

86 X-2, brief 36 (15-3-1675) aan J.C. Hase, p. 129: ‘Le Duc m’a donné une nouvelle Protection &
Sauf conduit’. Vgl. LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 275v-278v: ‘Responce de damlle Anthonnette Bouri-
gnon sur deux actes receues de la Court en date du 8e de Mars 1675’ en f. 283r-284v: brief van
Bourignon aan hertog Christiaan Albrecht (12-3-1675).
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87 LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 283r-284v: brief van Bourignon aan Christiaan Albrecht (12-3-1675); zie
f. 282r voor de bij de brief gevoegde geloofsbelijdenis (afgeschreven door Frederik Franken).
Dit originele afschrift is door Bourignon zelf ondertekend (autograaf) en is voorzien van haar
zegel. De presentatie van de geloofsbelijdenis kan tevens een indicatie zijn dat Bourignon
volwaardig burger wilde worden.

88 LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 275v-278v: ‘Responce de damlle Anthonnette Bourignon sur deux actes
receues de la Court en date du 8e de mars 1675’. Zie ook Kuenz, Nordstrand, p. 179.

89 Zie hiervoor hoofdstuk 14.
90 UBA, Ms III A 32 n1: brief van Van de Velde (Sleeswijk, 24-5-1677) aan Bourignon; NSA, Dep.

IV, II a 7, omslag 8 (4-12-1677) aan Knyphausen.
91 Zie X-2, brief 47 (22-5-1677), p. 195; X-2, brief 57 (17-8-1677), p. 222; X-2, brief 60 (19-7-1678), p.

232; UBA, Ms III A 31 c: rekest van Bourignon aan de Deense koning Christiaan V waarin zij
hem verzoekt de vrijstelling van imposten en inkwartiering te bevestigen (z.p., z.j. [1677]). Uit
dit verzoekschrift blijkt dat het huis voorheen eigendom was geweest van Laurens Claasen,
‘greffier de swabsté’.

92 BLO, Add Ms A 97, f. 85v (7-1-1675) aan J.C. Hase; Anna de Vos, de enige vrouw in die eerste
groep van vijf, had het gezelschap inmiddels verlaten, zie hoofdstuk 16.

93 X-2, brief 36 (15-3-1675) aan J.C. Hase, p. 130; III-2, brief 12 (23-7-1675, Ms BLO) aan Tiellens:
‘Le President [Kielmann, MdB] est aussi icij, il est portè a nous aider comme auparavant’.

94 Zie Elisabeth Bütfering, ‘Niederländische Exulanten in Frankenthal, Neu-Hanau und Altona:
Herkunftsgebiete, Migrationswege und Ansiedlungsorte’, in: Wilfried Ehbrecht en Heinz
Schilling (red.), Niederlande und Nordwestdeutschland. Studien zur Regional- und Stadtgeschichte Nord-
westkontinentaleuropas im Mittelalter und in der Neuzeit (Keulen, Wenen 1983), pp. 347-417, aldaar
pp. 372, 374. Het aantal nieuw ingeschreven lidmaten steeg vrij snel. In 1621 moet de gemeen-
te 800 lidmaten hebben geteld, die deels in Altona woonden en deels daarbuiten. De eerste
predikant Arcerius beheerste zowel het Nederlands als het Frans. In 1605 werd ook een Duitse
predikant aangesteld. Klachten van het Franssprekende deel van de gemeente leidden in 1686
tot een splitsing in een Nederduitse en een Franse gemeente.

95 Fresenburg was een toevluchtsoord geweest van doopsgezinden in Holstein, zie Bütfering,
‘Niederländische Exulanten’, pp. 374-375. Nog tot aan het begin van de negentiende eeuw
werd er in de gemeente der Verenigde Vlamingen, Friezen en Hoogduitsers in het Nederlands
gepreekt, zie B.C. Roosen, Geschichte der Mennoniten-Gemeinde zu Hamburg und Altona (2 dln,
Hamburg 1886-1887). Vgl. Robert Dollinger, Geschichte der Mennoniten in Schleswig-Holstein, Ham-
burg und Lübeck (Neumünster 1930).

96 Zie hiervoor hoofdstuk 11.
97 XII, getuigenis 31 (28-3-1673) [Maria Hase], p. 164 (N).
98 XIX, brief 33 (17-5-1672), p. 91 (N).
99 XI, p. 41 (N). In een van de twee in de KB te Kopenhagen aanwezige exemplaren van Bercken-

dalls Wahre Abbildung is onder de ondertekening van de voorrede met pen bijgeschreven:
‘Reformirter Prediger oder kranckentröster in Altona’. Bourignon spreekt zelf over ‘Jean Ber-
kendal, visiteur des malades dans l’Eglise de Calvin, à Altena’, zie X-2, brief 20 (16-11-1673);
vgl. XI, p. 5 (N).

100 Vgl. VIII-4, brief 2 ([jan.] 1672, Ms UBA) aan J.C. Hase?: ‘J’entends par la vôtre du 26 decemb.
[1671, MdB] (la quelle je reçus hier) que ces Predicants m’accusent de plusieurs crimes [...] Car
ils disent premierement, que devez fuïr ma personne, et ne point suivre mes enseignements à
cause que je veux faire des divisions en la Chretienté alleguant meme quelques passages des
Ecritures pour montrer que les Apotres ont désconseillé de suivre les personnes qui font sem-
blables divisions en l’Eglise’. Vgl. XI, pp. 4-5 (N).

101 Johan Berckendall, Wahre Abbildung Anthonette Bourignons Getrocken Mit ihren eignen Pinsel und
vorgestellet auss ihren eignen Worten und Schrifften (Altona: Victor de Löw, 1672), 8o [16], 96 pp. Van
der Does, Antoinette Bourignon, p. 59 voert in haar bibliografie ook nog een Franse editie (Alto-
na 1672) op. Het moet hier om een niet-bestaande uitgave gaan. Exemplaren van of verwijzin-
gen naar een Franse vertaling heb ik althans niet gevonden. Bovendien blijkt uit Bourignons
reactie overduidelijk dat er van Berckendalls werk alleen een Duitse editie voorhanden was,
zie XI, p. 5 (N).
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102 Ibidem, [6v].
103 Berkendall, Wahre Abbildung, p. 94.
104 In 1660 gaf Berckendall een door hem vertaald werk van Samuel Clarcke uit, Der Quäcker Geist

klährlich entdecket und offenbahret durch wahrhaftige Exempeln gezogen aus einem Englischen Buch
genandt Mirror, das ist Spiegel vor fromme und böse (Altona 1660), 8o [Mitchell 1028]. Andere publi-
caties van zijn hand zijn: Gedicht über den Auf- und Untergang der Mennonisten (Altona 1660) [Mit-
chell 1022]; Der Quäcker Hertzensgrund; das ist: Jhr Gläubniss Bekäntniss in zwey Theilen (1. was sie leh-
ren und treiben, 2. was sie verwerfen und verdammen) auss ihren eigenen Schriften getreulich vorgestellet
(Altona 1661), 8o [Mitchell 1170].

105 Johan Berckendall, Johann Rohtens Geistestrieb klärlich entdecket, und seine Mord- und Blutdürstigkeit
männiglichen vor Augen gestellet, auss seinen eigenen Schriften und Worten (Altona 1672) [Mitchell 1559].

106 Johan Berckendall, Kurtzer Bericht, dass die Labadisten sich fälschlich berühmen des Nahmens der Evan-
gelisch-Reformierten, ihrer Kirche, Confession, Catechismi und Synodi zu Dordrecht; samt einem Vorbericht
vom Leben und Absonderung Joh. de Labadies (z.p. [Altona] 1676) [niet genoemd door Mitchell]. Zie
ook P.Th. Hoffmann, ‘Politik und Geistesleben in Altona vom 17. bis 19. Jahrhundert’, Zeit-
schrift des Vereins für hamburgische Geschichte 39 (1940), pp. 39-85, aldaar 46-48.

107 Berckendall, Wahre Abbildung, [6r-6v]. Vgl. voor het baren, hoofdstuk 5 en 15.
108 Ibidem, [1v]: ‘Register. Der Anthonette Bourignons ihrer Bücher/ welche in diesen Buche ange-

zogen’: Het licht schijnende in de duysternisse III en IV (1669 en 1672), Het graf der valsche theologie III
(1669), Het licht des weerelds (1671) en Advertissement tegen de Quakers (1672).

109 Berckendall, Wahre Abbildung, p. 91. Vgl. Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 173; Knox, Enthu-
siasm, p. 352 en Kolakowski, Chrétiens sans Église, p. 661 die dezelfde vraag opwerpen.

110 Berckendall, Wahre Abbildung, pp. 91-94. Friedrich Breckling (Handewith 1629 - Den Haag 1711)
en Jacob Taube (Isselburg ? - Bremen 1678) waren beiden omstreden lutherse predikanten, die
uiteindelijk werden afgezet. Voor Breckling, zie BLGNP IV, pp. 51-55; Jakubowski-Tiessen, Der
frühe Pietismus, pp. 34-36 en Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 308-311. Volgens B.C. Roosen,
‘Kurze Zusammenfassung der Geschichte der Hamburg-Altonaer Mennoniten-Gemeinde,
von ihrer Entstehung bis zum Altonaer Brande’, Zeitschrift des Vereins für hamburgische Geschichte
3 (1851), pp. 78-108, aldaar p. 92 zou Taube tussen 1672 en 1674 bij de Dompelaars in Altona
gepredikt hebben. Vgl. voor zijn rol ook Strom, ‘Early conventicles’.

111 De brief van Hase dateerde van 11-1-1673. De volledige titel van Berckendalls geschrift luidt
Nochmal abbildung Anthonette Bourignons. Auss dem Extract ihres neu gebackenen Sohns/ Johan Conrath
Hasen/ so er auss einer Schmäschrifft von dieser seiner Mutter von 21. Bogen gross/ noch unter des Druckers
Händen gezogen. Und unter den datum von den 11. Januarius anhero gesand/ an einen seiner Rottgesellen/
Heindrickus Mäuser/ wohnende auff S. Niclas Kirchhoff in Hamburg. Jn Druck gegeben mit Anmerc-
kung/ Durch Johan Berckendall. (Altona: Victor de Löw, 1673), 8o [1], 31 pp. [Mitchell 1611]. Ont-
breekt in het door Van der Does samengestelde historiografische overzicht.

112 Dritte Abbildung Anthonette Bourignons/ Darauss zu sehen dass Sie Wie länger wie ärger/ wie älter wie
schrumpflicher/ und abscheulicher wird. Auss ihrem grossen Buch von 87. Bogen (von ihr betrieglich/ unter
dem Titul Gezeugnisse der Warheit vorgestellet) getreulich zusammen gezogen/ und allen Wahrheit lieben-
den Christen/ zum Abscheu ihrer Kätzerey mit getheilet. durch Johann Berckendall/ Zum Vortrab [sic] von
folgender Gezeugniss der Lügen Anthonette Bourignons (z.p. 1674), 8o [6], 25 pp. [Mitchell 1669]. Ont-
breekt in het door Van der Does samengestelde historiografische overzicht.

113 XI, p. 1 (N). De brief dateert van 1-8-1673. Bourignon was er al in 1672 aan begonnen en had op
11 januari 1673 reeds 21 vellen gereed, zie Berckendall, Nochmal abbildung, pp. 3-4.

114 XI, p. 1 (N). Vgl. VIII-4, brief 2 ([jan?] 1672, Ms UBA) aan J.C. Hase?
115 Zie bijv. XI p. 2 (N): ‘Ik vrees seer, dat dien Berkendal in syn jonkheit een Dronkaart geweest is’;

p. 5: ‘Soo dat sy [predikanten van Altona] hun eindelijk bedient hebben van desen Berkendaal,
om alsoo met des Kats klaauwen, de Kastanie uyt het vier te halen. En dien Onwetende is soo
stout geweest, van t’ondernemen sulken Pasquil te maken’.

116 Temoignages publics tant eclesiastiques que civils donnez en Latin et en François par les Eglises et Acade-
mies de Montauban, d’Orange, et de Geneve; à Mr Jean de Labadie (z.p. 1667); Attestatien, ofte publycque
Getuygenissen; gegeven in de Latijnse en France talen [...] aen Mr. Jean de Labadie (Middelburg: H.
Smidt, 1668), 4o, 32 pp.; Actes publics tant politiques qu’ecclestiastiques, faits et donnés en témoignage
de la bonne conduite, doctrine et vie des Sieurs Jean de Labadie et Pierre Yvon. Met Nederlandse verta-
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ling (Amsterdam: J. van den Bergh, 1669). Publycke Attestatien En andere Extracten (2de verm. dr.
Amsterdam: J. van den Bergh, 1669), 4o, 88 pp.; Attestatien en brieven (3de dr. Herford: L. Autein,
1672).

117 Voor Burchardus (1624-1701), zie Moller, Cimbria Literata I, pp. 79-81; Jöcher, Allgemeines Gelehr-
ten-Lexicon I, p. 1488.

118 Georg. Henr. Burchardus, Christliche Gründliche Anmerckungen über die groben und mehrentheils
Gotteslästerlichen Jrthümer und Lehren/ Welche gefunden werden in den Schrifften der Anthoniae Bouri-
gnon Und insonderheit in dem Buch derselben welches sie Gezeugnüss der Warheit benennet/ Zur schüldi-
gen rettung der Ehren GOTTES und unsers Heylandes Jesu Christi, Und den Unwissenden zur nöthigen
Warnung kurtz und deutlich zusammen gefasset [...] (z.p. [Sleeswijk]: Johan Holwein 1674), 4o, pp. [1-
48], 1-144, 149-164 [Mitchell 1673].

119 Christliche Gründliche Anmerckungen/ [...] Sampt beygefügtem Judicio H. D. Sebastiani Neumanni Gener.
Super-intend. der Fürstenth. Schlessw. Holst (Hamburg bey Gottfried Schultzen. Schlesswig
gedruckt durch Johann Holwein/ Jm Jahr 1674), 8o, [72], 240 pp. [Mitchell 1673]. Bourignon
beschikte over een exemplaar van deze tweede (Hamburgse) editie, zie VIII-4, brief 7 (23-1-
1675, Ms UBA) aan J.C. Hase. Van der Linde, (p. 118) en Van der Does (p. 53) maken abusievelijk
melding van een Hamburgse druk uit 1673. In haar historiografische overzicht (p. 60) voert
Van der Does ten onrechte nog een Franse editie van Burchardus’ werk (Sleeswijk 1674) op.

120 De volledige titel luidt: Apocalypsis Haereseos, Das ist: Offenbarung der Ketzerischen Lügen und
Irrthümer/ Welche Anthoinette Bourignon In unterschiedlichen Büchern/ sonderlich in dem Teutschen
Tractat Gezeugniss der Warheit benambset Aussgestreuet/ und dadurch die in Gottes Wort bestetigte/ reine/
gläubige/ dem Worte Gottes/ und denen in Formula Concordiae begriffenen Libris Symbolicis mit Hertzen
und Mund zu gethane Kirchen dieser löblichen Fürstenthümer Schlesswig/ Holstein/ zu vergifften/ sich
unterstanden/ Auff unterschiedliches Begehren und Anhalten gottseliger/ und der reinen Lutherischer Lehr
ergebenen Christen/ zu Tage geleget [...] (Hamburg/ Gedruckt bey Georg Rebenlein/ 1675) (546 pp.
en registers).

121 Ouw (Flensburg 1632-1676) had in Rostock en Leipzig gestudeerd en was in 1660 predikant
van de Sint-Johanneskerk te Flensburg geworden, zie Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon III
(1751), pp. 1155-1156. Van zijn hand waren eerder twee lijkpredikaties (voor de geleerde Grego-
rius van Pudewel en voor de echtgenote van Henning Petersen, hofprediker en proost van
Holstein-Glückburg) en een preek over Mammon in druk verschenen, zie Mitchell, nr. 859
(Sleeswijk: Johan Holwein 1658), nr. 1279 (z.p. 1665) en nr. 1453 (Sleeswijk: Johan Holwein
1669).

122 Burchardus, Christliche Gründliche Anmerckungen 4o (1674), pp. 3-32. De opdrachten dateren van
24 maart 1674. Friedrich Christian Kielmann von Kielmannsegg (1639-1714) was door zijn
vader, Johann Adolf Kielmann von Kielmannsegg, tot vice-kanselier en vice-president
benoemd, zie Kellenbenz, Schleswig, p. 33; DBL VII, p. 633.

123 Vgl. voor Bourignons uitspraken over de tweevoudige (androgyne) natuur van Adam, hoofd-
stuk 6.

124 Burchardus was niet de eerste die Bourignons naam in verband bracht met het davidjorisme.
Al in 1669 deden er over haar in Sleeswijk-Holstein geruchten dat zij iets met de ‘Davidjoris-
ten’ te doen had, zie VI-2 [2de dr.], brief 21 (24-9-1669) aan De Cort, p. 171 (N): ‘[...] en ik geen
Davidjoristen, ik ben alleenlijk een Christen, en sal noit van Religie veranderen’. Oorspronke-
lijk was ‘Davidjorist’ de benaming voor volgelingen van de zestiende-eeuwse doperse voor-
man David Joris (ca. 1502-1556), die een eigen spiritualistische richting ontwikkelde. Drie
belangrijke thema’s in zijn denkbeelden zijn de volmaakbaarheid van de mens, de betekenis
van de Heilige Geest bij de interpretatie van de Schrift, en de rol die hij zichzelf toedacht in
de heilsgeschiedenis als derde middelaar tussen God en de mensheid, zie Zijlstra, Om de ware
gemeente, pp. 157-169; zie ook G.K. Waite, David Joris and Dutch Anabaptism 1524-1543 (Waterloo
1990). Uiteindelijk vluchtte David Joris naar Basel, waar hij zich voordeed als een adellijk
koopman in ruste, maar via zendbrieven contact bleef onderhouden met zijn vroegere volge-
lingen. In mystiek getinte milieus waren zijn boeken ook in de zeventiende eeuw nog popu-
lair. In Noord-Duitsland bleef ondergronds een geheim netwerk van volgelingen bestaan, zie
hiervoor hoofdstuk 11.

125 Hij hield zijn lezers onder meer voor dat zij en haar gevolg uit Flensburg verbannen waren,
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wat niet conform de waarheid was. Vgl. X-2, brief 36 (15-3-1675, Ms UBA).
126 Zie voor de Formula Concordiae, Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Hans

Lietzmann e.a. (ed.) (6de herz. dr. Göttingen 1967). De Formula Concordiae kwam in 1577 tot
stand en behandelt twaalf punten uit de Augsburgse confessie waarover onenigheid was ont-
staan tussen enerzijds de gnesio-lutheranen (die zich erop beriepen vast te houden aan de ori-
ginele leer van Maarten Luther) en anderzijds de philippisten (volgelingen van Philippus
Melanchton). Zij betreffen achtereenvolgens de erfzonde, vrije wil, rechtvaardiging, goede
werken, Wet en evangelie, derde functie van de Wet, avondmaal, persoon van Christus,
Christus’ afdaling naar de hel, kerkelijke rituelen (adiaphora), Gods eeuwige voorkennis en
uitverkiezing, en andere facties en sekten die de Augsburgse confessie nooit aanvaard hebben
(wederdopers, schwenkfeldianen, nieuwe arianen en anti-trinitariërs).

127 Ouw, Apocalypsis Haereseos, ongepag. De opdracht dateert van 10 oktober 1674. Griffenfeld
(1635-1699) was de man achter de Kongelov (Koninklijke Wet) van 1665, die de basis vormde
voor de absolute macht van Christiaan V. In 1676 viel hij in ongenade en werd hij wegens
hoogmoed en omkoopbaarheid ter dood veroordeeld, hetgeen uiteindelijk werd omgezet in
levenslange gevangenisstraf, zie DBL V, pp. 290-295. Ahlenfeldt (1623-1686) diende als stad-
houder erop toe te zien dat de zaken van de koninklijke kanselarij in Glückstadt naar beho-
ren werden afgewikkeld, zie Kellenbenz, Herzogtümer V, 4, p. 266.

128 XIV-1, p. 281 (N); X-2, brief 23 (2-1-1674), p. 74 en brief 24 (januari 1674 [niet 1673]), pp. 76-77.
129 Zie bijvoorbeeld XIII-1, brief 6 (1-4-1672) aan Reinboth, p. 93: ‘mais lors que je suis attaquée à

tort, je suis obligée de rendre témoignage de la vérité contre les mensonges & la fausseté’.
130 Zie XIV-1, ‘Kurtzer Vorbericht’, pp. *2r-v (D).
131 XIX, brief 97 (28-10-1675) aan Tiellens, p. 361 (N); XIX, brief 130 (23-2-1677), pp. 469-470 (N) en

X-2, brief 40 (23-2-1677), p. 156. Zie ook hoofdstuk 7.
132 XIV-2, brief 25 (15/25-4-1676) aan Schrader, p. 168 (N) over de Latijnse editie van Probier-Stein:

‘d’Opdrachten des boeks mogen wel blijven aen alle de gene die genoemt zijn, niet tegensta-
ende de verandering van staet: het is altijt goet dat mijne antwoord opgedragen sou wesen
aen de gene aen welke Burchardus het syne heeft opgedragen, ten einde sy het een en ander
mogen sien’. Bourignon moet hier doelen op het verraad van het Rendsburgse akkoord in
maart 1676, dat onder andere tot gevolg had dat Kielmann von Kielmannsegg en zijn zonen
in opdracht van Christiaan V gevangengenomen werden. Daarmee had hij zijn machtspositie
verloren, zie Kellenbenz, Schleswig, p. 35.

133 UB Leiden (UBL), Ms BPL 246 (z.p. z.j. [ca. 1676]) aan Peter Schumacher von Griffenfeld; BLO,
Add Ms A 97, f. 91r (1-4-1676) aan Swammerdam en Van de Velde; VIII-4, brief 11 (8-4-1676) aan
J.C. Hase, p. 59.

134 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 268 en 306; Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 47,
noot 26. Van der Lindes foutieve toeschrijving is overgenomen door Achim Aurnhammer,
Androgynie. Studien zu einem Motiv in der Europäische Literatur (Keulen, Wenen 1986), p. 157.

135 Zie hiervoor hoofdstuk 6. Voor Swammerdam, zie hoofdstuk 11, 12, 16 en bijlage D-1.
136 Georg. Henr. Burchardus, Nothwendige Wiederholete Erzehlung Dessen/ Welches mit der bekandten

Schwermerinnen/ Der Antonia Bourignon/ allhie in den Landen der Fürstenthümer Schlesswig Holstein
bisshieher vorgegangen/ Nebenst klärlicher Erweisung/ dass die-selbe in ihren Schrifften/ wider alle Theile
des Christ-lichen Glaubens/ und die allgemeinen Symbola der Kirchen: insonderheit wider die Ehre/ Person
und Verdienst unsers HERRN Jesu Christi, ärgerlich und Gotteslästerlich lehre: sampt kurzer gründlicher
Widerlegung solcher ihrer Irrthümer/ zusammen gefasset/ Und deroselben so genantem Probierstein/ auch
anderen Schrifften entgegen gesetzet [...] Mit beygefügtem Jhr Königl. Mayest. zu Dennemarck Norw. &c.
wider derselben Lehre abgegebenem Rescripto, und wider ihre Bücher ergangener Exsecution, Auch Censura
der Theologischen Facultät Acad. Kilon (Schlesswig/ gedruckt durch Johan Holwein Jm Jahr 1677),
8o [56], 441, [7] pp. [Mitchell 1861]. Niet opgenomen in het door Van der Does samengestelde
historiografische overzicht. Het traktaat is ditmaal opgedragen aan Hermann Höpfner von
Cronstett (‘Geheimrat’ en sedert 1677 kanselier), Andreas Cramer (‘Kammerrat’) en Petrus
Pauli (‘Kammerrat’).

137 Björkhem, Antoinette Bourignon, (pp. 166-282, passim) is de enige die dat wel gedaan heeft. Van
der Does, Antoinette Bourignon, pp. 53-54 citeert slechts de titels van de Duitstalige pamfletten
en traktaten. Haar titelbeschrijvingen zijn echter onvolledig en ondeugdelijk. Het is evident
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dat er geen autopsie heeft plaatsgevonden. MacEwen en Kolakowski hebben evenmin de
geschriften van Berckendall, Burchardus en Ouw geraadpleegd.

138 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 113-121.
139 Vgl. de historiografie met betrekking tot Jean de Labadie, die eveneens gekleurd is door de

negatieve beeldvorming van tijdgenoten, zie Mirjam de Baar, ‘En onder ’t hennerot het haantje
zoekt te blijven’. Een onderzoek naar de betrokkenheid van vrouwen bij het huisgezin van Jean de Labadie
(1669-1732) (ongepubliceerde doctoraalscriptie Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht 1987).

140 Zie noot 105 en 106.
141 Vgl. Silvia Bovenschen, Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kulturge-

schichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen (Frankfurt am Main 1979); Kari
Elisabeth Børresen, Subordination and equivalence. The nature and role of women in Augustine and
Thomas Aquinas [oorspr. Franse editie 1968] (Engelse editie 1981; fotomechanische herdr. Kam-
pen 1995); Margaret R. Sommerville, Sex and subjection. Attitudes to women in early-modern society
(Londen etc. 1995).

142 Ouw, Apocalypsis Haereseos, pp. 48-49.
143 Vgl. XIV-1, ‘Dedicatie’, pp. 5-9 (N).
144 Berckendall, Wahre Abbildung, pp. 51-52. Hij refereert aan een passage over Bourignons jeugd

uit Advertissement tegen de Quakers, pp. 262-263.
145 Berckendall, Wahre Abbildung, pp. 89-91. Van daadwerkelijke heksenvervolging was op dat

moment in en rond een stad als Altona echter geen sprake meer, vgl. Richard Heberling, ‘Zau-
berei und Hexenprozesse in Schleswig-Holstein-Lauenburg’, Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte 45 (1915), pp. 116-247.

146 Zie Wiesner, Women and gender, pp. 275-276; Willem de Blécourt, ‘The making of the female
witch. Reflections on witchcraft and gender in the early modern period’, Gender & History 12
(2000), pp. 287-309.

147 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 19, p. 5r-v: Bourignon aan Christiaan V (27-1-1674): ‘que j’etois une Sor-
ciere à cause que j’enseignois une doctrine diabolique; et que j’estois la venue en cachette,
pour pervertir le peuple’. Vgl. X-2, brief 24 (januari 1674), pp. 76-77: ‘Ils disent à leurs étu-
diants, que je suis une sorciére, & que personne ne me devroit loger’.

148 Wiesner, Women and gender, pp. 18, 270-277. Vgl. Dorothée Sturkenboom, Spectators van
hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw (Hilversum 1998), pp. 125-129.

149 Vgl. I.M. Lewis, Ecstatic religion: an anthropological study of spirit possession and Shamanism (Har-
mondsworth 1975), pp. 121-122.

150 Mack, Visionary women; Purkiss, ‘Producing the voice, consuming the body’.
151 Elisja Schulte van Kessel, Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflic-

ten in de 17e eeuw (’s-Gravenhage 1980), pp. 108-111; eadem, ‘Maagden en moeders tussen hemel
en aarde: vrouwen in het vroeg-moderne christendom’, in: Georges Duby en Michelle Perrot
(red.), Geschiedenis van de vrouw III: Van Renaissance tot de moderne tijd (Arlette Farge en Natalie
Zemon Davis (red.) [1991] (vert. uit het Italiaans; Amsterdam 1992), pp. 123-156, aldaar 149-150.

152 Monteiro, Geestelijke maagden, pp. 250-270.
153 Haar brieven aan hen zijn postuum gepubliceerd in het tweede deel van Le temoignage de la 

verité (hiervan verscheen alleen een Franse editie, zie bijlage A). Het is opvallend dat bij de
publicatie van deze brieven (in tegenstelling tot die aan haar vrienden) altijd de naam en in
veel gevallen ook de functie van de adressaat vermeld is.

154 Lyndal Roper, Oedipus and the Devil. Witchcraft, sexuality and religion in early modern Europe (Lon-
den, New York 1994), pp. 53-78, 135-138; Lotte van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in
de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1996), pp. 67-75; Hans de Waardt, ‘De geschiedenis
van de eer en de historische antropologie. Een voorbeeld van een interdisciplinaire aanpak’,
Tijdschrift voor sociale geschiedenis 23 (1997), pp. 334-354.

155 Zie XIII-1, brief 2 (21-8-1671) aan Christiaan Albrecht, p. 20; XI, p. 2 (N).
156 Zie voor de verantwoording, XI, pp. 3, 26-27 (N).
157 Voor de attesten in de toverijzaak, zie hoofdstuk 1. Voor de later in Mechelen opgemaakte

getuigenissen, zie hoofdstuk 2. Bourignon had destijds van de verschillende notarissen
afschriften ontvangen. Deze stukken moet zij meegenomen hebben toen zij in 1667 de Zuide-
lijke Nederlanden verliet.
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158 Zie voor de door hem opgestelde vragenlijst, bijlage C-2.
159 XII, p. 33 (N), zie ook getuigenis 27 (Frederik Franken), p. 33.
160 De bisschop van Eutin was vorst-bisschop van het bisdom Lübeck in Holstein. Deze was sinds

1586 uit het hertogelijk huis Gottorp afkomstig en had op slot Eutin zijn residentie. In 1666
was de zetel in handen gekomen van een broer van Christiaan Albrecht, August Friedrich.

161 XIII-1, brief 11 (5-9-1673 [en niet 1672]), p. 110. Vgl. X-2, brief 19 (7-9-1673) aan Franken, p. 61,
waar Bourignon naar de betreffende brief aan de hertog verwijst.

162 XIII-1, brief 11 (5-9-1673), p. 110. Gezeugnis der Waarheit werd op kwartoformaat uitgebracht.
163 X-2, brief 21 (okt. 1673), p. 71, waaruit blijkt dat J.C. Hase inmiddels naar Gottorp vertrokken

was om een aantal exemplaren van het boek bij de hertog af te leveren. In de Kongelige 
Bibliotek te Kopenhagen bevindt zich een exemplaar van Gezeugnis der Waarheit, dat afkomstig
moet zijn uit de bibliotheek van Gottorp. Het betreffende boek is voorzien van een lederen
band met opdruk in goud van het wapen en de initialen van Christiaan Albrecht.

164 Zie voor de distributie ook hoofdstuk 9.
165 Zie X-2, brief 20 (16-11-1673) aan Rudolf Roland, pp. 64-68. Vgl. XI, p. 6 (N). Roland was van

1664 tot 1680 president. Hij overleed in 1689 als regeringsraad van de koninklijke kanselarij
in Glückstadt, zie H. von Schubert, ‘Aktenstücke zum Aufenthalt Labadies und der Laba-
disten in Altona’, Schriften des Vereins für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte II Reihe, III band,
2. Heft (Kiel 1904), pp. 203-227, aldaar 206.

166 De Löw (overleden in 1681) was een Nederlandse immigrant uit Leeuwarden, die sedert 1658
de enige in Altona was met het koninklijke privilege om te mogen drukken. In 1672 begon hij
met het uitgeven van zijn kranten. Naast de Altonaische und Extraordinaire Relation gaf hij twee-
maal per week de op heel Duitsland gerichte Europäische Relation uit en enige tijd later ook de
Europäische Fama. De Löw was lidmaat van de gereformeerde gemeente van Altona, zie voor
zijn activiteiten als uitgever, Hoffmann, ‘Politik und Geistesleben in Altona’, pp. 46-51.

167 X-2, brief 20 (16-11-1673), p. 66.
168 Ibidem, pp. 66-67; XI, p. 6 (N). Het is niet duidelijk hoe de zaak afliep. In december 1673 ver-

scheen een advertentie voor Gezeugnis der Waarheit in de Oprechte Haerlemsche Courant (23-12-
1673) met de mededeling dat het werk ook in Hamburg te koop was bij Samuel König
(Koninck), boekverkoper in de Domkerk.

169 KBK, Thott 500, f. 301 (29-11-1674). Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 74r-75r (7/17-12-1674) aan J.C.
Hase; LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 275v-278v: ‘Responce de damlle Anthonnette Bourignon sur deux
actes receues de la Court en date du 8e de Mars 1675’.

170 Vgl. X-2, brief 40 (23-2-1677), p. 156: ‘Je l’ay toûjours tenue sécrete jusqu’a ce que le Duc me fit
dire que je luy devois répondre, afin de voir si Burchardus avoit eu raison ou point, de m’ac-
cuser’.

171 XIX, brief 98 (1-11-1675) aan J.C. Hase, p. 364 (N); Vgl. XV-2, brief 16 (14/24-12-1674, Ms
UBA/BLO), XIX, brief 114 (18-4-1676), p. 410 (N) en X-2, brief 40 (23-2-1677), p. 156. Bourignon
maakt in het voorwoord van Probier-Stein gewag van de toestemming van de hertog, zie ‘Kurt-
zer Vorbericht An die Stands-Persohnen und Gelahrten’, pp. *2r-v.

172 Zie ook hoofdstuk 7.
173 LAS, Abt. 11, nr. 646, f. 19, p. 6r (Husum, 27-1-1674).
174 UBL, Ms BPL 246 (z.p. z.j. [ca. 1676]). Volgens een aantekening op het manuscript is de brief

echter nooit verzonden, waarschijnlijk omdat Von Griffenfeld in 1676 in ongenade viel.
175 XIV-1, pp. 331-332 (N).
176 Vgl. voor Rothe, die in 1672 eerst hevig tegen Lodewijk XIV en vanaf 1674 ook tegen Willem

III ageerde, Frijhoff, ‘Prophétie et société’, pp. 314-322.
177 Zie bijvoorbeeld IX-2, ‘Voor-reden’, p. *[5+2]r; XVII-1, brief 1 (z.j. [1678]), pp. 110-114.
178 XVII-1, brief 1 (z.j. [1678]), pp. 110-111.
179 KBK, Thott. 500, f. 301 (29-11-1674).
180 XVII-1, p. 112; vgl. XV-1, voor-reden, p. 60 (N).
181 XIV-1, p. 15 (N), zie ook p. 17 (N).
182 Ibidem, ‘Dedicatie’, p. 19 (N). Vgl. voor de door Bourignon gevolgde praktijk, hoofdstuk 6.
183 BLO, Add Ms A 97, f. 75r (7/17-12-1674[5]) aan J.C. Hase. Hij moest het werk in het Duits vertalen.
184 XIV-1, p. 248 (N).
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185 Ibidem, p. 33 (N), ‘Dedicatie’, pp. 9, 13-14 (N); XI, ‘Bericht aan den Leser’ van J.C. Hase, p. 31 (N);
XIII-1, brief 19 (3-4-1674) aan Rachelius, p. 167; X-2, brief 40 (23-2-1677), p. 156.

186 XIV-1, p. 35 (N). Vgl. VIII-4, brief 5 (z.j. [nov. 1673?]) aan Snijders, p. 23 [32].
187 LAS, Abt. 7, nr. 3130, f. 283r-284v: brief van Bourignon aan Christiaan Albrecht (12-3-1675).
188 XI, p. 45 (N).
189 Vgl. G. Thils, ‘La notion de catholicité de l’Église à l’époque moderne’, Ephemerides theologicae

Lovanienses XIII (Leuven 1936), pp. 5-73; H. Berkhof, De katholiciteit der kerk (Nijkerk 1962), p. 10.
190 IX-2, ‘Voor-reden’, p. *5r (N).
191 Het Symbolum apostolicum (de ‘twaalf artikelen’) geldt ook als de geloofsbelijdenis van de

protestantse kerken. Hiervan luidt het negende artikel: ‘Credo [...] et unam, sanctam eccle-
siam catholicam’. De kern van deze belijdenis dateert uit de tweede eeuw. Pas aan het eind van
de vierde eeuw vinden we de toevoeging ‘catholicam’. Luther verkoos hier als vertaling het in
zijn ogen neutralere maar weinig zeggende ‘christliche’, zie J.N. Bakhuizen van den Brink,
‘Credo sanctam ecclesiam catholicam’, NAKG n.s. 42 (1958), pp. 194-226, aldaar 209-215.

192 De hier geciteerde versie is ook door Franken afgeschreven en maakt deel uit van de kopij van
La Pierre de Touche, UBA Ms V G 10 b. Vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 184r: een wat betreft spelling
enigszins afwijkende versie van dezelfde geloofsbelijdenis, met in het opschrift de toevoeging
‘dans la Cour de Gottorp’.

193 XIX, brief 78 (18-3-1675) aan J.C. Hase, p. 302 (N).
194 Ibidem. Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 101r (9-5-1676) aan Swammerdam en Van de Velde.
195 BLO, Add Ms A 97, f. 94v (12-4-1676) aan Swammerdam en Van de Velde. Het stuk moest

samen met de catalogus van haar geschriften worden afgedrukt. Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 101r
(9-5-1676) aan Swammerdam en Van de Velde.

196 Zie voor Poiret ook hoofdstuk 12 en bijlage D-1.
197 De toelichtingen werden zonder vermelding van Poirets naam gepubliceerd, zie bijvoorbeeld

IX-2, pp. **r-v: ‘Bericht over de Belijdenis des Geloofs, en wegens de Cataloge der gedrukte
Boecken van Juffr. A.B., ondert. ‘Een Minnaar der Waarheit’; pp. **2r: ‘Openbare Belijdenis
des Geloofs en Relige’. Vgl. voor de concepttekst, UBA, Ms V G 12: ‘Avis sur la Profession de
Foy’ [hs Poiret].

198 MacEwen, Antoinette Bourignon, pp. 166-169. Hij citeert naast de Franse tekst (pp. 176-177) ook
de Engelse versie (pp. 166-167), omdat deze een belangrijke rol speelde in de theologische con-
troverse over Bourignons gedachtegoed in Engeland en Schotland aan het begin van de acht-
tiende eeuw. Vgl. Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 81 en 266-267. Lieboldt, ‘Antoinette
Bourignon’, p. 198. Van der Does, Antoinette Bourignon, pp. 105-106.

199 Perez Zagorin, Ways of Lying. Dissimulation, Persecution, and Conformity in early modern Europe
(Cambridge Mass., Londen 1990).

200 Zie bijv. VIII-4, brief 5 (z.j. [nov. 1673?]) aan Snijders, p. 20: ‘Car vous vous persuadez, comme
je vois en la vostre, que je contredis aux principaux points de la Religion Chrétienne: & que je
dis de bouche & par écrit, que le Bapteme n’est point nécessaire; & que je suis politique & dis-
simulée à la façon des Mennonistes’.

201 Zie voor de strategische manoeuvres van Christiaan V in de aanloop en het conflict zelf, Her-
mann Kellenbenz, Holstein-Gottorff, eine Domäne Schwedens. Ein Beitrag zur Geschichte der norddeut-
schen und nordeuropäischen Politik von 1657-1675 (Leipzig 1940), pp. 203-231.

202 Ibidem, pp. 220-221.
203 XIX, brief 89 (1-7-1675, Ms UBA) aan Tiellens. Vgl. III-2, brief 9 (8-7-1675, Ms UBA/BLO) aan

dezelfde. Eerder al schreef zij hem over de consequenties van de afgekondigde oorlog tegen
Zweden, XV-2, brief 23 (21-6-1675, BLO, Ms Add 96, f. 285v). De betreffende passages zijn uit
de kopij geschrapt en dus niet in druk verschenen.

204 III-2, brief 11 (12-7-1675, Ms UBA) aan Noels. Zie ook III-2, brief 12 (23-7-1675, Ms BLO) aan
Tiellens. Ook deze passages werden geschrapt.

205 III-2, brief 12 (23-7-1675, Ms BLO) aan Tiellens.
206 Kellenbenz, Schleswig, p. 35.
207 XIV-2, brief 15 (z.j. [april 1676]) aan Schrader, p. 119 (F) en p. 105 (N).
208 X-2, brief 45 (23-4-1677, Ms UBA) aan Tiellens (dat de broeders in Sleeswijk moeten weigeren

om de aan de vrije huizen opgelegde (ploeg)schatting en inkwartiering te betalen); X-2, brief
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47 (22-5-1677) aan Knyphausen, p. 195; UBA, Ms III A 32 n1: brief van Van de Velde (Sleeswijk,
24-5-1677) aan Bourignon (over de dreigementen indien de schatting niet betaald werd); UBA,
Ms III A 31 c: verzoekschrift van Bourignon (z.p. z.j. [1677]) aan de Deense koning Christiaan V
ter bevestiging van de vrijstelling van imposten en inkwartiering [UBA, Ms III A 32 o concept
(autograaf!)]; X-2, brief 57 (17-8-1677), p. 222; UBA, Ms III A 32 o: ‘Relaes van de broeders haer
bejegening in Schleeswijk’ aan graaf Von Rantzau (z.p. [Sleeswijk] z.j. [1678]) met een specifi-
catie van de kosten van de vernielde en door de ‘Ober-auditeur’ geconfisqueerde goederen
(waaronder linnengoed, gereedschap, een houwdegen, een paar nieuwe pistolen met holsters,
landkaarten, boeken, een Franse bijbel met beslag (ter waarde van 12 rijksdaalders), het reken-
boek van Van de Velde en zijn ‘memoirboeck met silver beslag’). Zie ook NSA, Dep. IV, II a 7,
omslag 8: brief van Bourignon (30-1-1678) aan Knyphausen over het onrecht dat de broeders
in Sleeswijk is aangedaan; X-2, brief 58 (5-2-1678, Ms UBA) aan Poiret en X-2, brief 60 (19-7-
1678) aan de in Sleeswijk achtergebleven broeders, p. 232. Vgl. Kellenbenz, Schleswig, p. 136.

209 XIV-2, brief 15 (z.j. [april 1676]) aan Schrader, p. 119 (F) en p. 105 (N).
210 Bourignon gaf hun geld mee en stuurde nog een kredietbrief na, zie BLO, Add Ms A 97, f. 91v,

92av (8-4-1676 o.s.). Later bood Ortt aan om de kosten van hun reis voor zijn rekening te
nemen, zie BLO, Add Ms A 97, f. 96v (15-4-1676).

211 BLO, Add Ms A 97, f. 91r-v (1-4-1676 o.s.) aan Van de Velde en Swammerdam. Een week later
herhaald in haar brief van 8-4-1676 aan hen, zie BLO, Add Ms A 97, f. 91v. Zie voor de geheim-
houding ook XIX, brief 117 (3-6-1676, Ms BLO) aan Tiellens, f. 303r: ‘personne n’at besoing de
sçavoir ce que nos freres ont esté faire a coppenhagen’.

212 Bourignon stelde (met hulp van Tiellens) een officieel rekest op dat zij naar Kopenhagen
stuurde, zie BLO, Add Ms A 96, f. 360r: kopie verzoekschrift (in het Frans) aan de koning
(Hamburg z.j. [april 1676]) met als bijlage de tekst van haar geloofsbelijdenis. Swammerdam
en Van de Velde kregen opdracht om uit te zoeken of het rekest in het Frans of in het Duits
zou moeten worden ingediend, zie BLO, Add Ms A 97, f. 95r (12-4-1676 o.s.).

213 BLO, Add Ms A 97, f. 95 v. (15-4-1676) aan Swammerdam en Van de Velde.
214 Ibidem, f. 94v (12-4-1676) en f. 98[99]r (26-4-1676) aan Swammerdam en Van de Velde.
215 Joachim Whaley, Religious toleration and social change in Hamburg 1529-1819 (Cambridge, etc. 1985),

p. 23; zie voor de relatie tussen Ministerium en overheid, pp. 25-30.
216 Zie voor Schmeuser, bijlage D-1. Zie voor zijn niet bij name genoemde zwager, X-2, brief 51

(16-6-1677), p. 208. Mogelijk ging het om magister [Henricus?] Elmenhorst, zie [Poiret], Gehee-
le leven, p. 472. Vgl. Hans Bruhn, Die Kandidaten der hamburgische Kirche von 1654 bis 1825. Album
Candidatorum (Hamburg 1963), p. 88, nr. 26: magister Henricus Elmenhorst (1632-1704).

217 XIII-1, brief 33 (13-8-1676) en brief 34 (31-8-1676). Von Buchwald nam daarmee de plaats in van
Johann Adolf Kielmann von Kielmannsegg, die op 8 juni 1676 in Deense gevangenschap was
overleden.

218 Kellenbenz, Schleswig, pp. 36-39. Pas met het akkoord van Altona in 1689 kreeg de hertog zijn
rechten en bezittingen terug.

219 XIX, brief 130 (23-2-1677), p. 471; IX-2, ‘Voor-reden’, p. *5r (N).
220 X-2, brief 55 (24-7-1677) aan J.C. Hase, p. 214. Vgl. XIX, brief 130 (23-2-1677), p. 471 (N). Zie ook

Pierre Poiret, La paix des bonnes ames dans tous les partis du Christianisme, sur les matiéres de religion,
& particuliérement sur l’Eucaristie. Où l’on répond aussi à un article de l’onziéme des Lettres Pastorales,
opposé aux Avis Charitables publiés depuis peu, & que l’on a joints ici, avec quelques autres pieces qui con-
cernent ce sujet (Amsterdam: Theodore [Dirk] Boeteman, 1687), p. 213.

221 Aldus het ooggetuigenverslag van Poiret, Geheele leven, pp. 474-475 (hij spreekt over woensdag
12 juni, maar volgens de Juliaanse kalender was dat een dinsdag). Zie ook X-2, brief 50 (15-6-
1677) aan De Lindt en van de Velde, pp. 204-206, brief 52 (18-6-1677), p. 210 en brief 55 (24-7-
1677) aan J.C. Hase, pp. 214-215; XVII-1, brief 1 (z.j. [1678]), p. 111.

222 X-2, brief 50 (15-6-1677) aan de vrienden in Sleeswijk (= KB, Ms 78 C 44, f. 7r [handschrift 
Poiret]). Bourignon droeg Tiellens op een door zijn vrienden in Hamburg te ondertekenen
getuigenis op te stellen waarin zij verklaarden dat zij hem kenden. Deze verklaring diende
vervolgens aan de senaat te worden aangeboden.

223 Volgens [Poiret], Geheele leven, p. 475 kreeg Bourignon de boeken niet meer terug.
224 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 13: kopie brief van Margaretha Schmeuser aan Knyphausen (Ham-
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burg, 30-7-1680): ‘das vor ethlicher Zeith als Anthonette hir wahr, von der Oberheit die sie
suchen liessen, night nach dem Spinhause gebracht wurde [...] hette sie mein Man nicht wegh
gebracht’. Zie ook X-2, brief 49 (14-6-1677), p. 204. Vgl. [Poiret], Geheele leven, p. 473.

225 X-2, brief 50 (15-6-1677). Vgl. KB, Ms 78 C 44, f. 7r.
226 BLO, Add Ms A 97, f. 110 (26-5-1676) aan Swammerdam en Van de Velde. Bourignon had gewei-

gerd akkoord te gaan met de door de koning gestelde voorwaarde dat zij haar geschriften niet
op zijn grondgebied mocht verspreiden, zie XIV-2, brief 25 (15/25-4-1675) aan Schrader, p. 166
(N).

227 Zie voor Knyphausen, Udo von Alvensleben, Die Lütetsburger Chronik. Geschichte eines friesischen
Häuptlingsgeschlechts (z.p. 1955), pp. 133-152. Zie ook bijlage D-1.

228 Zie hoofdstuk 11 en bijlage D-1.
229 X-2, brief 46 (Hamburg, 27-4-1677) aan Knyphausen, p. 187.
230 X-2, brief 45 (23-4-1677) aan Tiellens, p. 184.
231 Lütetsburg c.a. was in het testament van Unico Manninga (1529-1588) tot een fideï-commis

gesteld, maar op een zodanige manier dat zijn oudste kleinzoon Tido zu Inn- und Knyp-
hausen (1582-1638) al beducht was voor de twisten die dit in de toekomst met zich mee zou
brengen. In 1632 won hij hierover advies in bij Hugo de Groot, die het recht van de oudste
man op straat (Enno Willem (1586-1656)) boven dat van de oudste afstammeling (Enno Adam
(1611-1654), de zoon van Dodo I zu Inn- und Knyphausen (1583-1636) en de vader van Dodo II)
stelde. De faculteiten van Rostock en Keulen en tal van Duitse rechtsgeleerden sloten zich
later hierbij aan. Toen de zaak voor de Duitse keizer werd gebracht, besliste deze in 1677 bij
vonnis volgens de Duitse opvatting en werd Dodo II als de rechtmatige eigenaar erkend. Deze
beslissing werd vervolgens weer aangevochten, omdat Dodo I destijds vanwege schulden de
hulp had ingeroepen van Enno Willem, zijn broer, die daarop Lütetsburg in pand nam,
behield en vanaf 1636 bewoonde, evenals zijn zoon Rudolf Willem en kleinzoon Haro Caspar
(tot 1677), zie Von Alvensleben, Lütetsburger Chronik, pp. 108-109, 120-125, 133; W.J.J.C. Bijle-
veld, ‘Genealogie van het geslacht Von Innhausen und Knyphausen in de Nederlanden’, De
Nederlandsche Leeuw 53 (1935), pp. 161-171, aldaar 166-167.

232 Knyphausen maakte zich, door zich te beroepen op het Summepiskopat in zijn heerlijkheid,
ook sterk voor de bouw van een gereformeerde kerk in Norden, zie Menno Smid, Ostfriesische
Kirchengeschichte (z.p. 1974), pp. 343-344.

233 Von Alvensleben, Lütetsburger Chronik, pp. 135-137. Vgl. Smid, Ostfriesische Kirchengeschichte,
p. 391.

234 Het was dus niet zo dat Bourignon uit eigener beweging naar Oost-Friesland was gekomen
en vervolgens aan Knyphausen asiel had gevraagd, zoals Von Alvensleben, Lütetsburger
Chronik, pp. 135-136 stelt.

235 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 19: kopie uit het protocol van Lütetsburg, p. 65.
236 XIX, brief 139 (10-7-1677), p. 511 (N). De naam van Poiret is geschrapt. Vgl. NSA, Dep. IV, II a 7,

omslag 3: brief van Bourignon aan Knyphausen (12-10-1677); [Poiret], Geheele leven, p. 480.
237 XIX, brief 139 (10-7-1677), p. 511; NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 1: gedrukte ‘Profession de Foy’.

Hierop is het volgende aangetekend: ‘praes. Lützburgh den 29. Junij 1677 + vrijgeleid 1 July
1677’. Vgl. II a 7, omslag 19: ‘Desideratae Copie von Anthoinette wegen aus dem Lutz. proto-
collo’. Zie ook NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8 (29/9-6/7-1677), (4-7-1677), (5-7-1677), (26-7-1677)
aan Knyphausen.

238 BLO, Add Ms A 97, f. 148r (30-8-1677) aan Scheffer; XIX, brief 160 (29-2-1678) aan Chateau-
vieux, pp. 568-569 (N).

239 III-2, brief 32 (z.j. [4-12-1677]), pp. 160-161.
240 VIII-4, brief 15 (21-8-1677) en 16 (21-9-1677) aan Scheffer; BLO Add Ms A 97, f. 148r (30-8-1677)

aan Scheffer; XIX, brief 149 (30-10-1677) aan Knyphausen, pp. 539-540 (N); III-2, brief 32 (z.j.
[4-12-1677]) aan Wagener, pp. 159-160; XIX, brief 160 (29-2-1678) aan Chateauvieux, pp. 568-
569 (N).

241 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 19: daartoe op 2-8-1677 opgemaakte overeenkomst tussen Knyp-
hausen en Bourignon. Hierin werd bepaald dat hij de kosten voor de inheemse en zij die voor
de uitheemse armen en zieken op zich zou nemen. Het gasthuis genoot alle exempten en pri-
vileges. Zie ook NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 2: ‘Lützburger Gasthauses fundatio und regle-
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ment vom 2/12-8-1677 mit der an Jgfr. Anthoinette Bourignon aufgetragener Direction’,
ondertekend door Knyphausen; XIX, brief 166 (8-2-1679) aan Knyphausen, pp. 583-584 (N) en
het op 17-3-1679 opgestelde contract tussen Bourignon en baron en barones Knyphausen,
afschrift in GAA, PA 612, 586.

242 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8 (12-2-1678): brief van Bourignon aan Knyphausen; zie ook XIX,
brief 167 (16-2-1679), p. 499 (F). MacEwen, Antoinette Bourignon wist niet van het bestaan van
deze heerlijkheid bij Rijsel. Niettemin meende hij wel te weten waarom Bourignon zich
‘Madame de la Porte’ noemde: ‘a symbolic name [...] indicating that she opened the Kingdom
to her disciples’ (p 171, noot 1).

243 Knyphausen noteerde hun aankomst in zijn agenda, NSA, Dep. IV, III h 44: ‘Tagebuchartige
Aufzeichnungen’, 1677 (5, 8 Septemb.).

244 III-2, brief 32 (z.j. [4-12-1677]), p. 159: ‘N.N.’ staat voor de keizer, zo blijkt uit de kopij.
245 XIX, brief 166 (8-2-1679) aan Knyphausen, p. 583 (N).
246 Zie hiervoor ook hoofdstuk 7.
247 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 6 (15-11-1677) aan Knyphausen.
248 Zie hoofdstuk 16.
249 XIX, brief 181 (29-7-1680), p. 621 (N).
250 [Poiret], Geheele leven, p. 559.
251 X-2, brief 70 (27-9/7-10-1680), p. 266: ‘J’avois ordonné de loüer à Amsterdam quelque maison à

l’écart, de laquelle je ne sortirois jamais, afin de demeurer inconnue’.
252 Noch Bourignon noch Poiret noemt de naam van deze kennis. Bourignon bericht dat hij geen

Frans verstond en een vrouw had die hem verhinderde om God te volgen, zie X-2, brief 70
(29/7-9/10-1680). Naar alle waarschijnlijkheid doelde zij op de gewezen apotheker Jan van
Someren en diens echtgenote Sophia Wischa, die een aantal jaren eerder uit eigener beweging
contact met haar gezocht hadden (zie voor hen, bijlage D-1).

253 [Poiret], Geheele leven, pp. 563-564. Vgl. echter ADN, Série B-1, Parlement de Flandres te Douai,
8 B 3824, nr. 11: kopie getuigenis van François de Bragelongue, Osnabrück, 3-1-1681 [niet 1680]
(notaris Joannes Gerardus Schlaet; vert. uit het Duits): overleden ‘dernier jour d’octobre’ (=31
oktober). Opvallend is dat er dus geen eenduidigheid bestaat over de sterfdatum. Dit doet
vermoeden dat Bourignon in de nacht van 30 op 31 oktober stierf.

254 KB, Ms 78 C 44, f. 71-72: geautoriseerde kopie notariële getuigenis van Ewoud de Lindt,
Amsterdam, 18-12-1680 (not. Nicolaes Brouwer).

255 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 12: afschrift testament van Antoinette Bourignon, Lütetsburg 
17-10-1679: ‘sans aucune pompe ou appareil le plus simplement que faïre se peut’. Vgl. [Poiret],
Geheele leven, p. 563. Mogelijk verklaart dit waarom in de door mij geraadpleegde begraafboe-
ken van Franeker geen verwijzing naar haar begrafenis te vinden is.

hoofdstuk 5

1 Woordt Godts, p. 26. Vgl. hoofdstuk 1 en 2.
2 Zie o.a. VII-3, pp. 65, 66, 68 (F).
3 IV-1 [1ste dr.], brief 1 (3-1-1664) aan Coriache, p. 3 (N).
4 Vgl. hoofdstuk 6 en 7.
5 Zij betitelden zichzelf als ‘profeten’. Ook in godsdienstsociologische zin kunnen zij als zoda-

nig getypeerd worden omdat zij ‘krachtens een persoonlijke openbaring een religieuze heils-
waarheid verkondigen’. Vgl. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, in: Gesamtausgabe I/22-2, ed. Kip-
penberg, p. 188, zie ook p. 177.

6 Vgl. hoofdstuk 11 en 16.
7 Vgl. hoofdstuk 4.
8 Vgl. hoofdstuk 2, noot 85. Bourignon zou vanaf 1670 wel pogingen ondernemen om het

exemplaar dat in handen was van Lambert, terug te krijgen, zie III-1, brief 56 (8-7-1670), p. 144
(N).

9 Zie voor een vergelijkend overzicht van de chronologie van La Parole de Dieu en Sa vie extérieure,
bijlage II.

10 Vgl. hoofdstuk 1.
11 Vgl. hoofdstuk 3 (Haarlems pact). Zie ook hoofdstuk 11.
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12 Vgl. hoofdstuk 1.
13 XIII-2 [1ste dr.], brief aan een oratoriaan (25-4-1669), p. 38 (N).
14 Ibidem, zie ook p. 32 (N).
15 IV-1 [1ste dr.], brief 1 (3-1-1664), p. 1 (N).
16 Uyterlijk leven, p. 188. Vgl. voor de rol van contrastfiguren, hoofdstuk 1.
17 Uyterlijk leven, p. 193.
18 IV-4 [2de dr.], brief 4 (20-3-1671), p. 37 (N).
19 IV-1 [1ste dr.], ‘Aen de Edele, Groot-achtbare Heeren Schepenen der Stad Amsterdam’, p. *3r en

‘Bericht aen den Leser’, p. *5v.
20 IV-4 [2de dr.], brief 4 (20-3-1671), p. 37 (N).
21 Vgl. Robert R. Wilson, Sociological approaches to the Old Testament (Philadelphia 1984), pp. 68-71.
22 Zie bijv. XIX, brief 64 (10-9-1674) aan J.C. Hase, pp. 228-229 (N).
23 Vgl. KB, Ms 78 C 44, f 13-14 (20-4-1668) aan Comenius (=V-1, brief 6): ‘il [God, MdB] m’a

tousiours enseigné de mettre hors de mon esprit toutte sorte d’images, et des lectures, et des
speculations ; afin de rendre mon ame simplement vuïde pour recevoir l’influence du S
esprit, nuëment’.

24 Michel de Certeau, ‘L’illettré éclairé’, in: idem, La Fable mystique, XVIe-XVIIe siècle (Parijs 1982),
pp. 280-329.

25 Willem Frijhoff, ‘Autodidaxies, XVIe-XIXe siècles. Jalons pour la construction d’un objet histo-
rique’, Histoire de l’education 70 (1996), pp. 5-27, aldaar p. 26. Vgl. ook hoofdstuk 13.

26 VIII-4, brief 5 (z.j. [nov. 1673?]) aan Snijders, p. 22.
27 XIII-1, brief 2 (21-8-1671), p. 20. Zie ook XI, p. 2 (N).
28 Woordt Godts, p. 141. Vgl. hoofdstuk 1.
29 Vgl. V-1 [2de dr.], brief 8 (20-4-1668) aan Comenius, p. 89 (N): ‘Daer konnen wel menschen zijn,

die de toekomende saken voorseggen; maer sy zijn daerom geen Propheten Godts, noch van
hem gesonden, aengesien de Prophetie een geestelijke Gave is, die geene deugden toebrengt
aen de ziel die daer van is ingenomen [...], wanneer het niet word geoeffent, om de willen
Godts te volbrengen’.

30 XVII-3, pp. 153-154 (N).
31 Ibidem, p. 154. Vgl. hoofdstuk 3.
32 XIX, brief 21 (29-12-1669) aan Gael, pp. 55-56 (N). Zie ook XVII-3, pp. 152-153 (N).
33 XIX, brief 67 (12/22-10-1674) aan J.C. Hase, p. 245 (N).
34 XIV-1, pp. 317-318 (N).
35 Ibidem, p. 318. Vgl. VI-1 [1ste dr.], brief 14 (7-8-1666) aan De Cort, p. 218 (N).
36 P. Adnès, ‘Visions’, in: DS XVI (1994), k. 949-1002. Augustinus werkte zijn classificatie van

visioenen uit in boek XII van De genesi ad litteram en onderscheidde daarbij drie typen:
lichamelijke (waargenomen door het lichaam en de zintuigen), geestelijke (bevatten een
‘geestelijk beeld’) en intellectuele visioenen.

37 XIV-1, pp. 318-319 (N).
38 Woordt Godts, p. 45. Zie ook hoofdstuk 1.
39 In Sa vie extérieure rept Bourignon met geen woord over de kwestie.
40 VI-1 [1ste dr.], brief 1 (18-8-1669), p. 18 (N).
41 IV-4 [2de dr.], brief 4 (20-3-1671), p. 37 (N).
42 Zie ook hoofdstuk 4.
43 XIII-1, brief 6 (1-4-1672) aan Reinboth, p. 61.
44 Vgl. Christine de Pizan (ca. 1365-ca. 1430), Le livre de la Cité des Dames (1404-1405), ed. M.C.

Curnow (2 dln. 1975, vertaald in modern Nederlands met inleiding door Tine Ponfoort [1984],
Amsterdam 1995); Marie le Jars de Gournay (1565-1645), die de gelijkheid van man en vrouw
verdedigde in De l’égalité des hommes et des femmes (1622), ed. Constant Venesoen, Textes
Littéraires Français (Genève 1993), pp. 49, 56.

45 De vrouwenlof maakte deel uit van de zogeheten Querelle des Femmes, het vroegmoderne lite-
raire debat over de vermeende aard van vrouwen, zie Simone Veld, ‘Vrouwenstemmen in een
mannendebat’, Historica 21 (1998), pp. 9-11. Vgl. Joan Kelly, ‘Early feminist theory and the 
Querelle des Femmes, 1400-1789’, Signs. Journal of women in culture and society 8 (1982), pp. 4-28.

46 XIII-1, brief 6 (1-4-1672) aan Reinboth, p. 43; de Nederlandse vertaling is afkomstig uit De leere
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van Jfr. Antonette [sic] Bourignon verdedigd (Amsterdam 1701), p. 275.
47 Joke Spaans, ‘Negenveertig Haarlemse Mirjams. Over het aandeel van vrouwen in de moei-

lijkheden rondom de lutherse predikant Conrad Vietor’, NAKG n.s. 67 (1987), pp. 1-14, aldaar 8,
12-13; Mirjam de Baar, ‘Van kerk naar sekte. Sara Nevius, Grietje van Dijk en Anna Maria van
Schurman’, De Zeventiende Eeuw 7 (1991), pp. 159-170, aldaar 160.

48 XIII-1, brief 6 (1-4-1672) aan Reinboth, p. 43. Judith en Esther figureerden in de zestiende
eeuw zowel in de vrouwenlistenreeksen als in de canon van voorbeeldige vrouwen en werden
tot in de zeventiende eeuw veelvuldig afgebeeld, zie Yvonne Bleyerveld, ‘Hoe bedriechlijck dat die
vrouwen zijn’. Vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlanden circa 1350-1650 (z.p. 2000), pp.
179-211, 213-217. Zie voor afbeeldingen van Judith, Esther en Abigaïl als navolgenswaardige
vrouwen op haardstenen en -platen en tegels uit de Nederlanden, T.G. Kootte, De Bijbel in huis.
Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw (Utrecht, Zwolle 1991), cat.nrs. 18,
19, 50, 60b.

49 XIII-1, brief 6 (1-4-1672) aan Reinboth, p. 44.
50 De volledige titel van Fells traktaat luidt: Womens Speaking Justified, Proved and Allowed of by the

Scriptures (Londen 1666). In 1989 verschenen twee nieuwe uitgaven: de ene editie is verzorgd
door Christine Rhone (Pythia Press Londen) en de andere door Christine Trevett (Quaker
Home Service Londen).

51 Zij doelde op 1 Kor 11,5.
52 Vgl. XIII-1, brief 6 (1-4-1672) aan Reinboth, p. 44. Voor de ruimte voor charisma en profetie in

de eerste christengemeenten, zie G. Rouwhorst, ‘Charisma of orde? De plaats van profeten en
profetie binnen het kader van de vroegchristelijke liturgie’, in: Broeyer en Honée (red.), Profe-
tie en godsspraak, pp. 26-37.

53 Vgl. XIII-1, brief 6 (1-4-1672), p. 93. Bourignons gebruik van het begrip ‘femme forte’ doet
opnieuw vermoeden dat zij op een of andere manier bekend was met de traditie van de vrou-
wenlof.

54 XIV-1, p. 330 (N).
55 XI, p. 97 (N). Vgl. XIII-1, brief 6 (1-4-1672), p. 62; XIV-1, p. 272 (N): ‘Want ik weet wel, dat ik een

enkel menschelijk Schepsel ben, gelijk als alle d’andere menschen, voortgekomen uit den ver-
dorven klomp van Adam. Ende ik noem my geen Prophetesse/noch Apostel/noch de Maget
Maria/noch ook God selfs niet; gelijk desen Burchardus segt: Maar ik verklaar my, te wesen een
swak Schepsel gelijk alle d’andere. Aan dewelke nochtans, God sijn Licht der Waarheit geson-
den heeft, om dat aan de menschen deelachtig te maken’.

56 XI, p. 110 (N).
57 Vgl. Irwin, ‘Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon’.
58 XIV-2, brief 6 (11-9-1679), p. 48. Vgl. XIX, brief 130 (23-2-1677), p. 470 (N) en XIX, brief 133 (21-4-

1677), p. 486 (N).
59 Vgl. Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz, pp. 322, 456.
60 Zie IV-1, brief aan een prelaat over Mt 24 (Rijsel, Palmzondag 1665).
61 XIV-2, Verscheide fragmenten nr. 8, pp. 246-249: ‘Gedenkbriefken’ (z.j.); VII-1, p. 350 (N); XIX,

brief 2 (28-12-1664) aan De Cort, p. 7 (N).
62 VI-1, brief 12 (Gent, 15-1-1666). Na het bombardement van Brussel door de Fransen onder lei-

ding van Villeroi (1695) gaf Jacques Le Roy de betreffende brief opnieuw uit onder de titel 
Praedictio Anthoniae Bourignon de vastatione urbis Bruxellarum per ignem (Amsterdam: H. Wetstein
en Brussel: H. Fricx, 1696). Voorin nam hij een korte levensbeschrijving van Antoinette Bouri-
gnon op (ontleend aan het biografische woordenboek van Moréri).

63 Zie ‘La description de l’Antichrist. En vers’, UBA, Ms V G 9 e, ten dele door mij geciteerd in
hoofdstuk 6. Vgl. Woordt Godts, p. 175; XIX, brief 2 (28-12-1664) aan De Cort, p. 7 (N).

64 Vgl. hiervoor hoofdstuk 3.
65 XIV-2, brief 11 (15-11-1679), p. 83 (N).
66 V-2 [1ste dr.], brief 2 (9-3-1668), p. 20 (F).
67 Ibidem. De Labadie daarentegen had in zijn Reformation de l’église (1667) nog betoogd dat hij

geloofde in het gevestigde kerksysteem, zie Saxby, Quest for the New Jersualem, pp. 145-146, 149,
154. Bourignons standpunt ging Comenius te ver, zie XII, getuigenis 33, pp. 266-267 (F):
‘extrait’ (27-3-1668).
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68 Vgl. V-1 [2de dr.], brief 5 (10-4-1668) aan Comenius, pp. 67-70 (N) en brief 8 (20-4-1668) aan
dezelfde, p. 83 (N).

69 XIV-2, brief 11 (15-11-1679), p. 83 (N).
70 De Franse tekst is te vinden in XVIII-1, p. 296.
71 XVIII, brief 29 (24-8-1671) aan Taube, p. 164.
72 Zij doelde hier op Mt 24,11: ‘Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een

dwaalspoor brengen’ en Mt 24,24: ‘Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan,
en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uit-
verkorenen op een dwaalspoor te brengen’ (Willibrordvertaling).

73 BLO, Add Ms A 96, f. 145r. (z.j.). Vgl. XIX, brief 67 (12/22-10-1674) aan Hase, p. 245 (N); III-2,
brief 37 (20-8-1678) aan Poiret, p. 182.

74 XIX, brief 21 (29-12-1669), pp. 55-56 (N). Zie ook V-1, brief 8 (20-4-1668), p. 83 (N); X-2, brief 34
(1-11-1674), pp. 121-122. Vgl. Stuart Clark, Thinking with demons. The idea of witchcraft in early
modern Europe (Oxford 1997), pp. 375-388, waar hij o.a. een relatie legt tussen millenarisme, de
zuivering van het kwaad en de ontdekking van en jacht op heksen.

75 Zie bijv. XIX, brief 160 (29-2-1678) aan Chateauvieux, p. 571 (N).
76 Zie bijv. XIV-2, brief 8 (9-10-1680), p. 62 (N): ‘of schoon vele persoonen de Duivels Magie heb-

ben, soo worden ’er doch seer weinig gevonden, die de Goddelijke Magie hebben, gelijk die is,
met welke my Godt heeft begenadigt’. Vgl. hoofdstuk 16.

77 X-2, brief 34 (1-11-1674), p. 122.
78 Zie hoofdstuk 14.
79 Deze houding is tevens een mooi voorbeeld van wat de Amerikaanse socioloog en auteur van

When prophecy fails, Leon Festinger, cognitieve dissonantie genoemd heeft, zie de theoretische
analyse van de verschillende soorten reacties op onvervulde profetieën in Leon Festinger,
Henry W. Riecken en Stanley Schachter, When prophecy fails. A social and psychological study of a
modern group that predicted the destruction of the world [1956] (New York 1964), pp. 3-6, 216. Vgl.
Robert P. Carroll, When Prophecy failed. Reactions and responses to failure in the Old Testament prophe-
tic traditions (Londen 1979), pp. 86-128.

80 BLO, Add Ms A 97, f. 140v (20-4-1677) aan J.C. Hase. Zoals gewoonlijk gaf Bourignon niet aan
op welke bijbelplaats zij zich hiervoor baseerde. Vgl. overigens Daniël 24,4, waar voorspeld
was dat de wederkeer van Christus op aarde voorafgegaan zou worden door een periode waar-
in ‘velen [...] onderzoek [zullen] doen, en de kennis zal vermeerderen’, zie Frijhoff en Spies,
Bevochten eendracht, p. 289.

81 Zie Bertrand de la Coste, Demonstration de la Quadrature du Cercle, qui est l’unique couronne et le
principal sujet de toutes les Mathematiques (Hamburg 1677) [verbeterde uitgave van een 4o druk
uit 1666?]; vertaald in het Nederlands als Klaar Bewijs, van het Quadraat des Cirkels (Amsterdam:
Pieter Arentsz., 1677) en opgedragen aan Antoinette Bourignon.

82 Voor de door de Staten-Generaal en de Staten van Holland in de zeventiende eeuw uitgeloof-
de beloningen voor het oplossen van het vraagstuk van de lengtebepaling, zie C.A. Davids,
Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen
1585 en 1815 (diss. Rijksuniversiteit Leiden; Amsterdam, Dieren 1986), pp. 69-74 en 129-131. La
Coste behoorde niet tot de personen die zijn uitvinding presenteerde aan de Staten-Generaal
van de Republiek der Verenigde Nederlanden of aan de VOC.

83 Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, pp. 289-290.
84 XIX, brief 61 (30/9-7/8-1674) aan J.C. Hase, p. 220 (N).
85 XIX, brief 64 (10-9-1674) aan J.C. Hase, p. 228 (N).
86 XIV-2, Verscheide fragmenten, ‘Saken van Onderwysing I. Begin van een Geloofs-onderwijsing’,

p. 221.
87 XV-1, p. 158 (N).
88 Ibidem.
89 In Persécutions du juste, waarin de brieven gebundeld zijn die Bourignon vanuit Sleeswijk-Hol-

stein en Hamburg aan haar volgelingen schreef, is het zelfs het centrale thema.
90 In dit opzicht is er een parallel te ontwaren met de identificatie van zwarte vrouwen met

Jezus, zie hiervoor bijv. Doreen Hazel, Dochters van Cham. Theologie vanuit womanistisch perspec-
tief (Gorinchem 1998).
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91 BLO, Add Ms A 96, f. 218r (z.j. [29-11-1673]) aan Jan van Someren. Vgl. XVIII-1, brief 11 (29-11-
1673).

92 Twaelf lasteringen, pp. 76-77.
93 In hoofdstuk 15 zal ik uitvoerig ingaan op dit zogeheten geestelijk moederschap van Bouri-

gnon.
94 V-2 [2de dr.], brief 14 (21-6-1668), p. 165 (N).
95 XIX, brief 92 (16-8-1675), p. 347 (N). Bijbelverwijzingen ontbreken, maar het is duidelijk dat

Bourignon hier een toespeling maakte op 1 Kor 4,10.
96 In 1668 had zij in haar Uyterlijk leven, pp. 188-189 nog geschreven: ‘De tijdelijke goederen dien

ik heb, zijn my aange-erft van mijne Ouders, of wel vermeerdert door de Vruchten dien ik
niet konde verteren noch ook weg geven, om dat ik geen ware Armen genoeg gevonden heb,
noch vrome menschen die in noodt waren’. De schenkingen aan het armenhuis in Rijsel deed
zij in 1670 en 1671, maar hieraan gaf zij in haar geschriften geen ruchtbaarheid.

97 Bourignon doelde hier waarschijnlijk op het gesprek tussen Jezus en de rijke jongeman, zie
Mt 19,21 en Lc 18,22.

98 XIX, brief 92 (16-8-1675), p. 347 (N). Vgl. Uyterlijk leven, pp. 193-194.
99 XIX, brief 92 (16-8-1675), p. 349 (N).
100 VI-2, brief 9 (26-12-1670) aan Van de Velde, pp. 81-82 (N).
101 Ibidem. Vgl. IV-4 [2de dr.], brief 25 (9-2-1671) aan de echtgenote van Jelle Aedes, p. 234 (N): ‘Het

is een geringe saak, een Moeder, dry Susters en twee Broeders te verlaten: om daar voor hon-
dert vout te genieten in dese Weerelt, en in ’t toekomende het Eeuwig Leven’.

102 Zie bijv. XV-2, brief 16 (14/24-12-1674, Ms UBA/BLO) aan J.C. Hase; III-2, brief 30 (31-5-1677),
p. 149.

103 IV-4 [2de dr.], brief 2 (24-1-1671), p. 21 (N).
104 Zie V-1, brief 3 (30-3-1668) aan Comenius. Vgl. V-2, brief 2 (9-3-1668) aan De Labadie.
105 XIX, brief 160 (29-2-1678) aan Chateauvieux, p. 571 (N). Vgl. XIX, brief 127 (31-1-1677) aan Bode,

p. 455 (N): ‘[...] als zijnde het Middel, waar van God sich wil bedienen, om sich over den Men-
schen van Goeden wille sijn alder-grootste en Laatste Barmheyd [sic] uyt te storten. En ’t is door
het middel deser Geschriften, dat het Evangelium sijns rijks door de gantsche Weereld zal gepre-
dikt worden’; BLO, Add Ms A 96, f. 314r (4-12-1677) aan Bode: ‘[...] le principal, des desseins de
Dieu, est de faire precher l’Evangile de son regne par tout le monde, au moyen de mes ecrits’.

106 IV-4 [2de dr.], brief 2 (24-1-1671), p. 21 (N). Bourignon doelde hier op Lc 16,13.
107 Ibidem.
108 Zie bijv. de in III-1 opgenomen brieven aan Nicolas Lambert.
109 BLO, Add Ms A 96, f. 217r-v (z.j. [29-11-1673]) aan Jan van Someren. Vgl. XVIII-1, brief 11 (29-11-

1673).
110 BLO, Add Ms A 96, f. 229v (5-8-1675) aan Jan van Someren. Vgl. XV-2, brief 24 (5-8-1675).
111 Ibidem.
112 BLO, Add Ms A 96, f. 218r (z.j. [29-11-1673]) aan Jan van Someren.
113 Ibidem.
114 Zie bijv. XIX, brief 164 (19-11-1678), p. 579 (N).
115 XIII-1, brief 19 (3-4-1674), pp. 167-168. Zie voor Rachelius, bijlage B, noot 46.
116 XI, p. 98 (N). Vgl. XIV-1, pp. 117-123 (N).
117 VI-2 [2de dr.], brief 1 (18-8-1669) aan De Cort?, pp. 56-57, 64-67 (N).
118 Ibidem, p. 65 (N). Vgl. X-1, p. 98 (N): ‘Want Christus is niet verdeelt, ende en kan niets strijdigs

in sig hebben, gelijk men hoort soo veel verscheidene gevoelens, van soo velerhande Religies,
in het selfde Christendom’.

119 XVII-3, p. 42 (N).
120 Niklas Luhmann, Funktion der Religion (Frankfurt am Main 1982).

hoofdstuk 6

1 Zie Mack, ‘Women as prophets during the English Civil War’; Purkiss, ‘Producing the voice,
consuming the body’.

2 XVII-3, p. 69 (N).
3 Vgl. Sue Wiseman, ‘Unsilent instruments and the devil’s cushions: authority in seventeenth-
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century women’s prophetic discourse’, in: Isobel Armstrong (red.), New feminist discourses. Criti-
cal essays on theories and texts (Londen, New York 1992), pp. 176-196. Zie ook Petroff, Medieval
women’s visionary literature, pp. 23-25.

4 Riet Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de
vroegmoderne tijd: 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar (Amsterdam 1997), pp. 281-288.

5 Maaike Meijer, In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie (Amsterdam 1996), p. 38.
6 Linda Anderson, ‘At the threshold of the self: women and autobiography’, in: Moira Monteith

(red.), Women’s writing. A challenge to theory (Brighton 1986), pp. 54-71, aldaar 59. Vgl. Heilbron,
Writing a woman’s life. Zij stelt dat het patriarchaat het type verhalen dat over vrouwen verteld
kan worden, bepaald heeft en dat vrouwelijke autobiografen zich bij het schrijven van hun
levensverhaal altijd moeten verhouden tot de in de samenleving vigerende verwachtingen
over hoe dat leven zou moeten zijn.

7 Gillian T.W. Ahlgren, ‘Visions and rhetorical strategy in the letters of Hildegard of Bingen’,
in: Cherewatuk en Wiethaus (red.), Dear sister, pp. 46-63.

8 Weber, Teresa of Avila, pp. 50-64. Vgl. Gillian T.W. Ahlgren, Teresa of Avila and the politics of
sanctity (Ithaca, Londen 1996), pp. 67-84.

9 Monteiro, Geestelijke maagden, p. 267.
10 Vgl. hoofdstuk 1. Op de minnedichten kom ik later in het hoofdstuk nog terug.
11 IV-2 [2de dr.], brief 5 (5-3-1668), p. 45 (N).
12 Ibidem.
13 Ibidem, p. 46.
14 XIV-1, p. 310 (N).
15 BLO, Add Ms A 96, f. 250r-v (26-10-1674) (=XIX, brief 68 (26-10-1674), p. 248 (N)). Vgl. IV-4 [2de

dr.], brief 2 (24-1-1671), p. 12 (N): ‘dat ik aan vele menschen schrijf [...] door het middel der Lich-
ten die hy my geeft’; IV-4 [2de dr.], brief 24 (21-1-1671), p. 222: ‘[...] den invloet der Lichten
Godts, [...] die in myn Ziel vallen in soo grooten overvloet dat ik niet tijts genoeg kan hebben
om die te beschrijven’.

16 Zie bijv. IV-4 [2de dr.], brief 24 (21-1-1671), p. 222 (N); VI-2 [2de dr.], brief 27 (27-3-1671), p. 221
(N).

17 XIX, brief 99 (29-11-1675), p. 366 (N).
18 Ibidem.
19 IV-4 [2de dr.], brief 10 (23-1-1671), p. 93 (N).
20 IV-3 [2de dr.], brief 19 (28-9-1664), p. 114 (N).
21 X-2, brief 64 (27-11-1679), p. 249.
22 IV-1 [1ste dr.], brief 2 (1-1-1666[5]), p. 5 (N). Zie voor de datering, bijlage B-1.
23 Vgl. Katharina M. Wilson, Medieval women writers (Manchester 1984), p. ix: ‘For medieval

women as well as men, literary productivity goes hand in hand with the opportunity for edu-
cation, at least a modicum of scholarly idleness, access to materials needed for her work, some
financial independence, patronage in social, religious, or financial form, and (sometimes in
lieu of all the above) religious or political zeal.’

24 IV-3 [2de dr.], brief 1 (9-7-1670), p. 6 (N).
25 XII, getuigenis 27 (Frederik Franken), p. 57 (N).
26 [Poiret], Geheele leven, p. 390.
27 XII, getuigenis 27 (Frederik Franken), p. 35 (N).
28 Ibidem.
29 Vgl. de wijze waarop de zeventiende-eeuwse weesjongen Evert Willemsz in 1622 zijn mystie-

ke ervaringen op schrift stelde, Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., pp. 54, 252. Frijhoff atten-
deert op een schilderij uit 1619 dat zich in het Stedelijk Museum Alkmaar bevindt en getiteld
is ‘Onderricht der wezen’ (p. 269). Hierop is een onderwijssituatie afgebeeld waarbij kinderen
gebruikmaken van een schrijfplankje.

30 XII, getuigenis 27 (Frederik Franken), p. 59 (N).
31 Ibidem, p. 57 (N). Vgl. IV-3 [2de dr.], brief 1 (9-7-1670), pp. 5-11 (N).
32 Zie o.m. VI-2 [2de dr.], brief 27 (27-3-1671), p. 220 (N); XIX, brief 65 (30-9-1674) aan Tiellens, p.

232 (N); XIX, brief 68 (26-10-1674) aan J.C. Hase, p. 249 (N); III-2, brief 9 (8-7-1675, Ms UBA)
aan Tiellens: ‘[...] je n’ay personne pour les copiër ou translater. Ewoudt estant allé en Noord-
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strand, et Francque ne vient pas ici: s’escusant sur sa debilité, Et Van de Velde ne peut laisser
la maison seul au temps de guerre’ (vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 168r-v); XIV-2, brief 25 (15/25-4-
1676) aan Schrader, p. 165 (N).

33 BLO, Add Ms A 97, f. 75r (7/17-12-1674 [niet 1675]) aan Hase. Dit dicteren van de brieven kan
verklaren waarom het Frans soms fonetisch gespeld is. De brieven werden overigens wel door
Bourignon persoonlijk ondertekend, zie bijv. KBK, Ms G.K.S. 1480, 4o (23-3-1677) aan Tous-
saint Gelton (met lakzegel). De brief zelf is door Ewoud de Lindt geschreven.

34 Uit een eveneens overgeleverde inventaris van Bourignons brievenarchief, van de hand van
Swammerdam, blijkt dat zij deze manuscripten zorgvuldig bewaarde in diverse koffers en
kastjes, zie BLO, Add Ms A 96, f. 205r-206v.

35 UBL, Ms BPL 246: brieven aan Jan Swammerdam, Christoffel Weijlandt en Peter Schumacher
von Griffenfeld (op de achterzijde ‘non envoiez’); KB, Ms 121 D 3/6: brief aan de vrouw van
Jelle Aedes (9-2-1671); NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brieven van Bourignon aan baron en baro-
nes zu Inn- und Knyphausen (1677-1680).

36 Hiervan zijn er slechts zeven in druk verschenen (zie voor de vindplaatsen in Bourignons
werken, bijlage B-1).

37 Poiret ondernam later een vergeefse poging om het manuscript terug te vorderen, zie X-1,
‘Avis’, pp. (.)5v, (.)7v. Thans berust het manuscript in Det Kongelige Bibliotek te Kopenhagen
(signatuur G.K.S. fol., nr. 151b).

38 Vgl. Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., pp. 323-326.
39 NSA, Dep. IV, II a 7: brief van Bourignon aan Knyphausen (5-6-1677), handschrift Poiret,

ondertekening en P.S. van de hand van Bourignon. Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 75r (7/17-12-1674
[niet 1675]) aan Hase: ‘[...] mon escriture qui est defectueuse dans l’orthographie’.

40 Deze datum is zowel in het manuscript als in de in 1672 verschenen Nederlandse editie ver-
meld, zie X-1, p. 420 (N).

41 Vgl. William James, The varieties of religious experience. A study in human nature [1902], Martin E.
Marty (ed.) (Harmondsworth 1985), pp. 478-479. In dit verband citeert hij ook Bourignon: ‘“I
do nothing but lend my hand and spirit to another power than mine”’. Volgens James ver-
wijst dit citaat echter niet naar ‘automatic writing’ maar naar inspiratie. Zie ook Frijhoff,
Wegen van Evert Willemsz., p. 324.

42 De volledige titel luidt Anthoniette Bourignon Ontdeckt, Ende Haeren Geest geopenbaert uyt haere
Vruchten, den Geest Godts niet te zijn, klaerlijck bewesen uyt haere eygen Schriften (Amsterdam 1671).
Voor Furly, zie Hull, Benjamin Furly. Vgl. voor Bourignons relatie met de quakers, hoofdstuk 3.

43 UBA, Ms III A 32 f: brief van Reynier Jansen (z.j.) aan Benjamin Furly. Tevens verzocht hij Furly
het bewijs te leveren voor de beschuldiging aan Bourignons adres op pagina 38 van zijn boekje
‘als datse over hooft en ooren Lecht procedeeren met pattin’ [Patin, de op Noordstrand gestatio-
neerde Mechelse oratoriaan die haar aanspraak op de erfenis van De Cort betwistte, MdB].

44 Zie hoofdstuk 4.
45 Op 1 november stuurde zij het manuscript naar Hase om het door hem in het Duits te laten

vertalen, zie X-2, brief 34 (1-11-1674), p. 122. Volgens BLO, Add Ms A 97, f. 35v e.v. dateert de
betreffende brief van 3/13-8-1674.

46 BLO, Add Ms A 97, f. 170vv (z.j. [1675]).
47 Zie VIII-4, brief 7 (23-1-1675, Ms UBA) aan Hase.
48 Zie UBA, Ms V G 10 c2, f. 1-74 [78]: handschrift van Swammerdam, met correcties van De

Lindt; bij f. 1-8 heeft Bourignon zelf aangetekend: ‘notice de franque sur le livre burchardus’;
bij f. 13-18: ‘accusation de burchardus contre Ab avec les responce quelle faict sur les 76
poin[ts]’.

49 Zie bijv. XIX, brief 35 (27-6-1672), p. 97 (N): ‘Amicus segt; Dat het gene men ’t liefst doet, men
dat moet laten; en ’t gene men ’t meest bemind, dat moet men haaten’.

50 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 64 (N); VIII-4, brief 7 (23-1-1675), p. 29.
51 Vgl. Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., p. 322, zie ook pp. 316-317. Vgl. ook de door hem geana-

lyseerde lees-en schrijfpraktijk van een geletterde leek uit het zeventiende-eeuwse Woerden,
Willem Frijhoff, ‘Leven, horen, lezen, schrijven. Omgaan met teksten in het werk van Aert
Jansz. van Rijnevelshorn’, in: M. Bruggeman e.a. (red.), Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber ami-
corum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam 1996), pp. 218-236.
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52 De Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa 1500-1727 (’s-Gravenhage 1954) zou hierbij als uit-
gangspunt kunnen dienen.

53 XIX, brief 182 (19/29-7-1680), p. 628 (N). Bourignon doelt hier op Hnd 5,1-11. Ananias was lid
van de eerste christengemeente in Jeruzalem en gehuwd met Saffira. Hij verkocht een stuk
grond en pretendeerde dat hij de opbrengst hiervan in zijn geheel in de kas van de gemeen-
schap van Jezus’ volgelingen stortte. In werkelijkheid had hij maar een deel afgedragen. Zij
hadden tegen God gelogen. Als straf hiervoor werden hij en zijn vrouw ter plekke door een
mirakel gedood.

54 X-2, brief 30 (april 1674), pp. 99-100. Zie voor andere voorbeelden ook VI-2 [2de dr.], brief 34
(4/14-8-1671), p. 276 (N) en XIX, brief 35 (27-6-1672), p. 97 (N).

55 IX-2, brief 13 (23-8-1676), pp. 189-190 (N). Bourignon verwijst hier naar Mt 10,38-39.
56 In 1666 al verzorgde Bourignon zelf een uitleg van de hoofdstukken 24 en 25 van het 

Matteüsevangelie (opgenomen achter IV-1).
57 Ontleend aan Van der Does, Antoinette Bourignon, pp. 116-117.
58 Denis Amelote had van de Franse geestelijkheid opdracht gekregen om de Schrift in het Frans

te vertalen, te beginnen met het Nieuwe Testament, ‘comme le plus important & le plus
necessaire’. Zijn officieel goedgekeurde vertaling verscheen in drie delen (1666, 1667, 1670) en
moest de Port-Royal-editie van het Nieuwe Testament (1667) naar de achtergrond dringen,
zie Chambers, Bibliography II, viii. Van de hier opgenomen fragmenten zijn alleen Mc 8,24 
en 1 Kor 13,2 in de later door Amelote uitgegeven perikopen te vinden, zie Les Epistres et 
Evangiles, avec les oraisons propres, qui se lisent à la Messe, aux Dimanches & aux Festes de l’Année, selon
l’usage du Missel Romain. Par le R. Pere D. Amelote, Prêtre de l’Oratoire, Docteur en Theol. (Parijs z.j.
[1690]).

59 Zie o.a. III-1, brief 40 (maart 1640): ‘Spreuken Salomons’ hoeft Lambert haar niet toe te sturen;
IV-4, brief 28 (27-2-1671), p. 250 (N): ‘Ik sou wel lachen gelijk Sara deed, soo een Engel my
quam seggen dat ik vele Kinderen sal hebben’ [Gn 18,9-15]; ‘dewijl de Schriftuur segt, “dat
d’Onvruchtbare meer kinderen sal hebben, dan sy die den Man heeft”’ [Js 54,1].

60 IX-2, brief 6 (11-11-1675), p. 126 (N).
61 Zie bijv. XIV-2, brief 10 (26-8-1676) aan Chateauvieux, p. 77 (N); IX-2, brief 6 (11-11-1676[5]) aan

Van de Walle, p. 125 (N); XIV-2, brief 11 (15-11-1679) aan Faber, pp. 82-83 (N).
62 XIX, brief 104 (17-12-1675), pp. 379-380 (N).
63 V-2 [2de dr.], brief 13 (166[8]), p. 78 (N). Zie ook VII-1, 26ste samenspraak, p. 205 (N); IX-2, brief

6 (11-11-1675), p. 125 (N).
64 Zie Woordt Godts, p. 54; III-4, p. 147 (N).Vgl. hoofdstuk 1. In verschillende brieven refereerde

Bourignon aan deze eerste lezing van het Nieuwe Testament zonder de naam van Van der
Burch te noemen. Zij volstond met de mededeling dat het zeker twintig jaar geleden was dat
zij in de Schrift gelezen had, zie o.a. IX-2, brief 6 (11-11-1675), pp. 125, 128 (N).

65 XI, p. 39 (N).
66 Vgl. wat Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., pp. 314-350 in dit verband te berde brengt over de

omgang van Evert Willemsz. met de bijbel. Deze zeventiende-eeuwse weesjongen groeide
echter op in een protestantse cultuur en dus in een leefwereld die doortrokken was van de
tale Kanaäns.

67 Zie hoofdstuk 1. Vgl. Amelote, Epistres et Evangiles, dat ook in de Zuidelijke Nederlanden ver-
spreiding vond.

68 Vgl. XIV-2, brief 10 (26-8-1676), p. 77 (N): [de Schrift] ‘welke mijne ziel in haer wesen besit,
sonder de letter van nooden te hebben’; zie ook V-2 [2de dr.], brief 13 (166[8]) aan Serrarius, p.
78 (N).

69 XI, pp. 39, 128 (N).
70 XIX, brief 3 (19-4-1665), p. 8 (N). Vgl. VI-1 [2de dr.], brief 10 (Rijsel, 23-11-1674 [sic (1664?)]), p.

156: ‘Het is langen tijd dat ik het Nieuw Testament niet gelesen heb; maer op uw versoek heb
ik ’t genomen om het 13. Capittel van de gelijkenissen op te soekken, daar van gy my schrijft’.

71 V-2 [2de dr.], brief 13 (166[8]) aan Serrarius, p. 78 (N).
72 XIII-1, brief 16 (17[15]-2-1674) aan Christiaan Albrecht, p. 136: ‘et méme le Nouveau Testament

qu’il [Kirchmann] prit en ma chambre’. Vgl. X-2, brief 46 (27-4-1677) aan Knyphausen, p. 188:
‘et a pris méme un Nouveau Testament que j’avois en ma chambre’. Onbekend is of het hier
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om de Leuvense versie, de Amelote-vertaling (1666-1670) of Bible de Mons (1667) ging; vgl.
Chambers, Bibliography II, vii-viii.

73 BLO, Add Ms A 96, f. 253v (z.j. [na september 1674]): ‘[...] de gereformeerden, die eenige din-
gen daar verandert hebben om haare dwalingen staande te houden’. Bourignon wist echter
ook dat de rooms-katholieken verschillende vertalingen van het Nieuwe Testament tot hun
beschikking hadden. Zo refereerde zij in een van haar brieven aan de Bible de Mons: ‘een Nieuw
Testament [...] overgeset door de Fransche Jansenisten’, zie VI-1 [2de dr.], brief 4 (15-5-1669),
p. 125 (N).

74 Zie bijv. haar repliek aan het adres van Berckendall, XI, p. 39 (N): ‘Want ik bedien my van geen
lesen’.

75 Voor Tauler (ca. 1300-1361), zie o.a. IX-2, brief 15 (15-7-1676), p. 243 (N): ‘Gy sult moeten uw
A.B.C. leeren, gelijk als Taulerus dede, van een ongeleert mensche, die hem alle dingen leerde,
soo wel geestelijk als wereldlijk’; XI, p. 95 (N), waar AB verwijst naar ‘het leven en de Leering
van Taulerus’ en verhaalt hoe hij zich liet bekeren door een ‘ongestudeert Man’ van wie hij
‘het A.B.C. der Deugt wilde leren’. Voor Catherina van Siena (1347-1380), zie o.a. XI, pp. 164-
165 (N); XIX, brief 132 (20-4-1677), p. 403 (F) en p. 478 (N): La Vie de Ste. Catharine de Sienne. Voor
Vincent Ferrier (1350-1419), zie o.a. VI-1 [2de dr.], brief 10 (23-11-1664), p. 181 (N) en XI, p. 8. Voor
Thomas à Kempis (1379/80-1471), aan wie de Imitatio Christi wordt toegeschreven, zie o.a. VI-1
[2de dr.], brief 4 (15-5-1669), p. 126 (N): ‘nieuwe druk’ van Thomas à Kempis; XIV-2, brief 18
(13/23-9-1680), pp. 115-116 (N): ‘met een boeksken in een hoeksken’. ‘Thomas à Kempis raed sulks
aen weereldsche menschen, die haer lust scheppen in de vermakelijkheden van de weereld;
om haer alsoo van dese ydelheden af te trekken’; XIV-1, ‘Dedicatie’, p. 19 (N): ‘Ik heb wel
gekend de Schriften van eenen Thomas à Kempis’; XIX, brief 58 (1-5-1674), pp. 197-198 (N):
‘Het welk Thomas à Kempis van sigh selfs seyde; Dat hy nooit was onder de Menschen gegaan, of hy
keerde minder [als een] Mensch wederom’; XIX, brief 154 (28-12-1677), p. 553 (N): ‘gelijk als Thomas à
Kempis segt; Dat niet te voorderen in de Deugd, is daar in te rug wijken’. Voor Johann von Staupitz
(ca. 1468-1524), auteur van o.a. Ein Büchlein von der Nachfolgung des willigen Sterbens Christi, zie de
verwijzing naar een extract of kopie uit een van zijn traktaten in de door Swammerdam opge-
maakte inventaris van Bourignons archief: ‘Jan de Staupice’, ‘Iesus of de liefde Gods’ (21 capit-
tels), BLO, Add Ms A 96, f. 204r, nr. 35. Naar alle waarschijnlijkheid ging het om al dan niet in
het Nederlands vertaalde stukken uit Jesus ou de l’Amour de Dieu. Petit Traité composé par Jean de
Staupice Doc. et A. D.S. P. a S. traduit en François, door Poiret vertaald en opgenomen achter zijn
Franse vertaling in zijn uitgave van Theologia Deutsch (Amsterdam: Hendrik en Dirk Boom,
1676). Voor Theresia van Avila (Teresa de Ahumada y Cepeda, 1515-1582), zie o.a. XIX, brief 41
(1672), p. 119 (N): ‘Men verhaalt, dat de Moeder Theresa weenden wanneer sy haar Voedzel
ging nemen, en seyde: Moet men dan altoos het Ambacht der Beesten doen?’; III-2, brief 27 (16-3-
1677), p. 137: ‘la chanson de Thereze, qui dit: Je chancelle à touts point. Je veux, je ne veux
point, d’un inconstant courage’; BLO, Add Ms A 96, f. 139r-v: ‘Van Theresa’ (citaten en positief
oordeel over haar geschriften). Voor Franciscus van Sales (1567-1622), zie BLO, Add Ms A 96, f.
202r, nr. 10: ‘Den Wegh ter Saligheid’ (in het Frans) van Franciscus van Sales (‘synde een
Extract, uyt een seer out catholyk boek’).

76 VI-1 [2de dr.], brief 14 (7-8-1666) aan De Cort, p. 184 (N): ‘Aengaende de Historie van Taulerus; ik
heb die noyt gelesen’. Vgl. echter VI-1 [2de dr.], brief 4 (15-5-1669), p. 126 (N): ‘Men ontsegt ook
in onse quartier de werken van Joannes Taulerus, en ik geloof dat hy in de rechte waerheid was’;
XIV-1, ‘Dedicatie’, p. 19 (N): ‘Ik heb wel gekend de Schriften van [...] Thaulerus’.

77 XIX, brief 22 (8-6-1671), p. 59 (N); zie ook XII, getuigenis 29 (De Lindt), pp. 80, 81 (N). Vgl. ech-
ter XIX, brief 25 (15/25-4-1676), p. 165 (N) waaruit blijkt dat Bourignon zich van een ‘derde
persoon’ bediende om aan haar geadresseerde brieven in het ‘Duits’ te lezen.

78 XIX, brief 22 (8-6-1671), p. 59 (N). Zie ook XVII-3 [ca. 1677], p. 151: ‘Hy [Quirinus Kuhlman]
steelt de woorden en uitdrukkingen uit de Schriften van Jacob Böhme, gelijk een iegelijk
soude konnen doen die de Wercken van desen Böhme komt te lesen of na te schrijven’.

79 Van der Wall, Mystieke chiliast, p. 48.
80 Zie XII, getuigenis 29 (De Lindt), pp. 78, 79, 80, 81, 82, 129 (N): verwijzingen naar ‘de dry Prin-

cipien’ van Boehme (cap. 3, cap. 25); brief van 24-4-1624, opgenomen achter ‘Sleutel-Bloem, of
het Boeksken der Boete’; eerste brief aan Paulus Keym; achtste ‘Sendbrief’; brief aan Carel van
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Enderen; 18. Sendbrief; 38. Brief (alleen in het Hoogduits gedrukt); Van ’t drievoudige leven des
menschen; Mysterium Magnum, oder Erklärung über das erste Buch Mosis [1623]; ‘Antwoort over de
40. vragen van de ziel’; ‘Enochiaanse Leven [...] waar van den hoog-verlichte Jacob Böhme soo
veel van schrijft’; BLO, Add Ms A 96, f. 320r-v: brief van De Lindt aan Swammerdam (23-10-z.j.
[1677?]). De Lindt schrijft hierin dat hij alle boeken van ‘J.B.’ heeft (5 boeken ‘in groot quarto
[...] int hollants [...] ende rest heb ik int hooghduyts’).

81 Al in Gezeugnis der Waarheit (1673) betoogde Bourignon dat God de mens geheel volmaakt
geschapen had, dat hij de mannelijk en de vrouwelijke natuur in zich had en dat deze eerste
Adam een mens had voortgebracht (de tweede Adam) met wie God zich verenigd had: Jezus
Christus, die God en mens ‘te samen is’. Zie ook XIV-1, pp. 99-101 (N); XVII-3, pp. 236-237: ‘[...]
Maar na dat Godt aan Adam, de Heerschappy over d’andere Schepselen gegeven hadde, soo
misbruikten hy suks [sic], stellende sijn genegentheden op deselve, in plaats van die alleen
voor God te bewaren. En desen Afval van Adam, maakte dat Godt, Adam in twee partien ver-
deelde; alwaar hy voor sijn Zonde geheel volmaakt was, en alleen bequaam sijns gelijken
voort te brengen’; XIV-2, brief 6 (11-9-1679), p. 50 (N) en brief 7 (20-5-1680), pp. 57-59 (N).
Bourignon baseerde haar theorie over de tweeslachtige Adam op Gn 1,27, zie XVI-4, p. 156 (N).
Vgl. [Poiret], Geheele leven, p. 491.

82 Gibbons, Gender in mystical and occult thought, p. 181. Zie voor de doorwerking van Boehmes leer
in Bourignons gedachtegoed ook E. Schering, ‘Adam und die Schlange. Androgyner Mythos
und Moralismus bei Antoinette Bourignon. Ein Beitrag zum Einfluss Jakob Böhmes auf das
französische Geistesleben’, Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 10 (1958), pp. 97-124;
Aurnhammer, Androgynie, pp. 153-157 ; Kolakowski, Chrétiens sans Église, pp. 657-658, 668 en
713, noot 151.

83 XIX, brief 22 (8-6-1671), pp. 59-60 (N).
84 [Poiret], ‘Preface apologétique’ in: Vie de Damlle Antoinette Bourignon, p. 86.
85 XIV-2, brief 3 (1-1-1677), p. 37. In XIV-2, brief 1 (9/19-4-1675), p. 9 (N) geeft Bourignon een volle-

dige beschrijving van Adams uiterlijk voor de zondeval omdat God haar de ‘heerlijken stant’
waarin de mens geschapen was, had laten zien: ‘Hy had een lichaem van de selfde gestalte
schier als de huidensdaegsche menschen, dat doorschijnend, helder en glanssig was, sonder
eenige duisterheden, waer in men dwersch door sijne ingewanden alle de bewegingen en
werkkingen der selve kost onderscheiden. En het bloed liep daer in als met kleine Rivierkens,
het water boven het vlees, en de wind roerde haer met een rechte mate, alle nae haer middel-
punt trachtende, door een seer schoone en aengename maet-slag. Alles was van soo schoone
en levendige verwen, dat de natuur geen diergelijkke sou konnen vertoonen; en soo vernuftig
uitgewrocht en voltoit, dat geen Konstenaers die souden konnen namaken. En het lichaem
was van soo soeten en lieffelijken reuk, dat alle de reukwerkken des weerelds ten dien aensien
maer stinkken. Daer quam ook uit dit lichaem soo soeten klank, door het loopen van sijne
wateren, van sijne winden, en van sijn bloed, dat het gehoor daer door lieffelijk gevleit wierd’.

86 XIV-2, brief 7 (20-5-1680), p. 57 (N); zie ook XIV-2, brief 8 (9-10-1680), pp. 64-65 (N); XVII-3, pp.
236-237 (N).

87 Nadrukkelijk stelde Bourignon dat Eva niet geschapen was uit Adams rib, XIV-2, brief 7 (20-
5-1680) aan Chateauvieux, p. 58 (N): ‘[...] wijl Godt de vrouw niet geschapen heeft, maer haer
geformeert uit de stoffe van Adam: en een schepping is, een saek uit niets voort te brengen;
maer een formering is, een saek voort te brengen uit een stoffe die al gemaekt was. Soo dat
Godt het lichaem van Eva gemaekt heeft uit de lijfmoeder Adams, en niet uit eene van sijne
ribben, gelijk men gemeenelijk gelooft’.

88 Vgl. Clasina Manusov, ‘Het geheim van de Goddelijke Sophia. Vroeg-christelijke sporen in de
geschriften van Gottfrid Arnold, Jan Luyken en Jane Leade’, in: G. Quispel (red.), Gnosis. De
derde component van de Europese cultuurtraditie (Utrecht 1988), pp. 185-203; Ruth Albrecht, ‘“Der
einzige Weg zur Erkenntnis Gottes”. Die Sophia-Theologie Gottfried Arnolds und Jakob 
Böhmes’, in: Verena Wodtke (red.), Auf den Spuren der Weisheit. Sophia – Wegweiserin für ein neues
Gottesbild (Freiburg, Basel, Wenen 1991), pp. 102-117.

89 Zie voor Bourignons vertrouwdheid met Vie des saints (Het Leven der Heyligen): Woordt Godts, p.
172 (‘En selfs heb ik meenigmaal in ’t Leven der Heyligen vermerkt, dat de gene die het selve
beschreven hadden, niet Heylig geweest waren, om dat sy meenigmaal hare Onvolmaakthe-
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den hebben gepresen’). Voor verwijzingen naar La legende [Les vies] des Pères Eremites of Leven der
Vaderen in de Woestijne, zie o.a. XIX, brief 74 (7-1-1675), p. 288 (N); XIX, brief 170 (19-6-1679), p.
601 (N); X-2, brief 39 (25-11-1676), p. 151; XVII-3, p. 125 (N); IX-2, brief 13 (23-8-1676), pp. 191-192
(N): ‘Oud-vaders, d’Hermiten van Egipten en die van Thebaiden’, ‘gelesen (..) in wat voor ang-
stige benaauwdheden [...] geleeft hebben [...] Want men leest van een jongen Nieuwling,
wiens Meester hem soo hard gevallen was, dat men gelooft hy daar van gestorven is’; IV-3,
brief 9 (1/5-10-1669), pp. 85-86: historie van een ‘Jongeling, die Klein Jan was genoemt’; VI-1
[2de dr.], brief 1 (18-8-1669), p. 114 (N): ‘eenen H. Paulus Eremijt’ [=Vita S. Pauli, MdB]. Vgl. voor
gebruik van exempla: XV-1, pp. 10, 38 (N).

90 Zie VI-1 [2de dr.], brief 1 (18-8-1669), p. 114 (N); XIX, brief 53 (11-9-1673), p. 184 (N); XIX, brief 79
(29-3-1675), p. 307 (N). Vgl. [Poiret], Geheele leven, p. 187: verwijzing naar Vie de S. Antoine (Leven
van Antonius). Zie ook hoofdstuk 1.

91 XIX, brief 79 (29-3-1675), pp. 307-308 (N). Vgl. G.J.M. Bartelink (ed.), Athanase d’Alexandrie, Vie
d’Antoine (Parijs 1994) 12, 1-2 (pp. 167-168). Hierin wordt overigens niets meegedeeld over de
innerlijke afweging die Antonius volgens Bourignons versie zou hebben gemaakt.

92 XIX, brief 85 (19-4-1675), p. 333 (N).
93 Verwijzingen naar de lotgevallen van Andreas in XIV-1, p. 172 (N); de bekering van Bruno in

VI-1 [2de dr.], brief 8 (25-1-1665), p. 141 (N); het leven van Franciscus in XVII-1, p. 116 (N), XIX,
brief 78 (18-3-1675), p. 302 (N) en brief 120 (20-6-1676), p. 425 (N); lotgevallen van Laurens in
XIV-1, p. 172 (N); La Vie de Ste. Catharine de Sienne in XI, pp. 164-165 (N), XIX, brief 132 (20-4-
1677), p. 403 (F) en 478 (N); VI-1 [2de dr.], brief 10 (23-11-1664), p. 153 (N): ‘de gene, die ten tijde
des H. Vincent Ferrier leefden’.

94 Voor Augustinus, zie o.a. IV-3 [2de dr.], brief 40 (4-9-1666), p. 205 (N), XI, pp. 156 en 175 (N),
XIV-1: ‘historie om te begrijpen wat de drieeenigheid was’, XVII-2, p. 113 (N), XIX, brief 147 (21-
9-1677), p. 535 (N): ‘Ook segt St. Augustinus, Bemind, en doet alles wat dat gy wild’; voor Bernar-
dus, zie XIX, brief 54 (19-12-1673), p. 187 (N). Voor Theresia, zie noot 75.

95 Beiden waren afkomstig uit een koopmansmilieu. Bourignon overwoog in te treden bij de
orde der ongeschoeide karmelietessen, die door Theresia hervormd was. Bourignon liep op
jonge leeftijd van huis weg om de ‘wildernis’ in te trekken, terwijl Theresia in haar jeugd uit
liefde tot God al bedelend naar de Moren wilde trekken. Van Theresia’s autobiografie en
andere geschriften verschenen in de eerste helft van de zeventiende eeuw al verschillende
Franse edities, zie Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa nrs. 5288, 5305, 5306 (1607) en 11805
(1667). Bourignon kan dus langs deze weg met het leven en de denkbeelden van Theresia ken-
nis hebben gemaakt.

96 Zie respectievelijk IV-3 [2de dr.], brief 23, p. 127 (N) en XIX, brief 180 (30-7-1680), p. 620 (N).
97 Zie IV-3 [2de dr.], brief 1 (9-7-1670), p. 9 (N): verwijzing naar twee almanakken, die zij in haar

huis in Amsterdam op een plank heeft staan; BLO, Add Ms A 97, f. 27 (20-6-1676): ‘un almanak’
qui dissoit au temps que je sortois d’Hollande, l’espoux appelle son espouse, et Dieu en veut
estre l’espoux’; XIX, brief 157 (12-2-1678), p. 561 (N): anekdote over de filosoof Diogenes, die op
het aanbod van de keizer [Alexander de Grote] om in ruil voor roem en geld uit zijn ton te
komen, antwoordde: ‘Ik eysch van u geen ander Gunst, dan alleen dat gy van mijn Ton vertrekt,
om dat gy my de SON beneemt, die gy my niet soud konnen geven’. Vgl. voor de voorspellingen,
anekdoten, exempelen in zeventiende-eeuwse almanakken, Jeroen Salman, Populair drukwerk in
de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar (Zutphen 1999), pp. 41-102, 165-209.

98 VIII-4, brief 11 (8-4-1676, Ms UBA) aan Hase; BLO, Add Ms A 97, f. 91v-92a (8-4-1676) aan 
Swammerdam en Van de Velde.

99 Ibidem. Nostradamus (1503-1566) was als hofastroloog verbonden aan het hof van Catharina de
Medici, de weduwe van Hendrik II. Sinds 1560 was hij lijfarts van koning Karel IX. Zijn in
kwatrijnen geschreven profetieën zijn sedert 1555 ontelbare malen herdrukt, vertaald en
becommentarieerd. Tijdens Bourignons verblijf in Amsterdam verscheen bij een van haar
eigen uitgevers o.a. de volgende editie: Les vrayes centuries et prophéties de maistre Michel Nostrada-
mus. Où se void représenté tout ce qui s’est passé, tant en France, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre,
qu’autres parties du monde [...] Avec la vie de l’autheur (Amsterdam: Johannes Janssonius van Waes-
berge en weduwe Elizaeus Weyerstraten, 1668).

100 III-2, brief 22 (16-6-1676) aan Poiret, p. 111.
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101 XIX, brief 116 (31-5-1676), p. 415 (N).
102 Zie bijv. BLO, Add Ms A 97, f. 91r (1-4-1676) aan Van de Velde en Swammerdam: ‘il [La Coste] a

dernierement composé un livre, qui s’appelle recueil mattin contre tous les academies, princi-
palement celle de paris et d’angleterre. par ou il monstre, quil ny a plus de verité dans toutes
leurs estudes, et dit en s’en mocquant, qu’ils sont tous des bandees des badines. Et le preuve sur
argumens solides’. Voor De La Costes wiskundige geschriften, zie hoofdstuk 5, noot 81 en bij-
lage D-1. Tussen de brieven van Bourignon die in de Bodleian Library berusten, bevindt zich
een door Pieter Pietersen ondertekend manuscript, getiteld ‘Die warachtige Const der
Geometrie’! (BLO, Add Ms A 96, f. 8-43). Zie voor de maatschappelijke plaats van de wiskunde
in de zeventiende eeuw, Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, pp. 316-317.

103 Zie ook BLO, Add Ms A 97, f. 27r, ‘extract - 20 Junii’ (z.j. [1676]): ‘Quoij que je dit absolutement
que les Astrologiens, ne sont [...]’.

104 BLO, Add Ms A 96, f. 258v (14/24-12-1674) aan J.C. Hase. Vgl. XV-2, brief 16.
105 XIX, brief 152 (3[30]-11-1677) aan J.C. Hase, p. 547 (N).
106 Zie bijv. IV-4, brief 4 (20-3-1671), p. 41 (N); XV-1, (1-4-1674), pp. 67-68 (N).
107 XIV-1, pp. 87-89 (N).
108 V-1 [1ste dr.], brief 12 (16-8-1668) aan Heidanus, p. 147 (N).
109 IV-3 [2de dr.], brief 1 (9-7-1670), p. 6 (N).
110 Zie XIV-2, Verscheide fragmenten, pp. 220-226 (N): ‘Begin van een Geloofs-onderwijsing. Cate-

chismus Voor de waerachtige Kinderen Godts, Haer onderwijsende wat sy moeten gelooven,
wat sy moeten doen en laten om waerachtige Christenen te zijn, en hoe sy moeten bidden om
Godt te behagen’ [1670]; pp. 228-229 (N): ‘Andere Zegening’ en ‘Danksegging’; p. 254 (N): ‘Het
begin van een Schrift ’t welk sy genoemt had; Regelen van Martha der ware Christenen, om te
leeren alle dingen volgens den wille Godts wel te menageeren’ [1676].

111 Voor de afwegingen die bij het publiceren gemaakt werden, zie ook hoofdstuk 7.
112 Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.), Met en zonder lauwerkrans, pp. 20-22, 54-56 en 64.
113 Ibidem, pp. 421-428. Van haar hand verschenen in het laatste kwart van de zeventiende en het

eerste kwart van de achttiende eeuw drie geestelijke liedboekjes.
114 Een afschrift is te vinden in UBA, Ms III A 31 f1. Het stuk is postuum gepubliceerd in La Parole

de Dieu, pp. 61-65 (N).
115 Zie voor (door De Cort vervaardigde?) afschriften van deze gedichten, UBA, Ms III A 31 f2:

‘Mon dieu, mon doux amour [...]’ (z.j.) en ‘O fille a ce que Je puis voir vous nestes pas bien
resolue’ (z.j.); UBA, Ms III A 31 f6: ‘L’à Dieu au Monde, pour librement servir Dieu a l’air,
adieu monde il faut mourir’ (z.j.). De tekst van ‘Venés Jesus, mon salutaire’ liet Poiret afdruk-
ken in Vie continuée, pp. 65-67. Dit gedicht werd later samen met ‘Adieu, monde, vray pipeur’
in Engelse vertaling door de gebroeders Wesley opgenomen in hun Collection of psalms and
hymns, zie hoofdstuk 18.

116 IV-2 [2de dr.], brief 7 (15-4-1665), p. 65 (N). Postuum gepubliceerd in XVI-1, cap. 23 (verzen
Antichrist) en XVII-3 (‘herstelling der Gemeynte’).

117 Des chatimens universels, du Retablissement de l’Eglise, et du Royaume de Jesus Christ, postuum gepu-
bliceerd in XVII-3, nr. 60 [61], pp. 56 e.v. (F).

118 Naar alle waarschijnlijkheid dateerden de door Swammerdam afgeschreven ‘Geestelijke lied-
kens van Ant. Bourignon’ uit haar Zuid-Nederlandse periode, zie BLO, Add Ms A 96, f. 116r-
119v. Vgl. KB, Ms 78 C 44, f. 55-60: ‘Geestelijke liedtkens van AB’.

119 XIX, brief 158 (26-2-1678), p. 564 (N). Voor Christine Charlotte von Württemberg (1645-1699),
zie Frauenleben im ostfriesischen Raum – gestern und heute. III: Berühmte Ostfriesinnen – bis 1744 (Nor-
den 1993), pp. 72, 76-78.

120 UBA, Ms V G 9 e: A. Bourignon, ‘La description de l’Antichrist. En vers’ (geen autograaf;
handschrift van Van de Velde).

121 XVI-1, pp. 101-113 (F): ‘Description d’une vision Divine touchant la manifestation exterieure de
l’Antechrist, qui regne par tout en Esprit, et dont la decouverte est proche’. Hier ontbreekt
een verantwoording. Die is wel te vinden in de Nederlandse editie, waarin is afgezien van een
berijmde vertaling.

122 Vgl. hoofdstuk 1 en 2.
123 Herpoel, ‘“Nosce te ipsum”’. Vgl. Monteiro, Geestelijke maagden, hoofdstuk IV.

‘ik moet spreken’

652



124 J.R.A. Merlier (ed.), Het leven van Maria Petyt (1623-1677) (haar autobiografie) (Zutphen 1976). Vgl.
Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.), Met en zonder lauwerkrans, pp. 281-288.

125 Petyt overleed in 1677 te Mechelen. Haar tekst werd postuum uitgegeven door haar geestelijk
leidsman, Michaël a S. Augustino (1621-1684), als het Kort begryp van het leven van de weerdighe
moeder sr. Maria a S. Teresia (alias) Petyt. In 1683-1684 verscheen te Gent de definitieve versie.

126 Zie voor de inhoud en de opbouw van het betoog van La Parole de Dieu, hoofdstuk 1.
127 Vgl. Andersson, ‘Die Autorität der Prophetin’.
128 Zie voor de verschillen tussen beide autobiografieën ook hoofdstuk 1.
129 XIII-1, brief 2 (21-8-1671) aan Christiaan Albrecht, p. 19.
130 Uyterlyk leven, p. 188. Zie voor het volledige citaat, hoofdstuk 5, noot 16.
131 Vgl. hoofdstuk 16.
132 Vgl. Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 5.
133 In IV-3 [2de dr.], brief 35 (17-6-1669) aan De Cort, p. 179 (N), verwijst Bourignon naar haar ‘uitleg-

ging van Jacob en Esau’. Dit stuk is, voor zover ik weet, nooit in druk verschenen. Overigens is
het interessant om juist de traktaatjes te vergelijken met soortgelijke teksten uit de eerste helft
van de zeventiende eeuw. Het gaat hier immers om een specifiek genre en dus om een af te bake-
nen categorie binnen de brede stroom van zeventiende-eeuwse vroomheidswerken.

134 XI, p. 108 (N). ‘Advertissement’ was de verkorte titel van Bourignons geschrift tegen de qua-
kers uit 1672. Vgl. XIX, brief 62 (z.j., Ms UBA (10-8-1674)) aan Hase, p. 222, waarin zij haar
geschrift tegen Burchardus aanprees: ‘Want mijn Vyanden geven my door hare tegenstrijdig-
heden stof genoeg, om mijn Gevoelens noch klaarder te verklaaren’.

135 Innocence (1669): 2 brieven uit 1669; La lumiere nee en tenebres – Het licht schijnende in de duisternis-
sen (4 dln, 1669-1672): 106 brieven uit de periode 1663-1671; Le tombeau de la fausse theologie – Het
graf der valsche theologie (4 dln., 1669-1672, herdruk 1679-1680): 82 brieven uit de periode 1664-
1671; La solide vertu – De waare deugd – Von der Wahren Krafft-Tugend – Vera virtute (2 dln., 1676-
1679): 42 brieven uit de periode 1672-1676.

136 L’Appel de Dieu I-II (1682-1684): 100 brieven uit de periode 1637-1680; N. Jerusalem (1683): 36 brie-
ven uit de periode 1671-1672; Persécutions (1684): 70 brieven uit de periode 1664-1680; Temoigna-
ge II (1684): 36 brieven uit de periode 1671-1678; Etoile (1684): 26 brieven uit de periode 1675-
1680; Babel (1684): 22 brieven uit de periode 1668-1680; Aveuglement II (1684): 38 brieven uit de
periode 1668-1678; Avis salutaires (1684): 183 brieven uit de periode 1664-1680. Innocence werd in
1684 herdrukt en aangevuld met 15 brieven uit de periode 1669-1671.

137 Voor een chronologisch overzicht van de 757 gedrukte (en 85 ongepubliceerde) brieven, zie
bijlage B-1.

138 Zie XIII-1 en 2. Overigens is niet altijd een strikt onderscheid te maken tussen de twee
genoemde categorieën. Zo hebben de zakelijke brieven vaak tevens een stichtelijke compo-
nent, terwijl de stichtelijke brieven soms ook zakelijke informatie bevatten, zie bijv. XIX,
brief 92 (16-8-1675) aan Gilles Vendeville.

139 Christine Planté (red.), L’Epistolaire, un genre féminin? (Parijs 1998) wijst er in de Inleiding (p.17)
op dat brieven voor vrouwen het enige middel waren om toegang te krijgen tot ruimtes of
activiteiten waartoe zij anders geen toegang hadden.

140 Vgl. Cornelia Niekus Moore, ‘Anna Maria van Schurman (1607-1678)’, Canadian Journal of
Netherlandic Studies XI (1990), pp. 25-32.

141 Zie Brita Rang, ‘Een sonderlingen geest. De geleerde Anna Maria van Schurman’, in: De Baar
e.a. (red.), Anna Maria van Schurman, pp. 29-47, aldaar 31-36.

142 XIX, brief 10 (22-9-1668), p. 24.
143 Zie bijv. IV-3, brief 28 (5-5-1669); IV-4, brief 20 (15-3-1671); XIX, brief 21 (29-12-1669); XIX, brief

31 (30-1-1672), X-2, brief 43 (23-3-1677), XV-2, brief 37 (25-1-1678), XIII-1, brief 36 (14-2-1678).
144 Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 119: ‘[...] des recueils de lettres adressées le plus souvent à

des personnes fictives’. Vgl. Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 286: ‘Für die grösseren dog-
matischen Abhandlungen waren die Adressaten (de Cort, de Lindt, Hase u.a.) bloss die Nägel
um daran ihre Sachen zu hängen, eine bequeme epistolarische Form mit fiktiver Adresse’.

145 M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Schrijven voor vrienden; lezen over de schouder’, in:
W. van den Berg en J. Stouten (red.), Het woord aan de lezer. Zeven literatuurhistorische verkenningen
(Groningen 1978), pp. 110-126.
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146 Ibidem, p. 112.
147 Zie voor een volledig overzicht van de door Bourignon gehanteerde aanspreektitels, bijlage B-1.
148 IV-4 [2de dr.], brief 9 (21-2-1671), p. 77 (N).
149 De brief was oorspronkelijk in het Engels of Frans geschreven en is hier in Duitse vertaling

opgenomen. In de Nederlandse uitgave is de brief abusievelijk gedateerd op 15-9-1670.
150 Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 215. Er was overigens in 1670 wel contact gelegd met

Baxter, zie hoofdstuk 9, noot 16.
151 Boyle publiceerde diverse werken op het terrein van de proefondervindelijke wijsbegeerte en

de godsdienst. Voor biografische gegevens, zie bijlage D-1. Zie voor de relatie tussen zijn
wetenschappelijke en religieuze ideeën en de politieke en sociale context waarin zij functio-
neerden: J.R. Jacob, Robert Boyle and the English revolution. A study in social and intellectual change
(New York 1977); S. Shapin en S. Schaffer, Leviathan and the air-pump. Hobbes, Boyle, and the experi-
mental life (Princeton 1985). Michael Hunter, die onlangs een biografie over Boyle, publiceer-
de, lijkt niet op de hoogte te zijn van diens contacten met Bourignon (zie ook noot 153).

152 Antoinette Bourignon, An admirable treatise of solid virtue, p. *6v: ‘She received a Letter from a
Gentleman of London, the stile and genius giving reason to expound the R.B. that subscribes
it to be the famous and honourable Robert Boyle.’

153 Een deel van de correspondentie van Boyle is verloren gegaan, waaronder wellicht ook de
brieven aan en van Bourignon en Serrarius. Dat kan verklaren waarom er in Hunter e.a. (ed.),
Correspondence of Robert Boyle geen verwijzingen naar zijn briefwisseling met Bourignon te vin-
den zijn.

154 Voor een overzicht van de brieven van Bourignon, zie bijlage B-1. In deze bijlage zijn de vind-
plaatsen van de bewaard gebleven manuscripten vermeld. Tevens is aangegeven of het om
een auto- of apograaf gaat en in welk werk van Bourignon de betreffende brief is opgenomen.
Uit een systematische vergelijking van de overgeleverde manuscripten en de in druk versche-
nen brieven van Bourignon blijkt dat 85 van de ruim 600 door mij getraceerde handschriften
niet in haar verzamelde werken zijn opgenomen.

155 Zie voor een overzicht van de bewaard gebleven brieven aan Bourignon, bijlage B-2.
156 Zie hoofdstuk 10.
157 XII, getuigenis 35: brief van Boyle aan Bourignon (25-12-1670), p. 275 (F): ‘[...] je n’ay pas laissé

de recevoir cy-devant quelques papiers et écrits qui portent vostre nom, lesquels m’ont esté
envoyés ici en Angleterre à l’occasion d’une correspondence que quelques autres & moy avions
avec feu Monsr. Serrarius, qui fut le premier qui nous avertit de vostre arrivée à Amsterdam’. Uit
het vervolg kan worden afgeleid dat hij o.m. De l’état du monde et des jugemens divins (1668) ont-
ving. Voor de connecties tussen Boyle en Serrarius, zie Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 532-
534.

158 Die eerste brief dateerde waarschijnlijk van februari of maart 1669. Bourignon bevestigde
later dat zij deze nooit ontvangen had, zie IV-4, brief 9 (21-2-1671) aan Boyle, p. 77 (N).

159 Vgl. voor de breuk tussen Bourignon en Serrarius, hoofdstuk 3.
160 XII, getuigenis 35, p. 276 (F).
161 IV-4, brief 9 (21-2-1671), pp. 79-81 (N): in zijn weigering het licht van de Heilige Geest te willen

ontvangen, dat wil zeggen de lichten die God Bourignon had toebedeeld, had hij het goede
zaad vertrapt, het zaad van de vrouw die de kop van de slang moest verpletteren.

162 Bourignon vermeldt hier in totaal zes Franstalige en zeven Nederlandse uitgaven: drie delen
van La lumiere nee en tenebres (Frans en Nederlands; 1669-1671), drie delen van Le tombeau de la
fausse theologie (Frans en Nederlands; 1669-1671) en Het licht des weerelds, deel I (1671).

163 Zie hiervoor hoofdstuk 8.
164 In datzelfde jaar verscheen ook nog een Duitse editie, zie voor de bibliografische gegevens

bijlage A-1.
165 IX-1, Voor-reden, p. *4r (N).
166 XIX, brief 25 (z.j [15/25-5-1672], Ms UBA).
167 De brief telt in druk 67 pagina’s in octavo en beslaat daarmee ruim vier vellen.
168 IX-2, brief 1 (1-10-1674), p. 1 (N).
169 Zie XIX, brief 65 (30-9-1674) aan Tiellens, waarin Bourignon meedeelt dat de brief nog niet in

zijn geheel vertaald was (in het Nederlands).
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170 Een zeventiende-eeuws Nederlandstalig afschrift van de brief, waarschijnlijk van de hand van
De Lindt, bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek van Jena, Ms. Bud q. 110. Hier wordt in
plaats van ‘Goet’ gesproken over ‘Plankken’, die ten behoeve van de behuizing op Noord-
strand gekocht waren.

171 IX-2, brief 1 (1-10-1674), p. 6 (N). Vgl. het in de vorige noot genoemde manuscript, waarin even-
eens de meervoudsvormen zijn gehanteerd.

172 Zie ook XIX, brief 65 (30-9-1674) aan Tiellens. Voor de leden van de sociëteit van ware christe-
nen, zie hoofdstuk 14.

173 IX-2, brief 7 (13-10-1676), pp. 147-149 (N). Zij moet hier doelen op Antoinette d’Oignies, gravin
van Willerval, bij wie zij in 1641 en in 1647-1648 enige maanden logeerde.

174 Vgl. Stephanus Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden IV (Antwerpen 1960), p.
271; Piet Visser, Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot
de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw (2 dln, Deventer 1988) I, pp. 273-370;
Van ’t Veld, Beminde broeder.

175 Vgl. Lumiere du Monde (3 dln.), dat de neerslag vormde van de gesprekken die Bourignon en De
Cort met elkaar voerden in Mechelen; IV-4 [2de dr.], brief 8 (11-9-1670), p. 74 (N): ‘Want ik ben
een Pellegrimme die naar het Eeuwig Landt reyst: en gy reyst naar het Tijdelijke landt. Soo
dat ik niet kan sien, dat gy kond Zalig zijn, stervende in die Begeerlijkheit waar in gy leeft:
daarom laat my blijven; terwyl gy menschen soekt die u vleyen en met u reysen naar het tijde-
lijk lant, dat dese ellendige Weerelt is; waarna meest al de menschen trachten’.

176 Hilletje J.A. Ruys (ed), Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimage tot haren beminden binnen Ierusalem
(Utrecht 1910).

177 F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in de volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiri-
tualiteit in de Republiek (ijkpunt 1650) (Den Haag 1996), pp. 28-29. In Frankrijk circuleerden
begin zeventiende eeuw reeds talloze inleidingen tot een goed christelijk leven, zie Henri
Brémond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu’à
nos jours I (Parijs 1921), p. 19.

178 Zie voor de vertalingen en receptie van het werk van Thomas à Kempis, Alfonso Rodriguez en
Franciscus van Sales in de zeventiende-eeuwse Republiek, Hoppenbrouwers, Oefening in de vol-
maaktheid, pp. 29-39; Th. Clemens, ‘Een verkennend onderzoek naar de waardering voor de
Imitatio Christi in de Nederlanden tussen 1600 en 1800, in het bijzonder onder katholieken’, in:
Bange e.a. (red.), Doorwerking van de Moderne Devotie, pp. 217-231 en J. Daniëls, Les rapports entre
Saint François de Sales et les Pays-Bas (Nijmegen 1932). Voor Canfield, zie Orcibal (ed.), Benoît de
Canfield.

179 In Bourignons ogen was Franciscus van Sales een ‘casuiste indigne de confiance’. Zij vond
hem bovendien ‘trop fluent et dulcifiant, quoique bon au reste’, zie [Poiret], La vie continuée, p.
557; VI-1 [1ste dr.], brief 4 (15-5-1669), p. 150: ‘Men kan Thomas á Kempis niet ontseggen; maar
men neemt vele dingen uit en voegter by, door den niewen druk; soo dat men de kracht van
de Wijsheit des H. Geestes seer vermindert’. Zie ook noot 75.

180 Soms figureerde in de vroomheidstraktaten wel een imaginaire lezer of lezeres als aanspreek-
punt, zoals Philothea in L’introduction à la vie dévote van Franciscus van Sales.

181 Vgl. de volgende artikelen in Cherewatuk en Wiethaus (red.), Dear sister: Ahlgren, ‘Visions and
rhetorical strategy in the letters of Hildegard of Bingen’, pp. 46-63; Karen Scott, ‘“Io Catari-
na”: Ecclesiastical politics and oral culture in the letters of Catherine of Siena’, pp. 87-121 en
Ulrike Wiethaus, ‘“If I had an iron body”: Femininity and religion in the letters of Maria de
Hout’, pp. 171-191. Vgl. Paul Mommaers en Frank Willaert, ‘Mystisches Erlebnis und sprachli-
che Vermittlung in den Briefen Hadewychs’, in: P. Dinzelbacher en D.R. Bauer (red.), Religiöse
Frauenbewegung und mystische Frömmigkeit im Mittelalter (Wenen 1988), pp. 117-151, aldaar 124-
128.

182 Zie Roger Devos, L’origine sociale des Visitandines d’Annecy aux XVIIe et XVIIIe siècles. Vie religieuse
féminine et société (Annecy 1973).

183 Visser, ‘Godtslasterlijck ende Pernicieus’, p. 11. Zie voor Weyer of Wier (overl. 1561), broer van
Johannes Wier, 500 Years of Gnosis, pp. 204-205.

184 Uitgever was Henricus Betkius, zie Willem Heijting, ‘Hendrick Beets (1625?-1708), publisher
to the German adherents of Jacob Böhme in Amsterdam’, Quaerendo 3 (1973), pp. 250-280,
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aldaar p. 276. In 1693 verscheen een Nederlandse vertaling bij Jacob Claus, zie Werner Budde-
ke, Die Jakob Böhme-Ausgaben. Ein beschreibendes Verzeichnis II (Göttingen 1957), nrs. 42-43. Gich-
tels Erbauliche Theosophische Send-schreiben verschenen in 1700. Visser, ‘Godtslasterlijck ende Perni-
cieus’, pp. 24-25 (noot 20) attendeert nog op de onbekende zendbrieven van Hemme Hayen,
een boer uit Oost-Friesland die eveneens de invloed van Boehme had ondergaan.

185 Zie voor een bespreking van deze brieven en de receptie daarvan in het laat zeventiende-
eeuwse en vroeg achttiende-eeuwse spiritualistische-piëtistische milieu, Ute Mennecke-
Haustein, ‘“Gleich als Hand an Hand nach dem hohen Ziel fortzuschreiten”. Gerhard Terstee-
gen und die Tradition erbaulicher Briefausgaben’, in: H.E. Bödeker e.a. (red.), Le livre religieux
et ses pratiques. Etudes sur l’histoire du livre religieux en Allemagne et en France à l’époque moderne
(Göttingen 1991), pp. 361-387, aldaar 373-377.

186 In vier jaar tijd verschenen acht briefpublicaties die zowel in het Frans als in het Nederlands
werden uitgebracht. In totaal ging het dus om zestien uitgaven. Na 1673 stokte de publicatie-
stroom om pas weer in 1676 hervat te worden. Voor een overzicht van het totaal aantal uitga-
ven per jaar, zie bijlage III-b. Vgl. ook hoofdstuk 7.

187 Zie hoofdstuk 10.
188 Zie hiervoor P.J. Buijnsters, Spectatoriale geschriften (Utrecht 1991).
189 P.J. Buijnsters, ‘Lezersbrieven aan De Hollandsche Spectator’, in: Van den Berg en Stouten (red.),

Het woord aan de lezer, pp. 127-141; Sturkenboom, Spectators van hartstocht, pp. 66-70. Nader
onderzoek naar de parallellen tussen Bourignons briefpublicaties en de achttiende-eeuwse
spectatoriale geschriften is mijns inziens gewenst omdat dit nieuw licht kan werpen op het
karakter en het functioneren van morele autoriteiten.

190 Zie Mennecke-Haustein, ‘“Gleich als Hand an Hand nach dem hohen Ziel fortzuschreiten”’.
191 Vgl. hoofdstuk 11, waarin ik nader in zal gaan op de betrekkingen tussen Bourignons kring en

de Frankfurter piëtisten. Mennecke-Haustein, die in haar artikel de wortels van het piëtisti-
sche brievengenre probeert te traceren, noemt wel de naam van Poiret maar legt geen verband
met Bourignon. De briefpublicaties van Bourignon zouden wel eens de ‘missing link’ in haar
onderzoek kunnen zijn.

192 Vgl. Van der Does, Antoinette Bourignon, pp. 158-205.
193 Vgl. Kolakowski, Chrétiens sans Église, pp. 661, 663, 682, 684, die om deze reden juist Bouri-

gnons gebrek aan theologische kennis hekelt en niet kan begrijpen dat tijdgenoten iets in
haar zagen.

hoofdstuk 7

1 Zie voor de publicatiemogelijkheden van vrouwen in de Republiek der Verenigde Nederlan-
den, De Jeu, ‘’t Spoor der dichteressen’, pp. 173-226 (niet-godsdienstig werk) en pp. 227-273 (gods-
dienstig werk). Zie ook M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘De vrouwelijke blik. Nederlandse
dichteressen van de Gouden Eeuw’, in: Gelderblom en Hendrix (red.), De vrouw in de Renais-
sance, pp. 11-27; Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.), Met en zonder lauwerkrans, pp. 19-24. Vgl.
echter Margaret J.M. Ezell, The patriarch’s wife. Literary evidence and the history of the family (Cha-
pel Hill, Londen 1987), pp. 64-83, die de zeventiende eeuw bestempelt als een overgangsperio-
de tussen ‘manuscript circulation and print’, niet alleen voor vrouwelijke maar ook voor man-
nelijke auteurs.

2 Zie de inleiding en hoofdstuk 5.
3 De Jeu, ‘’t Spoor der dichteressen’, p. 272, zie ook pp. 162-163, 253-254. In deze studie is Bourignon

welbewust buiten beschouwing gelaten omdat zij oorspronkelijk niet uit de Republiek der
Verenigde Nederlanden afkomstig was en omdat zij in het Frans schreef (zie p. 266).

4 De gedachte dat De Cort als editeur optrad, is in diverse studies terug te vinden. Van der
Does, Antoinette Bourignon, pp. 6 en 9 schrijft de uitgave van La Lumiere nee en tenebres I (1669) en
Het Licht schijnende in de duisternissen I en II (1669) op zijn conto. Adriaenssen, ‘Een Mechels
pastoor’, p. 113 houdt De Cort daarnaast ook verantwoordelijk voor de uitgave van de vier
delen van Het graf der valsche theologie (1669-1672).

5 De bewaard gebleven drukkerskopij van het werk van Bourignon berust in de handschriften-
verzameling van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek (bruikleen van de remonstrantse
gemeente Amsterdam). Voor een overzicht, zie Hellinga, Kopij en druk, pp. 105-106.
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6 Buiten deze kopij zijn nog vier pakketten met zeventiende-eeuwse apografen van Bouri-
gnons brieven bewaard gebleven (thans in de Bodleian Library te Oxford, Add Mss A 96-97).
De meeste van deze brieven zijn in Bourignons briefpublicaties opgenomen. In de gepubli-
ceerde versies is echter het nodige geschrapt, zo blijkt uit systematisch vergelijkend onder-
zoek.

7 Vgl. De Jeu, ‘’t Spoor der dichteressen’, p. 172.
8 Herhaaldelijk, en soms ook met succes, drongen de gereformeerde predikanten in de zeven-

tiende eeuw aan op maatregelen tegen geschriften van religieuze dissidenten, zie Ingrid
Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende
eeuw (Den Haag 1998), pp. 88-117.

9 Zie M.M. Kleerkooper en W.P. van Stockum jr., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de
zeventiende eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 dln, ’s-Gravenhage 1914-1916);
Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel; P.G. Hoftijzer, Engelse boekverkopers bij de Beurs. De geschiede-
nis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart, 1637-1724 (Amsterdam, Maarssen 1987);
idem, ‘Between Mercury and Minerva: Dutch printing offices and bookshops as intermedia-
ries in seventeenth-century scholarly communication’, in: Hans Bots en Françoise Waquet
(red.), Commercium Litterarium. La communication dans la République des Lettres, 1600-1750 (Amster-
dam, Maarssen 1994), pp. 119-129, aldaar 121. Vgl. J. Bruckner, A bibliographical catalogue of seven-
teenth-century German books published in Holland (Den Haag 1971), xiii-xiv, xix-xx.

10 Filips von Zesen, Beschreibung der Stadt Amsterdam (Amsterdam 1664), pp. 370-371.
11 IV-2 [2de dr.], brief 5 (3-3-1668) aan Lambert, pp. 44-45 (N). Het eerste deel van de Nederlandse

uitgave verscheen in 1671. De Franse editie volgde pas in 1679. Beide uitgaven zijn door De
Cort van een voorwoord voorzien, dat gedateerd is op 10 augustus 1667. Blijkbaar had hij de
tekst hiervan al in Mechelen geconcipieerd.

12 Zie de door De Cort ondertekende opdracht in IV-1, pp. *2r-v (N). Vgl. BLO, Add Ms A 96, f.
152r-155v: ‘inventaire des choses trouvees dans coffre noir.’ Deze in 1675 of 1676 opgemaakte
inventaris bevat een aantal stukken die Bourignon al in de Zuidelijke Nederlanden geschre-
ven had.

13 Alleen van het laatstgenoemde geschrift staat vast dat het in het Nederlands verscheen. Van
de overige twee kan niet met zekerheid gesteld worden of zij destijds in het Nederlands of in
het Frans werden uitgebracht. De omvang van de genoemde geschriften varieerde van een
kwart tot zes aan weerszijden bedrukte vellen (uitgaande van uitvoering in octavoformaat).
Dat leid ik af uit de wijze waarop zij in 1669 opnieuw zijn uitgegeven, zie noot 17.

14 Poiret, Geheele leven, p. 273, door hem (ten onrechte?) genoemd als het eerste geschrift van
Bourignon dat in 1668 gedrukt werd. In mijn bespreking van de totstandkoming van het con-
tact met Serrarius (hoofdstuk 3) heb ik hierbij reeds een kanttekening gemaakt. De volledige
titel luidt Lettre écrite A un Prelat de l’Eglise Romaine qui demandait d’entendre les secrets d’enhaut tou-
chant les jugements de Dieu, afin d’inciter le peuple à conversion & penitence, disant que les anciens Pro-
phetes avoient toûjours averti le peuple de la part de Dieu, desirant qu’ils èvitassent sa colere, datée de la
ville d’Amsterdam, ce 3 de Mars, 1668, zie IV-2, brief 5 (3-3-1668).

15 Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 6. Zij voert nog een andere brief op die in 1668 in druk
verschenen zou zijn, maar waarvan zij evenmin een exemplaar heeft weten te traceren: Lettre à
un Prélat qui ne sçavoit croire que nous sommes maintenant arrivez ces derniers temps, avec l’Explication
du 24. chapitre de l’Evangile de St. Matthieu [...], datée de Lisle, ce dimanche des Rameaux 1665. Van der
Does moet deze titel hebben ontleend aan de inhoudsopgave van IV-1 (1669), waarachter het
genoemde traktaat is opgenomen. Zij veronderstelde dat Bourignons uitleg van Matteüs 24
reeds in 1668, na Lettre écrite A un Prelat (3-3-1668), als een zelfstandige publicatie verschenen
was (p. 44, noot 5). Ik betwijfel dat ten zeerste. Pas in 1669 is de publicatie van de uitleg over
Matteüs 24 onderwerp van correspondentie, zie KB, Ms 78 C 44, f. 17r-v: brief van De Cort aan
Bourignon (1-4-1669).

16 Bourignon verwijst in IV-2 [2de dr.], brief 19 (1-5-1668) aan Schlezer, p. 129 (N) naar ‘het klein
Tractaetje, op wat wijse de ziel met God spreekt’. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3. Mogelijk was dit
hetzelfde werk als ‘klein Tractaetje van d’ootmoedigheid’, zie V-2 [2de dr.], brief 10 (5-9-1669),
p. 43 (N). Naar Copie van eenen exellenten brief verwijst Bourignon, zonder de titel te vermelden,
in XIX, brief 10 (22-9-1668), pp. 24-25 (N).

noten hoofdstuk 7

657



17 Opvallend is dat de geschriften in 1669 opnieuw werden opgenomen in de Franse en Neder-
landse edities van Bourignons briefpublicaties. Zo werd De l’état du monde et des jugemens divins
herdrukt in IV-2, brief 5 (3-3-1668) [pp. 44-57 (N)2]; Op wat wijse de ziel met God spreekt in IV-1,
brief 1 (3-1-1664) [pp. 1-4 (N)2]: ‘Hoe de Ziel met Godt spreeckt’ en Copie van eenen exellenten brief
in V-1, brief 12 (16-8-1668) [pp. 134-207 (N)2]. Mogelijkerwijs werden deze stukken in 1669 aan
Bourignons briefpublicaties toegevoegd omdat zij in 1668 zonder naamsvermelding waren
gepubliceerd.

18 Met dank aan R.C. Lambour, die mij hierop attendeerde. De gedrukte brief is het vierde
geschrift in een convoluut met zes stukken (Behörden Bibliothek 2053). Hiertoe behoren wer-
ken van Joachim Betke (2 stuks), Matthias Pauli en Christian Redlich [=Friedrich Breckling].
De conclusie van Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 44, noot 5, dat er van geen enkel in 1668
gedrukt geschrift van Bourignon een exemplaar bewaard is gebleven, blijkt dus te voorbarig
te zijn geweest.

19 Een eerder gedrukte brief (de eerste?) had Bourignon eveneens alleen met haar initialen
ondertekend, zie XIX, brief 10 (22-9-1668) aan De Cort, p. 23 (N). Vgl. Licht schijnende in de
duisternisse I (1669): 15 brieven uit de periode 1664-1667, die alle ondertekend zijn met ‘Uwe
seer ootmoedige Dienaresse A.B.’

20 Zie zijn (onuitgegeven) brief aan Bourignon (Amsterdam, 18-3-1669) waarnaar ik in hoofd-
stuk 3 verwijs.

21 Naar alle waarschijnlijkheid verscheen De l’état du monde et des jugemens divins als ‘Eerste Brief’.
Dat zou kunnen verklaren waarom Poiret dit stuk als Bourignons eerste publicatie betitelde,
zie noot 14.

22 XIX, brief 10 (22-9-1668), pp. 24-25 (N).
23 XIX, brief 11 (20-10-1668), p. 28 (N).
24 Volgens [Poiret,] Geheele leven, p. 276 had Serrarius al een begin gemaakt met het schrijven van

voorredes en ‘tijtelen’ voor Bourignons geschriften. Zijn voorrede voor haar brief aan ‘un Pre-
lat de l’Eglise Romaine’ (3-3-1668) is in 1684 [door Poiret] gepubliceerd in: XIV-2, Verscheide
fragmenten, p. 232 (N). Zie ook Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 517 en 520.

25 Vgl. VI-2 [2de dr.], brief 21 (24-9-1669) aan De Cort, p. 172 (N): ‘V.V. doet sijne groetenisse, hy is
de getrouwsten vriend’; XII, getuigenis 28 [Van de Velde] (14-3-1673), p. 65 (N). Zie voor Van de
Velde, bijlage D-1.

26 Copie van eenen exellenten brief, ongen. p. Vgl. UBA, Ms Q 90 f: doorgehaald stuk [=concept van
de voorrede]: ‘soo heb ik voor mij genomen, een brief [doorgehaald] aen den dach te geven,
die mij ter hand is gekomen, geschreven door dese godtvruchtige ziel’. Uit deze zinsnede zou
afgeleid kunnen worden dat Van de Velde ook de vertaler was van de (door Bourignon in het
Frans geschreven) brief.

27 Zie hoofdstuk 3.
28 Van de Velde en Beets hadden beiden in de jaren vijftig bij Serrarius in huis gewoond, zie Van

der Wall, Mystieke chiliast, pp. 303, 305, 713-714. Van de Velde was getuige voor Beets geweest
toen deze 1660 in ondertrouw ging. In 1665 werd hij door Beets tot een van diens executeurs-
testamentair benoemd, zie Heijting, ‘Hendrick Beets’, pp. 264-265. Met de naam Betkius
betuigde Beets eerbetoon aan de door hem zeer bewonderde Joachim Betke (1601-1663), predi-
kant te Linum in Duitsland en belangrijk vertegenwoordiger van het mystieke spiritualisme.

29 Voor de familiebanden met Christoffel Luyken (1634-1673), zie Van Eeghen, ‘Jan Luyken’, pp.
72, 74-77 en bijlage D-1. Voor de samenwerking tussen Beets en Luyken, zie Heijting, ‘Hen-
drick Beets’, pp. 259-262.

30 Een typografische analyse, waarbij Bourignons Copie vergeleken wordt met door Beets en
door Luyken uitgegeven werken, kan nieuwe aanknopingspunten opleveren.

31 Het gaat om de brief van 21 juni 1668. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.
32 Vgl. Van der Wall, Mystieke chiliast, p. 758, noot 178. De brief werd nogmaals opgenomen in V-2

(brief 14). De Nederlandse editie hiervan verscheen in 1670, de Franse in 1671.
33 Twaelf lasteringen, p. *5[+1]v.
34 Timmers (ca. 1640 - in of na 1685) had op 1-11-1659 ‘’t gilt gecoght’ en was in 1662 in het

huwelijk getreden met Adriana Brouwers van Gorinchem, zie Kleerkooper en Van Stockum,
Boekhandel II, p. 834. Hij was van 1661 tot 1685 als boekverkoper-uitgever actief.
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35 Alleen op grond van een vergelijkende typografische analyse kan worden vastgesteld of Tim-
mers (ca. 1640-?) het werk inderdaad zelf drukte. Volgens P. van Huisstede en J.P.J. Brand-
horst, Dutch printer’s devices 15th-17th century. A catalogue (3 dln, Nieuwkoop 1999) II, p. 1042
begon hij pas in 1671 als drukker te werken. In 1681 ondertekende Timmers een overeenkomst
tussen 29 meester-drukkers waarbij bepaald werd dat zij elkaars knechten niet in dienst zou-
den nemen als deze geen getuigenis konden overleggen, zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhan-
del IV, p. 106, zie ook pp. 264, 276, 277.

36 Het is overigens niet uitgesloten dat De Cort de uitgave van Twaelf lasteringen liever verzweeg.
Dit was in tegenstelling tot Bourignons briefpublicatie immers een zeer polemisch geschrift.

37 De Nederlandse editie droeg De Cort op aan de schepenen van de stad Amsterdam, de Franse
aan de hertogin van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, Friederika Amalia (1649-1704). De voorwoor-
den van beide edities weken inhoudelijk niet van elkaar af.

38 IV-1 [1ste dr.], ‘Bericht aen den Leser’, p. *5[+1]r.
39 Ibidem, pp. *5r-v. Op dezelfde manier voorzag De Cort nog enkele andere geschriften van

Bourignons hand van een voorwoord, zie IV-2, V-1 en V-2, III-4, VII-1.
40 Vgl. bijv. Anna Maria van Schurmans Dissertatio de ingenii muliebris ad doctrinam, & meliores litte-

ras aptitudine (Leiden 1641), die door de bekende zeventiende-eeuwse Dordtse medicus Johan
van Beverwijck van een voorwoord werd voorzien. Voor Van Schurmans Opuscula Hebraea Grae-
ca Latina et Gallica, prosaica et metrica (Leiden 1648) nam de Leidse hoogleraar in de theologie,
Frederik Spanheim, deze taak op zich. Zie ook Schenkeveld-van der Dussen, ‘De vrouwelijke
blik’, p. 25 en De Jeu, ‘’t Spoor der dichteressen’, p. 162.

41 IV-3 [2de dr.], brief 12 (15-8-1669) aan Maria Malapert(?), p. 92 (N).
42 Ibidem. Bourignon noemde De Cort niet bij name. Op grond van de door haar verstrekte infor-

matie in de brief moet het voor de adressaat echter duidelijk zijn geweest dat zij op hem doel-
de.

43 XIII-2, brief 7 (7-8-1669), p. 115. Zie ook VI-2 [2de dr.], brief 22 (12-10-1669) aan De Cort, p. 179
(N). Deze brief bevat een namens De Cort door Bourignon geschreven conceptbrief aan P.
Sal[o]mon. Ook hierin werd de adressaat voorgehouden dat De Cort degene was geweest die
het boek had laten drukken.

44 IV-4 [2de dr.], brief 9 (21-2-1671), p. 82 (N). Vgl. XIII-1, brief 2 (21-8-1671) aan Christiaan
Albrecht, p. 19: ‘cette prémiere partie de la Lumiere du Monde, que mes amis Hollandois ont fait
imprimer en flamen’.

45 Zie KB, Ms 78 C 44, f. 17r-v: brief van De Cort aan Bourignon (1-4-1669). Vgl. IV-3 [2de dr.],
brief 32 (15-4-1669) aan De Cort, p. 168 (N): ‘Ik sende u de Voor-reden met het Register dat ik
gemaekt heb: ik vinde niets daer in te veranderen; men moet het soo laten drukken, soo haest
als de Tytels daer by sullen komen’; XIX, brief 20 (8-10-1669) aan dezelfde, p. 53 (N), waar
Bourignon refereert aan de door hem bepaalde volgorde van de brieven in de Franse en
Nederlandse edities van La lumiere née en tenebres I (1669). Zelf zou zij de brief ‘van hoe de Ziele
met God spreekt’ aan het eind hebben gezet (‘nadat men veel andere dingen sou hebben gele-
sen’) in plaats van helemaal vooraan.

46 Zie VIII-4, brief 11 (8-4-1676, Ms UBA) aan J.C. Hase. Vgl. IV-4 [2de dr.], brief 9 (21-2-1671) aan
Boyle, p. 83 (N), waar Bourignon zich beklaagt over de ontrouw van ‘Schrijvers, Translateer-
ders, en Drukkers’ (maar met geen woord over de door haar verkozen oplossing rept): ‘Den
eene steelt het Papier; den andere trekt gelt van de Drukkers, of hout exemplaren achter son-
der mijn weten, en begaan vele fouten in den druk’.

47 Ik sluit niet uit dat Bourignon vooralsnog bewust bewijzen bleef creëren dat niet zij maar De
Cort of andere mannelijke vrienden haar werk ter perse brachten, zie bijv. VI-1 [2de dr.], brief 1
(18-8-1669) aan ‘een vertrouwt vriend’ [De Cort?], p. 1: ‘Ik geef u de vryheid om te doen druk-
ken de brieven die ik voor desen aen de Mennoniste Predikanten heb geschreven. Ik wil wel
dat al de weerelt siet wat ik haar geschreven heb’. Bourignon doelt hier op de brieven aan Lin-
nich en Galenus Abrahamsz. de Haan. Deze werden in 1670 gepubliceerd, zie V-2, brief 8 (29-
3-1668) en 9 (12-4-1668).

48 Frans A. Janssen, ‘Comenius en het boek’, De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent 11 (1995),
pp. 161-166, aldaar 164-165. Concrete aanwijzingen hiervoor heeft hij echter niet gevonden.

49 Ter hoogte van de Reestraat. Zie voor het adres, de impressa in diverse werken van De Laba-
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die. Vgl. Antonius de la Marque, Den verresen Jan van Leyden ende Barent Knipperdollink, ofte het
gantsche leven en bedrijf van Jan de Labadie. Uit het Frans vertaalt na de copije (Rotterdam 1670),
p. 4. De drukpers ging mee naar Herford toen De Labadie en zijn gevolg in 1670 Amsterdam
verlieten.

50 Zie Weekhout, Boekencensuur, pp. 88-90, 96. Voor de reacties van de Amsterdamse gerefor-
meerde kerkenraad op De Labadie, zie GAA, Hervormde Gemeente te Amsterdam. Kerken-
raad, inv. nr 376, 12: Protocollen 15-8-1669; 19-8-1669; 22-8-1669. Van 6-3-1670 tot 17-7-1670
stond De Labadie wekelijks op de agenda van de kerkenraad. Tussen augustus 1669 en sep-
tember 1670 riepen de predikanten vijf keer de hulp in van de burgemeesters om maatregelen
tegen hem te nemen.

51 Frans A. Janssen, ‘Böhme’s Wercken (1682): its editor, its publisher, its printer’, Quaerendo 16
(1986), pp. 137-141, aldaar p. 139.

52 Vgl. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel IV, pp. 272-273, waar een overzicht te vinden is voor
de periode 1680-1725; Gabrielle Dorren en Garrelt Verhoeven, ‘De twee gezichten van Claes
Braau (circa 1636-1707). Een katholieke drukker en boekverkoper in Haarlem’, Holland 26
(1994), pp. 235-273, aldaar 248, noot 55 en 57.

53 Zie Philip Gaskell, A new introduction to bibliography [1972] (2de verb. dr. Oxford 19853), p. 163.
Hij schat dat tweederde van de te investeren kosten in de aankoop van het zetsel ging zitten,
terwijl de uitgaven voor de drukpers niet meer dan 5 à 10 procent van het totaal bedroegen.

54 Voor prijzen, zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III, p. 30 en IV, pp. 111, 276.
55 Vgl. F.A. Janssen, Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar’s ‘Beschrijving der boek-

drukkunst’ (1801) (Haarlem 1982).
56 Vgl. Janssen, ‘Böhme’s Wercken’, p. 141. De totale koopsom van de door Gichtel gekochte drukke-

rij bedroeg duizend gulden. Vgl. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III, p. 162. Gichtels geld-
schieter was de Arnhemse burgemeester Willem Gozewijn Huyg(h)ens, die hiervoor het legaat
van zijn overleden zuster Louise ter beschikking stelde. Deze Louise Huyg(h)ens had van 1669
tot aan haar dood in 1680 deel uitgemaakt van het ‘huisgezin’ van Jean de Labadie, zie voor haar
De Baar, ‘En onder ’t hennerot het haantje zoekt te blijven’ (doctoraalscriptie), pp. 225-226.

57 XIII-2 [1ste dr.], p. 39.
58 De brief van 25-4-1669 is als eerste opgenomen (64 pp. in kwarto oftewel 8 aan weerszijden

bedrukte vellen), waarna met een nieuwe paginanummering de rest volgt. Het voorwoord
dateert van 30-5-1669.

59 Zie IV-3 [2de dr.], brief 35 (17-6-1669) aan De Cort, p. 179 (N) (verwijzing naar L’innocence reconuë
en La lumiere nee en tenebres of Licht schijnende in de duisternisse I).

60 Gaskell, New introduction, p. 164.
61 De opdracht in de kopij van La lumiere nee en tenebres I was gedateerd op 26-3-1669, maar deze

datum is later veranderd in 20-4-1669, zie UBA, Ms III A 31 a. Voor het drukken van de bege-
leidende brief bij L’innocence reconuë, zie IV-3 [2de dr.], brief 35 (17-6-1669), p. 179 (N) aan De
Cort: ‘De brief om ons tot Couvert aen de vrienden te dienen, was nu al geschreven eer ik den
uwen ontfing. Men sal morgen die drukken’.

62 Vgl. Otto S. Lankhorst, Reinier Leers (1654-1714). Uitgever & boekverkoper te Rotterdam (Amsterdam,
Maarssen 1983), p. 20. Voor een gedetailleerde beschrijving van het zetten en drukken met
handpersen, zie Gaskell, New introduction, pp. 40-56; Janssen, Zetten en drukken.

63 Lankhorst, Reinier Leers, p. 23.
64 Catalogus der tentoonstelling van de ontwikkeling der boekdrukkunst in Nederland (Haarlem 1923).

Hellinga, Kopij en druk, pp. 131-154.
65 Janssen, ‘Böhme’s Wercken’, pp. 139-141. Voor David van Hoogenhuysen en diens vader Andries,

zie ook Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III, p. 162.
66 Vgl. VI-2 [2de dr.], brief 27 (27-3-1671) aan Reynier Jansen, p. 221 (N): ‘aengesien dat wy de men-

schen der wereld wel betalen, soo sullen wy u [hem en Aedes, MdB] ook soo betalen’. Hoeveel
Bourignon hun betaalde, is niet bekend.

67 Zie voor Autein (overl. in april 1672 te Sonderen bij Herford), P. Yvon, Getrouw verhael van den
staet ende laetste woorden en dispositien sommiger personen, die God tot sich genomen heeft, uyt de
Gereformeerde en van de werelt afgesonderde Gemeynte, voor desen vergadert tot Herfort en tot Altena, en
tegenwoordig tot Wiewert in Friesland [1681] (2de dr. Amsterdam 1683), p. 7. Saxby, Quest for the
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New Jerusalem, pp. 215, 445, 447-448, 451 heeft in totaal 13 uitgaven met Auteins naam getra-
ceerd (5 uit 1670 (Amsterdam), 2 uit 1671 (Amsterdam/Herford) en 6 uit 1672 (Herford)). In de
uitgaven uit 1672 wordt Autein betiteld als ‘drukker van de Fransche en Nederduitsche Kerk,
op de Vorstelikke Vrijheidt, tot Herfort 1672’.

68 In XV-1, brief 1 (1-4-1674) aan Marci, p. 144 (N) noemt Bourignon de volgende personen die
voor haar in de drukkerij hebben gewerkt: ‘Gij’ (=Marci), ‘R:I:’ (=Reynier Jansen), ‘S:P:’
(=Sikke Pieters). Voor Jansens betrokkenheid bij de Amsterdamse drukkerij, zie ook XIX,
brief 25 (z.j. [15/25-5-1672 Ms UBA]), p. 61 (F) en voor die van Pieters, XVIII-1, brief 26 (30-8-
1672), pp. 148-150. In VI-2 [2de dr.], brief 27 (27-3-1671) aan Reynier Jansen, p. 221 (N), schrijft
Bourignon dat zij de (Amsterdamse) drukkerij aan hem en Aedes wil laten, ‘door dewelke gy
te samen kond leven’.

69 De Lindt deed hiervan zelf prachtig verslag in XII, getuigenis 30, p. 131 (N).
70 Wanneer slechts één man de pers kon bedienen, dan lag het maximale aantal op 100 à 125

vellen per uur, zie Gaskell, New introduction, p. 139 en Janssen, Zetten en drukken, p. 183. Vgl.
XIX, brief 54 (19-12-1673) aan De Lindt, p. 188 (N): ‘Ik veracht niet uwe Neerstigheyt in ’t
Drukken van een Blad daags’ [‘une feuille en un jour’]. Eerder dat jaar wist De Lindt met de
hulp van anderen twee vellen per week te drukken. Dat aantal liep uiteindelijk op naar vijf à
zes vellen per week, zie XII, getuigenis 30, p. 131 (N).

71 IV-4 [2de dr.], brief 9 (21-2-1671) aan Boyle, p. 83 (N). In dezelfde periode was De Lindt enige
tijd afwezig. Hij bood De Cort na diens vrijlating zijn diensten aan, zie XII, getuigenis 30,
p. 127 (N); KB, Ms 78 C 44, f. 104r-v: brief van De Lindt (Noordstrandt, 24-9-1669) aan De Cort.

72 UBA, Ms III A 32 r: brief van De Vos (Haarlem, 10-11-1671) aan De Lindt, ‘op droogback in Jan
jebesganck in no 4 tot Amsterdam’. De Vos leverde twee vaatjes, één met 19,5 liter harde inkt
à raison van 10 stuivers per liter, en één met 19 liter zachte inkt à raison van 9 stuivers per
liter. Voor De Vos, zie hoofdstuk 3, 11 en bijlage D-1.

73 Jansen arriveerde op 19 november 1671 in Amsterdam, zie XII, getuigenis 54, ‘Extract uit den
5. Brief’, pp. 216-217 (N): brief aan Bourignon (Amsterdam z.j. [21-11-1671; datum ontleend aan
de Duitse kopij, zie UBA, Ms III A 29, f. 489v]): Wy zijn eergister avond, zijnde Donderdag,
alhier aangekomen, met voornemen om ons tot den dienst Gods op te dragen’.

74 X-1, p. 420 (N). Vgl. KBK, Ms G.K.S. fol, nr. 151b: het originele manuscript van Avertissement
(autograaf).

75 XIV-1, p. *3r (N). Vgl. X-1, p. 420 (N): ‘Eynde van het Antwoord op het Boek van Benjamin
Furley, dat ik ontfangen heb van Amsterdam, in Sebtember lest leden, deses jaars 1671’. Door
mij aan de huisdrukkerij toegeschreven op basis van het op de titelpagina afgebeelde type
lelievignet (zie de hiernavolgende paragraaf ‘Verschillende drukkersmerken’) en de corrres-
pondentie tussen De Vos en De Lindt, UBA, Ms III A 32 r en 32 s. Al op 30 december 1671
bestelde De Vos vier ingenaaide exemplaren bij De Lindt. Om met zekerheid te kunnen vast-
stellen dat dit werk inderdaad in de huisdrukkerij werd gedrukt, dient het zetsel systema-
tisch vergeleken te worden met dat van L’innocence reconuë [1669], brief aan een oratorianer-
priester (25-4-1669).

76 Naar alle waarschijnlijkheid volgde in maart 1672 nog een brief van Van de Velde (‘Uit
Sleesvvijk by het Slot Gottorp in Holstein, den 14. Marty 1672’), getiteld Copye van een brief [...]
geschreven aen sijn Huysvrouw Anna Stoffelse (‘Gedruckt voor den Autheur en zijn te bekomen by
Pieter Arentz. Boekverkooper in de Beurs-straat in de drie Rapen’; Amsterdam z.j. [1672]) 8o

(11 pp.). Een indicatie dat de brief van Van de Velde in Bourignons huisdrukkerij gedrukt is
(in dat geval is dit het laatste geschrift dat in Amsterdam op de pers gelegd werd) is dat ook
hier in plaats van de w tweemaal de v is gebruikt en de ij slechts van één puntje voorzien is.

77 XIX, brief 25 (15/25-5-1672, Ms UBA): ‘sy ceux de fri[e]ze viennent, ils poudront Imprimer.’
Zie ook XV-2, brief 5 (7-1-1673), p. 37 en XV-1 (1-4-1674) aan Marci, p. 131.

78 Zie o.m. XIX, brief 37 (15-8-1672), p. 105 (N); XVIII-1, brief 34 (28-4-1673), p. 202.
79 Zie J.G. Riewald, Reynier Jansen of Philadelphia. Early American printer. A chapter in seventeenth-

century nonconformity (Groningen 1970). Hierin is een overzicht opgenomen van de in
Philadelphia door Jansen en diens zoons gedrukte werken.

80 VI-2 [1ste dr.], p. 307: ‘Imprimée au mois d’Octobre l’an 1672’. Op de titelpagina is type 1 van
het lelievignet afgedrukt.
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81 Zie hoofdstuk 4.
82 Achterop een afschrift van een brief van Franken aan Hase (24-6-1674) heeft iemand uit Bouri-

gnons kring genoteerd dat zij ‘verscheyde inventien, om te bequamer het getuygenis der
waarheid te drukken, heeft gevonden, maar deese inventien bestonden niet als, met de selve
bollen, de letters nog eens te raken, waar door men wel een blad meer drukte, maar alles was
soo bleek, dat men het qualyk leesen kon’, zie BLO Add Ms A 97, f. 34v.

83 Zie XIX, brief 154 (19-12-1673) aan De Lindt, p. 190 (N).
84 Zie ook hoofdstuk 4. Over de precieze datum geven de beschikbare bronnen geen uitsluitsel,

zie XIII-1, brief 16 (17 of 15-2-1674) aan Christiaan Albrecht, die een dag na de inval geschreven
zou zijn. Vgl. Poiret, Geheele leven, p. 389: ‘op den elfden van gemelde Maant’ [februari].

85 IX-2, ‘Voor-reden’, pp. *2v, *4r, *5[+2]r, *5[+3]r (N). Vgl. XIII-1, brief 16 (17[15]-2-1674) aan 
Christiaan Albrecht, pp. 130-147; X-2, brief 26 (1674), p. 83; X-2, brief 46 (Hamburg, 27-4-1677),
p. 187; XIX, brief 129 (13-2-1677), p. 465 (N) en [Poiret], Geheele leven, pp. 388-390. Zie ook hoofd-
stuk 9.

86 Vgl. XIII-1, brief 16 (17[15]-2-1674) aan Christiaan Albrecht en X-2, brief 46 (27-4-1677) aan 
Knyphausen. Uit de eerste brief blijkt dat Bourignon zelf niet aanwezig was bij de inval. In de
laatstgenoemde brief daarentegen, ruim twee jaar na de inval geschreven, beweert zij dat zij
tijdens de huiszoeking ziek op bed lag en dat Kirchmann haar van haar bed had willen lich-
ten om te zien of zij boeken onder haar matras verstopt had.

87 Vgl. X-2, brief 46 (Hamburg, 27-4-1677) aan Knyphausen, p. 187, waar Bourignon zelf over 10 à
12 wagens spreekt. De brief van Hansen aan Leibniz dateert van 12-4-1677 en is vanuit Glück-
stadt geschreven, zie Eduard Bodemann, ‘Briefe Leibnizens und offizielle Aktenstücke zur
Geschichte der Antoinette Bourignon’, Zeitschrift für Kirchengeschichte XII (1891), pp. 362-380,
aldaar 362-363 noot 2. Hansen berichtte ook dat hij tijdens zijn verblijf in Gottorp Bouri-
gnons hele oeuvre (5 boeken) had gelezen en een manuscript gezien had waarin de voornaam-
ste grondslagen van haar ‘nouvelle doctrine’ gemarkeerd waren.

88 XIII-1, brief 16 (17[15]-2-1674) aan Christiaan Albrecht, pp. 130-147.
89 XIX, brief 56 (26-3-1674) aan Van der Wijk, p. 193 (N).
90 X-2, brief 46 (27-4-1677) aan Knyphausen, pp. 188-189; IX-2, ‘Voor-reden’, p. *[5+2]r (N). Na de

vlucht van Christiaan Albrecht naar Hamburg in 1676 bleef de hertogin in Gottorp achter. Zij
beschikte als enige over een sleutel van de betreffende kamer.

91 X-2, brief 46 (Hamburg 27-4-1677), p. 187 en X-2, brief 47 (22-5-1677) aan Knyphausen, p. 194.
92 LAS, Abt. 7, 3130, f. 292r (12-3-1678), eigenhandig ondertekend door Bourignon.
93 Later zijn de manuscripten en een aantal boeken overgebracht naar de ‘Kongelige Bibliothek’

te Kopenhagen. Ik heb hier de volgende stukken gevonden: het aantekenboek van De Cort
(G.K.S. fol. 150), de manuscripten van ‘La vraye Vertu’ I (1672) (G.K.S. fol 151a) en ‘Avertisse-
ment’ (1671) (G.K.S. fol. 151b) en een groot aantal uitgaven van Bourignon, waaronder enkele
thans zeer zeldzame drukken. De drukpers met toebehoren ging naar de vorstelijke drukkerij
van Holwein te Sleeswijk (waar eerder een van Burchardus’ geschriften tegen Bourignon
gedrukt was), zie Josef Benzing, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachge-
biet (2de verb. en aangev. dr. Wiesbaden 1982), pp. 212-213.

94 Vgl. Janssen, ‘Comenius en het boek’; Saxby, Quest for the New Jerusalem, pp. 446-453 (bibliogra-
fie van de werken van De Labadie en Yvon).

95 VI-2 [2de dr.], brief 27 (27-3-1671) aan Reynier Jansen, p. 222 (N): ‘Te meer om dat wy nu twee
Drukkers buitens huis hebben, die ons wel genoeg bedienen, en voorderen meer als voor
desen’. Een van deze twee drukte in 1671 naar alle waarschijnlijkheid Licht des weerelds.

96 XV-1, brief 1 (1-4-1674) aan Marci, pp. 70, 143-144 (N).
97 Vgl. XIX, brief 22 (8-6-1671), p. 57 (N): ‘maar zijnde alleen en onmachtig geweest om dese

Drukken te bevorderen, soo heb ik my moeten vernoegen met de weynige, die nu aan ’t Licht
gekomen zijn. Den Oegst is groot, maar daar zijn weynig Arbeyders’.

98 Zie XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA) aan Hase: ‘Quoy que cette impression [op een eigen
pers, MdB] me coute et a couté plus qu’a faire imprimer ailleurs’.

99 Vgl. Hoftijzer, Engelse boekverkopers, p. 70.
100 Zie UBA, Ms III A 32 s: achterzijde van de brief van De Vos (Haarlem 30-12-1671) aan De Lindt.

Vgl. voor Timmers’ activiteiten als drukker, noot 34.
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101 Het was niet gebruikelijk dat auteurs zelf papier aanleverden, maar Bourignon deed dit wel.
Zie ook NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]).

102 Cunradus van Vrijberch tot Meijssen (ca. 1605-1684, begr. 13-7-1684) was reeds in 1650 als
boekdrukker in Amsterdam werkzaam, zie Kleerkooper en Van Stockum, Boekhandel I, pp.
155-156 en II, pp. 1236-1244; Bruckner, Bibliographical catalogue, xiii, xvii-xviii. Zie voor Cunra-
dus’ werkzaamheden voor Bourignon in 1678-1679, het vervolg van dit hoofdstuk. Slechts in
een van de werken die hij toen voor haar drukte, is zijn drukkersmerk afgebeeld (de H.
Christoffel met het kind Jezus en de spreuk ‘Christum eum ferens’), zie bijlage A-1.

103 In 1657 drukte Cunradus in opdracht van de koopman De Geer (samen met Gabriel à Roy)
Comenius’ Opera omnia didactica en tussen 1663 en 1667 verschillende werken van Serrarius, zie
Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 303 en 780-782 en Janssen, ‘Comenius en het boek’, p. 163.
Voor Cunradus’ werkzaamheden voor Hoburg en Crisp, zie Hoftijzer, Engelse boekverkopers, pp.
70 en 191, noot 26. Deel II en III van Tanneke de Nijs, Christelijcke lelybloem (3 dln, Amsterdam
[s.n.] 1662-1664) zijn voorzien van het drukkersmerk van Cunradus en kunnen op grond daar-
van aan hem worden toegeschreven. Zie voor de connecties tussen de hier genoemde perso-
nen en Bourignon, hoofdstuk 3.

104 Tussen 1658 en 1714 verschenen bij Beets meer dan zestig werken, waaronder de Duitstalige
geschriften van Jacob Boehme en uitgaven van Betke, Breckling, Von Franckenberg, Hoburg,
Von Tschesch en Tauler, zie voor de connecties tussen Beets en Cunradus, Heijting, ‘Hendrick
Beets’, pp. 263, 269-270.

105 Zie voor de rol van Arentsz. als verkoper en als uitgever van Bourignons werken, hoofdstuk 9.
106 Opvallend is bijvoorbeeld dat de kapitaalversiering (‘I’) in Twaelf lasteringen, p. 1 identiek is

aan die van de voorrede van Laatste Barmhertigheit. Dit laatstgenoemde werk van Bourignon
verscheen pas in 1681.

107 Indien de plannen voor een digitale databank van zeventiende-eeuwse sierkapitalen en typo-
grafische ornamenten gerealiseerd worden, zal een dergelijk onderzoek een stuk minder tijd-
rovend zijn. Voor deze plannen, zie Paul Dijstelberge, ‘Towards a digital atlas of initital let-
ters and typographic ornaments in the Netherlands’, Quaerendo 28 (1998), pp. 215-224. Vgl. de
KB-website Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland
(http://www.kb.nl/coop/bibliop/bibl-html/), Handboek, 2.12.2. 1585-1725, letters; Beeldbank.

108 Van der Does, Antoinette Bourignon, pp. 43-44, noot 4. Zie ook Van der Linde, Antoinette Bouri-
gnon, pp. 293 en 294. Hij ging ervan uit dat Bourignon deze vorm zelf bezat, en oordeelde op
basis van de op de titelpagina’s afgebeelde lelievignetten dat zij deze in 1673 nog had.

109 Vgl. Van Huisstede en Brandhorst, Dutch printer’s devices I: Pieter (II) Arentsz., pp. 124-125, nrs.
1191, 1192, 1195.

110 De vertalingen zijn niet vrij van gallicismen. In sommige Duitse edities is sprake van de zin-
snede ‘auff (!) dem Revier (!) Lisse in Flandern’. Vgl. Van Huisstede en Brandhorst, Dutch 
printer’s devices I, pp. 124-125, nrs. 1183 (‘auff den Strohm Lisse in Flandern’) en 1861.

111 XII, getuigenis 30 [De Lindt] (10-3-1673), p. 131 (N). Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 34v: aantekening
op de brief van Franken aan Hase (25-6-1674).

112 Voor de verkorte titels, zie de met een ‘X’ aangegeven edities in bijlage III-a.
113 Zie bijlage A-1 voor de volledige bibliografische gegevens. In hoofdstuk 8 kom ik terug op

deze variant-verschijningen.
114 In totaal gaat het om veertien werken van Bourignon. Zie voor een schematisch overzicht, bij-

lage III-a.
115 Hetzelfde geldt voor het door mij niet getraceerde exemplaar van Het licht schijnende in de

duisternissen IV (1672), zie Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 296. In Van Huisstede en
Brandhorst, Dutch printer’s devices I, p. 125, nr. 1195 is het vignet uit Advertissement afgebeeld.
Achter ‘RAN’ [‘years and frequency of use’] is hierbij vermeld dat het betreffende vignet alleen
in 1679 gebruikt is (3x). Dat is onjuist, zie bijlage A-1.

116 Zie BLO Add Ms A 97, f. 133v (16-3-1677) aan J.C. Hase, waar sprake is van een aan Arentsz.
geadresseerd pakket dat behalve boeken en manuscripten ook ‘la fleur de lis de cuivre’ bevat.
Vgl. Van Huisstede en Brandhorst, Dutch printer’s devices I, pp. 2-3.

117 Zie Hans Furstner, Geschichte des niederländischen Buchhandels (Wiesbaden 1985), pp. 59-60. Vgl.
Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel V-1, p. 63.
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118 Janssen, ‘Comenius en het boek’, p. 165. Vgl. de wijze waarop de druk en uitgave van Jacob
Boehme, Josephus redivivus (Amsterdam 1631) gefinancierd werd en het voorstel van Johannes
Sack in zijn brief aan Johannes Permeier, d.d. 8-6-1631, Bruckner, Bibliographical catalogue, xv-
xvi. Vgl. voor literaire werken, P.J. Verkruijsse, ‘Het boekenmecenaat in de zeventiende eeuw’,
De Zeventiende Eeuw 6 (1990), pp. 137-143.

119 XII, getuigenis 30  (10-3-1673), p. 120 (N).
120 Zie hiervoor hoofdstuk 9.
121 XIX, brief 22 (8-6-1671), p. 57 (N): over een driedelig werk dat reeds was gedrukt maar nog niet

uitgegeven (Het graf der valsche theologie). Vgl. XV-2, brief 3 (Amsterdam, 1671), p. 22, waar Bouri-
gnon de door haar aan de boekverkopers berekende prijs baseert op de kosten voor ‘le papier
& l’impression & autres dépens par moy déboursés’. Een uitzondering vormde wellicht de
financiering van Licht des weerelds (1671), zie XIII-1, brief 13 (21-11-1673), p.120: ‘ce qui ne s’est
point fait à mes dépens’. Maar of dat waar was, valt te betwijfelen. Veeleer lijkt het een argu-
ment te zijn geweest om zich in te dekken tegen eventuele represailles van de commissie die
haar boeken moest examineren (vgl. hoofdstuk 4).

122 XIX, brief 56 (26-3-1674) aan Van der Wijk, p. 193 (N).
123 XII, getuigenis 30 (10-3-1673), p. 127 (N). Vgl. getuigenis 27 [Franken] (27-2-1673), p. 35, dat

Bourignon ‘geen kosten ontsag, noch schroomde Geld uyt te geven tot d’Eere Gods, tot de
verbreyding van ’t Licht der Waerheyt, en tot de Zaligheyt der menschen dienstig waren;
gelijk als om pampier te koopen, Boeken te laten drukken, en soo voorts.’ Zie ook XV-2, brief
3 (Amsterdam, 1671) aan een Amsterdamse koopman, p. 22 (N). Bourignon verklaarde hierin al
meer dan 600 florijnen in de druk van haar werk te hebben geïnvesteerd, zonder daarvan iets
te hebben teruggezien.

124 Hoe uitzonderlijk Bourignons handelwijze was, zal moeten blijken uit vergelijkend onder-
zoek naar de wijze waarop andere vertegenwoordigers van het Amsterdamse spiritualistische
milieu hun uitgaven financierden. Bekend is dat ook Rothe zijn geschriften voor eigen reke-
ning nam. Verschillende drukkers waren voor hem werkzaam, onder andere de Amsterdam-
mer Sierick Paulusz., zie Kleerkooper en Van Stockum, Boekhandel I, pp. 556-557.

125 X-2, brief 38 (23-6-1676), p. 142; X-2, brief 39 (25-11-1676), p. 150 en X-2, brief 41 (8-3-1677), p.
159. Voor Burchardus’ Christliche Gründliche Anmerckungen, zie hoofdstuk 4.

126 KBK, Thott 500, f. 301 (29-11-1674). Zij liet het manuscript al in het Duits vertalen voordat 
zij de gevraagde toestemming had gekregen, zie BLO, Add Ms A 97 A, f. 87r, 88r 
(25/4-1/2-1675) aan J.C. Hase en XIX, brief 98 (1-11-1675) aan dezelfde, p. 364 (N). Zie ook hoofd-
stuk 4.

127 BLO, Add Ms A 97, f. 87v-88r (25/4-1/2-1675) aan J.C. Hase. Vgl. echter BLO, Add Ms A 96, f.
359v (18-1-1675) aan Sebastian Niemann: ‘Et Amsterdam est plus propre [dan Holstein, MdB] a
faire imprimer mes livres’.

128 XIX, brief 97 (28-10-1675) aan Tiellens, p. 361 (N); XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA) aan Hase,
p. 366 (N).

129 Zie XIX, brief 170 (19-6-1679) aan Poiret, p. 599 (N).
130 Achter Bourignons Probier-Stein was, voorzien van een eigen paginering, de op naam van

‘N.H.B.’ gestelde Wiederlegung opgenomen, zie hiervoor hoofdstuk 6.
131 IX-2, ‘Voor-reden’, pp. *3v-*4r (N); X-2, brief 38 (23-6-1676) aan Chateauvieux, p. 142.
132 X-2, brief 41 (8-3-1677) aan Knyphausen, p. 159. Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 286 en

Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 43 veronderstelden dat Bourignon ook in Hamburg over
een eigen drukkerij beschikte. Dat was echter niet het geval.

133 X-2, brief 40 (23-2-1677) aan haar op dat moment in Sleeswijk(?) verblijvende volgelingen, p.
156: ‘C’est pour quoi il ne vous en faut parler à personne [over de uitgave van haar geschrift
tegen Burchardus, MdB], & toûjours dire, que je ne l’ay fait imprimer, ains quelques uns de
mes amis en Hollande aprés que le Duc l’a permy: ce que je n’ay voulu souffrir auparavant,
quoi que je l’avois écrite passé longtemps’.

134 X-2, brief 39 (25-11-1676), p. 150 (het ging niet om de Franse maar om de Duitse en Latijnse
edities van La pierre de touche). Vgl. IX-2, ‘Voor-reden’, pp. *3v-*4r (N).

135 Voor een chronologisch overzicht van de geldschieters, zie bijlage III-c.
136 Ortt was de oudste zoon van de Amsterdamse lakenbereider Jean Ortt (overl. in 1654) en
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Lucretia Boudaen (overl. in 1663). In 1660 hertrouwde zijn moeder met Christoffel van 
Gangelt, zie bijlage D-1.

137 III-2, brief 6 (23-11-1674) aan Ortt, p. 31: ‘Vous avez un grand avantage de ne pas estre dans le
commerce, ou dans des charges’. Voor het familievermogen Ortt-Boudaen, zie bijlage D-1.

138 III-2, brief 6 (23-11-1674) aan Ortt, p. 30. Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 33r (24-6-1674): brief van
Franken aan Hase. Zie ook hoofdstuk 11.

139 BLO, Add Ms A 96, f. 334a (23-11-1674): ‘ende ik sou heel in mijn schik weesen u te moogen
gebruyken, om myne schriften te vertaelen, die sonder alle twijfel dienen sullen tot voetsel
van uwe ziel’.

140 Gekocht op 10-2-1675. Voor de relatie tussen de Ortts en Nijenrode, zie E.B.J. Postma, Nijenro-
de in prent (Breukelen 1972), p. 32; B. Olde Meierink e.a. (red.), Kastelen en ridderhofsteden in
Utrecht (Utrecht 1995), pp. 341-346.

141 BLO, Add Ms A 96, f. 384v (25-5-1675) aan Ortt: ‘J’ay bien entandu que cette seigneurie a estè
acheptée a cause que votre argent estoit infructueux’.

142 Dat hierover niets bekend was, kan ten dele aan de editiepraktijk rond Bourignons briefpu-
blicaties worden toegeschreven. In deze briefpublicaties zijn de namen van Ortt en Pergens
consequent vervangen door asterisken of door de omschrijving ‘les Mariees’. Johan Ortt
wordt in de brieven ook wel betiteld als ‘Mr. le Marié’, zie hoofdstuk 8. Van der Linde,
Antoinette Bourignon, p. 282 kwam via de bewaard gebleven kopij van Bourignons geschriften
wel de naam ‘v. Oort’ op het spoor, maar heeft geen moeite gedaan om hem te identificeren.

143 Zie III-2, brief 6 (23-11-1674, Ms UBA) aan Ortt; XIX, brief 98 (1-11-1675, Ms UBA) aan Hase.
144 Zie X-2, brief 34 (1-11-1674) aan Hase, p. 121. Vgl. XIX, brief 98 (1-11-1675, Ms UBA) aan dezelfde.

Ortt verklaarde later dat hij Hase de titel van ‘secretaris’ verleend had om de werkelijke reden
van diens verblijf voor zijn nieuwsgierige familieleden verborgen te houden, zie XIX, brief
154 (28-12-1677, Ms UBA) aan Hase.

145 Zie ook hoofdstuk 11.
146 XIX, brief 98 (1-11-1675, Ms UBA): ‘Si monsieur vostre maistre trouvoit plus à propos de faire

imprimer en Amsterdam, je pense que nos Amis qui sont la y tiendroient bien la main. Mais
je laisse le tout entierement au regime de vostre maistre, lequel en peut disposer, selon qu’il
trouvera le mieux à propos’.

147 XIX, brief 104 (17-12-1675) aan Ortt, p. 380 (N). Zie ook hoofdstuk 8.
148 Zie voor de zakelijke contacten van Van Gangelt (overl. tussen 5-1-1688 en 3-8-1691), Van 

Eeghen, Amsterdamse boekhandel IV, pp. 209-224 en H. Voorn, ‘Lombards en Troys, Frans en
Bovenlands papier. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Amsterdamse papierhandel’, in:
Tichelaar e.a. (red.), Opstellen, pp. 312-327.

149 XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA) aan Hase: ‘Vous proposez un bon moijen, d’aller vous
mesme marchander avec l’imprimeur, et luy pourvoir les choses necessaires, et solliciter le
reste.’

150 Zie voor zijn financiële ondersteuning, XIX, brief 93 (23-8-1675) aan Anna Ortt-Pergens, p. 352
(N); XIX, brief 99 (29-11-1675) aan Hase, p. 365 (N); BLO, Add Ms A 97, f. 141v-143r (8-5-1677).

151 XIX, brief 110 (3-2-1676) aan Ortt, p. 398 (N): ‘Daarom is ’t veel beter, dat gy uw Naam niet stelt
op de Voor-rede van de Waare Deugt. Die drie Letteren, I.D.N. die gy my toont, zullen goet
zijn, ofwel degene die ik u heb toegesonden’. Vgl. XIX, brief 114 (18-4-1676) aan Hase, p. 409
(N) en X-2, brief 46 (27-4-1677) aan Knyphausen, pp. 185-186.

152 XIX, brief 114 (18-4-1676, Ms UBA). Wie de drukker was, is niet bekend. Willems, Les Elzevier,
pp. 396-397 leidt ten onrechte uit de Elzeviercatalogus van 1681 af dat (ook) dit eerste deel bij
Daniel Elzevier gedrukt is, nr. 1543: ‘Bourignon (Ant.) de la solide vertu. 8. 2 parties. _____

__ première partie séparée’.
153 XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA) aan Hase. Zie ook X-2, brief 41 (8-3-1677, Ms UBA) en brief

43 (23-3-1677, Ms UBA) aan Knyphausen.
154 Zie XIX, brief 98 (1-11-1675, Ms UBA) aan Hase.
155 Vgl. XIX, brief 129 (13-2-1677, Ms UBA) aan Bode.
156 XV-2, brief 34 (16-3-1677, Ms UBA/BLO) aan J.C. Hase. Vgl. XV-2, brief 33 (13-3-1677, Ms BLO),

XV-2, brief 36 (30-3-1677, Ms UBA/BLO) en BLO, Add Ms A 97, f. 141v-142r (8-5-1677) aan
dezelfde: ‘Dit luy [Ortt, MdB] que jamais je ne eu la pensée de le traiter comme libraire. Mais
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que je voulu vous monstrer, que nostre amitie ne permettoit, que vous m’eussiez envoyé des
compte[s], comme les marchans, font les uns aux autres’.

157 BLO, Add Ms A 97, f. 119r-122v (14-12-1677) aan Ortt: ‘gij afvallige’. Vgl XIX, brief 160 (29-2-
1678, Ms UBA) aan Chateauvieux, p. 569 (N): ‘** [Ortt, MdB] Gaat altoos meer en meer in de
Waare Deugd te rug’.

158 Voor nadere biografische informatie over Bode (ca. 1630-na 1684), zie bijlage D-1.
159 III-2, brief 12 (23-7-1675, Ms UBA; in druk foutief gedateerd op 23-7-1672) aan Tiellens, waarin

zij meedeelt dat Van de Velde nog iets zal schrijven aan Bode, ‘a qui il fait les recommanda-
tions’. Bourignons eerste brief aan Bode dateert van 23-9-1675 (III-2, brief 20).

160 XIX, brief 103 (15[16]-12-1675, Ms UBA) en XIV-2, brief 25 (15/25-4-1676) aan Schrader, p. 168 (N)
(‘den Heer ***’ = Bode).

161 Het werk was al vóór 15 april 1676 aan de drukker aangeboden, maar die had geen haast
gemaakt, zie XIV-2, brief 25 (14/25-4-1676) aan Schrader, p. 166 (N). Zie voor de verschijnings-
datum UBA, Ms Aij 247 a (autograaf, kladversie): brief van Poiret aan Van Schurman (z.p. 24-
11-1676).

162 XIX, brief 127 (31-1-1677) aan Bode, p. 455 (N). Vgl. X-2, brief 41 (8-3-1677, Ms UBA) aan 
Knyphausen.

163 XIX, brief 127 (31-1-1677) aan Bode, pp. 455-456 (N) en XIX, brief 129 (13-2-1677) aan dezelfde,
p. 465 (N).

164 III-2, brief 26 (2-3-1677) aan Bode, p. 132: ‘J’Ay été bien aise d’entendre par la vôtre du 6. la
bonne volonté qu’avez de faire publier mes écrits’.

165 XV-2, brief 36 (30-3-1677, Ms UBA/BLO).
166 III-2, brief 26 (2-3-1677) aan Bode, p. 123. Vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 311r (20-11-1677) aan Schra-

der.
167 Jacob van Velsen (ca. 1631- tussen 1675 en 1679; actief vanaf 1662) drukte in 1668 en 1670 een

aantal Franstalige werkjes van De Labadie, zie Kleerkooper en Van Stockum, Boekhandel II, p.
860; Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III, p. 162; Saxby, Quest for the New Jerusalem, pp. 445-
449, nrs. 64, 67, 71, 83, 102. Van Velsen zou ook de drukker zijn van Pensées d’A. M. de Schurman
Sur la Reformation necessaire à present à L’Eglise de Christ (‘A Amsterdam, ce 12 Mars 1669. chez
Jacob van Velsen, Imprimeur’) [Thysiana 8397, 8o]. In 1669 verscheen bij hem een Duitstalig
werk van Serrarius over het boek Openbaring, Van der Wall, Mystieke chiliast, p. 782. In het
impressum van de in 1670 verschenen veilingcatalogus van het boekenbezit van Serrarius en
Bahnsen is Jacob van Velsen als drukker vermeld. Zijn adres luidde toen ‘in de Kalverstraet /
op d’Osse-sluys’, zie Reinhard Breymayer, ‘Ein unbekannter Katalog der Bibliothek des
Johannes Coccejus – der Schlüssel zum Buchbesitz des bedeutendsten reformierten
Theologen des 17. Jahrhunderts. Mit Hinweisen fur die Erforschung der Privatbibliotheken
von Antoinette de Bourignon und Pierre Poiret, Johann Heinrich Reitz, Philipp Jakob Spener
und August Hermann Francke’, in: Linguistica Biblica 52/2 (1982), pp. 7-40, aldaar 38. Het in
1676 te Amsterdam uitgegeven Raphael oder Artzt-Engel van Abraham von Franckenberg was
volgens het titelblad gedrukt bij ‘Jacob von Felsen / wohnhaft in der Utrechtschen Gasse am
Reguliers Marckt’, zie 500 Years of Gnosis, 194. Van Velsens schoonzoon, Lucas Bijsterus, werkte
in 1681 als drukker in de door Gichtel ingerichte privé-drukkerij, zie Janssen, ‘Böhme’s
Wercken’.

168 IX-1, p. 328 (N). Vgl. o.m. XIX, brief 165 (24-12-1678, Ms UBA) aan De Lindt: ‘J’ay veu [...] que
Mr. bode ne conseille de prendre une imprimerie à nous mesme, ains davancer doucement les
impressions en secret comme elles sont commancées’.

169 Vgl. Von Zesen, Beschreibung der Stadt Amsterdam. Volgens de titelpagina was dit geschrift
‘Gedruckt und verlegt/ durch Joachim Noschen/ Buchdruckern/ wohnende in der Harlem-
mer-strasse/ im schilde der Hochdeutschen Bibel)’, maar volgens een mededeling van de
auteur (pp. 370-371) was het gedrukt bij Christoffel Cunradus, zie ook Van Eeghen, Amsterdam-
se boekhandel V-1, p. 41.

170 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]): ‘Hij heeft ons nu al
tot dit Werck, eenige hondert over de vijf segge vijf duisent gulden ter hande gesteld; die ook
ontrent al geheelijk geconsumeert zijn’. Vgl. X-2, brief 70 (27/7-9/10-1680) aan Bode, p. 260:
door Bourignon geroemd om zijn ‘pieux desseins pour faire precher l’Evangile du Régne’.
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171 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]). Zie ook BLO, Add
Ms A 97, f. 140v (20-4-1677) aan Hase en XIX, brief 170 (19-6-1679) aan Poiret, p. 601: ‘Wat my
belangt, ik sou de honderd-duysend Rijxd. van de Heer ** niet willen ontfangen, na hem de
Eeuwigheyd tot sijn genoegen getoont te hebben’. Ter vergelijking: Willem Gozewyn
Huyg(h)ens stelde Gichtel 6000 gulden ter beschikking voor de druk en uitgave van de wer-
ken van Jacob Boehme, zie Janssen, ‘Böhme’s Wercken (1682)’, p. 141.

172 Zie bijv. BLO, Add Ms A 96, f. 311r (20-11-1677) aan Schrader: ‘je voudrois que la deuxieme
party [La solide vertu, MdB] fut aussi imprime en flamend’.

173 XII, toegevoegd getuigenis [Grellot]: brief aan Poiret (Outerberg, 6-11-1677), p. 230 (N). De
‘mijt’ was oorspronkelijk de benaming voor de kleinste Vlaamse munten van 1/2 penning of
1/24 groot. Munten van 1 mijt werden na 1467 echter niet meer geslagen. Wel bleef de mijt als
rekeneenheid in gebruik, zie H.Enno van Gelder, De Nederlandse munten (Utrecht, Antwerpen
1965), pp. 47, 264.

174 III-2, brief 28 (30-3-1677), p. 141= BLO, Add Ms A 96 (30-3-1677), f. 238v aan Johannes en Sophia
van Someren: ‘Want Godt heeft mij nu toegelaaten, die [myne schriften, MdB] altemaal te
doen drukken; en hy heeft mij ook een groot heer van frieslant toe gesonden, die sulx op syn
eygen kosten doen wil; en mij daar van soo veel geeven als ik begeer’. Vgl. X-2, brief 41 (8-3-
1677) aan Knyphausen, p. 159; BLO, Add Ms A 97, f. 140r (20-4-1677) aan J.C. Hase.

175 X-2, brief 45 (23-4-1677) aan Tiellens, p. 184. Eerder al had hij aangeboden Bourignons
geschriften in zijn stad (Hamburg? of Norden?) op zijn kosten te laten herdrukken, maar het
probleem was dat daar geen Franse corrector aanwezig was, zie X-2, brief 41 (8-3-1677) aan
Knyphausen, p. 159.

176 X-2, brief 41 (8-3-1677) aan Knyphausen, p. 159. Vgl. XIX, brief 160 (29-2-1678) aan Chateau-
vieux, pp. 568-569 (N).

177 Vgl. hoofdstuk 9.
178 Elzevier werd hiervoor pas in tweede instantie benaderd. Het was aanvankelijk de bedoeling

dat het werk in Hamburg gedrukt zou worden, maar vanwege ‘quelques accidents ou sub-
tilités des Ecclesiastiques’ moest Bourignon hiervan afzien, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8:
brief aan Knyphausen (5-6-1677). In het werk zelf zijn geen verwijzingen naar Elzevier te vin-
den, maar wel in Waare Deught I (1677) Hierin is achter de catalogus van Bourignons werken de
volgende mededeling opgenomen: ‘Het eerste Deel der Waare Deugt, vint men by Michiel 
Pietersz. Het tweede Deel is nu onder de Pers, in de Fransche Tael, by Daniel Elzevier, Boekver-
kooper, op het Water. Den 23. October Anno 1677.’ Vgl. VIII-4, brief 17 (23-4-1678, Ms UBA) aan
Van de Velde en De Lindt: ‘la 2e partie de la solide vertu en francois qui est par Elsevier [...]
imprimé’. Zie ook Willems, Les Elzevier, nr. 1543, pp. 396-397.

179 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief aan Knyphausen (5-6-1677). De waarde van drie duiten
bedroeg iets minder dan een halve stuiver.

180 X-2, brief 46 (27-4-1677), p. 185. Bourignon wilde hem bij wijze van dank het voorwoord laten
schrijven. Om onbekende redenen werd aan dit voorstel echter geen uitvoering gegeven.

181 Chevallier, Pierre Poiret, p. 59 overschat Poirets aandeel door geheel en al voorbij te gaan aan de
werkzaamheden van De Lindt.

182 Zie bijlage A-2 voor een overzicht.
183 Zie o.a. XIX, brief 163 (29-10-1678, Ms UBA): eerste brief van Bourignon aan De Lindt sedert

zijn aankomst in Amsterdam. Hierin reageerde zij op twee brieven van hem (d.d. 19-10-1678
en 1-11-1678), die zij gelijktijdig ontvangen had; VIII-4, brief 21 (5-6-1679); III-2, brief 40 (19-6-
1679); XIX, brief 170 (19-6-1679) en XIX, brief 171 (3-7-1679).

184 De brieven maakten deel uit van een uit Amsterdam afkomstig postpakket dat aan Tiellens te
Lütetsburg geadresseerd was. Bourignon moest voor het pakket port betalen aan de bode van
Emden, maar had het niet ontvangen. De bode verklaarde dat hij het pakket persoonlijk aan
Woogh, de secretaris van de baron, had overhandigd. Woogh verklaarde desgevraagd dat hij
het pakket verloren had, wat Bourignon bevreemdde. Zij sloeg daarop alarm bij de baron, die
op dat moment in Aurich verbleef, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief aan Knyphausen
(17-7-1679).

185 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8, brieven van Ewoud de Lindt (z.j. [ca. 1-7-1679]) en van Pierre 
Poiret (Amsterdam, 1-7-1679) aan Bourignon. De laatstgenoemde brief is niet vermeld in Mar-
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jolaine Chevallier, Pierre Poiret. Bibliotheca Dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des
seizième et dix-septième siècles, André Séguenny e.a. (ed.) V (Baden-Baden 1985). Zij veronderstel-
de dat alle brieven van Poiret aan Bourignon verloren waren gegaan (zie p. 243). Naar nu
blijkt dus ten onrechte.

186 Zie o.m. NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief aan Knyphausen (5-6-1677).
187 Abigael van Niebergen was gehuwd geweest met de Amsterdamse boekdrukker Pieter

Dircksz. Boeteman (1616/17-1676), zie Kleerkooper en Van Stockum, Boekhandel I, p. 62 en Van
Eeghen, Amsterdamse boekhandel, III, p. 28. Pieter Boeteman sr. drukte in 1668 een werk van
Jean de Labadie, zie Saxby, Quest for the New Jerusalem, p. 446, nr. 70. Het eerste contract met
Dirk Boeteman (1653-1700) voor het drukken van Bourignons geschriften werd vóór 19
november 1678 gesloten, zie III-2, brief 38 (19-11-1678, Ms UBA) aan De Lindt. Uit dezelfde
brief kan worden afgeleid dat de drukkerij pas na het overlijden van Pieter Boeteman sr.
gecombineerd werd met een boekwinkel: ‘si ce Mr. B. estoit un bon Imprimeur qui commance
à tenir boutique’. Voor Dirk Boeteman, zie bijlage D-1.

188 Tegen het einde van 1678 was het eerste deel van De vernieuwing van den evangelischen geest
gereed, waarna in de week voor Pinksteren het tweede deel van het Licht des werelds en in juli
1679 Byvoegsel van het Getuigenis der waarheit volgden, zie UBA, Ms V G 7 a, Ms III A 28 a, Ms V G
4 a. Op grond van de kapitaalversieringen kunnen nog minstens drie andere werken van
Bourignon aan Boeteman worden toegeschreven, zie bijlage A-1-2.

189 Zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]).
190 Zie de bewaard gebleven kopij, UBA, Ms V G 1 d, Ms V G 2 a. Vgl. NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8:

brief van Poiret aan Bourignon (Amsterdam, 1-7-1679). Volgens Van Huisstede en Brandhorst,
Dutch printer’s devices I, p. 360 was Cunradus tot 1677 als drukker actief. Dat is dus niet correct.

191 Een van de twee banderollen in deze uitgave is identiek aan die in Wahren Krafft-Tugend. Op
grond hiervan zou de druk aan Cunradus kunnen worden toegeschreven.

192 BLO, Add Ms A 97, f. 142r (8-5-1677) aan Hase. Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 146v-147r (30-8-1677)
aan Swammerdam, waarin Bourignon hem verzoekt er bij Elzevier op aan te dringen nog
meer te drukken totdat ‘onze eigen drukkerij klaar is’.

193 Zie verder III-2, brief 38 (19-11-1678, Ms UBA) aan De Lindt: ‘Pour faire imprimer la lumiere
du monde en François, ou autres pieces par Elsev: il vous faut proposer cela à Mr. B. [Bode] et
faire en cela et tout autre chose ce qu’il trouvera bon’.

194 Toen duidelijk werd dat Elzevier ‘La lumiere du monde’ niet zou drukken, stelde Bourignon
voor om het manuscript naar Chateauvieux in Genève te sturen. Deze volgeling had haar aan-
geboden om daar haar werk te laten drukken, zie XIX, brief 159 (18-2-1679, Ms UBA) aan De
Lindt. Zie voor Chateauvieux, bijlage D-1.

195 Zie bijv. X-2, brief 41 (8-3-1677), p. 158: ‘quoi que j’aye depuis peu reçu un ordre ou une permis-
sion de Dieu de faire imprimer tous mes écrits, lesquels sont encore en plus grand nombre en
manuscrit [...]; & je continue encore journellement à les augmenter’; BLO, Add Ms A 96, f. 311v
(20-11-1677) aan Schrader: ‘Car il faut plus d’une personne, puis que j’espere d’entretrenir deux
presses, en ayant de la matiere en manuscript a sufficence, quoy qu’il y en auroit trois qui impri-
meroient mes escrits, qui au lieu de se finir, ils s’augmentent tous les jours de plus en plus’.

196 VIII-4, brief 17 (23-4-1678, Ms UBA) aan Van de Velde en De Lindt: ‘la 2e partie de la solide
vertu en francois qui est par Elsevier si curieusement imprimé qu’on a plaisir à la voir’.

197 Von Zesen noemde in zijn Beschreibung der Stadt Amsterdam, pp. 370-371 Cunradus’ drukkerij met
name. Bij hem waren ‘vor allen andern hiesigen Drükkereien, alle Ahrten der Hochdeutschen
Schriften’ te vinden. Cunradus drukte ook Latijnse en Nederlandse werken, o.a. van quakers als
Crisp, Fox en Furly, zie Hoftijzer, Engelse boekverkopers, pp. 70 en 191 noot 26. Vgl. de door de
weduwe Cunradus geplaatste advertentie in Amsterdamsche Courant (23-3-1690) voor de veiling
van ‘een complete Hoog en Nederduytse en Latijnse drukkerij, versien met Griexse, Hebreuse,
en alderhande curieuse houte gesnede letteren en figuren’, geciteerd door Van Eeghen, Amster-
damse boekhandel IV, p. 272.

198 XIX, brief 141 (24-7-1677, Ms UBA); BLO, Add Ms A 97, f. 146v (30-8-1677) aan Swammerdam:
‘weylant, qui demeure aux champs assez proche de la ville, pour prendre encor soing des
impressions’. Voor Van Weijlandt, zie hoofdstuk 11 en bijlage D-1.

199 Voor Schrader, zie hoofdstuk 11 en bijlage D-1.
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200 Zie bijv. BLO, Add Ms A 97, f. 146v-147r (30-8-1677) aan Swammerdam: ‘Je suis bien aise, que
l’impression s’avance, et voudrois presser Elzevir à imprimer encor d’avantage [...]. Vous
pourrez faire mettre le nom de ce libraire qui ne demeure loing de la bourse, s’il est homme
de bien, et à rendre fidelle compte’.

201 XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA) aan J.C. Hase; XIX, brief 126 (31-1-1677) aan Schrader, p. 454
(N); III-2, brief 27 (16-3-1677) aan Schrader, p. 136. Zie voor zijn activiteiten als vertaler, hoofd-
stuk 8.

202 XIV-2, brief 25 (15/25-4-1676), pp. 165-166 (N).
203 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]).
204 Ibidem.
205 III-2, brief 14 (5-8-1675), p. 73.
206 Zie hoofdstuk 16.
207 Zie voor nadere gegevens hoofdstuk 11 en 12 en bijlage D-1.
208 XIX, brief 160 (29-2-1678, Ms UBA). Al in 1677 had hij een begin gemaakt met het schrijven

van voorwoorden en het vervaardigen van inhoudsopgaves voor Bourignons werken, zie XIX,
brief 151 (27/6-11/12-1677, Ms UBA), p. 543 (N) (** = Poiret).

209 Het huis van Cunradus lag direct achter, naast of ten oosten van het huidige nr. 62, zie I.H.
van Eeghen, ‘Jan Amos Comenius in het Witte Lam op de Egelantiersgracht’, Maandblad 
Amstelodamum 58 (1971), pp. 1-7, aldaar 5. Hij was in 1667 gehuwd met de veel jongere Ytje 
Fockens, zie Kleerkooper, Boekhandel I, p. 156 (puiboek, ondertr. 25-11-1667).

210 XIX, brief 163 (29-10-1678, Ms UBA) aan De Lindt.
211 Zie ook IX-2, brief 3 (23-8-1675, Ms BLO) aan Tiellens, waaruit blijkt dat Louis Gorin de Saint-

Amour en andere Franse jansenisten bij Daniel Elzevier logeerden in de periodes dat hun
werk bij hem gedrukt werd.

212 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]).
213 XIX, brief 165 (24-12-1678, Ms UBA) aan De Lindt.
214 III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA) aan De Lindt. Vgl. XIX, brief 160 (29-2-1678), p. 569 (N).
215 Zie III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA) aan De Lindt. Bourignon bericht hierin dat er deze win-

ter geen schepen meer naar Amsterdam zullen gaan en dat zij dus andere wegen moet zoeken
om nieuw materiaal aan te kunnen leveren. Vgl. XIX, brief 165 (24-12-1678, Ms UBA) aan De
Lindt: twee rollen meegegeven aan ‘le maistre Machon’, die op slot Lütetsburg heeft gewerkt;
XIX, brief 159 (18-2-1679) aan De Lindt, p. 566 (N): als de vorst voorbij is, zal Tiellens naar
Amsterdam komen en veel nieuw materiaal meebrengen.

216 Van een van de manuscripten is het originele pakpapier met de adressering aan De Bruyn
bewaard gebleven, zie UBA, Ms III A 28 b. De Bruyn was boekhouder en tevens zaakwaarne-
mer van Bourignon en Tiellens, zie bijlage D-1.

217 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]), waarin hij
schreef dat Cunradus ‘de geheele correctie en meer andere omstandigheden’ op hem en Poiret
afschoof.

218 Bode betaalde het geld aan De Lindt, zie III-2, brief 38 (19-11-1678, Ms UBA). Hij vroeg hem of
hij ‘altoos wilde continueren daarvan [zijn donaties en de inkomsten uit verkoop van de boe-
ken, MdB] goede Annotatie en Rekening te houden’, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief
van De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]).

219 Zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]).
220 Zie XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA) aan Hase: ‘J’ay aussi de la joye d’entendre que le doc-

teur Schrader veut bien corriger l’Alleman en Amsterdam, mais il est bon, qu’il ne soit encor
connu en cet affaire.’

221 ‘Mr. Gichtel qui relit les Traductions allemandes par amitié, est un jeune homme de 
Ratisbone, qui a etudié en droit’, NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Poiret aan Bourignon
(Amsterdam, 1-7-1679). Over door Gichtel voor Bourignon verrichte werkzaamheden was tot
op heden niets bekend. Chevallier, Pierre Poiret, p. 66 veronderstelde ten onrechte dat Poiret
Gichtel pas na Bourignons dood leerde kennen. De door Poiret verstrekte informatie doet
overigens vermoeden dat Bourignon en Gichtel elkaar tijdens haar verblijf in Amsterdam niet
hadden ontmoet. Gichtel beweerde jaren later dat hij haar in die periode geregeld bezocht
had. Vgl. hoofdstuk 3.
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222 ‘[...] a eu soin de l’edition de la plus part des écrits de Jacob Boeme’. Tot nu toe was alleen
bekend dat op 1 september 1681 het vergelijkend onderzoek naar de handschriften en werken
van Boehme voltooid was en dat op 15 december 1681 het contract met de Amsterdamse druk-
ker Lucas Bijsterus getekend werd, zie Janssen, ‘Böhme’s Wercken’, pp. 138-139.

223 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]).
224 Vgl. NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Poiret aan Bourignon (Amsterdam 1-7-1679): ‘à

present où l’on travaille en ce logis ici si lentement au Temoignage de Verité, que nous avons
dessein de transporter l’ouvrage à un autre, et en cerchons l’occasion’.

225 Kuhlmann was voor de financiering van de uitgave van zijn geschriften afhankelijk van mece-
nassen (o.a. prinses Elizabeth van de Palts), zie Bruckner, Bibliographical catalogue, xvii. Vgl.
voor de betrekkingen tussen Beets en Cunradus, Heijting, ‘Hendrick Beets’, pp. 263, 272.

226 In 1682 moest Beets ook zijn filiaal in Frankfurt sluiten, zie Heijting, ‘Hendrick Beets’, p. 273.
Waarom er vrij abrupt een einde kwam aan zijn uitgevers- en boekverkopersactiviteiten is
niet duidelijk. Heijting oppert dat de in Duitsland toegepaste boekencensuur een rol
gespeeld zou kunnen hebben.

227 Vgl. voor de betrekkingen met Cunradus, Bruckner, Bibliographical catalogue, nr. 459.
228 [Furly], Anthoniette Bourignon Ontdeckt (Amsterdam: Chr. Conradus, 1671) 4o, 68 blz.
229 Om enkele voorbeelden te noemen: John Crook en Thomas Green, Een Sendt-brief, Aen Alle die

jongh in de Waerheyt, en onlangs overtuyght zijn. Dewelcke met het Volck des Heeren (Quakers genaemt)
wandelen (Amsterdam: 1673); William Ames, Goeden Raet, En Vermaninge, Aen alle Vrienden der
Waerheyt [...] Als mede Een Send-brief aen de Vrienden der Waerheyt van Steven Crisp (Amsterdam
1674); George Fox, Een Sendbrief Aen alle Belijders In Nieuw-Engelandt, Duytslandt, en andere gedeel-
ten van de soogenaemde Christen Werelt [...] Uyt ’t Engels overgeset [...] door J. R. (Amsterdam 1674).

230 Naar aanleiding van dit aanbod stelde De Lindt Bourignon voor om de nieuwe letter die
destijds door Schrader was gegoten, aan Boeteman te verkopen. Boeteman wilde echter
beslist niet meer voor de letter betalen dan hij elders kwijt zou zijn, hetgeen voor Bourignon
een grote verliespost zou betekenen. Volgens De Lindt kon men dezelfde letter voor ‘een stui-
ver, of meer, minder op ieder pont bekomen’, zie NSA, Dep. IV a 7, omslag 8: brief aan Bouri-
gnon (z.j. [ca. 1-7-1679]).

231 Ibidem. Vgl. XIX, brief 182 (19/29-7-1680) aan Boeteman, p. 624 (N). Hieruit blijkt dat Dirk Boe-
teman graag naar Lütetsburg wilde overkomen om zich bij Bourignons gemeenschap aan te
sluiten.

232 NSA, Dep. IV a 7, omslag 8: brief aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]): ‘aansiende de Winst van
ons werck, en het comportement onser persoonen, wegens onse stilheit en anders’ wilde de
weduwe Boeteman hen ‘voor een civile prijs’ aannemen. Vgl. de goedkeurende reactie van
Bourignon, XIX, brief 171 (3[13]-7-1679, Ms UBA): ‘et 2 fl: est bon marché de chacune personne
par semaine, si elle vous traite raisonnablement’.

233 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]): ‘veel stil-
der alsoo sy, noch hare beyde soons gans geen of heel weinig confersatie houden, maar zijn
seer genegen met ons te verkeeren.’ Vgl. de brief van Poiret aan Bourignon (Amsterdam 1-7-
1679): ‘et d’aller demeurer ailleurs, etant outre ce la trop connus dans ce logis’.

234 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]).
235 Zie III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA).
236 XIX, brief 171 (3[13]-7-1679) aan De Lindt en Poiret, p. 602 (reactie op onder meer een brief van

4-7-1679): ‘Gy hebt wel gedaan met van plaats te veranderen, en u in de kost te besteeden by **.’
237 Blijkbaar hadden Boeteman en De Lindt geen overeenstemming bereikt over de aankoop van

de Hoogduitse letter, zie noot 229. Voor de door Cunradus gedrukte werken, zie bijlage A-2.
238 X-2, brief 64 (27-11-1679) aan Bode: ‘puis qu’il me semble que van de Velde va mourant, et

d’ailleurs la femme Poiret est pour faire de bruit de cette imprimerie et faire rechercher ou
elle est sitost que les livres seront sur les gassettes’.

239 Zie voor de problemen tussen Poirets echtgenote en Bourignon, hoofdstuk 12.
240 UBA, Ms V G 4 a.
241 Debet daaraan waren de interne conflicten waarmee Bourignon tussen 1679 en 1680 in Lütets-

burg te maken kreeg, zie hoofdstuk 16.
242 Vgl. De Jeu, ‘’t Spoor der dichteressen’, p. 272.
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243 Zie Bourignons correspondentie met Ortt en Hase (1675-1677) en met De Lindt en Poiret
(1678-1679). Tussen 1678 en 1679 gingen er gemiddeld één à twee brieven per week van
Amsterdam naar Lütetsburg, zie bijv. III-2, brief 38 (19-11-1678, Ms UBA). In Lütetsburg werd
maar eenmaal per week post bezorgd. Bourignon ontving daardoor soms twee brieven tege-
lijk uit Amsterdam, zie bijv. III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA). Zij reageerde meestal per
kerende post.

244 De voorwoorden van de in 1670 en 1671 uitgebrachte Nederlandse en Franse edities van Tom-
beau de la fausse theologie werden niettemin nog door Ewoud de Lindt ondertekend. In 1676 liet
Bourignon het schrijven van het voorwoord voor La solide vertu I aan Ortt over, omdat hij de
uitgave gefinancierd had. Hij ondertekende met de letters ‘I.D.N.’.

245 IV-4 [2de dr.], ‘Berigt tot den leser’, p. [*1]. Ondertekend ‘Door die de Welvaart van uwe Ziel bemind.
Anthoinette Bourignon’.

246 Zie bijv. III-2, brief 38 (19-11-1678 Ms UBA) aan De Lindt, waarin Bourignon hem instrueert
over te maken afspraken met Bode.

247 Zie bijv. VIII-4, brief 10 (25-11-1675, Ms UBA) aan Ortt (oplage van Probier-Stein en La pierre de
touche); XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA) aan Hase; III-2, brief 38 (19-11-1678, Ms UBA) aan De
Lindt; NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.j. [1-7-1679]).

248 Zie hiervoor hoofdstuk 8 en 9.
249 X-2, brief 46 (27-4-1677), pp. 185-186. Knyphausen zag er wijselijk van af.
250 III-2, brief 38 (19-11-1678 Ms UBA) aan De Lindt; III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA) aan dezelfde.
251 XIV-2, brief 11 (15-11-1679) aan Faber, p. 82 (N).
252 XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA) aan Hase; XIX, brief 173 (14-8-1679) aan De Lindt of Poiret,

p. 609 (N), waar Bourignon de drukkers die voor haar werken, betitelt als ‘Godloos’.
253 BLO Add Ms A 96, f. 311r (20-11-1677) aan Schrader. Zie ook BLO, Add Ms A 97, f. 147r (30-8-

1677) waarin Bourignon Swammerdam opdroeg om er bij Elzevier op aan te dringen nog
meer te drukken ‘jusques à ce que nostre propre imprimerie fut preste’.

254 XIX, brief 154 (28-12-1677, Ms UBA). Schrader had Bourignon de betreffende krant met adver-
tentie toegestuurd.

255 III-2, brief 37 (20-8-1678), p. 182. Zie ook XIX, brief 173 (14-8-1679), p. 609 (N) waarin Bouri-
gnon De Lindt of Poiret maande om de wijze van drukken perfect te leren zodat zij in Lütets-
burg alles zelf konden doen.

256 III-2, brief 38 (19-11-1678, Ms UBA) aan De Lindt: ‘L’on void tant de choses changer, qu’on ne
scait sur quoi s’appuyer. Je suis plus resolue de quitter le menage que de l’établir là où l’on
n’est pas aimé de tous.’

257 III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA) aan De Lindt. Bourignon spreekt in haar brief over de aan-
koop van ‘l’imprimerie de vostre hoste’.

258 XIX, brief 165 (24-12-1678, Ms UBA) aan De Lindt, p. 582 (N).
259 Zie voor de vertalingen, hoofdstuk 8.
260 Niet meegerekend zijn de herdrukken die nog tijdens haar leven verschenen. Een chronolo-

gisch overzicht is te vinden in bijlage A-2. Bijlage III-b bevat een staafdiagram van de uitga-
ven per jaar.

261 Zie voor de wijze waarop zij haar volgelingen aan zich wist te binden, hoofdstuk 12. De onge-
fundeerde uitspraak van Kolakowski, Chrétiens sans Église, p. 661 dat Bourignon over geen
enkel organisatietalent beschikte, illustreert nogmaals hoe zijn visie op haar persoon door
een eenzijdige of misschien wel bevooroordeelde lezing van haar werk bepaald is.

hoofdstuk 8

1 Eerder al, in Copie d’une lettre a Patin (1670), had Bourignon zich in een nawoord direct tot de
lezer gericht.

2 XIII-2 (1669) is opgedragen aan burgemeesters, schepenen en raden van Amsterdam; IV-1
(Amsterdam 1669) aan de schepenen van Amsterdam en IV-1 (Antwerpen 1669) aan prinses
Friederika Amalia, hertogin van Sleeswijk-Holstein-Gottorp; XIV-1 (1676) aan Christiaan 
Albrecht en aan Friedrich Christian Kielman von Kielmansegg (vgl. hiervoor hoofdstuk 4).

3 Zie voor een schematisch overzicht van de verschillende edities, bijlage III-a.
4 Roger Chartier, ‘Texts, printing, readings’, in: Lynn Hunt (red.), The new cultural history (Berke-
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ley, Los Angeles, Londen 1989), pp. 154-175, aldaar 161; Roger E. Stoddard, ‘Morphology and
the book from an American perspective’, Printing History 17 (1987), pp. 2-14.

5 Chartier, ‘Text, printing, readings’. Zie ook Robert Darnton, ‘Eerste aanzet tot een geschiede-
nis van het lezen’, in: idem, De kus van Lamourette, pp. 140-166, aldaar 159-164; Frans A. Janssen,
Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving (Amsterdam 1989), p. 7;
J.J. Kloek, ‘Van receptie-esthetica naar leescultuur’, Forum der Letteren 34 (1993), pp. 242-255.

6 Voor een overzicht van de persklaar gemaakte afschriften, zie de lijst met geraadpleegde
archivalia achterin dit boek (onder UBA). Vgl. Hellinga, Kopij en druk, pp. 105-107, 115-117 en
144-155. De brieven uit Bourignons kring die in de KB (Ms 78 C 44) en BLO (Add Mss A 96-97)
zijn terechtgekomen, zijn niet bewerkt.

7 Vgl. Janssen, Auteur en drukker, p. 33: ‘Terzijde kan erop gewezen worden dat, ook in het geval
de auteur met het oog op de druk schreef en zelfs bij de vormgeving betrokken was, niet
altijd de autograaf als kopij diende: vaak werd de autograaf door een medewerker (veelal een
corrector) van de drukkerij overgeschreven of tenminste redactioneel bewerkt’.

8 De mogelijkheid om hiernaar onderzoek te doen wordt natuurlijk in sterke mate bepaald
door de beschikbaarheid van het hiervoor vereiste bronnenmateriaal. Over het algemeen ont-
breekt het hieraan. Vgl. Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.), Met en zonder lauwerkrans, pp.
22-30; De Jeu, ‘’t Spoor der dichteressen’, p. 167.

9 De term is afkomstig van Gérard Genette, Paratexts. Thresholds of interpretation [1987] (vert. uit
het Frans, Cambridge 1997), p. 1: ‘[...] the paratext is what enables a text to become a book and
to be offered as such to its readers and, more generally, to the public’.

10 In La lumiere née en tenebres I (1669), Bourignons eerste in druk verschenen bloemlezing van
brieven uit de periode 1663-1668, is de chronologische volgorde overigens ver te zoeken. Ook
een inhoudelijk ordeningsprincipe lijkt hier nog niet te zijn gehanteerd. Vgl. XIX, brief 20 (8-
10-1669) aan De Cort, p. 53 (N).

11 KB, Ms 78 C 44, f. 17: brief van De Cort aan Bourignon (1-4-1669).
12 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Poiret aan Bourignon (Amsterdam, 1-7-1679). Tussen

juli 1679 en haar dood in oktober 1680 zou echter geen enkele briefpublicatie meer verschij-
nen.

13 Uit een brief die Reynier Jansen op 21 september 1671 vanuit Harlingen naar Bourignon (in
Sleeswijk) schreef, kan worden afgeleid dat hij thuis een begin maakte met het kopiëren van
de brieven die in het vierde deel van Het graf der valsche theologie moesten worden opgenomen,
zie XII, getuigenis 54, p. 216 (N): Wy bedanken u ook voor dien eersten [brief, MdB] van d’ont-
dekking der geesten. Indient u beliefden de volgende te senden, souden die gaarne ontfan-
gen. [...] Wy vertrouwen dat het nuttelijk is.’

14 Vgl. hoofdstuk 7.
15 Soms bestond de kopij uit voorbewerkte, dus schone, afschriften, waaruit alle gevoelige infor-

matie reeds verwijderd was.
16 XIX, brief 104 (17-12-1675) aan Ortt, p. 380 (N). Vgl. XIX, brief 99 (29-11-1675) aan J.C. Hase,

p. 366 (N).
17 Ibidem.
18 VIII-4, brief 21 (5-6-1679) aan De Lindt en Poiret, p. 110. Zie ook XIX, brief 170 (19-6-1679) aan

Poiret, p. 597 (N).
19 BLO, Add Ms A 97, f. 85v (7-1-1675) aan J.C. Hase: ‘car cette nation [les françois] est si incon-

stante, qu’elle change souvant d’orthographe’.
20 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Poiret aan Bourignon (Amsterdam, 1-7-1679). Vgl. VIII-

4, brief 21 (5-6-1679), p. 110 (vergelijkbaar oordeel van Noels).
21 Susan D. Amussen en Adele Seeff (red.), Attending to early modern women (New Wark, Londen

1998), Workshop No. 1: “Authority”, p. 95.
22 XIX, brief 99 (29-11-1675) aan J.C. Hase, p. 366 (N).
23 XIX, brief 104 (17-12-1675), p. 380 (N). Vgl. XIX, brief 160 (28-2-1678) aan Chateauvieux, p. 569

(N): ‘Ik sou mijne Hand-schriften niet derven waagen, die noch niet gecorrigeert zijn; dewijl
het Verlies der selven onverhelpelijk sou zijn’.

24 Zie bijv. XIX, brief 98 (1-11-1675, Ms UBA) aan J.C. Hase.
25 Zie hoofdstuk 7.
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26 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 280-282. Over Oort [Ortt] schrijft hij bijv.: ‘Da er den
zweiten Band [van La solide vertu, MdB] nicht mehr bezahlt und Poiret seinen namen total
eklipsiert hat, versteht sich der Verlauf der Geschichte von selbst’. Vgl. p. 214, waar hij het
inkorten van de originele teksten door Poiret opvat als tendentieuze vervalsingen. MacEwen,
Kolakowski en Van der Does hebben geen enkel oog gehad voor de bewerkingen die Bouri-
gnons geschriften ondergingen.

27 Vgl. de postume, door zijn vrienden bezorgde, uitgave van de brieven van Spinoza (wiens
gedachtegoed toen zeer omstreden was) in De nagelate schriften van B.d.S. (1677). ‘Alles wat daar-
in van meer persoonlijken aard was, of op nog levende, bevriende personen betrekking had,
werd geschrapt. [...] Namen van overledenen werden voluit geschreven; van nog levenden –
indien zij vrienden waren – òf met de voorletters aangeduid, òf verzwegen. Tegenstanders
[...] werden met naam en toenaam genoemd’, aldus K.O. Meinsma, Spinoza en zijn kring. Histo-
risch-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten (’s-Gravenhage 1896; fotomechanische herdr.
Utrecht 1980), p. 444. Zie ook Benedictus de Spinoza, Briefwisseling, F. Akkerman,
H.G. Hubbeling en A.G. Westerbrink (ed.) (Amsterdam 1977), p. 11.

28 XIX, ‘Tot den Leeser’, p. *2v. Het voorwoord is niet ondertekend, maar was zonder twijfel van
de hand van Pierre Poiret, zie hoofdstuk 18.

29 X-2, ‘Avis’, p. *3v. Ook dit niet ondertekende voorwoord moet door Poiret zijn geschreven.
30 Zie o.a. de ingrepen in de kopij van XIX, brief 25 (15/25-5-1672, datum is voor de druk verwij-

derd); XIX, brief 61 (30-7-1674, Ms UBA); XIX, brief 68 (26-10-1674, Ms UBA/BLO); XIX, brief
70, (23-11-1674, Ms UBA/BLO); XIX, brief 72 (21-12-1674 Ms UBA/BLO); III-2, brief 9, (8-7-1675,
Ms UBA); III-2, brief 11 (12-7-1675, Ms UBA); III-2, brief 14 (5-8-1675, Ms UBA); XIX, brief 95
(14-10-1675); XIX, brief 98 (1-11-1675); XIX, brief 99 (29-11-1675).

31 In de door Swammerdam en anderen gemaakte afschriften van Bourignons brieven die in de
Bodleiean Library berusten, zijn de genoemde persoonsnamen ook niet altijd volledig uitge-
schreven, waarschijnlijk omdat de betrokkenen wel wisten om wie het ging. Opvallend is wel
dat in deze afschriften de naam van Ortt zoveel mogelijk is doorgehaald en vervangen is door
de initialen H.Q. Ik vermoed dat Swammerdam dit in opdracht van zijn vriend gedaan heeft.
Op die manier kon worden voorkomen dat Ortts naam door derden met Bourignon in ver-
band gebracht zou worden.

32 Zie bijv. IV-2 [2de dr.], brief 5 (3-3-1668), pp. 44-57 (N). In het Utrechtse UB-exemplaar is hier
met de hand bijgeschreven ‘Aan den deken van Ryssel’.

33 IV-2, brief 18 (13-7-1668). De Franse autograaf werd in 1860 aangeboden op een veiling te
Amsterdam bij Frederik Muller, zie Catalogue raisonné de la précieuse collection de manuscrits et
d’autographs de MM D.-C. van Voorst, père, et J. J. van Voorst, fils, pasteurs Evangéliques à Amsterdam
(Amsterdam 1859), Manuscrits, nr. 1048. Langs deze weg heb ik de adressaat kunnen identifi-
ceren.

34 Bijv. Volckert van de Velde, zie het opschrift van IV-4, brief 15 (10-12-1670).
35 IV-3, brief 2 (3-5-1670) en IV-3, brief 5 (21-6-1670).
36 IV-3, brief 28 (5-5-1669); V-1, brief 1 (13-8-1669); IV-4, brief 25 (9-2-1671); VI-2, brief 14 (27-3-

1671); VI-2, brief 30 (9/19-6-1671).
37 V-2, brief 27 (27-3-1671).
38 Datum en plaats van dagtekening werden meestal uit het voor de druk bewerkte afschrift

overgenomen. Bij het zetten van de data is hier en daar wat misgegaan, zie mijn aantekenin-
gen bij bijlage B-1. Ik vermoed dat in sommige gevallen de in de druk opgenomen datum of
plaats van dagtekening opzettelijk vervalst is. De oorspronkelijke aanhef is slechts in een
enkel geval geformaliseerd, zoals bijv. in XIV-2, brief 1 (9-4-1675) aan Swammerdam, waar
‘Mon enfant’ veranderd is in ‘Monsieur’. Vgl. X-2, brief 36 (15-3-1675) aan J.C. Hase, p. 130.

39 V-1, brief 3 (30-3-1668) en V-1, brief 12 (16-8-1668).
40 Zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Poiret aan Bourignon (1-7-1679).
41 De in druk verschenen brieven zijn meestal ondertekend met ‘Vôtre bien affectionnée en J.C.

[Jésus Christ] Anthoinette Bourignon’ of met ‘Celle qui aime vôtre bien’. In de Nederlandse
uitgaven werd dat vertaald als ‘U.E. wel-genegene in J.C. A.B.’ of als ‘Sy, die uw zaligheyd
bemind, Anthoinette Bourignon’. Zie voor lezers die toenadering zochten tot de auteur,
hoofdstuk 10.
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42 Zie bijv. Ioannes Guilielmus Steegius, De Christelycke leeringhe verstaenelycker uyt-geleyt door eene
beelden-sprake noodigh soo voor kinders, als groote die niet kunnen lesen, gherievigh voor een ieder om beter
te vatten ende t’onthouden (Antwerpen: weduwe Jan Cnobbaert, 1647).

43 Chartier, ‘Texts, printing, readings’, pp. 161-165. Vgl. voor tekststructurende middelen: J.P.
Gumbert, ‘“Typography” in the manuscript book’, Journal of the Printing Historical Society 22
(1993), pp. 5-28. Zie voor de relatie met leescultuur ook Roger Chartier, Les usages de l’imprimé
(XIVe-XIXe siècle) (Parijs 1987); idem, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime (Parijs 1987);
Darnton, ‘Eerste aanzet tot een geschiedenis van het lezen’, pp. 161-165.

44 De Cort had Bourignon geadviseerd dat zo te doen voor de uitgave van La lumiere nee en 
tenebres in 1669, zie KB, Ms 78 C 44, f. 17: brief van hem aan Bourignon (1-4-1669).

45 Het was niet ongebruikelijk om deze aanwijzingen in de kopij op te nemen, zie Janssen,
Auteur en drukker, p. 33.

46 UBA, Ms V G 8 d, door Poiret geschreven kopij van La sainte visière (Amsterdam 1682); XIX,
brief 36 (31-8-1672, Ms UBA): aantekening in de marge; UBA, V G 9 b, kopij van Le Renouvelle-
ment de l’esprit evangelique, ‘preface’: ‘Nota B aan ider sifer getal moet een uitgang daar het
cruiske staat’ [aanwijzing van De Lindt].

47 Volgens Steenbakkers was het voor de druk aanbrengen van diakritische tekens in de tekst
niet de verantwoordelijkheid van de auteur maar van de zetter of degene die de kopij
afschreef, zie Piet Steenbakkers, ‘Towards a history of accent-marks in Neo-Latin’, in idem:
Spinoza’s ‘Ethica’ from manuscript to print. Studies on text, form and related topics (Assen 1994), pp. 71-
101, aldaar 100-101.

48 III-2, brief 39 (3-12-1678) aan De Lindt, p. 187. Zie voor het resultaat bijv. de Nederlandse edi-
ties van XVIII-2 (1679) en VII-3 (1681).

49 XIX, brief 104 (17-12-1675), p. 380 (N).
50 Vergelijking wijst uit dat de door Boeteman en Cunradus gedrukte titelpagina’s op enkele

details na overeenkomen met de getekende ontwerpen. Voor de ontwerpen, zie UBA, Ms V G
7 e: Aveuglement I en II (1679); UBA, Ms V G 4 a: Bijvoegsel. Getuigenis der waarheit (1679); UBA, Ms
III A 28 en V G 5 a: Licht des weerelds II en III (1679-1681); UBA, Ms V G 10 b: Pierre de touche (1679):
UBA, Ms V G 9 b: Renouvellement I-III (1679, 1681, 1682); UBA, Ms V G 7 a-c: Vernieuwing I-III
(1679, 1681 en 1682); UBA, Ms III A 27 c en Ms V G 2 a: Wahren Krafft-tugend I en II; UBA, Ms V G
6 b: Anti-Christ ontdekt II (1680); UBA, Ms V G 4 a: Getuigenis der waarheit (1680); UBA, Ms V G 2
e: Neue Himmel (1680). Vgl. Hellinga, Van kopij naar druk, pp. 109-116.

51 Bourignon bepaalde dat La solide vertu en La pierre de touche op octavoformaat moesten worden
gedrukt en in dezelfde letter gezet moesten worden als haar andere boeken, zie VIII-4, brief
10 (25-11-1675, Ms UBA) aan Ortt.

52 Een uitzondering is een van Bourignons eerste uitgaven, Copie van eenen exellenten Brief (1668).
Dit geschrift is in een gotische letter gezet.

53 Zie Marika Keblusek, ‘Nieuwsvoorziening in de Republiek. De Engelse burgeroorlog in
Haagse drukken’, in: Kleijer e.a. (red.), Tekens en teksten, pp. 60-77, aldaar 72. Vgl. Keith Tho-
mas, ‘The meaning of literacy in early modern England’, in: Gerd Baumann (red.), The written
word. Literacy in transition (Oxford 1986), pp. 97-131, aldaar 99.

54 XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA); zie ook XIX, brief 108 (30-12-1675, Ms UBA) aan J.C. Hase:
‘l’imprimerie pour 500 exemplaires en quarto alleman est chere a cause de la grandeur des
lettres’.

55 III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA) aan De Lindt.
56 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Poiret aan Bourignon (1-7-1679): ‘et le volume des liv-

res seroit plus commode et portatif’.
57 Uitzonderingen zijn: Copie van eenen exellenten brief (1668) dat in duodecimo verscheen, en de vol-

gende vijf in kwarto uitgevoerde werken: L’innocence reconuë (1669), Lettre à Patin (1670), Gezeugnis
der Waarheit (1673), Probier-Stein (1676) en Getuigenis der waarheit (1680) met het Bijvoegsel (1679).

58 Nawoord van Derniere misericorde, p. 159.
59 IV-4 [2de dr.], brief 9 (21-2-1671), p. 77 (N). Naar alle waarschijnlijkheid kon Bourignon wel

Nederlands lezen, zie hoofdstuk 1.
60 IV-4 [2de dr.], brief 8 (11-9-1670), p. 75 (N). Zie ook IV-4 [2de dr.], brief 9 (21-2-1671) aan Boyle,

p. 77 (N).
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61 Zie BLO, Add Ms A 97, f. 102v (9-5-1676) aan Van de Velde en Swammerdam.
62 Zie bijv. IV-3 [2de dr.], brief 38 (15-1-1669) aan een ‘vriend’ en vertaler van geestelijke geschrif-

ten, pp. 194-197 (N). De niet bij name genoemde adressaat vertaalt ook werk van Bourignon.
Hij wil geld verdienen; XIX, brief 159 (18-2-1679, Ms UBA) aan De Lindt (betaling van 12 à 15
‘patars’ (stuivers) per gedrukt blad aan Pieter Meijer). Vgl XIX, brief 77 (2-2-1675, Ms UBA) en
BLO, Add Ms A 97, f. 87r (25/4-1/2-1675) waaruit blijkt dat Hase 1 ‘patacon’ (48 stuivers) per
week betaald kreeg voor het in het Duits vertalen van ‘La Pierre de Touche’. Voor een over-
zicht van de voor Bourignon werkzame vertalers, zie bijlage III-d.

63 Zie bijlage A-1. Hierin is, indien ik dat heb kunnen achterhalen, bij de Nederlandse, Duitse en
Latijnse edities, aangegeven wie de vertaler was. Van der Does bleek in veel gevallen de verta-
lingen aan de verkeerde personen te hebben toegeschreven.

64 Onder de Nederduitssprekende volgelingen moeten van een en dezelfde brief vaak verschillen-
de Nederlandse vertalingen hebben gecirculeerd. Vgl. hiervoor de collectie afschriften in de
BLO (Add Ms A 96-97), die voor het merendeel van de hand van Swammerdam zijn, en de verza-
melde kopij in de UBA. Op grond van welke criteria een bepaalde kopie van een brief van Bouri-
gnon (en niet een andere kopie van dezelfde brief) tot kopij verheven werd, is niet duidelijk.

65 In Bourignons vertaalde uitgaven is, op één uitzondering na, nooit de naam van de vertaler
vermeld. Alleen op de titelpagina van Liecht in der Finsternüss I (1679) is de vertaler bij naam
genoemd (Christian Hoburg).

66 Zie voor de opleidingsmogelijkheden die de Franse school en de buitenlandse reis (buiten
diverse andere vormen van professionele of culturele vorming) toekomstige kooplieden uit de
Nederlandse Republiek boden, Willem Frijhoff, ‘La formation des négociants de la République
hollandaise’, in: Franco Angiolini en Daniel Roche (red.), Cultures et formations négociantes dans
l’Europe moderne (Parijs 1995), pp. 175-198; Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, pp. 234, 240.

67 Hij verbleef in de jaren 1664-1665 achtereenvolgens in Saumur, Parijs en Issy, zie G.A. Linde-
boom (ed.), The letters of Jan Swammerdam to Melchisedec Thévenot (Amsterdam 1975), pp. 7-10;
Schierbeek, Swammerdam, pp. 20-23.

68 Zie René Pintard, ‘Un ami mal connu de Molière: Jean de Henault’, Revue d’histoire littéraire de
la France 72 (1972), pp. 954-975, aldaar 968-971. Zie ook bijlage D-1.

69 BLO, Add Ms A 96, f. 334a (23-11-1674) aan Ortt: ‘ende ik sou heel in myn schik weesen u te
moogen gebruyken, om myne schriften te vertaelen’; BLO, Add Ms A 97, f. 72r (7/17-12-1674)
aan J.C. Hase: ‘il [Ortt, MdB] est dans cette langue tres correct; et je n’ay jamais encor veu un
flammand escrire si nettement le françois comme il fait.’

70 Zie hiervoor ook hoofdstuk 12.
71 XVIII-1, brief 30 (2/12-10-1671) aan Taube, pp. 173-174. Zie voor het vertalen door haar volgelin-

gen ook IV-4 [2de dr.], brief 9 (21-2-1671) aan Boyle, p. 77 (N).
72 BLO, Add Ms A 97, f. 63r: brief van Ortt aan Bourignon (8-1-1675). Vgl. XIX, brief 99 (29-11-

1675) aan J.C. Hase, p. 366 (N).
73 Zie ook IV-4, brief 9 (21-2-1671) aan Boyle, p. 77 (N), waarin Bourignon te kennen gaf dat zij de

Engelse vertalingen van haar geschriften graag wilde voorleggen aan enige vrienden van haar
die Engels verstonden, ‘ten einde om te weten of de selve getrouwelijk zijn over-een-komen-
de met mijne gevoelens; om dat men lichtelijk den sin in eenige dingen veranderen kan’.

74 UBA, Ms V G 6 b, f. 38r-40r: ‘Het Rijck des Anti-christ’ (z.j.), aldaar f. 38r. Deze zinsnede ver-
scheen ook in druk, zie XVI-1, p. 111 (N). Toch slaagden twee volgelingen, onder wie De Lindt,
erin een Nederlandse vertaling in rijmverzen te maken (UBA, Ms V G 6 b, ongepag: ‘Het Rijck
des Anti-christ’. Deze is niet gepubliceerd.

75 In dit onderzoek zouden ook de, postuum verschenen, Engelse vertalingen van Bourignons
werken betrokken moeten worden. Een van de problemen is dat sommige Duitse vertalingen
gebaseerd zijn op de Nederlandse edities in plaats van op het Franse origineel.

76 Twaelf lasteringen, voorwoord (niet ondertekend). Zie ook Poirets reactie op de brief die Serra-
rius bij wijze van repliek op Bourignons Twaelf lasteringen geschreven had en die in het
geheim circuleerde onder de doopsgezinden ‘qui en faisoient leurs bouclier’, UBA, Ms Aij 251
(gedrukt in XV-1, pp. 289-312 (F)). Zie voor een bespreking hiervan, Van der Wall, Mystieke 
chiliast, pp. 522-523 en 758-759, noot 179.

77 Zie voor een volledig overzicht, bijlage A-1.
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78 In de Franse editie I zijn Byvoegsel (1679) en Getuigenis der waarheit (1680) samengevoegd.
79 XIX, brief 129 (13-2-1677, Ms UBA) aan Bode.
80 BLO, Add Ms A 96, f. 311r (20-11-1677) aan Schrader. Door Van der Does ten onrechte aan

Swammerdam toegeschreven.
81 XIX, brief 74 (7-1-1675, Ms BLO) aan J.C. Hase.
82 XVIII-1, brief 30 (2/12-10-1671) aan Taube, p. 173.
83 Zie voor hem, hoofdstuk 11 en bijlage D-1.
84 De door Taube gemaakte vertalingen zijn verloren gegaan. Vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 323r 

(30-3-1675) aan J.C. Hase: ‘Schryft my met occasie, hoe veele boeken datter verbrant syn, van
die taube heeft overgeset, ende welke het syn.’

85 XIX, brief 74 (7-1-1675), p. 280 (N).
86 J.C. Hase kreeg het Franse manuscript van Bourignon al in 1674 toegestuurd om het in het

Duits te vertalen, zie X-2, brief 34 (1-11-1674 = BLO Add Ms A 97, f. 35v (3/13-8-1674)), p. 122. Zie
ook XV-2, 16 (14/24-12-1674, Ms UBA/BLO) en VIII-4, brief 7 (23-1-1675, Ms UBA).

87 XIX, brief 130 (23-2-1677) aan ‘de broeders in Sleeswijk’, pp. 469-470 (N). Vgl. hoofdstuk 4.
88 Zie voor de connectie tussen Poiret en de lutherse piëtisten, hoofdstuk 11.
89 Zie XIX, brief 129 (13-2-1677, Ms UBA) aan Bode; UBA, Ms III A 27 c: ‘Copies de hasse Impri-

mes’, ‘Hoogduits Translaat der Ware Deugt’ I.
90 XIX, brief 159 (18-2-1679, Ms UBA) aan De Lindt. Vgl. UBA, Ms V G 2 a: ‘Hoogduits Translaat

van Pieter Meijer 2e Theijl der Wahren Tugendt’. Voor Meijer, zie bijlage D-1.
91 Zie X-2, brief 34 (1-11-1674; BLO Add Ms A 97, f. 35v gedateerd op 3/13-8-1674), p. 122 aan J.C.

Hase; zie ook UBA, Ms V G 11, f. 97. Door Van der Does is de vertaling ten onrechte toegeschre-
ven aan Christian Hoburg.

92 Ten onrechte schreef zij bijvoorbeeld de Duitse vertaling van de drie delen van Lumiere du
monde toe aan J.C. Hase.

93 Zo berichtte Johann Peter Scheffer, een van de leden van de kring in Frankfurt, Bourignon in
1677 dat hij alle brieven die hij van haar had kunnen vinden, in het Duits vertaald had, zie
XIX, brief 131 (30-4-1677). Of zijn vertalingen gebruikt zijn voor Duitstalige edities van Bouri-
gnons briefpublicaties, is echter niet met zekerheid te zeggen.

94 Von Merlau (1644-1724) trad in 1680 in het huwelijk met J.W. Petersen, hofprediker in Eutin
en superintendent van het vorstendom Lübeck. Zie voor haar de bijdragen van Martin Brecht
over Philipp Jakob Spener en August Hermann Francke en de bijdrage van Hans Schneider
over het radicale piëtisme in: Brecht (red.), Geschichte des Pietismus I, pp. 300-301, 400-406; Ruth
Albrecht, Die theologische Schriftstellerin Johanna Eleonora Petersen (1644-1724) (ongepubliceerd
‘Habilitationsschrift’, Universiteit Hamburg 2000). Zie ook hoofdstuk 11.

95 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Poiret aan Bourignon (1-7-1679): ‘Elle [...] s edifie fort
de vos ecrits qu’elle lit en flamen’. In de British Library te Londen bevindt zich een Duitse ver-
taling van de komedies van Molière, ‘durch J.E.P.’ [=Johanna Eleonora Petersen volgens de
catalogus] (3 dln, Nürnberg 1694) [signatuur c 106.e.17]. Het is echter zeer de vraag of deze
vertaling aan haar moet worden toegeschreven, omdat zij het Frans niet beheerste (vriende-
lijke mededeling van Ruth Albrecht).

96 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Poiret aan Bourignon (1-7-1679): ‘J’avois écrit a Madlle
Merlau pour la lumiere du Monde 1re Partie en Alleman. mais elle, oubliant de me repondre à
cela, m’écrit d’estre preste de faire traduire la seconde. Je vous demande si lors qu’elle sera
achevée, ie le luy dois envoyer pour ce sujet, affin que l’une et lautre partie etant traduites se
puissent imprimer a la premiere commodité?’

97 XIV-2, brief 25 (15/25-4-1676) aan Schrader, p. 168 (N); VIII-4, brief 12 (16-5-1676, Ms UBA), p. 65
aan dezelfde; XIX, brief 126 (31-1-1677), p. 454 (N) aan dezelfde. Vgl. Van der Linde, Antoinette
Bourignon, p. 306, Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 24 en Chevallier, Pierre Poiret, p. 57, die
abusievelijk Poiret als vertaler noemen. Het door Van der Linde en Van der Does genoemde
jaar van uitgave, respectievelijk 1677 (p. 296) en 1679 (p. 24), is evenmin correct.

98 XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA) aan J.C. Hase.
99 XIX, brief 103 (15/16-12-1675, Ms UBA) aan Bode. Bourignon noemt hierin echter niet de naam

van degene die haar had voorgesteld een Latijnse samenvatting te publiceren.
100 XIX, brief 103 (15/16-12-1675, Ms UBA) aan Bode.
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101 Voor Lapis lydius, zie XIX, brief 129 (13-2-1677, Ms UBA) aan Bode: ‘Mon Originel est entre les
mains de Monsr O[ort] que Monsr Schrader pourra prendre pour le translater en Latin’; III-2,
brief 27 (16-3-1677) aan Schrader, p. 136: ‘Je [...] vous congratule de l’employ qu’avez au trans-
lat de la solide Vertu’. Voor Renovatio, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan
Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]: ‘doctor Schrader, wiens Latijn men ook haast aanvangen zal te
drukken’; vgl. ook de brief van Poiret aan Bourignon (Amsterdam, 1-7-1679).

102 Zie III-2, brief 9 (8-7-1675) aan Tiellens, p. 42: ‘vû que peu de sages ont suivy Jesus Christ, je
crains que peu d’iceux [sçavants, MdB] suivront son esprit’. Ten dele teruggenomen in III-2,
brief 12 (23-7-1675 [niet 1672]) aan dezelfde, p. 58: ‘Ce que j’ay écrit des sçavans, n’est pas que je
veuille mépriser la sagesse ou les études des sciences ou langages; vû que toutes ces choses
peuvent servir à la gloire de Dieu lors qu’on les veut appliquer à ces fins’.

103 BLO, Add Ms A 97, f. 102v (9-5-1676) aan Swammerdam en Van de Velde. Zie voor de verbrei-
ding van het Frans in het vroegmoderne Europa, Willem Frijhoff, ‘Des origines à 1780: 
l’émergence d’une image’, in: Willem Frijhoff en André Reboullet (red.), Histoire de la diffusion
et de l’enseignement du français dans le monde (Parijs 1998), pp. 8-19. Vgl. voor de zeventiende-
eeuwse Republiek, Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, pp. 233-237.

104 Vgl. XIX, brief 127 (31-1-1677) aan Bode, p. 455 (N); BLO, Add Ms A 96, f. 314v (4-12-1677) aan
dezelfde.

105 Van De Labadie c.s. verscheen bijv. alleen de ‘Declaration de Foy’ (1671) zowel in het Frans,
Duits, Nederlands als Latijn. Zie voor een overzicht van de verschillende uitgaven van de wer-
ken van De Labadie en Yvon, Saxby, Quest for the New Jerusalem, pp. 445-453. Van de eerste druk
van Rothes Eenige Prophetien en Revelatien Godts, aengaende de Christen Werelt in dese Eeuw (1672) is
ook een Duitse en een Engelse vertaling verschenen, zie Haley, ‘Sir Johannes Rothe’, p. 317.

106 III-2, brief 37 (20-8-1678) aan Poiret, pp. 181-182; XIV-2, brief 11 (15-11-1679) aan dr. Faber,
‘genees-meester’ van de koning van Engeland, p. 82 (N). Zie voor biografische gegevens over
Faber, bijlage D-1. Hij had zijn ‘dienaer’ La solide vertu I in het Engels laten vertalen.

107 Zie bijlage III-a en bijlage A-1. In hoofdstuk 18 zal ik op deze Engelse uitgaven terugkomen.
108 B. van Selm, ‘“Het kompt altemael aen op het distribuweeren”. De boekindustrie in de Repu-

bliek als object van onderzoek’, in: Kloek en Mijnhardt (red.), Productie, distributie en consumptie
van cultuur, pp. 89-99, aldaar 91.

109 Hoewel Bourignon met haar werk lezers uit verschillende confessies hoopte te bereiken, hield
zij aanvankelijk wel rekening met een confessioneel gedifferentieerde receptie van haar werk.
Zie XIX, brief 11 (20-10-1668) aan De Cort, p. 28 (N): ‘Ik geloof, dat die [Copie van een exellenten
brief, MdB] den Menschen daar in uw Land [Noordstrand, MdB] seer behagen zal, die niet
gebonden zijn aan de Gereformeerden.’

110 Deze strategie werd bijv. gevolgd door de Haarlemse uitgever Nicolaas Braau, zie Dorren en
Verhoeven, ‘De twee gezichten van Claes Braau’, p. 255.

111 Aanvankelijk dacht Bourignon waarschijnlijk ook nog aan een lezerspubliek op Noordstrand
voor zover dat uit Brabant en Vlaanderen afkomstig was (vgl. hoofdstuk 2). Opmerkelijk is
namelijk ook dat de Antwerpse uitgave van IV-1 werd opgedragen aan prinses Friederika
Amalia, de echtgenote van Christiaan Albrecht, die ook landsheer van Noordstrand was.

112 Vgl. Th. Clemens, ‘The trade in catholic books from the Northern to the Southern Nether-
lands, 1650-1795’, in: C. Berkvens-Stevelinck e.a. (red.), Le magasin de l’univers. The Dutch Republic
as the centre of the European book trade (Leiden etc. 1992), pp. 85-94, aldaar p. 90.

113 Zie bijv. brief aan juffrouw de Vendeville jr. in Mechelen, XIII-2 (7-8-1669), p. 115. Bourignon
stuurde haar een exemplaar van La lumiere nee en tenebres, ‘affin que vôtre curiosité se porte à le
lire, & à bien l’entendre, pour voir s’il y a là dedans quelques hérésies.’ Zie ook de brief van
Gilles de Vendeville aan Bourignon (Lille 12-12-1669), KB, Ms 78 C 12, f. 19-20, en de door De
Cort ondertekende gedrukte brief van 17-6-1669 die als omslag diende bij L’innocence reconuë,
UBVU, handschriftenverzameling 91, XV 00114.

114 Zie KB, Ms 78 C 44, f. 15: brief van De Cort aan Bourignon (1-4-1669).
115 VI-1 [1ste dr.], brief 4 (15-5-1669), p. 146 (N). Vgl. ook IV-4, brief 8 (11-9-1670), p. 74.
116 Comenius publiceerde onder de titels Lux in tenebris (Amsterdam 1657) en Lux e tenebris (Leiden

1665) een reeks profetieën van Kotter, Poniatowska en Drabík. Ames bracht een polemisch
geschrift uit onder de titel Het ligt dat in de duisternisse schijnt, beweesen den weg tot God te sijn
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(Amsterdam 1660). Adriaan Koerbaghs Ligt schijnende in de duisternisse (1668) kwam in de Repu-
bliek op de lijst van verboden boeken te staan. Van Rothe verscheen in 1673 bij Pieter Arentsz.
een pamflet, getiteld Een Nieuwe Hemel en Aerde. Breckling, die in 1660 onderdak vond bij
Comenius, bracht in datzelfde jaar een geschrift uit onder de titel Speculum seu lapis lydius
pastorum, darinnen alle Prediger und Lehrer dieser letzten Welt sich beschawen.

117 Vgl. Visser, Broeders in de geest.
118 VI-1 [2de dr.], brief 4 (15-5-1669) ‘aen een naspeurder van boekken’ [Pierre Salmon?], p. 123 (N).
119 Vgl. voor de respons bijv. XIX, brief 127 (31-1-1677) aan Bode, p. 456 (N). De reacties van lezers

komen uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 10.
120 In bijlage A-1 is bij iedere uitgave aangegeven wie het betreffende voorwoord ondertekend

heeft.
121 IV-1 [2de dr.], ‘Bericht aen den Leser’, pp. *5r-v.
122 Ibidem, p. *5v.
123 Ibidem.
124 IV-2 [2de dr.], ‘Bericht aen den Leser’, p. *2r.
125 Ibidem, pp. *2r-v.
126 Ibidem, p. *2r.
127 Zie voor positieve en negatieve reacties van lezers, hoofdstuk 10.
128 IV-3 [2de dr.], ‘Aen den Leser’, p. *2r.
129 Ibidem, p. *3r.
130 Vgl. voor deze aanspreekvormen hoofdstuk 15.
131 Ik heb van dit deel alleen een Nederlandstalige uitgave uit 1680 kunnen traceren. Er moet

echter in 1672 reeds een eerste druk zijn verschenen, zie bijlage A-1.
132 IV-4 [2de dr.], ‘Berigt tot den leser’, p. [*1].
133 Ibidem.
134 V-1 [1ste dr.], ‘Voor-reden tot den Leser’, ongepag.
135 Ibidem.
136 Ibidem, p. [*].
137 In de Nederlandse editie van deel II (1670) volstaat hij met de ondertekening ‘Uwen seer lie-

ven Broeder in Christo’. In de Franse uitgave van deel II (1671) zijn de initialen ‘E.D.L.’ toege-
voegd. Zie voor hem ook hoofdstuk 11 en bijlage D-1.

138 V-2 [1ste dr.], ‘Bericht aen den Leser’, p. *2r.
139 Ibidem.
140 VI-1 [1ste dr.], ‘Bericht aen den Leser’, p. *2r.
141 Ibidem, p. *2v.
142 Ibidem.
143 V-2 [1ste dr.], ‘Bericht aen den Leser’, p. *2r en IV-4 [2de dr.], ‘Berigt tot den Leser’, p. [*1r].
144 Haar auteursintenties pleiten dus tegen de these van een confessioneel gedifferentieerd boe-

kenklimaat, waarvan vaak stilzwijgend wordt uitgegaan. Vgl. Hans Erich Bödeker e.a., ‘Der
Umgang mit dem religiösen Buch in der frühen Neuzeit’, in: idem (red.), Le livre religieux, pp.
13-24, aldaar 23; Willem Heijting, ‘Devote en seer schoone boekskens. Boekhistorische verken-
ningen rond het Nederlandstalig godsdienstig proza in de zestiende eeuw’, Jaarboek voor
Nederlandse boekgeschiedenis 1 (1994), pp. 25-42.

145 Vgl. voor de doelgroep van Jean de Labadie, Mirjam de Baar, ‘“En onder ’t hennerot het haan-
tje zoekt te blijven”. De betrokkenheid van vrouwen bij het huisgezin van Jean de Labadie
(1669-1732)’, in: Ulla Jansz e.a. (red.), Vrouwenlevens 1500-1850. Achtste Jaarboek voor Vrouwengeschie-
denis (Nijmegen 1987), pp. 11-33, aldaar 24-29.

146 XIX, brief 127 (31-1-1677) aan Bode, p. 456 (N).
147 III-2, brief 26 (2-3-1677), p. 132.

hoofdstuk 9

1 Vgl. Darnton, ‘Wat is “de geschiedenis van het boek”?’, p. 107; Kloek en Mijnhardt (red.), Pro-
ductie, distributie en consumptie van cultuur.

2 XIX, brief 165 (24-12-1678) aan De Lindt, p. 581 (N). Vgl. XIX, brief 127 (31-1-1677), p. 455 (N);
XIX, brief 129 (13-2-1677) aan Bode, p. 465 (N): ‘mijne Schriften [...] in ‘t openbaer te versprey-
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en’; BLO, Add Ms A 97, f. 133v (16-3-1677) aan J.C. Hase: ‘et qu’il [Dieu, MdB] veut que ces
escrits, aillient par tout le monde universelle’; BLO, Add Ms A 96 (4-12-1677) aan Bode, f. 314r:
‘le principal, des desseins de Dieu, est de faire precher l’Evangile de son regne par tout le
monde, au moyen de mes ecrits’. XIX, brief 160 (29-2-1678) aan Chateauvieux, p. 569 (N).

3 B. van Selm, ‘“...te bekomen voor een Civielen prijs”. De Nederlandse boekprijs in de zeven-
tiende eeuw als onbekende grootheid’, De Zeventiende Eeuw 6 (1990), pp. 98-116.

4 XIX, brief 11 (20-10-1668) aan De Cort, p. 28 (N). Bourignon vermeldde niet om welk werk het
ging, maar gelet op haar belofte in een eerdere brief aan De Cort (zie XIX, brief 10 (22-9-1668),
p. 25 (N)) moet het om de (gedrukte) brief aan Heidanus zijn gegaan.

5 Zie XIX, brief 11 (20-10-1668) aan De Cort, pp. 28-29 (N). Vgl. hoofdstuk 10.
6 Als couvert diende een door De Cort ondertekende, gedrukte Franstalige brief, d.d. Amster-

dam 17-6-1669. Op de achterzijde van een van die bewaard gebleven omslagen is de door De
Cort opgestelde namenlijst te vinden, zie UB VU, handschriftenverzameling 91, XV.00114,
kopij (drukwerk met aantekeningen in handschrift) ten behoeve van de tweede druk van L’in-
nocence reconnue (Amsterdam 1684). De brief van 17-6-1669 is in de herdruk van 1684 opgeno-
men als ‘Lettre servant de couverture pour envoyer la Justification de Mr. de Cort aux gens
d’etat et à ses amis en Brabant et ailleurs’.

7 XII, getuigenis 30 [De Lindt] (10-3-1673), p. 121 (N). Vgl. XIII-2 [1ste dr.], pp. *2r-*3v: opdracht
aan ‘Messieurs les Bourguemaistres, Echevins, & Conseilliers de la Ville d’Amsterdam’.

8 XIX, brief 13 (z.j.); XIII-2, brief 7 (7-8-1669) aan juffrouw de Vendeville jr. in Mechelen, p. 115;
IV-3 [2de dr.], brief 12 (15-8-1669) aan Maria Malapert(?) in Bergen, pp. 92-94 (N); IV-3, brief 32
(15-4-1669) aan De Cort, p. 169 (N).

9 KB, Ms 78 C 44, f. 19-20: brief van Gilles de Vendeville aan Bourignon (Rijsel, 12-12-1669).
10 KB, Ms 78 C 44, f. 17: brief van De Cort aan Bourignon (1-4-1669). Via bemiddeling van de fis-

caal van Mechelen (Steenbergen?) en die van Doornik (die onder de koning van Frankrijk viel)
hoopte De Cort approbatie en privilege te verkrijgen.

11 IV-3, brief 32 (15-4-1669), p. 169 (N): ‘Indien sy tot kennis komen van eenige Godvruchtige zie-
len, die sullen daer op wel Privilegien verkrijgen, en selfs doen herdrukken sonder ons tus-
schen komen’. Zie ook VI-1 [2de dr.], brief 4 (15-5-1669) aan ‘een Naspeurder van Boeken’, p. 122
(N) en IV-4 [2de dr.], brief 8 (11-9-1670), p. 74 (N).

12 XIX, brief 13 (z.j.) aan De Cort, p. 35 (N). Vgl. echter VI-1 [2de dr.], brief 4 (15-5-1669) aan ‘een
Naspeurder van Boeken’, pp. 122-127 (N); VI-2 [2de dr.], brief 22 (12-10-1669) aan De Cort, p. 179
(N).

13 Vgl. IV-4, brief 8 (11-9-1670) aan een juffrouw in Gent.
14 XII, getuigenis 41, p. 192 (N): brief van Peter Jurgens aan Ewoud de Lindt (Frederikstad, 26-11-

1670). Zie voor Jurgens, hoofdstuk 10, 11 en bijlage D-1.
15 XII, getuigenis 56, p. 220 (N): brief van Jelle Reyntjes aan Ewoud de Lindt, Johan Tiellens en

Volckert van de Velde (Bolsward, 11-3-1671). Zie voor de details, hoofdstuk 11.
16 Zie UBA, Ms III A 32 k: brief van Richard Baxter (17-3-1670) via ‘Mr. Peter Heringhook, mer-

chant’, aan ‘Mr. John Tiellens, Merchant in Amsterdam’. Baxter (1615-1691) verklaarde in dit
briefje ook dat hij nog niet eerder van Bourignon noch van haar geschriften gehoord had.

17 Vgl. XIX, brief 11 (20-10-1668) aan De Cort, p. 28 (N): ‘maar dat [versturen van haar geschriften,
MdB] door de Post te doen, sulks valt seer duur [...] By aldien ik’er door eenig Koopman of
Schipper u kan toezenden, soo zal’ ik er een party te samen pakken’.

18 UBA, Ms III A 32 s: brief van Lodewijk de Vos (Haarlem, 30-12-1671) aan De Lindt.
19 Zie VIII-4, brief 12 (16-5-1676) aan Schrader, p. 65: distributie van Probier-Stein onder nieuws-

gierige lezers in Hamburg. Ook de daar in ballingschap levende hertog van Sleeswijk-
Holstein-Gottorp zou van Bourignon een exemplaar ontvangen; X-2, brief 46 (27-4-1677),
p. 176: toezending van boeken aan Knyphausen, die hierom aan W[agener] gevraagd had;
XIX, brief 170 (19-6-1679), p. 598 (N): reactie van Bourignon op Poirets voorstel om boeken toe
te sturen aan prinses Elisabeth [van de Palts] en andere vrienden van hem; X-2, brief 38 (23-6-
1676) aan Chateauvieux, p. 142; XIX, brief 159 (18-2-1679, Ms UBA) aan De Lindt: partij boeken
versturen naar Van der Wijk (in Noordwijk).

20 Vgl. voor de quakers, William I. Hull, ‘The Mennonites and the Quakers of Holland’, in:
Howard H. Brinton (red.), Children of light. In honor of Rufus M. Jones (New York 1938), pp. 191-
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209, aldaar 199: verspreiding van boeken (‘in their own language’) door William Caton en
William Ames tijdens hun bezoek aan Zutphen in 1661. Zie voor de labadisten, A.C. Duker,
Gisbertus Voetius (3 dln, Leiden 1897-1914) III, bijlage XXVIII gravamen van de classis van
Amersfoort en Rhenen-Wijck, 1672: ‘Ten welcken eynde sy oock schriften ende boecken instel-
len, ende doen maken, ende de selve door hare admissarissen hier te lande laten brengen,
onder de gemeynte laten stroyen, ende door eenige boeckverkoopers doen verhandelen ende
onder ‘t volck brengen’. Vgl. voor de Gichtel-Boehme uitgave die via de Amsterdamse boek-
verkoper Janssonius van Waesberge én via vrienden werd gedistribueerd, D. Grosheide, ‘Aan-
kondigingen van nieuwe uitgaven in de zeventiende eeuw’, Bibliotheekleven 47 (1962), pp. 456-
462, aldaar 462 en Van der Does, ‘Gichtel’s verblijf in Nederland’, pp. 153-154 (200 exemplaren
via de koopman J.W. Uberfeld in Frankfurt am Main verspreid).

21 De Labadie, die na zijn afzetting in 1669 een van Bourignons concurrenten werd, hanteerde
een vergelijkbaar tweesporenbeleid, zie noot 20 en Saxby, Quest for the New Jerusalem, p. 160.

22 Zie hoofdstuk 8.
23 IV-3, brief 12 (15-8-1669) aan Malapert(?), p. 94 (N). Zie ook het voorwoord in Copie d’une Lettre A

Pere Gerard Patin, dat vermeldde dat bij ‘Pieter Aertsen, en la rüe de la Bourse â l’Enseigne des
trois rapes’ L’innocence reconuë (1669) verkrijgbaar was. Het is niet bekend hoe het contact tussen
Bourignon en Arentsz. tot stand kwam. Mogelijk speelde Van de Velde, die over de nodige con-
necties in de Amsterdamse uitgeverswereld beschikte, een bemiddelende rol (zie hoofdstuk 7).

24 Zie voor Arentsz. II (1633/34-1688), Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III, pp. 15-16 (het
betreffende pand, gevestigd op nummer 3 (later genummerd 1), huurde hij van de stad voor
fl. 505,– per jaar); Piet Visser, ‘De pelgrimage van Jan Luyken door de doopsgezinde boeken-
wereld’, DB n.r. 25 (1999), pp. 167-195, aldaar 179-192.

25 Uitgaande van het inmiddels in de Short-Title Catalogue Netherlands (STCN), de Nederlandse
bibliografie tot 1800, aangelegde databestand verschenen tussen 1663 en 1688 in totaal 154
titels bij Pieter Arentsz II. Het werkelijke aantal uitgaven moet nog hoger hebben gelegen
omdat de bewerking van in te voeren boeken in de STCN nog niet voltooid is.

26 De ondertitel luidde of Aanwijzing van de middel om alle Christenen onder een geloofsbelydenis wêr te
zamen te voegen [vertaling van La reünion du christianisme ou la maniere de rejoindre tous les Chretiens
sous une seule confession de foy (Saumur: René Pean, 1670)]. Vgl. hoofdstuk 12.

27 R.C. Lambour, ‘De familie en vrienden van Daniel Zwicker (1612-1678) in Amsterdam’, DB, n.r.
25 (1999), pp. 113-166, aldaar p. 147. Zie voor Zwicker ook P.G. Bietenholz, Daniel Zwicker (1612-
1678): Peace, tolerance and God the one and only (Florence 1997) en BLGNP IV, pp. 474-475.

28 Over Timmers’ fonds is niet veel meer bekend dan dat hij in de jaren tachtig nog enkele wer-
ken van de gereformeerde predikant Jacobus Koelman (1682 en 1685) uitgaf, zie J.B.H. Alblas,
Johannes Boekholt (1656-1693). The first Dutch publisher of John Bunyan and other English authors (diss.
Universiteit van Amsterdam 1987), pp. 354, 489.

29 De Wilde (? - 16/22-2-1710), Waals-gereformeerd, was van 1655 tot 1704 als boekverkoper en
uitgever actief. Zijn winkel was eerst in de Westerwagenstraat en later in de Hoogstraat
gevestigd. Zie voor hem, M. Evers e.a., ‘Lijst van Rotterdamse boekverkopers tot 1800, geba-
seerd op de aantekeningen van H.C. Hazewinkel’, in: H. Bots, O.S. Lankhorst en C. Zevenber-
gen (red.), Rotterdam Bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende
eeuw (Rotterdam 1997), pp. 483-519, aldaar 519.

30 UBA, Ms III A 32 m: brief van Willem de Wilde (9-6-1671) aan Johan Tiellens.
31 Een uitzondering hierop vormen twee niet in eigen beheer uitgegeven werken uit 1669 en

1670: Op twaelf lasteringen (Amsterdam: Pieter Timmers, 1669) en de Franstalige brief tegen
Patin (Amsterdam: Pieter Arentsz., 1670). Overigens zijn sommige exemplaren van de in
eigen beheer uitgegeven werken uit 1669 en 1670 later provisorisch voorzien van een nieuw
impressum, dat de naam en het adres van Pieter Arentsz. vermeldt, vgl. noot 36.

32 Zie voor Johannes (Janssonius) van Waesberge (1616/17-1681), Van Eeghen, Amsterdamse boek-
handel IV, pp. 157-163 en A.M. Ledeboer, Het geslacht van Waesberghe (2de. herz. dr. ’s-Gravenhage
1896). Tussen 1660 en 1681 verscheen te Amsterdam een groot aantal uitgaven met zijn naam,
voor het merendeel in het Latijn maar ook in andere talen. Het is niet duidelijk hoe Bouri-
gnons uitgaven in 1671 in zijn fonds terecht zijn gekomen. Vermoedelijk liep het contact via
een van haar volgelingen (Mattheus Smallegange?).
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33 Visser, ‘Pelgrimage van Jan Luyken’, p. 191 noot 68, stelt abusievelijk dat Arentsz. in 1669 al
minstens drie werken van Bourignon uitgaf. Vgl. hieronder noot 102.

34 Het ontbrak in het zeventiende-eeuwse Amsterdam niet aan katholieke uitgevers. In de peri-
ode 1648-1700 waren 18 van de 28 katholieke boekverkopers, drukkers en boekbinders als uit-
gever actief, zie Lienke Paulina Leuven, De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tij-
dens de Republiek (Epe 1951), p. 35.

35 XIX, brief 22 (8-6-1671), p. 57 (N): ‘Men kan die bekomen tot Amsterdam by Pieter Arentsz, waar
ik al mijn Werken laat uytgeven’. Vgl. XII, pp. 167 (N) en 190 (N).

36 Autopsie van verschillende exemplaren van Licht schijnende in de duisternissen II (1669) en III
(1670) heeft uitgewezen dat een deel van de oplage van beide werken op deze manier van een
nieuw impressum voorzien is (ex. KBK, deel II en III en ex. Ritmanbibliotheek te Amsterdam,
deel III).

37 Spellingsvarianten: Pieter Aertsz, Pierre Aertsen, Pierre Arents, Pierre Arentz, Pieter Arentz,
Pieter Arents, Pieter Arendts, Peter Arents(s) en Petrus Arents. Slechts in negen uitgaven uit de
jaren 1670-’80 ontbreekt zijn naam: Graf der valsche theologie (1670), La lumiere nee en tenebres III
(1671), Le Tombeau de la fausse theologie II en III (1671), Gezeugnis der Waarheit (1673), Waare deught I
(1677), Getuigenis der Waarheit (1680) en de eerste twee delen van Anti-Christ (1680). Bij twee uit-
gaven werkte Arentsz. samen met andere uitgevers: voor Lapis lydius (1676) met Claus Floris in
Hamburg en voor Renovatio (1680) met Jan Rieuwertsz. Zie voor een schematisch overzicht,
bijlage III-a.

38 Visser, ‘Pelgrimage van Jan Luyken’, p. 191.
39 Zie hoofdstuk 7.
40 BLO, Add Ms A 97, f. 32r-34v: brief van Franken aan J.C. Hase (25-6-1674), aldaar 33r-34r.
41 Vgl. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel V.1, pp. 53-57.
42 BLO, Add Ms A 97, f. 195r. (3-9-1674) aan Tiellens. De rekeningen van Arentsz. werden doorge-

stuurd naar Bourignon, zie bijv. BLO, Add Ms A 96, f. 295v. (23-8-1675) aan Tiellens, waarin
Bourignon de ontvangst van de rekeningen bevestigt.

43 BLO, Add Ms A 97, f. 195r (3-9-1674) aan Tiellens. Zie verder XIX, brief 74 (7-1-1675, Ms BLO,
Add Ms A 97, f. 85v); III-2, brief 9 (8-7-1675, Ms UBA); III-2, brief 14 (5-8-1675, Ms UBA); XIX,
brief 163 (29-10-1678, Ms UBA), brief 165 (24-12-1678, Ms UBA).

44 BLO, Add Ms A 97, f. 85v (7-1-1675) aan J.C. Hase. Voor de onderhandelingen met Arentsz.
deed Bourignon afwisselend een beroep op Ewoud de Lindt, Johan Conrad Hase en de
Amsterdamse koopman Nicolaes Verlaen, die een schoonzoon van Frederik Franken was.

45 Zie voor Köni(n)g, Josef Benzing, ‘Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts. Eine
Neubearbeitung’, Archiv für Geschichte des Buchwesens 18 (1977), k. 1078-1322, aldaar 1191. Benzing
noemt nog vier andere uitgaven van König: Arien (1686), Joh. Wolfgang Franck, Musik. Andach-
ten I (1687) en twee werken uit 1688 (vermeld in de Codex). Zie voor zijn contacten met de
Elzeviers, B. Bennich-Björkman, ‘De Leidse en Amsterdamse Elzeviers in Skandinavië, 1630-
1680’, in: Dongelmans e.a. (red.), Boekverkopers van Europa, pp. 145-163, aldaar 155 en 162.

46 Zie Oprechte Haerlemsche Courant, 29-11-1672 (advertentie) en titelpagina Gezeugnis der Waarheit.
47 Voor Rose, zie Benzing, ‘Die deutschen Verleger’, k. 1247. Gezeugnis der Waarheit is de enige uit-

gave die Benzing voor hem vermeldt. In oktober 1673 leverde J.C. Hase een aantal exemplaren
van dit werk bij Rose af, zie X-2, brief 21 (oktober 1673), p. 71: ‘H.’.

48 X-2, brief 23 (Flensburg, 2-1-1674), p. 75. Vgl. IX-2, ‘Voor-reden’, p. *5r: ‘En ook heb ik geweten,
dat de pastoren van Hamburg, by de magistraat hebben aangehouden, om te mogen beletten
dat geen van mijne Boecken in hare Steden souden verkocht worden’.

49 [Poiret], Geheele Leven, pp. 388-390. Vgl. IX-2, ‘Voor-reden’, p. *[5+2]r; X-1, ‘Avis’, p. (.)5r. Zie ook
de mededeling op de keerzijde van het titelblad van de herdruk van Le tombeau de la fausse theo-
logie I (1679).

50 IX-2, ‘Voor-reden’, p. *[5+2]v. Vgl. XIX, brief 56 (26-3-1674) aan Van der Wijk, p. 193 (N), waar
sprake is van een bedrag van ‘Drie Duysent Rijksdaalders’.

51 XIV-2, brief 25 (15/25-4-1676) aan Schrader, p. 166 (N). Zij was zelfs niet in ruil voor een vrijge-
leide bereid om hiervan af te zien.

52 Zie de catalogi in La solide vertu I (1676), Lapis lydius (1676), Probier-Stein (1676) en Vera virtute
(1678). Floris’ naam is niet vermeld in Benzing, ‘Die deutschen Verleger’.
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53 BLO, Add Ms A 97, f. 140v (20-4-1677) aan J.C. Hase.
54 Ibidem. Zie voor Schmeuser, hoofdstuk 4, 16 en bijlage D-1.
55 Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel V.1, p. 55.
56 De kosten van het papier vormden de helft en soms nog meer van de directe productiekosten,

zie Van Selm, ‘“...te bekomen voor een Civielen prijs”’, p. 103.
57 Bert van Selm, ‘Uit de voorgeschiedenis van de vaste winkelprijs’, in: idem, Inzichten en verge-

zichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel (z.p.
1992), pp. 46-61, aldaar 52-55.

58 UBA, Ms III A 32 s: aantekeningen van De Lindt op een aan hem geadresseerde brief van Lode-
wijk de Vos (Haarlem, 30-12-1671): ‘86 hoopen papier, 4 Aen Timmers gegeven, 2 hoopen aen
dito’. In 1672(?) had Reynier Jansen in Sleeswijk papier moeten inkopen, zie XV-1, brief 1 (1-4-
1674) aan Marci, p. 137 (N); XIX, brief 108 (30-12-1675, Ms UBA) aan J.C. Hase: ‘le papier 
qu’avez achepté est de pris raisonnable’; XIX, brief 120 (20-6-1676), p. 423 (N); NSA, Dep. IV, II
a 7, omslag 8: brief aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]), waarin De Lindt bericht dat zij nog voor
circa achthonderd gulden papier op voorraad hebben.

59 XIX, brief 99 (29-11-1675, Ms UBA) aan J.C. Hase: ‘il n’estoit pas si blanc, ainsi si fort, qu’on
pouvoit bien escrire dessus’. Mogelijk betrok Hase papier van of via de Amsterdamse papier-
factor Christoffel van Gangelt, de stiefvader van zijn ‘meester’, Johan Ortt. Zie voor de ver-
schillende soorten papier, J.W. Enschedé, ‘Papier en papierhandel in Noord-Nederland gedu-
rende de zeventiende eeuw. II Verpakking, papierkappen, watermerken, soorten van papier’,
Tijdschrift voor Boek- & Bibliotheekwezen 7 (1909), pp. 173-188, aldaar 178-181.

60 XV-1, brief 1 (1-4-1674) aan Marci, p. 143 (N).
61 Mogelijk kunnen aan de hand van notarieel onderzoek afschriften van contracten tussen

Bourignon en de Amsterdamse drukkers die voor haar hebben gewerkt, worden getraceerd.
Vgl. het contract uit 1682 tussen Gichtel en twee Amsterdamse drukkers, waarin bepaald werd
dat hij vier gulden per vel zou betalen voor het samenstellen en drukken. Het ging hier om
een oplage van vijftienhonderd exemplaren in duodecimo, te drukken met ‘goede lijvige inkt,
die niet overset, na dat de bladen behoorlijk gedroogt sullen sijn’, zie Janssen, ‘Böhme’s 
Wercken’, p. 139.

62 UBA, Ms III A 32 m: brief van Willem de Wilde (9-6-1671) aan Johan Tiellens.
63 Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III, p. 57.
64 Vgl. voor prijsverschil voor boekverkopers en particulieren, Van Eeghen, Amsterdamse boekhan-

del V.1, pp. 55-58 en Van Selm, ‘Uit de voorgeschiedenis van de vaste winkelprijs’, p. 55.
65 XV-2, brief 3 (Amsterdam, 1671 [vóór juni]), pp. 21-22. Bourignon noemde de titel van het

betreffende boek niet. Zij gaf alleen aan dat het om een recent verschenen uitgave ging en dat
het betreffende boekje vijftien brieven telde.

66 XIX, brief 74 (7-1-1675) aan J.C. Hase, p. 280 (N).
67 BLO, Add Ms A 97, f. 109r (19-5-1676) aan Swammerdam en Van de Velde. De patagon was een

Zuid-Nederlandse munt, die in de Republiek tot de meest in zwang zijnde betaalmunten
behoorde. De waarde was ongeveer gelijk aan die van de Noord-Nederlandse rijksdaalder, zie
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1800. De eerste ronde van moderne economische
groei (Amsterdam 1995), p. 109.

68 Van Selm, ‘“...te bekomen voor een Civielen prijs”’, pp. 105-107.
69 Vgl. Ibidem, p. 106. Van Selm komt voor de Elzevier-uitgaven uit 1675 uit op een hogere

gemiddelde prijs per vel: 1,33 stuiver.
70 Voor zeventiende-eeuwse uitgaven is dat in het algemeen een probleem. Vgl. B.P.M. Dongel-

mans, ‘De betekenis van oplage’, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 1 (1994), pp. 181-201.
71 VIII-4, brief 10 (25-11-1675, Ms UBA) en XIX, brief 108 (30-12-1675, Ms UBA): 500 exemplaren

van Probier-Stein (1676); XIX, brief 159 (18-2-1679, Ms UBA): ‘300 cent’ (sic) exemplaren van
Getuigenis der Waarheit (1679/80).

72 VIII-4, brief 10 (25-11-1675, Ms UBA): Solide vertu I (1676) 1000 exemplaren. Pierre de touche zou
ook in een oplage van 1000 stuks moeten verschijnen, maar om onbekende redenen werd de
druk van de Franse editie opgeschort. Deze kwam pas in 1679 uit.

73 Vgl. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel V.1, p. 50; Furstner, Geschichte des Niederländische Buch-
handels, p. 46. Zij stellen dat de oplagecijfers in de zeventiende-eeuwse Republiek meestal tus-
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sen de 500 en 1000 exemplaren schommelden. Vgl. ook Janssen, ‘Böhme’s Wercken (1682)’, p.
139. De door Gichtel verzorgde uitgave van de verzamelde werken van Jacob Boehme ver-
scheen in een oplage van 1500 exemplaren, maar was op een kleiner formaat (duodecimo)
gedrukt dan Bourignons werken (octavo en kwarto) en kon op een internationale markt wor-
den afgezet.

74 III-2, brief 38 (19-11-1678, Ms UBA) aan De Lindt. Vgl. ook haar vorige brief aan hem, XIX, brief
163 (29-10-1678, Ms UBA). Bourignon hield hierbij echter geen rekening met de hoeveelheid
benodigd papier, die in de zeventiende eeuw in hoge mate de productiekosten bepaalde.

75 XIX, brief 127 (31-1-1677) aan Bode: vijftig exemplaren van Lapis lydius ontvangen; XIX, brief
129 (13-2-1677) aan Bode, p. 393 (F); BLO, Add Ms A 97, f. 140v (20-4-1677): vijftig exemplaren
van Probier-Stein ontvangen; XV-2, brief 38 (13-8-1678) aan Schrader: vijftig exemplaren van
Vera virtute ontvangen; III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA) aan De Lindt: ‘Touchant les nombres
d’exemplaires que Mr. Bode [doorgehaald, MdB] offre de m’envoyer, j’en aurois volontiers
tousjours cincquante de chacune sorte, pour donner aux Amis et pas davantage’; XIX, brief
171 (3-7-1679, Ms UBA): ‘Dites au *** [‘Messager de Dieu’ = Bode, MdB] que ie le remercie des
50 exemplaires qu’il me donne. J’en feray part à nos amis’. Vgl. ook NSA, Dep. IV, II a 7,
omslag 8: brief van Poiret aan Bourignon (Amsterdam, 1-7-1679) waarin hij haar vraagt of
Scheffer voor nieuwe boeken van haar hand moet betalen of dat hij deze cadeau krijgt.

76 X-2, brief 19 (7-9-1673) aan Franken, pp. 62-63, waarin hij opdracht kreeg de voorraad Franse
boeken over vier verschillende plaatsen te verspreiden, omdat er gevaar bestond dat zij door
‘Strop, amy du Pape & du Roy [de France]’ [= Isaac Destropes?, die de belangen behartigde van
de Franse participanten] in beslag genomen zouden worden. Honderd exemplaren moest hij
laten opslaan bij zijn dochter [Sara Verlaen] in Amsterdam [O.Z. Achterburgwal], honderd in
Hamburg, honderd in Flensburg en honderd bij P.J. [Pieter Jurgens in Frederikstad], ‘afin que
si on les trouve quelque part, & qu’on les condamne, qu’ils soient néanmoins publiés en
divers endroits’.

77 X-2, brief 38 (23-6-1676) aan Chateauvieux, p. 142; X-2, brief 46 (27-4-1677, Ms UBA) aan Knyp-
hausen.

78 BLO, Add Ms A 97, f 33r-34r: brief van Franken aan J.C. Hase (25-6-1674); XIX, brief 89 (1-7-
1675, Ms UBA/BLO) aan Tiellens. Arentsz. had van een bepaald werk van Bourignon 23 exem-
plaren als verkocht opgegeven, terwijl hem hiervan geen enkel exemplaar in rekening was
gebracht. Volgens Franken moest hij ook van andere werken meer exemplaren hebben ver-
kocht dan hem in rekening waren gebracht.

79 BLO, Add Ms A 97, f 33r-34r: brief van Franken aan J.C. Hase (25-6-1674). Zie ook BLO, Add Ms
A 97, f. 85v (7-1-1675) aan J.C. Hase (niet gedrukt in XIX, brief 74): ‘car il a asseurement en plu-
sieurs livres en garde, sans qu’ils luy ayent estè mis en compte. [...] qu’il avoit bien place à son
grenier; et estoit content de le garder, comme il à fait de plusieurs sortes et en quantitè’. Zes
maanden later was deze kwestie nog niet opgelost, zie III-2, brief 9 (8-7-1675, Ms UBA/BLO).
Later liet Bourignon een deel van de voorraad bij Nicolaes Verlaen op de O.Z. Achterburgwal
opslaan, zie XV-2, brief 34 (16-3-1677, Ms UBA/BLO).

80 Behalve van Licht schijnende in de duisternisse en La lumiere nee en tenebres verschenen tussen 1679
en 1684 ook herdrukken van Het graf der valsche theologie en Le tombeau de la fausse theologie. De
herdruk van de laatstgenoemde titel was volgens een mededeling in het voorwoord van deel I
noodzakelijk ‘tant à cause de leur debit, que parce que la pluspart a êté pillée & detruite à la
sollicitation de quelques Prestres & Theologiens de Holstein’ [verwijst naar de confiscatie van
haar in Husum opgeslagen boeken in 1674].

81 XIX, brief 89 (1-7-1675, Ms BLO) aan Tiellens.
82 BLO, Add Ms A 97, f. 34v (25-6-1674): brief van Franken aan J.C. Hase. Vgl. XIX, brief 61 (30/9-7/8-

1674) aan Hase, p. 220: ‘Schrijft ons [...] hoe het Getuygenis der Waarheyt getrokken en aangeno-
men werd’. Vgl. voor de boekwinkel als ontmoetingsplaats waar informatie, nieuws, geruchten
en roddels werden uitgewisseld, Hoftijzer, ‘Between Mercurius and Minerva’, pp. 126-128.

83 IX-2, brief 3 (23-8-1675, Ms BLO) aan Tiellens.
84 Toegevoegd met doorgenummerde pagina’s is een brief van Pierre Poiret aan ‘seeker heer van

Qualiteyt’, d.d. 29-7-1680. Volgens opgave in de kopij zou de druk al in juli 1679 beëindigd
zijn. Dat doet vermoeden dat de brief van Poiret niet correct gedateerd is.
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85 Al in juli 1675 had Tiellens aan Bourignon voorgesteld om een Nederlandse editie van het
werk uit te geven, zie III-2, brief 14 (5-8-1675, Ms UBA). In 1682 verscheen ook nog een Franse
vertaling van Gezeugnis der Waarheit.

86 BLO, Add Ms A 96, f. 295v-299v, aldaar f. 298v (23-8-1675).
87 Ibidem.
88 Bij Michiel de Groot (1634-1680) verscheen tussen 1656 en 1680 [1682] een groot aantal Neder-

landstalige uitgaven. Hij werd op 7-9-1675 met terugwerkende kracht tot de in maart opge-
richte compagnie toegelaten. Zie voor hem, Kleerkooper en Van Stockum, Boekhandel I, pp.
239, 240, 241, 603, 668, 747 en II, p. 1183; Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III, pp. 144, 145,
147-148, IV, pp. 183, 218, 221, 224, 262, 263, 276 en V.1, pp. 310-313; Salman, Populair drukwerk,
pp. 232, 233, 257, 394.

89 IX-2, brief 3 (23-8-1675, Ms BLO) aan Tiellens. Zie voor de uitgeverij en boekhandel van Daniel
Elzevier (1626-1680), Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III, pp. 111-122.

90 Zie voor de samenstelling van zijn fonds, Willems, Les Elzevier en Davies, The world of the Else-
viers, pp. 97-121. Daniel Elzevier gaf van Blaise Pascal diens Lettres provinciales (1657) uit alsme-
de de Latijnse vertaling van de hand van Pierre Nicole. Voorts drukte hij Éclaircissement du fait
et du sens de Jansénius (1660) [Willems 1262], Journal de Mr. de Saint Amour [=Gorin, MdB], docteur de
Sorbonne, de ce qui s’est fait à Rome dans l’affaire des cinq propositions (1662) [Willems 1293], Les Consti-
tutions du monastère de Port Royal (1665) [Willems 1353] en Bible de Mons (1667).

91 BLO, Add Ms A 96, f. 298v (23-8-1675). Zie voor de betrekkingen tussen Elzevier en Gorin,
Jacques, Années d’exil, p. 192 noot 72. Bourignon beschouwde Gorin als haar vijand omdat zij
hem verantwoordelijk hield voor de gijzeling van De Cort in 1669, zie hoofdstuk 3.

92 Zijn winkel was gevestigd in de Lombertsteeg, naast ‘de Bracke Grond’. Zie voor hem, Van
Eeghen, Amsterdamse boekhandel IV, pp. 262, 276. In STCN zijn nog vier andere uitgaven met
zijn naam opgenomen (1674-1676), o.a. GIOKB, Hypercriticum. Aen de kamer der Vlaemsche [...]
doopsgezinden (1674).

93 III-2, brief 23 (4-8-1676, Ms UBA) aan J.C. Hase. De Nederlandse boekhandelaren waren goed
vertegenwoordigd op de ‘Frankfurter Messe’. In 1671 waren het er vijftien, waarvan acht uit
Amsterdam, zie Isabel Heitjan, ‘Zum Besuch der Frankfurter Fastenmesse 1671’, Gutenberg-
Jahrbuch 1963, pp. 141-150 (uit Amsterdam waren toen aanwezig: Hendrik van Aacken, Johan-
nes Blaeu, Hendrik en Dirk Boom, Daniel Elzevier, Johannes Andreas Fries, Joachim Nosche,
Johannes van Someren, Jan Janssonius van Waesberge).

94 Zie voor de internationale contacten van Daniel Elzevier (1626-1680), Davies, The world of the
Elseviers, pp. 108-121; Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III, pp. 111-122; Dongelmans e.a (red.),
Boekverkopers van Europa.

95 X-2, brief 46 (27-4-1677, Ms UBA) aan Knyphausen: ‘Le Docteur Swammerdam est celuy que
j’avois entremis pour traitter avec Elzevier Libraire pour l’impression de mes Escrits’. Swam-
merdam woonde op dat moment weer in Amsterdam. Vgl. voor zijn contacten met Daniel
Elzevier, Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 11 (4-11-1677), pp. 70-72: ‘Elzevier is naa
Mimweegen [sic], maar syn kneght die heeft my geseght, dat hy van uE brief niet weet. Als
elzevier weer komt, sal ik het aan hem vraagen’. In het postscriptum van deze brief bericht
Swammerdam dat hij Elzevier heeft gesproken; zie ook nr. 23 (7-7-[1678]), pp. 116-117.

96 X-2, brief 43 (23-3-1677, Ms UBA) aan Knyphausen, p. 178: ‘ce libraire’ is Elzevier. ‘Il a demandé
qu’on luy achetteroit la moitié des exemplaires qu’il feroit: mais ie crois qu’il auroit l’autre
moitié pour rien à soy.’ Over de ‘vrekkigheid’ van de Elzeviers werd ook door anderen
geklaagd, zie P. Dijstelberge, ‘De lof der onleesbaarheid. De Elzeviers en de vormgeving van
het Nederlandse boek’, in: Dongelmans e.a. (red.), Boekverkopers van Europa, pp. 281-289, aldaar,
p. 288.

97 Vgl. Henning Eichberg, Festung, Zentralmacht und Sozialgeometrie. Kriegsingenieurswesen des 17.
Jahrhunderts in den Herzogtümern Bremen und Verden (Keulen, Wenen 1989), pp. 503-507.

98 BLO, Add Ms A 97, f. 140r (20-4-1677) aan J.C. Hase: ‘sans ce retardement, il auroit ja esté accor-
de avec Elsevier, pour imprimer tous mes ecrits’. Zie ook BLO, Add Ms A 97, f. 140v (z.j. [20-4-
1677?]) aan Schrader.

99 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Bourignon aan Knyphausen (5-6-1677).
100 Zie Willems, Les Elzevier, nr. 1543, pp. 396-397. Vgl. hoofdstuk 7.
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101 XIX, brief 164 (19-11-1678), p. 580 (N): ‘Ik geloof ook, dat die noch tot Amsterdam zijn te vin-
den, in de Beurs-straat, by Pieter Arentsz. Boekverkooper.’

102 Visser, ‘Pelgrimage van Jan Luyken’, p. 191 noot 68 stelt abusievelijk dat Rieuwertsz. al vanaf
1669 met Arentsz. samenwerkte als uitgever van het werk van Bourignon. Dat beiden in 1679
gezamenlijk meer dan vijftien uitgaven van haar hand op de markt brachten, is eveneens
onjuist.

103 Zie voor Rieuwertsz. (1616/17-1687), Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel IV, pp. 63-64; Kleer-
kooper en Van Stockum, Boekhandel I, pp. 622-627; NNBW II, k. 1211. Tussen 1644 en 1686 ver-
schenen meer dan 230 uitgaven die zijn naam en adres droegen, waaronder ook geschiedenis-
boeken, pamfletten, medische lectuur en reisverhalen, zie STCN (on line) en Visser, ‘Godtslas-
terlijck ende Pernicieus’, pp. 13-17. Vgl. ook R.C.C.M.M. Schaap, Het fonds van de Amsterdamse uitge-
ver-boekhandelaar Jan Rieuwertsz. (1644-1687): een poging tot reconstructie (Ongepubliceerde docto-
raalscriptie Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam, 1978) en het door Ad
van Delden samengestelde overzicht van de uitgaven van Rieuwertsz. Hij was zo vriendelijk
mij dat ter beschikking te stellen.

104 Vanaf 1-5-1678 huurde hij het pand op nummer vier voor f 550,- per jaar, zie Van Eeghen,
Amsterdamse Boekhandel IV, pp. 63-64.

105 Zie Meinsma, Spinoza, pp. 105-109, 220-221; Hylkema, Reformateurs I, p. 220 en II, pp. 214, 277,
339; Fix, Prophecy and reason, pp. 52, 205-206, 210, 213, 241.

106 Drukker was Christoffel Cunradus. Het valse adres luidde: ‘Hamburgi, apud Henricum 
Künraht’, zie Meinsma, Spinoza, pp. 326-328, 360; Van Eeghen, ‘Henricus Cunrath’. Zie voor
Rieuwertsz’ contacten met Spinoza en diens geestverwanten, G. van Suchtelen, ‘Nil volenti-
bus arduum. Les amis de Spinoza au travail’, Studia Spinozana 3 (1987): Spinoza and Hobbes,
pp. 391-404.

107 De klachten van de kerkenraad dateren van 4 april 1669, zie Meinsma, Spinoza, p. 326 en
Naschrift Bijlage VIII: brief van P.A. Limborgh aan Christiaen Hartsoekker (Amsterdam, 20-2-
1678). Zie ook Inger Leemans, Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse porno-
grafische romans 1670-1700 (Nijmegen 2002), p. 277.

108 BLO, Add Ms A 97, f. 140v (20-4-1677). Zie ook XIX, brief 159 (18-2-1679, Ms UBA) aan De Lindt.
109 BLO, Add Ms A 97, f. 135v (16-3-1677) aan Schrader: ‘les livres pouvoient aussi ce me semble

estre donné à boom, en luy disant, qu’un de vos amis [Poiret?, MdB], vous avoit prié de luy
demander ce message.’ Voor de gebroeders Boom, zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III,
pp. 30-33.

110 Catalogus librorum novissime impressorum, afl. 3 (1677), pp. 9, 22 en 28. De boeken zijn opgeno-
men in de rubriek ‘theologie’. Opvallend is dat bij La solide vertu I melding gemaakt is van
twee formaten: een (nooit verschenen) 4o en een 8o uitgave. De Nederlandse editie van dit
werk is aangekondigd als ‘heerlijck Tractaet van de ware deught’ (Amsterdam 1676). Het werk
zou echter pas in 1677 verschijnen.

111 Vgl. voor het gebruik van stoklijsten, Hannie van Goinga, ‘Alom te bekomen’. Veranderingen in de
boekdistributie in de Republiek 1720-1800 (Amsterdam 1999), pp. 89-120. Zie ook J.A. Gruys, ‘Stock-
lists on spare pages: a neglected phenomenon’, Quaerendo 20 (1990), pp. 310-326.

112 UBA, Ms V G 4 a. De Harlingse boekverkoper Van Immerseel was tevens stadsdrukker (1664-
1692). In 1687 moest de inventaris van zijn winkel worden getaxeerd, zie Tresoar, Rijksarchief
Friesland (RAF), Rechterlijk Archief Harlingen, R 30 294 (16-8-1687). In de toen opgemaakte
lijst is geen enkele titel van Bourignon vermeld. De Haagse boekverkoper en drukker Johan-
nes Tongerloo (werkzaam van 1649 tot 1686) en de Rotterdamse boekverkoper Isaak Naeranus
waren van remonstrantsen huize. Voor Tongerloo, zie Keblusek, Boeken in de hofstad, 48, 78, 95,
100-101, 103, 135, 213-214, 217, 238, 241.

113 Zie voor de verzending en distributie van Bourignons boeken in Hamburg ook BLO, Add Ms
A 97, f. 140v (20-4-1677); III-2, brief 32 (4-12-1677, Ms UBA) aan Wagener.

114 Zie bijv. XIV-2, brief 25 (15/25-4-1676) aan Schrader, p. 165 (N): ‘gedrukte bladen’ per schip naar
Frederikstad gestuurd; BLO, Add Ms A 97, f. 97v (25-4-1676) aan Swammerdam en Van de
Velde in Kopenhagen: ‘les freres escrivent, qu’ils vous envoieront diverses sortes de mes livres,
pour les donner aux amis, qui nous favorisent par de la. informez vous si quelqu’un les vou-
droit vendre à l’avenir’; BLO, Add Ms A 96, f. 311r (20-11-1677) aan Schrader: 20 exemplaren
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van de Waare Deugt I voor de broeders in Sleeswijk (te adresseren aan Pieter Jurgens, koopman
te Frederikstad) en 20 exemplaren naar Knyphausen in Lütetsburg; XIX, brief 160 (29-2-1678)
aan Chateauvieux in Genève: La solide vertu II, ‘dat ik geordonneert heb u te senden’; VIII-4,
brief 17 (23-4-1678, Ms UBA): partij boeken van La solide vertu II naar Sleeswijk; XV-2, brief 38
(13-8-1678) aan Schrader: Chateauvieux zou ook twee Latijnse uitgaven van La solide vertu moe-
ten ontvangen; XIX, brief 159 (18-2-1679, Ms UBA): boeken naar Frankfurt, La solide vertu II(?)
aan Brookdorp in Frederikstad en aan Susanne Meerwijk toesturen. Vgl. brief van De Lindt
aan Bourignon (z.j. [ca. 1-7-1679]), NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: ook naar Keulen.

115 Zie de catalogus van Bourignons boeken achterin XV-1, p. 202 [+1v] (F): ‘Tous ces livres se trou-
vent à Amsterdam, chez Pierre Arentz, rue de la Bourse & aussi chez Jean Riewertz, en la
méme rue. Et on les trouvera à Francfort chez Herman von Sand, libraire.’ Voor Von Sands
activiteiten als uitgever, zie hoofdstuk 17, noot 62.

116 Zie Bert van Selm, ‘Mogelijkheden en beperkingen van fondsreconstructie’, in: idem, Inzichten
en vergezichten, pp. 12-31, aldaar p. 15.

117 IV-4, brief 8 (11-9-1670), p. 75 (N). De brief was volgens het opschrift gericht aan ‘een juffrouw
in Gent’ [=Mazuriel, MdB]. Vgl. voor de exportproblemen van boeken van de Noordelijke naar
de Zuidelijke Nederlanden, Clemens, ‘Trade in catholic books’, p. 90.

118 XIX, brief 159 (18-2-1679) aan De Lindt, p. 567 (N).
119 Zie voor het adverteren in deze kranten, Folke Dahl, ‘Amsterdam, earliest newspaper centre

of Western Europe. New contributions to the history of the first Dutch and French corantos’,
Het Boek 25 (1938/39), pp. 161-197.

120 Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel V.1, pp. 52-53. Furstner, Geschichte des Niederländischen Buch-
handels, pp. 63-64.

121 XIX, brief 25 (z.j. [15/25-5-1672 Ms UBA]) aan De Lindt? (betreft La Lumiere nee en Tenebres IV);
XIX, brief 114 (18-4-1676) aan J.C. Hase, p. 410 (N) (betreft Waare Deught I en Probier-Stein); III-2,
brief 27 (16-3-1677, Ms UBA/BLO) aan Schrader (opdracht aan Swammerdam); XIX, brief 132
(20-4-1677, Ms UBA/BLO, Add Ms A 97, f. 141v) aan Schrader; BLO, Add Ms A 97, f. 142v (8-5-
1677) aan J.C. Hase (opdracht aan Swammerdam); III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA) aan De
Lindt (betreft Waare Deught II); VIII-4, brief 21 (5-6-1679, Ms UBA) aan De Lindt en Poiret
(betreft Renouvellement, Pierre de touche, Tombeau II, Temoignage de verité, Liecht ins Finsternüss I en
II).

122 Zie bijvoorbeeld BLO, Add Ms A 97 f. 142v (8-5-1677) aan J.C. Hase, waarin gerefereerd wordt
aan de betaling van een bedrag van ‘42 patars’ aan een Franse courantier ten behoeve van
advertenties voor boeken van Bourignon en La Coste.

123 Voor deze kranten, zie W.P. Sautijn Kluit, ‘De Haerlemsche Courant’, Handelingen en mededee-
lingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden (1873), pp. 3-132; J. Sgard, ‘La
gazette d’Amsterdam (1663?-1687?)’, in: idem, Dictionnaire des journaux, 1600-1789 (2 dln, Parijs
1991) I Dictionnaire de la presse, 1600-1789, pp. 450-451, nr. 494.

124 In 1672 begon De Löw met het uitgeven van zijn kranten. Naast de Altonaischer Ordinaire und
Extraordinaire Relation gaf hij tweemaal per week de op heel Duitsland gerichte Europäischer
Relation uit en enige tijd later ook de Europäische Fama, zie Hoffmann, ‘Politik und Geistesle-
ben in Altona’, pp. 46-51.

125 X-2, brief 20 (16-11-1673), p. 66.
126 In de door mij geraadpleegde afleveringen van Altonaischer Ordinaire und Extraordinaire Relation

jrg. 1673 (ex. KB Stockholm) heb ik geen advertentie voor Gezeugnis der Waarheit aangetroffen.
Op 23-12-1673 verscheen er wel één in de Oprechte Haerlemsche Courant. Het boek was volgens
deze advertentie te koop in Amsterdam bij Pieter Arentsz. en in Hamburg bij Samuel
Koninck (König).

127 BLO, Add Ms A 97, f. 140v (20-4-1677) aan J.C. Hase.
128 Oprechte Haerlemsche Courant: 8-7-1670 voor de Nederlandse en Franse edities van Licht schijnen-

de in de duisternissen II en III; 18-11-1670 voor de Nederlandse en Franse edities van Licht schijnen-
de in de duisternissen III; 3-3-1671 voor Licht des weerelts; 8-9-1671 voor de Franse en Nederlandse
edities van Graf der valsche theologie I, II en III; 2-1-1672 voor Advertissement tegens de quakers; 21-6-
1672 voor de Franse en Nederlandse edities van Licht schijnende in de duisternis IV en voor 
Advertissement tegens de quakers; 29-11-1672 voor de Franse en Nederlandse editie van Graf der val-
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sche theologie IV; 23-12-1673 voor de Duitse editie van Getuygenis der Waerheyt. Zie ook UBA, Ms
III A 32 s: brief van Lodewijk de Vos (Haarlem, 30-12-1671) aan De Lindt. Hierin wordt gerefe-
reerd aan een brief van De Lindt aan ‘Kastelijn’ [= A. Casteleyn, de Haarlemse courantier].

129 XIX, brief 114 (18-4-1676) aan J.C. Hase, p. 410 (N).
130 III-2, brief 27 (16-3-1677, Ms BLO); III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA); VIII-4, brief 21 (5-6-1679,

Ms UBA); X-2, brief 64 (27-11-1679, Ms UBA).
131 III-2, brief 27 (16-3-1677, Ms UBA/BLO) aan Schrader: ‘des lumieres venu du St Esprit’.
132 VIII-4, brief 21 (5-6-1679, Ms UBA) aan De Lindt en Poiret.
133 Klaar Bewijs, van het Quadraat des Cirkels. Dat de eenigste Kroon en het voornaamste Voorwerp is, van de

geheele Mathematyq. Waar door men aanwyst de Particul, daar Archimedes van spreekt. Waar na soo vele
gaauwe Verstanden en wijse Philosophen gesocht hebben, sonder deselve te hebben konnen finden, sedert
eenige hondert Jaren voor de Geboorte Jesu Christi [...] door Bertrand de la Coste, Colonel d’Artillerie.
In Hamburg. Is ook te vinden neffens alle de andere werken van den selfden Autheur, tot
Amsterdam by Pieter Arentz in de Beursstraat 1677 (8o). Voorin is de ‘Dedicatie of opdracht’
aan Bourignon opgenomen (8 pp.). Zie voor de oplagen, XV-2, brief 36 (30-3-1677, Ms UBA,
postscriptum). Tot degenen die kennisnamen van dit geschrift en de dedicatie aan Bouri-
gnon, behoorde Leibniz, zie Bodemann, ‘Briefe Leibnizens’, pp. 362-380, aldaar 365, 366.

134 III-2, brief 27 (16-3-1677, Ms UBA/BLO) aan Schrader: ‘Voicy deux memoires pour les couran-
tiers. Monsr la coste les voudroit bien avoir imprimer de la sorte, afin tant mieux recomman-
dez mes escrits, à ceux a qui ils ne sont connús’; BLO, Add Ms A 96, f. 313v (6-12-1677) aan
dezelfde: ‘il semble que dieu veut faire connoistre mes ecrits, par ses livres’.

135 Met dank aan Elisabeth Meyer, die mij deze informatie verstrekte. Volgens haar is het boven-
dien niet gebruikelijk dat een auteur zelf opdracht gaf om een dergelijke lijst samen te stel-
len. Vgl. Graham Pollard en Albert Ehrman, The distribution of books by catalogue from the inven-
tion of printing to A. D. 1800, based on material in the Broxbourne Library (Cambridge 1965). Zij noe-
men welgeteld één voorbeeld van een auteur die in zijn werk een boekenlijst liet afdrukken
om de lezers te informeren over andere geschriften van zijn hand (p. 158).

136 Furstner, Geschichte des Niederländischen Buchhandels, p. 64; Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel
V.1, p. 53; Gruys, ‘Stock-lists on spare pages’.

137 XIX, brief 114 (18-4-1676) aan J.C. Hase, p. 409 (N). Zo zijn in de catalogus die is opgenomen in
de uitgave van La solide vertu I, zeven titels vermeld en is aangegeven dat de werken verkrijg-
baar zijn bij ‘Pierre Arents in Amsterdam en bij Claus Floris in de grote-rijcken-straat, onge-
veer in het midden, in Hamburg’.

138 UBA, Ms V G 10 c2 (autograaf). In dit stuk bepaalde Bourignon tevens dat haar geloofsbelijde-
nis voor de oeuvrecatalogus moest worden afgedrukt en dat beide stukken direct achter het
voorwoord geplaatst moesten worden. Vgl. UBA, Ms V G 3, waarin Bourignon aangaf dat ten
behoeve van de uitgave van Probier-Stein haar ‘petit avant propos’, haar geloofsbelijdenis en
haar oeuvrecatalogus afgedrukt moesten worden op ‘une demy feuil apart 3 a 4 cent exem-
plaire ou plus sy on le trouve a propos’.

139 Bourignon stuurde er zes aan prinses Christine Charlotte, de regentes van Oost-Friesland, zie
XIX, brief 158 (26-2-1678), p. 564 (N). Hertog Georg Wilhelm von Celle ontving eveneens een
catalogus, zie XIX, brief 170 (19-6-1679), p. 597 (N).

140 BLO, Add Ms A 97, f. 94v (12-4-1676) aan Swammerdam en Van de Velde. Zie voor losse exem-
plaren van de catalogi van Bourignons werken, UB VU, handschriftenverzameling 91, XV.
00115. Ook boekverkopers maakten gebruik van losse gedrukte catalogi, zie Bert van Selm,
‘Some Amsterdam stock catalogues with printed prices from the first half of the seventeenth
century’, Quaerendo 10 (1980), pp. 3-46.

141 BLO, Add Ms A 97, f. 142r (8-5-1677) aan J.C. Hase.
142 XV-2, brief 3 (1671), pp. 20-21.
143 Zie bijvoorbeeld BLO, Add Ms A 96, f. 248r (2/12-9-1674) aan J.C. Hase: ‘quoy que tout[e]s bons

marchants scavent assez que 8000 florins d’hollande, ne peuvent estre 12000 florins de france.’
144 BLO, Add Ms A 97, f. 87v (25/4-1/2-1675) aan J.C. Hase: ‘et que cette lettre seule pourra estre

acheptée à meilleur marches que le livre entier. Et cela par les personnes qui n’ont pas beau-
coup d’argent à employer’. Het aanbod was afkomstig van Jelle Aedes. Vgl. ook BLO, Add Ms A
97, f. 42v (8-5-1677) aan J.C. Hase.
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145 BLO, Add Ms A 97, f. 142v (8-5-1677) aan J.C. Hase.
146 XV-1, brief 1 (1-4-1674) aan Marci, p. 70 (N): ‘Om dat in der daat wy niets doen om geld te win-

nen.’ Vgl. uitspraken van Abraham Franckenberg en Johannes Permeier over de uitgave van
het werk van Jacob Boehme, geciteerd bij Bruckner, Bibliographical catalogue, xv.

147 XV-1, brief 1 (1-4-1674) aan Marci, p. 70 (N), zie ook pp. 143-144 (N).
148 Zie XIII-1, brief 2 (21-8-1671) aan hertog Christiaan Albrecht, pp. 2-25; XIII-1, brief 7 (1-5-1672)

aan dezelfde, pp. 94-95; XIX, brief 38 (9-10-1672), p. 107 (N): over het cadeau doen van Adver-
tissement aan een raadsheer. Exemplaren van dat boek schonk Bourignon in 1672 ook aan
generaal-superintendent Reinboth en aan de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, zie
hoofdstuk 4. De regentes van Oost-Friesland en haar zuster liet zij in 1678 al haar boeken toe-
sturen (‘van Yder soort een’), zie XIX, brief 158 (26-2-1678) aan Christine Charlotte, p. 564 (N);
III-2, brief 39 (3-12-1678, Ms UBA) aan De Lindt.

149 BLO, Add Ms A 97, f. 109r  (19-5-1676). Adriaan Swartepaert, die van plan was om naar Kopen-
hagen af te reizen, zou de boeken mee kunnen nemen, maar een paar dagen later berichtte
Bourignon dat de boeken bij gelegenheid door Schmeuser zouden worden opgestuurd, zie
BLO, Add Ms A 97, f. 109v (23-5-1676). Zie voor Swartepaert en voor Schmeuser, bijlage D-1 en
hoofdstuk 11.

150 BLO, Add Ms A 97, f. 103v (9-5-1676) en f. 109r (19-5-1676).
151 Bourignon beweerde zelf dat dit niet het geval was, zie XIV-1, p. 283 (N): ‘en ik doe de selve

[mijne Boekken] drukken op mijn eigen kosten, sonder ooyt daar van soo veel verkocht te
hebben, als de waarde bedraagt die sy my gekost hebben’.

152 Hoftijzer, Engelse boekverkopers, p. 89.
153 Te denken valt aan de geschriften van Jan Rothe en de verzamelde werken van Jacob Boehme.

De wijze waarop deze uitgaven en die van Bourignon werden gefinancierd, laat onverlet dat
dit soort boeken bij een bepaald deel van het lezerspubliek in een duidelijke behoefte voorza-
gen.

154 Een directe verwijzing naar Mt 24,14.

hoofdstuk 10

1 XII, getuigenis 43: ‘d’Eerste Brief van den 12. October 1672’, p. 195 (N).
2 De getuigenissen werden later ook opgenomen in de Nederlandse en Franse edities van het

betreffende werk, die in respectievelijk 1679/1680 en in 1682 verschenen. In deze uitgaven is
het aantal getuigenissen uitgebreid met brieven uit 1677 van Antoine Grellot, predikant van
de Franse gemeente te Otterberg. Zie voor een volledig overzicht, bijlage C-3.

3 Twee personen van wie brieven aan Bourignon in de tweede reeks waren opgenomen, waren
ten tijde van de publicatie van Gezeugnis der Waarheit al niet meer in leven: Serrarius en Come-
nius. Eerstgenoemde had zich reeds in 1668 van Bourignon afgekeerd.

4 Voor de inhoud van de vragenlijst, zie bijlage C-2. De namen van de personen die hebben
gereageerd, zijn in deze bijlage gemarkeerd met een asterisk. Hun reacties liepen uiteen van
korte kernachtige verklaringen tot zeer omvangrijke epistels.

5 Zie hiervoor hoofdstuk 4.
6 Voor een overzicht, zie bijlage B-2.
7 Vgl. Van den Berg en Stouten (red.), Het woord aan de lezer, pp. 11-12; Johannes Brouwer, Lezen en

schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849 (diss. Rijksuniversiteit
Utrecht 1995), pp. 5-6; Frijhoff, ‘Media en sociaal-culturele verandering’, pp. 9-10.

8 Vgl. bijv. Els Stronks, Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikan-
ten (Houten 1996), pp. 184-186; Visser, Broeders in de geest I, pp. 273-274.

9 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van hun sociaal-culturele leefwereld, hoofdstuk 11 en
12.

10 XII, getuigenis 54: ‘Extract van den eersten Brief de dato 20 Marty 1670’ (o.s.), pp. 214-215 (N).
11 Zie voor biografische gegevens, bijlage D-1.
12 XII, getuigenis 41: brief aan Bourignon ‘tot Tonningen’ [Tönning] (z.j.) [juli 1671], p. 193 (N).
13 Vgl. hoofdstuk 3.
14 XII, getuigenis 35 (Checkkeralley [bij Londen], 25-12-1670). Vgl. Bourignons reactie, IV-4 [2de

dr.], brief 9 (21-2-1671), pp. 77-86 (N).
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15 Vgl. hoofdstuk 6 (noot 152).
16 Vgl. hoofdstuk 3. Onduidelijk is waarom Boyle pas in 1670 contact zocht met Bourignon.
17 Zie bijv. XIX, brief 22 (8-6-1671) aan J.C. Hase(?), p. 57 (N); XII, getuigenis 32 (Claes Floris),

p. 167 (N) en getuigenis 40 (Jan van Someren), p. 190 (N).
18 Zie voor deze catalogi, hoofdstuk 9.
19 Het spreekt vanzelf dat dit soort brieven niet zijn afgedrukt in Gezeugnis der Waarheit. Voor een

reconstructie van dergelijke vragen zijn we aangewezen op Bourignons weerwoord en dus op
haar eigen briefpublicaties. Het zal duidelijk zijn dat langs deze weg maar zeer ten dele te
achterhalen is in welke mate Bourignon kritiek van lezers ten deel is gevallen en wat daarvan
precies de aard was. Voor zover zij reageerde, was dat toch vooral op brieven van welwillende
lezers die slechts bij bepaalde passages in haar geschriften vraagtekens hadden geplaatst.

20 Vgl. de wijze waarop zij in 1668 op de vragen en kanttekeningen van Comenius, Serrarius, De
Labadie en Van Schurman was ingegaan, zie hoofdstuk 3.

21 Zie IV-4 [2de dr.], brief 1 (21-10-1670), 2 (24-1-1671), 3 (15-3-1671) en 4 (20-3-1671). Uit de eerstge-
noemde brief kan worden opgemaakt dat de betreffende koopman al geruime tijd daarvoor
schriftelijk contact had gezocht met Bourignon.

22 IV-2 [2de dr.], brief 1 (15-10-1669) aan ‘een bysonder Vriend’, p. 6 (N).
23 IX-2, brief 6 (11-11-1675), p. 125 (N). Vgl. V-2 [2de dr.], brief 13 (166[8]), p. 78 (N).
24 XIV-2, brief 18 (13/23-9-1680), pp. 128-129 (N).
25 Zie bijv. XIX, brief 22 (8-6-1671) aan Hase(?), p. 57 (N) en brief 128 (7-2-1677) aan Chateauvieux,

pp. 461-463 (N); BLO, Add. Ms A 97, f. 125r (14-12-1677) aan Ortt(?); XII, toegevoegd getuigenis:
brief van Grellot aan Poiret (Otterberg, 6-11-1677), p. 230 (N).

26 IV-4 [2de dr.], brief 3 (15-3-1671), p. 32 (N).
27 Zie bijv. XIX, brief 22 (8-6-1671) aan Hase(?), p. 59 (N). Vgl. hoofdstuk 6.
28 XII, getuigenis 40. De brief is niet gedateerd. Zie voor biografische gegevens over Van Some-

ren, bijlage D-1.
29 XII, getuigenis 45: brief aan Bourignon (Hamburg, 22-8-1672), p. 200 (N).
30 XII, getuigenis 39: brief van Swammerdam aan Tiellens (Amsterdam, 18-3-1673), pp. 188-190,

aldaar 189.
31 BLO, Add Ms A 97, f. 64v-65r: brief van Swammerdam aan ‘Juffr. H van D: [Hille Genet] tot U.

[Utrecht] (18-12-1674).
32 Vgl. XII, getuigenis 31, p. 165 (N), waarin Maria Hase-Tilemans een vergelijkbaar oordeel als

Swammerdam over de gereformeerde predikanten van haar tijd velde. Zie ook getuigenis 27
(Franken), p. 35 (N).

33 IV-4, brief 21 (5-11-1670), p. 194 (N); XII, o.a. getuigenis 27 (Frederik Franken), 28 (Volckert van
de Velde), 29 (Johan Tiellens), 30 (Ewoud de Lindt), 31 (Maria Hase-Tilemans), 39 (Jan Swam-
merdam); IX-1, brief 14 (5/15-5-1672), p. 181 (N). Swammerdam verwees in zijn getuigenis naar
‘een seer vrome Vrouw’ die in 1653 een uitleg van de Openbaring van Johannes had laten
drukken. Hierbij is in het exemplaar dat in het bezit is van de UB Amsterdam, in de marge
met potlood aangetekend ‘Anneke Hoogwant’. Swammerdam moet dan op het volgende
geschrift van haar hand hebben gedoeld: Geestelijcke grondt ende stichtelijcke bedenckinge over de
Openbaringe Johannis (1653). Er is thans slechts één exemplaar van dit boek bekend en dat
bevindt zich in privé-bezit, zie J. van der Haar, Schatkamer van de gereformeerde theologie in Neder-
land (c.1600-c.1800) (Veenendaal 1987): H 658. Zie voor Hoogwandt, Arnold, Unpartheyische Kir-
chen- und Ketzer-Historie III, pp. 174-175. Zie ook De Jeu, ‘‘t Spoor der dichteressen’, pp. 236-238. De
Lindt bezat naar eigen zeggen alle werken van Jacob Boehme en ‘ook van andere vraje outhu-
ren tot 60 int getal’, zie BLO, Add Ms A 96, f. 320r-v.

34 Zo had La Coste zich grondig verdiept in de voorspellingen van Nostradamus, zie VIII-4, brief
11 (8-4-1676, Ms UBA); BLO, Add Ms A 97, f. 91v-92a (8-4-1676). Van de Velde kopieerde voor
zichzelf talloze oudere en nieuwere profetieën, zie bijv. KBK, GKS 1480, 80, waaronder
‘gezichten’ van Jan Rothe, Joseph Binckes en ‘E.P.I.H.’ uit de jaren 1663-1668; UBA, Ms III A
32 n2: ‘choses spirituelles de Mr. van de Velde’, waaronder ‘Een Cleine Prophetie getoogen uit
een groote: door B.D.M. te samen gevoegt: die na sijn doot onder het hooft peul gevonden is,
Ao 1574 [voorspellingen over verschrikkingen die de stad Amsterdam te wachten zouden
staan in de periode 1670-1680; 1687, 1688]; ‘o Alder Onbegrijpelijkckste ende verschroomse-
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lijckste Rechter’; ‘Visioen Gesichte ende Hemels Licht geopenbaert Buijten Ooster Zee in
Vriesland op sheerenwech’ [visioen van Intje Jansz, ouderling van de gemeente Oosterzee en
Echten] ‘Nae de Coppie te Steenwijck bij Doeje Jans’ [gedrukt z.j.; ca. 1623?]. Voor een bespre-
king van dit laatste visioen, zie Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., pp. 372-377.

35 Zie ook hoofdstuk 13.
36 Vgl. hoofdstuk 11.
37 Otger Steggink en Kees Waaijman, Spiritualiteit en mystiek, I Inleiding (Nijmegen 1985), p. 16. Zij

verwijzen voor de zeventiende eeuw naar de door E. Littré geformuleerde algemene betekenis
van spiritualité: ‘Al wat betrekking heeft op de inwendige oefeningen van een ziel die bevrijd
is van de zinnen; die er alléén op uit is zich te vervolmaken in de ogen van God’ (Dictionnaire
de la langue française IV (Parijs 1878), p. 2035).

38 Zie voor de profeten van deze tijd, o.a. XIX, brief 164 (19-11-1678), p. 579 (N).
39 IV-3, brief 30 (30-7-1670) [sacramenten]; IV-4, brief 11 (17-10-1670) [bekering van de joden, her-

stelling Israël volgens de voorzegging der oude profetie]; IV-4 [2de dr.], brief 10 (23-1-1671)
[Avondmaal]; XIV-2, brief 13 (21-3-1672) [kinderdoop]; XIX, brief 72 (21-12-1674) [Openbaring;
zelfde vraag was Bourignon voorgelegd door Do. S. [Swammerdam] in diens eerste brief aan
haar, zie XII, getuigenis 39, p. 189 (N)]; XIV-2, brief 25 (15/25-4-1676) [over de aanroeping der
heiligen]; IX-2, brief 6 (11-11-1676) [is de wil van Jezus en die van de mens tot het kwade
geneigd?]; XIV-2, brief 3 (1-1-1677) [Adam]; XIX, brief 128 (7-2-1677) [sabbat]; XIV-2, brief 6 (11-
9-1679) [huwelijk; Eva]; XIV-2, brief 11 (15-11-1679) [Schriftuitlegging; onderscheid tussen
Christus’ Koninkrijk en de ‘Vernieuwing van den Geest des Evangeliums’; ‘of er teeling sal
zijn in ’t Rijk der Hemelen?’]; XIV-2, brief 7 (20-5-1680) [Adam; Eva]; XIV-2, brief 8 (9-10-1680)
[schepping van Adam en Eva; exegese van Genesis; zondigheid van Adam voor de zondeval].

40 BLO, Add Ms A 97, f. 217r: brief van Chateauvieux aan Bourignon (z.j. [1676]).
41 IX-2, brief 6 (11-11-1676) aan Van de Walle (vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 10r-14v [z.j.]) [had Christus

neiging tot zonde? Door Bourignon bevestigend beantwoord]; XV-2, brief 35 (25-3-1677), pp.
189-192 [Jezus Christus heeft evenmin als andere mensen twee lichamen gehad]; XIV-2, brief
11 (15-11-1679) [voortplanting in de hemel].

42 Zie o.a. IV-4 [2de dr.], brief 24 (21-1-1671), p. 222 (N); IX-2, brief 6 (11-11-1676), pp. 120-141 (N).
Vgl. XII, getuigenis 49: brief van Marci aan J.C. Hase (Noordstrand, 13-2-1673), p. 204 (N).

43 XII, getuigenis 58 (Sikke Lieuwes), p. 224 (N), onder verwijzing naar Lc 16, 9 en 14, 26.
44 XIX, brief 46 (30-3-1673), pp. 144-146 [156] (N).
45 Zie voor de inhoud van deze brief Bourignons antwoord, III-2, brief 3 (17-8-1673) aan Swam-

merdam. Vgl. G.A. Lindeboom, ‘De eerste brief van Antoinette Bourignon aan Jan Swammer-
dam’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 119 (1975), pp. 191-198. In hoofdstuk 12 zal ik dieper
op zijn relatie met Bourignon ingaan.

46 XII, getuigenis 43: vierde brief aan Bourignon (1-4-1673), pp. 198-199 (N).
47 Ibidem, getuigenis 43: eerste brief aan Bourignon (12-10-1672), p. 195 (N).
48 Vgl. James, Varieties of religious experience; Porter (red.), Rewriting the self, pp. 1-14.
49 XII, getuigenis 59: brief aan Bourignon (29-3-1672), p. 225 (N).
50 In totaal zijn 24 brieven van lezers aan Bourignon uit de periode 1669-1673 opgenomen.

Zeven brieven dateren volgens het opschrift of het onderschrift uit 1672. Hieraan kan nog een
ongedateerde brief van Ruerd Jansen (getuigenis 55) worden toegevoegd (zie noot 52).

51 XII, getuigenis 57: ‘Den eersten Brief van 13. Augustus 1672’, p. 222 (N). Zie voor het verloop
van de oorlog in de noordelijke gewesten, H.T. Obreen, ‘De verdediging’, in: J.J. Kalma en K.
de Vries (red.), Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kânsen (Leeuwarden 1972), pp. 39-
72. Op 11 juli 1672 viel Coevorden, waarna Groningen belegerd werd. In de tweede helft van
augustus werd de inval op Friesland (Heerenveen) ingezet. Vgl. J. den Tex, Onder vreemde heren.
De Republiek der Nederlanden 1672-1674 (Zutphen 1982), pp. 7, 14-15, 160, 166-169.

52 XII, getuigenis 55: ‘Gecopieert naar sijn eygen hand’ (z.j.), p. 218 (N).
53 Zie Frijhoff, ‘Prophétie et société, pp. 290-295.
54 Het betreffende geschrift (4o, 16 pp.) werd uitgegeven door Pieter Arentsz. [Knuttel 9932].

Nog datzelfde jaar verscheen een tweede vermeerderde druk (40 pp.) en in 1673 een herziene
derde druk (72 pp.). Voor een bespreking van de inhoud, zie Frijhoff, ‘Prophétie et société’, pp.
316-321 en Haley, ‘Sir Johannes Rothe’, pp. 316-317.
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55 Vgl. hoofdstuk 12 en 13.
56 Tien van de 19 personen (incl. Grellot) van wie brieven aan Bourignon zijn opgenomen, had-

den haar nog nooit gezien of gesproken toen zij haar hun (eerste) brief schreven.
57 XII, toegevoegd getuigenis: brief aan Bourignon (Otterberg, 6/16-11-1677), p. 223 (N).
58 Ibidem, p. 236 (N). Vgl. voor de aanmerking van toornigheid als zonde, Frijhoff, Wegen van Evert

Willemsz., pp. 869-875.
59 Voor biografische informatie over Grellot, zie bijlage D-1. In zijn geval was zijn zondebesef

misschien wel terug te voeren op een geïnternaliseerd katholiek normen- en waardenpa-
troon, dat hem na zijn bekering en zijn huwelijk parten bleef spelen.

60 III-2, brief 33 (1-1-1678), pp. 162-165. Grellots naam is hier niet vermeld, maar wel in het
bewaard gebleven afschrift dat als kopij dienst deed, zie UBA, Ms V G 8 b.

61 XII, getuigenis 47: brief aan Hase (28-4-1673), p. 202 (N).
62 Ibidem, getuigenis 45: brief aan Hase (Hamburg, 17-3-1673), p. 201 (N). Vgl. getuigenis 49 (Jaco-

bus Marci), p. 204 (N); getuigenis 53 (Sikke Pieters), p. 213 (N): ‘sy hebben my ook mijne nietig-
heit doen sien’; getuigens 55 (Ruerd Jansen), p. 218 (N).

63 Ibidem, getuigenis 51: brief aan Hase (Frederikstad, 9-2-1673), p. 208 (N).
64 Ibidem, getuigenis 28, p. 66 (N).
65 Ibidem, getuigenis 31, p. 163 (N).
66 Ibidem, p. 165 (N).
67 Ibidem, getuigenis 27, p. 34 (N).
68 Ibidem, getuigenis 32 (Claes Floris), p. 167 (N): ‘dat ik klaarlijk sag, dat ik niet en leefde, gelijk

het een waar Christen betaamt’; getuigenis 40 (Jan van Someren), p. 191 (N): ‘dat ik wel met
blijdschap en leedwesen gevoelde, lang de Naam van Christen seer onwaardig gedragen te
hebben’; getuigenis 49 (Jacobus Marci), p. 204 (N): ‘dat wy sagen, dat wy maar Naam-christe-
nen waren’.

69 Vgl. voor dit proces, H.C.J. Duijker, ‘Communicatie en distantie. Enkele korte notities’, Tijd-
schrift voor geschiedenis 83 (1970), pp. 162-169.

70 In de hoofdstukken 12 en 13 zal ik dieper ingaan op de vraag waarin voor sommigen Bouri-
gnons aantrekkingskracht gelegen was.

71 XII, getuigenis 55, p. 218 (N).
72 Janet Gurkin Altman, Epistolarity. Approaches to a form (z.p. 1982), p. 112, noot 1. Zij definieert de

externe lezer als ‘the general public, who read the work as a finished product and have no
effect on the writing of the individual letter’.

73 Zie bijv. de briefwisseling met Reynier Jansen, aan wie vermoedelijk de volgende vier brieven
gericht waren: IV-4, brief 19 (21-1-1671) aan ‘een der selfder vrienden’; VI-2, brief 27 (27-3-1671)
aan ‘een vriend die raed vraegde om syn vrouw te verlaten’; XIX, brief 24 (18/28-9-1671) aan
‘een Vries’ en XIX, brief 30 (4/14-1-1672). Van Jansen zijn in totaal zes brieven aan Bourignon
opgenomen in XII, getuigenis 54: 1 (Harlingen, 20/30-3-1670), 2 (z.p. z.j.), 3 (z.p. z.j.), 4 ([Har-
lingen], 31[sic]-9-1671), 5 (Amsterdam, 21-11-1671) en 6 (z.p. z.j.). Vgl. voor deze correspondentie
ook hoofdstuk 12 en Riewald, Reynier Jansen, pp. 48-66.

74 XII, toegevoegd getuigenis: brief aan Bourignon (Otterberg, 6/16-11-1677), p. 233 (N).
75 Vgl. mijn bespreking van de voorwoorden van Bourignons geschriften in hoofdstuk 8.
76 Zie XIX, brief 72 (21-12-1674), p. 273: ‘Ik heb meenigmaal by ervarentheyt gesien, dat de gene

die deselve [brief] soo by geval quamen te lesen, meer van der selver Inhoud profijteerden,
dan de gene aan wien ik die Brieven had geschreven’.

77 IV-4, brief 5 (21-2-1671), pp. 44-55 (N). Vgl. R. Bauman, Let your words be few: Symbolism of speaking
and silence among seventeenth-century quakers (Cambridge 1983), pp. 43-62; Herman Roodenburg,
‘De “hand van vriendschap”. Over het handen schudden en andere gebaren in de Republiek
der Zeven Verenigde Provinciën’, in: Jan Bremmer en Herman Roodenburg (red.), Gebaren en
lichaamshouding van de oudheid tot heden (Nijmegen 1993), pp. 171-211, aldaar pp. 172, 198-202.

78 Zie IV-4, brief 26 (19-2-1671) aan Jelle Aedes, p. 237 (N).
79 Ibidem.
80 Vgl. hoofdstuk 6.
81 Voor de betaling van porti, zie J.C. Overvoorde, Geschiedenis van het postwezen in Nederland vóór

1795, met de voornaamste verbindingen met het buitenland (Leiden 1902), pp. 118-119.
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82 IV-4, brief 9 (21-2-1671), p. 77 (N).
83 XII, getuigenis 35: brief van Boyle aan Bourignon (25-12-1670), p. 275 (F). Vgl. XIX, brief 160

(29-2-1678) aan Chateauvieux, p. 568 (N), die twee brieven voor Bourignon vanuit Genève aan
een vriend uit Engeland had meegegeven. Deze vriend zou de brieven tijdens een bezoek aan
Holland aan iemand uit Bourignons kring overhandigen.

84 Zie bijv. XIX, brief 108 (30-12-1675, Ms UBA) waarin voor het eerst gesproken wordt over 
Chateauvieux, een in Genève woonachtige edelman, die via Arentsz. contact had gezocht met
Bourignon.

85 Zie VIII-4, brief 12 (16-5-1676, Ms UBA), waaruit blijkt dat Poiret voor de verzending van zijn
eerste brief aan Bourignon een beroep op Schrader had gedaan. Poiret trad op zijn beurt als
tussenpersoon op voor Antoine Grellot, zie XII, toegevoegd getuigenis: brief van Grellot aan
Poiret (Otterberg, 6-11-1677), p. 233 (N).

86 XII, getuigenis 39, p. 189 (N). Zie voor de betrekkingen tussen Swammerdam en Tiellens ook
hoofdstuk 11.

87 De datum van zijn brief ontleen ik aan Bourignons antwoord, zie III-2, brief 3 (17-8-1673).
88 Ibidem.
89 IV-4, brief 9.
90 Zie bijv. XIX, brief 68 (26-10-1674) aan J.C. Hase, p. 248 (N): ‘Ik zend u noch een half blad van

den Brief aen ** [De Lindt]. Daar is noch niet meerder van gereet, uyt oorzaak dat ik niet
genoeg Vertaalders of Schrijvers heb; en dat Fr. [Franken] swak zijnde, niets of seer weynig
verricht; soo dat ik mag seggen; Den Oegst is groot; maar de Arbeyders zijn seer weynig’; III-2, brief 9
(8-7-1675, Ms UBA) aan Tiellens: ‘je n’ay personne pour les copiër ou translater. Ewoudt estant
allé en Noordstrand, et Francque ne vient pas ici: s’escusant sur sa debilité, Et Van de Velde ne
peut laisser la maison seul au temps de guerre’; XIV-2, brief 15 (z.j. [april 1676]) aan Schrader,
p. 119 (F): ‘mais les diverses occupations survenantes m’ont empéché d’y répondre’; XIV-2,
brief 6 (11-9-1679) aan Chateauvieux [reactie op zijn brief van 25 juli 1679], p. 53 (N): ‘Ik heb
slecht geschreven, om dat ik siek ben; en selfs kan ik mijne schriften niet copiëren’.

91 Zie bijv. VIII-4, brief 12 (16-5-1676) aan Schrader, p. 61: over de eerste brief van Mr. P. [Poiret,
MdB] die onleesbaar is ‘à cause du petit caractere, & de la palleur de l’ancre’.

92 BLO, Add Ms A 96, f. 312v (4-12-1677) aan Bode. Soms maakte ook Bourignon voor de verzen-
ding van haar brieven gebruik van vertrouwelingen, zie bijv. XII, getuigenis 43: vierde brief
(1-4-1673), p. 198 (N) waarin Robineau de ontvangst bevestigt van een brief van Bourignon ‘uit
handen van uwen Discipel’.

93 VIII-4, brief 11 (8-4-1676, Ms UBA) aan J.C. Hase.
94 Daarmee zal zij wel gedoeld hebben op correspondenten met wie zij ruzie had of niets te

maken wilde hebben, zoals Rothe of Kuhlmann, zie o.a. IX-2, brief 3 (23-8-1675), pp. 104-105
(F).

95 IV-4 [2de dr.], brief 2 (24-1-1671), p. 12 (N); IV-4 [2de dr.], brief 24 (21-1-1671), p. 222 (N): ‘want ik
schrijf aan niemant door borgelijke onderhouding, nadien dat sulks meenigmaal tijtverlies is
sonder voordeel’.

96 IV-4 [2de dr.], brief 2 (24-1-1671), p. 12 (N).
97 IV-4 [2de dr.], brief 24 (21-1-1671), p. 222 (N). Vgl. IV-4 [2de dr.], brief 18 (25-12-1670), p. 158 (N);

XIX, brief 164 (19-11-1678), p. 581 (N).
98 XIX, brief 39 (Husum, 23-10-1672), pp. 109-110 (N). Reactie op Robineaus brief van 12-10-1672,

zie XII, getuigenis 43, pp. 195-196 (N).
99 IV-4 [2de dr.], brief 18 (25-12-1670), p. 159 (N).
100 Zie XII, getuigenis 49: brief aan J.C. Hase (Noordstrand, 13-2-1673), p. 204 (N). Vgl. XIX, brief

31 (30-1-1672) aan ‘een Mennoniste Vries’, pp. 86-88 (N), aldaar 86: ‘Mijn goede vriend, Ik heb
ontfangen den uwe van den 6. October; en geen goede gelegentheyt gehad om u eerder te ant-
woorden. Gy vraagt my om de Uytlegging over ’t gene ik geseyt heb in ’t Graf der valsche Theolo-
gie het 2. Deel Pag: 3. Dat ik geboren ben in de Catholyke, Apostolische en Roomsche Kerk in den Geest
Iesu Christi, en Pag: 69. Dat ik geseyt heb, nooyt in mijn leven op eenig Plaats geweest te hebben, daar
men geen belijdenis van die selfde Kerk deed; my voorders biddende, voor soo veel my de Bekeering
uwer Ziele mogt ter herten gaan, dat ik u sou leeren, wat die Kerk in sich behelst, op dat gy uyt de
Dwaalingen soud mogen uytgaan, by-aldien gy daar in waard?’
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101 XII, getuigenis 49, p. 204 (N).
102 Ibidem.
103 Zie bijv. X-2, brief 29 (11-4-1674), p. 92.
104 Zie hiervoor ook hoofdstuk 11 en 12.
105 Zie voor Ortt en Pergens, hoofdstuk 7 en 11 en bijlage D-1.
106 Zie hiervoor ook hoofdstuk 14.

hoofdstuk 11

1 Naar aanleiding van de propaganda-activiteiten van De Labadies ‘emissarissen’ of ‘admissaris-
sen’ diende de classis Amersfoort en Rhenen-Wijck in 1672 op de provinciale synode van
Utrecht een gravamen in, zie Duker, Gisbertus Voetius III, bijlage XXVIII. Vgl. hoofstuk 9, noot
20.

2 XIX, brief 182 (19/29-7-1680), p. 628 (N).
3 Zie ook XIII-1, brief 2 (21-8-1671) aan Christiaan Albrecht, p. 21.
4 X-2, brief 43 (23-3-1677) aan Knyphausen, p. 178.
5 Vgl. hoofdstuk 3.
6 Vgl. Janssen, ‘Comenius en het boek’.
7 Zie hiervoor hoofdstuk 14. Een indicatie dat zij in 1673 de eerste plaats bezetten in Bouri-

gnons gezelschap is de door Hase aangebrachte nummering van de tweede reeks getuigenis-
sen. Deze opent met de testimonia van de genoemde vier volgelingen, zie bijlage C-3.

8 Zijn ouders waren gereformeerd en hadden hun oudste kinderen laten dopen in de gerefor-
meerde kerk, zie bijlage D-1. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Volckert van de Velde belij-
dend lidmaat was van de gereformeerde of van de remonstrantse kerk of van een van de
doperse gemeenten die Amsterdam rijk was.

9 Onder andere zijn zwager, de doopsgezinde boekverkoper Christoffel Luyken. Zie voor de
familiebetrekkingen bijlage D-1 (onder Van de Velde) en Van Eeghen, ‘Jan Luyken’, pp. 72, 74-
77. Voor de uitgeversactiviteiten van Christoffel Luyken, zie Heijting, ‘Hendrick Beets’, pp.
259-262. De beroemde etser en dichter Jan Luyken (1649-1712) was een broer van Christoffel.
Beiden waren zonen van schoolmeester Casper Luyken (1610-1667/68), die zich in 1634 had
ingeschreven bij de remonstrantse gemeente in Amsterdam, waarvan hij ongeveer tien jaar
lid zou blijven. Daarna verkoos hij de bijeenkomsten van de collegianten. Zie voor hem P. van
Eeghen en J.Ph. van der Kellen, Het werk van Jan en Casper Luyken I (Amsterdam 1905), vi-ix, xii-
xiv; Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 69-70; Van Eeghen, ‘Jan Luyken’, pp. 69-70; Van ’t Veld,
Beminde broeder, pp. 33-39.

10 Anna Stoffels, die uit Haarlem afkomstig was, werd op 18-6-1648 als lidmaat bij de remon-
stranten in Amsterdam ingeschreven, zie GAA, PA 612 nr. 302. Zij ondertekende later als een
van de veertien collegianten de circulaire van 1 augustus 1675 waarin om financiële bijdragen
werd gevraagd voor het weeshuis van de collegianten, zie Van Slee, Rijnsburger collegianten, pp.
324-325.

11 Vgl. hoofdstuk 12 waarin ik dieper op het besluitvormingsproces zal ingaan.
12 XII, getuigenis 28, pp. 65-66 (N): ‘hoewel dat ik daer te vooren van haer Persoon noch Schrif-

ten noyt eenige kennisse had gehad, soo wierd mijn hert seer verheugt, en mijn verstand seer
verlicht de eerste reys als ik haar sprak’.

13 Ibidem, p. 66 (N).
14 XIX, brief 10 (22-9-1668), p. 25 (N).
15 Jacob Stoffels (?-1671) was in 1656 zijn broer Abraham Stoffels jr. na diens overlijden opge-

volgd als ‘oppercassier’. Voor deze functie moest een waarborg van fl. 50.000,– worden gege-
ven, die door vader Abraham Stoffels in de vorm van een obligatie ter beschikking werd
gesteld. Van iedere honderd gulden mocht Jacob Stoffels tweeënhalve stuiver houden; dat-
zelfde percentage kwam hem toe voor ‘het verwisselen van ’t banckgelt in courant gelt’, zie
Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Eerste boek, deel 1, ed. F.W. Stapel,
RGP 63 (’s-Gravenhage 1927), p. 389. Voor verdere gegevens, zie bijlage D-1.

16 XII, getuigenis 29, pp. 94-95 (N). Hij bleef tot aan zijn dood in augustus 1671 in dienst van de
Amsterdamse kamer van de VOC, zie Van Dam, Beschryvinge, p. 389.

17 GAA, PA 606, inv. 132: akte van transport. Stoffels kocht op 7-3-1670 een tuin met opstal in de
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Elandsstraat ‘daer Venetia voorstaet’. Daaraan heeft het hofje zijn naam te danken. Zie ook
Wagenaar, Amsterdam II, pp. 357-358 (die ten onrechte stelt dat Stoffels koopman op Venetië
was); E. Lievense-Pelser, ‘Het hofje Venetia’, Ons Amsterdam 29 (1977), p. 371.

18 Zie hoofdstuk 3. De twee aktes waarin Bourignon schenkingen doet aan Notre-Dame des Sept
Douleurs te Rijsel, d.d. 3-7-1670 en d.d. 22-9-1670, zijn door notaris Voskuyl opgemaakt ten
huize van Jacob Stoffels.

19 IV-4, brief 22 (28-10-1670). Zie ook hoofdstuk 12.
20 Zie XII, getuigenis 30 (De Lindt), p. 147 (N). De Lindt noemde haar niet bij name, maar uit

hetgeen hij over deze zuster van Van de Velde meedeelt, leid ik af dat hij op Ryckje doelde.
21 Zie BLO, Add Ms A 97, f. 34r, brief van Franken aan Hase (25-6-1674): ‘Het is een heel goed

inborst ende tot veel dingen bequaam, dewyl hij wel gestudeert heeft, ende verscheyde taalen
kan; maar hij is een debauchant, geneegen tot den drank en het vrouvolk’. Vgl. XIX, brief 62
(z.j. [10-8-1674, Ms UBA]), p. 222 (N): ‘**’ en brief 64 (10-9-1674, Ms UBA). Zie voor Ramsberg
ook bijlage D-1.

22 XIX, brief 10 (22-9-1668), p. 25 (N); XIX, brief 61 (30-7-1674), p. 219 (N), brief 64 (10-9-1674, Ms
UBA); BLO, Add Ms A 97, f. 267 (12/22-10-1674) aan Hase. Zie voor hem, bijlage D-1.

23 XII, getuigenis 29, p. 94 (N). Vgl. bijlage D-1.
24 XII, getuigenis 29, p. 101 (N): ‘Dat ik meer als vier jaren geleden, voor de eerste maal by haar

persoon gekomen ben’.
25 XII, getuigens 30 (De Lindt), p. 140 (N).
26 Zie voor Hoburg, bijlage D-1.
27 Omgekeerd sprak De Lindt over zijn ‘Cousin Monsr. van de Velden’, zie bijv. XII, pp. 117, 120

(N). De precieze familiebetrekkingen konden niet worden achtergehaald.
28 De Lindt (ca. 1645-na nov. 1683) is waarschijnlijk de door Bourignon genoemde ‘Jongman, die

mede na de Wildernis haakt’, zie XIX, brief 10 (22-9-1668), p. 25 (N). Voor biografische gege-
vens, zie bijlage D-1.

29 XII, getuigenis 30, p. 113 (N).
30 Ibidem, pp. 112, 114.
31 Ibidem, p. 113. De identiteit van de betreffende weduwe is niet bekend.
32 Ibidem.
33 Zie voor biografische gegevens, bijlage D-1.
34 GAA, NA 3942/375: akte van transport (3-3-1671). Het geld ontving hij in de vorm van een obli-

gatie. Vgl. XII, getuigenis 29, p. 87 (N). Michiel Tiellens zou in sept. 1672 door stadhouder
Willem III tot raad worden aangesteld. In 1673 werd hij schepen, zie J.E. Elias, De vroedschap
van Amsterdam 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) nr. 208, pp. 559-560.

35 Zie voor de verschillen tussen de Vlamingen en Waterlanders, wier tuchtoefening relatief
mild was, Zijlstra, Om de ware gemeente, pp. 270-282. Vgl. voor de Waterlanders, Visser, Broeders
in de geest I, pp. 112-118.

36 Zie voor hem, NNBW X, k. 244-245 en bijlage D-1 (onder Franken).
37 De mededeling van E. Lievense-Pelser, ‘De Remonstranten en de sekte van Antoinette Bouri-

gnon’, NAKG n.s. 57 (1977), pp. 210-221 (aldaar 213) dat Franken en Drew geen kinderen had-
den, is onjuist.

38 Cornelis Claesz. Anslo (1592-1646), Amsterdamse lakenkoopman en lekenprediker in de
Waterlandse gemeente, en zijn echtgenote werden in 1641 door Rembrandt geportretteerd,
zie J. Bruyn e.a., A corpus of Rembrandt paintings III (Dordrecht, Boston, Londen 1989) nr. A 143
(thans in Berlijn, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Neue Gemäldegalerie).

39 Voor de Amsterdamse lakenhandelaar Gerbrandt Anslo (1612-1643), zie NNBW IX,
k. 26-27.

40 Med. dr. Johannes Verlaen (1622-tussen 1662 en 1668) was tevens oriëntalist en voorganger bij
de Waterlanders te Amsterdam. Hij was een goede vriend van Joseph Drew, die eveneens
geneeskunde gestudeerd had en ook voorganger bij de Waterlanders was. Verlaen droeg in
1642 zijn dissertatie De scorbuto op aan zes geloofgenoten, onder wie Cornelis Anslo en dr.
Joseph Drew. Een door Verlaen gemaakt gedicht, getiteld ‘Pligten van een oprecht Christen’
(1657), werd gecalligrafeerd door de bekende zeventiende-eeuwse Amsterdamse calligraaf,
mr. Lieven Willemsz. van Coppenol, zie NNBW IX, k. 1196-1197.
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41 Broer van de Amsterdamse koopman Michiel Block (1635-1670), die in 1658 in het huwelijk
trad met Aaltje (Alida) Anslo, zie schema familienetwerk en bijlage D-1.

42 Swartepaerdt verklaarde dat hij Franken goed kende en hem voor een heilige hield, zie BLO,
Add Ms A 97, f. 105v (16-5-1676) aan Swammerdam en Van de Velde.

43 XII, getuigenis 27, p. 33 (N). Zie voor biografische gegevens, bijlage D-1.
44 Zie voor zijn contacten met Arentsz., BLO, Add Ms A 97, f. 33r-34r, brief van Franken aan Hase

(25-6-1674).
45 Zijn echtgenote was op 31 mei 1669 begraven in de Westerkerk, zie GAA, DTB 1101/85. Zie

voor haar ook bijlage D-1.
46 Dit blijkt uit fragmenten van een uit Tiellens’ boekhouding afkomstig register met persoon-

snamen, dat later als schrijfpapier fungeerde. Onder de ‘F’ is ‘Frederik Francken’ opgenomen,
zie Ms UBA, V G 11 (kopij van XIX, brief 110). Stukken uit deze registers werden gebruikt om
brieven van Bourignon te kopiëren, zie ook UBA, Ms V G 10 c2; ‘Notices contre Burcardus’.

47 Eerder hadden beide mannen in de Warmoesstraat gewoond.
48 Terecht heeft Frijhoff erop gewezen dat er ten tijde van de Republiek nog geen sprake was

van ‘verzuiling’ in de hedendaagse betekenis van het woord, zie Frijhoff en Spies, Bevochten
eendracht, p. 358. Vgl. S. Groenveld, Huisgenoten des geloofs. Was de samenleving in de Republiek der
Verenigde Nederlanden verzuild? (Hilversum 1995).

49 Zie ook [Poiret], Geheele leven, p. 342 en bijlage D-1. Haar verdere lotgevallen komen in hoofd-
stuk 16 uitvoerig aan de orde.

50 Met deze Lodewijk de Vos onderhield De Lindt later nog contact, zie hiervoor hoofdstuk 7.
51 XII, getuigenis 50, pp. 206-207 (N).
52 Ibidem, p. 207 (N).
53 XII, getuigenis 49, p. 204 (N). Voor Marci, zie bijlage D-1.
54 IV-4, brief 19 (21-1-1671), pp. 169, 171 (N).
55 Zie IV-4, brief 29 (2-3-1671) aan Aedes, p. 260 (N); VI-2, brief 27 (27-3-1671) aan Reynier Jansen,

pp 220-221 (N).
56 XII, getuigenis 50, p. 204 (N).
57 Zie ook hoofdstuk 10.
58 Het betreffende epigram is in Duitse vertaling opgenomen in Gezeugnis der Waarheit, p. 515,

maar is in de Nederlandse editie geschrapt. Zie ook UBA, Ms VG 4a, ‘Besluyt der Getuigenis-
sen’ [doorgehaald].

59 À Brakel had in Franeker en Utrecht bij Voetius gestudeerd. In 1673 verruilde hij Harlingen
voor Leeuwarden. Zie over hem, F.J. Los, Wilhelmus à Brakel [diss. Rijksuniversiteit Leiden
1892] (reprografische herdr. Leiden 1991); BWPGN I, pp. 563-571; NNBW IV, k. 281-283; J. van
Genderen, ‘Wilhelmus à Brakel (1635-1711), in: T. Brienen e.a. (red.), De Nadere Reformatie.
Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers (’s-Gravenhage 1986), pp. 165-191.

60 Dan. le Roy schrijft in zijn lijkrede op À Brakel over diens werkzaamheden in Harlingen:
‘Onweetende wierden ’er geleerd, Afgedwaalde te regt gebracht, Neergebogene opgerigt,
Swakke gesterkt, Bedroefde getroost, stoute zondaars overtuygt, en alle Geloovige verwak-
kerd in de oeffeninge van allerley pligten der waare Geestelyke Godzaligheid.’, geciteerd in
Los, Wilhelmus à Brakel, 45. À Brakel verhaalt zelf in zijn Redelyke Godtsdienst I (1700; 10de dr.
Rotterdam 1726), p. 437 hoe zes of acht Harlingse meisjes zich als profetessen opwierpen en
anderen tot kennis en bekering opwekten.

61 T.W. Dekker en C. Nielsen, Kasteel, kerken, kloosters... Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum
(Harlingen 1984), pp. 37-70.

62 Taube was van 1661 tot 1666 predikant geweest in de lutherse gemeente van Arnhem en daar
wegens onrechtzinnigheid ontslagen. Hij vertrok daarop naar Lübeck waar hij conventikels
leidde. Op 20-1-1667 kreeg hij een beroep naar Leeuwarden en kort daarna, op 24-4-1667, naar
Harlingen. Meer biografische gegevens zijn te vinden in bijlage D-1. Zie over hem J. Loosjes,
Geschiedenis der luthersche kerk in de Nederlanden (’s-Gravenhage 1921), pp. 133, 135; Idem, Naamlijst
van predikanten, pp. 328-329; Hylkema, Reformateurs I, pp. 43-44, II, p. 46; BLGNP V, pp. 500-501;
Strom, ‘Early conventicles in Lübeck’.

63 I.N. R. I. Confessio Christiana. Das ist: Christlich Glaubens-bekäntnüss eines Einfältigen unparteyischen
Christen und Lehrers (z.p. 1668) 12o, 109 ff.
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64 XVIII-1, brief 29 (24-8-1671) en brief 30 (2/12-10-1671). Over zijn connecties met Bourignon was
tot op heden niets bekend.

65 Riewald, Reynier Jansen, p. 50. Hij leidt dit af uit de in Bourignons werk opgenomen catalogi
met adressen van boekverkopers. De betreffende lijst waarop hij doelt, verscheen echter pas in
1680 in een van Bourignons uitgaven. Tot die tijd waren Bourignons werken slechts bij een
zeer beperkt aantal boekverkopers te vinden, zie hoofdstuk 9.

66 Van Immerseel was tevens stadsdrukker. Bonck was pas vanaf 1679 of 1681 als drukker en uit-
gever actief. In 1680 werd hij ervan verdacht sociniaanse boeken in voorraad te hebben, zie S.
Cuperus, Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek II (Leeuwarden 1920), p.
162.

67 Minstens driemaal richtte hij een schrijven aan Arentsz. om boeken van Bourignon te bestel-
len, zie XII, getuigenis 40, p. 190 (N), waar een van deze brieven is opgenomen.

68 Zie bijv. XII, getuigenis 59: brief van Reyns aan Bourignon (Amsterdam, 29-3-1672). Bouri-
gnon bevond zich toen al in Sleeswijk-Holstein.

69 XII, getuigenis 51: brief aan Hase (Frederikstad, 9-2-1673), p. 208 (N). Zie voor biografische
gegevens, bijlage D-1.

70 Dekker en Nielsen, Kasteel, kerken en kloosters, pp. 46-47; P. Cool, ‘Iets over en uit het archief der
Doopsgezinde gemeente te Harlingen’, DB (1877), pp. 115-132, (1878), pp. 78-97, (1880), pp. 1-41.
De Waterlanders, die in 1672 264 lidmaten telden, fuseerden in dat jaar met de verenigde
Fries-Duits-Vlaamse gemeente en de strenge Jan Jacobsgezinden. RAF, Lidmatenboek van de
Waterlandse gemeente Harlingen, 1655-1673, f. 60v.

71 O.S. Knottnerus, ‘“Gijlieden / die aen alle wateren zaeyt”. Doperse immigranten in het
Noordduitse kustgebied (1500-1700)’, DB n.r. 20 (1994), pp. 11-60, aldaar p. 40.

72 Te denken valt aan Jelle Aedes, Reynier en Ruerd Jansen, Sikke Lieuwes en Sikke Pieters, zie
bijlage D-1. Hun namen komen echter niet voor in de lidmatenregisters van de diverse doops-
gezinde gemeenten in Harlingen. Zij waren echter ook geen geen belijdende lidmaten van de
gereformeerde kerk. In dat geval zouden hun namen zeker te vinden zijn geweest in de ker-
kenraadsacta van de gereformeerde gemeente van Harlingen. Riewald, Reynier Jansen, p. 45
wijst erop dat in de trouwboeken van de gereformeerde kerk te Harlingen wel melding
gemaakt is van hetvoorgenomen huwelijk van Ruerd Jansen met Antje Geerts uit Dokkum.
Hieruit leidt hij af dat de gebroeders Jansen van huis uit gereformeerd waren, en dat Reynier
Jansen dus in deze kerk gedoopt moet zijn. Wat de zoektocht naar zijn doopregistratie echter
niet gemakkelijk maakt, is dat zowel de naam Reynier als de naam Jan veelvuldig voorkomt
in de zeventiende-eeuwse doopboeken van Harlingen. Op basis van de in die tijd gevolgde
regels voor naamgeving meent Riewald toch de door hem gezochte Reynier Jansen te hebben
geïdentificeerd. Het zou gaan om ‘reiner’, zoon van ‘Jan reiners’ en ‘Jancke Keimpes’, die op 16
april 1648 in het doopregister van de Harlingse gemeente is ingeschreven (RAF, Nederlands
Hervormde Gemeente Harlingen: Gedoopten Maart 7, 1613-November 16, 1656, 41). Mogelijk
stapte hij later over naar een van de doopsgezinde gemeenten van Harlingen. Op pp. 46-47
wijst Riewald erop dat de quaker Stephen Crisp in A Memorable Account (1694) melding maakt
van een zekere Hert Jansen die rond 1670 in het Nederlands predikte in een mennonietenge-
meente in Emden. De vraag is echter of Hert Jansen en Reynier Jansen een en dezelfde per-
soon zijn.

73 Dat is althans mijn vermoeden bij Reynier Jansen. Hij was bevriend met Jelle Reyntjes uit
Bolsward, van wie bekend is dat hij met de quakers sympathiseerde. Zelf spreekt Jansen
Bourignon in zijn eerste brief aan met ‘Waarde Vriendinne Anthoinette’ en sluit af met ‘Zijt
minnelijk gegroet, van U L. Vriend Reynier Jansen’ (XII, getuigenis 54 (20/30-3-1670), pp. 214-
215 (N)). Deze aanspreekvorm en ondertekening wijken af van de gebruikelijke formulerin-
gen. Zij doen sterk denken aan de omgangsvormen van de quakers, die elkaar aanspraken als
‘vriend’. Bekend is dat Jansen later in zijn leven een actief quaker werd, zie Riewald, Reynier
Jansen.

74 Zie J.Z. Kannegieter, Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot begin
negentiende eeuw (Amsterdam, Haarlem 1971), p. 39. ‘De Blauwe Schuur’, gelegen tussen de
Zoutsloot en de Droogstraat, was in die periode de vergaderplaats van de verenigde Fries-
Duits-Vlaamse gemeente.
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75 Een van Reynier Jansens broers, Tjebbe, was gehuwd met Antie Edes (zie RAF, Autorisatie-
boek Harlingen, 1665-1681, f. 99v (20-1-1675): benoeming van Reynier Jansen tot voogd van de
kinderen van zijn overleden broer Tjebbe Jansen, tingieter, en diens weduwe Antie Edes). Als
deze Antie Edes een zuster was van Jelle Aedes, dan was laatstgenoemde een zwager van Tjeb-
be Jansen. In IV-4, brief 29 (2-3-1671), p. 259 aan Aedes verwijst Bourignon naar de ‘bybrengin-
gen van uw Swager’. Mogelijk doelde zij hier op Reynier Jansen.

76 Zie ook hoofdstuk 12 en bijlage D-1.
77 XII, getuigenis 56, p. 219 (N): ‘Extract uyt sijn eerste schrijven’, Bolsward 26-1 [1671].
78 In Bolsward bestonden in het midden van de zeventiende eeuw vier afzonderlijke doopsge-

zinde gemeenten, zie S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Van derzelver
ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt (Leeuwarden 1839), p.
160.

79 XII, getuigenis 56, p. 221 (N): ‘Extract uit sijn vierde Brief, geschreven aan Juffr. A.B’ (Bols-
ward, 18-3-1671).

80 XII, getuigenis 56, p. 220 (N): ‘den derden Brief geheel uit, en geschreven aan Monsr. Joan
Tiellens &c.’ (Bolsward, 11-3-1671). Reyntjes wist kennelijk niet dat inmiddels ook het derde
deel van Graf der valsche theologie verschenen was. Vgl. IV-4, brief 9 (21-2-1671) aan Boyle.

81 IV-4, brief 19 (21-6-1671) aan Reynier Jansen, p. 171 (N): ‘Ik [Antoinette Bourignon, MdB] heb
geschreven aan onsen Broeder J. AE. [Jelle Aedes, MdB] Ik geloof dat gy mijne brieven met
malkander leest met onsen Broeder V.V. [Volckert van de Velde, die toen in Friesland was,
MdB] omdat alle geheimenissen onder de Kinderen Godts moeten gemeen zijn’.

82 XII, getuigenis 54, p. 217 (N): ‘De Sesde Brief geheel uyt, en is sonder datum’. Vgl. getuigenis
55, p. 219 (N): brief van Ruerd Jansen aan Bourignon (z.j.), waarin hij haar de groeten over-
brengt van zijn broer Reynier en Jelle Aedes; IV-4, brief 26 (19-2-1671) aan Jelle Aedes, p. 237
(N): ‘Mijne groetenisse aan [...] alle de Vrienden der Waarheit’.

83 In 1681 kocht Cornelis het pand aan de noordzijde van de Voorstraat, hoek Roeperssteeg, nr.
61 voor meer dan 2200 goudguldens, zie R. Meischke e.a (red.), Huizen in Nederland. Architec-
tuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser. I Friesland
en Noord-Holland (Zwolle, Amsterdam 1993), p. 126. Acht jaar later verkocht hij een ‘hovinge
omtrent de Stadtsvesten aen de Wasbleeck’ aan Reynier Jansen, zie RAF, Harlingen, Proclama-
tieboeken, 17 maart-20 april 1689, T 15, f. 280v. Van Ulbe Douwes heb ik geen sporen kunnen
traceren.

84 XII, getuigenis 53: brief van Pieters (Harlingen, 4-11-1671) en getuigenis 58: brief van Lieuwes
(Harlingen, 24-9-1671). Voor nadere gegevens over hen, zie bijlage D-1.

85 Een passementmaker is iemand die boordsel of band vervaardigt dat onder andere gebruikt
wordt om kledingstukken te versieren of om te zomen.

86 XII, getuigenis 53, p. 212 (N).
87 III-2, brief 2 (29-6-1672); XV-2, brief 9 (27-8-1673). Zie ook hoofdstuk 12 en hoofdstuk 16.
88 Voor de economische en culturele betrekkingen tussen Hamburg en de steden in de Repu-

bliek der Verenigde Nederlanden, zie C. Schellenberg, Hamburg und Holland. Kulturelle und wirt-
schaftliche Beziehungen (Berlijn 1940) en G. Grundmann, ‘Auf den Spuren der Niederländer in
Hamburg’ [1963], in: idem, Hamburg gestern und heute (Hamburg 1972), pp. 99-114.

89 Joannes Tideman, De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van hare professoren, pre-
dikanten en proponenten met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten (2de dr.
Amsterdam 1905), pp. 386-399.

90 S.C. Sutter, ‘Die Anfänge der Mennonitengemeinde in Friedrichstadt’, Mennonitische
Geschichtsblätter 37 (1980), pp. 35-42.

91 Harry Schmidt, Bilder aus der Geschichte der Stadt Friedrichstadt a.d. Eider (Kiel 1921), pp. 24-30. In
1675 vestigden zich hier de eerste joden. Voor de quakers in Frederikstad, zie ook Wilhelm
Hubben, Die Quäker in der deutschen Vergangenheit (Leipzig 1929), p. 102. Vgl. S.C. Sutter, Fried-
richstadt an der Eider: An early experience in religious toleration, 1621-1727 (Ph.D. diss. Chicago 1982),
p. 72, die stelt dat de quakers in Frederikstad voor het merendeel voormalige Nederlandse
mennonieten waren (met dank aan Otto Knottnerus).

92 XII, getuigenis 41, p. 192 (N). Zie voor biografische gegevens, bijlage D-1.
93 In zijn brief aan De Lindt (Frederikstad, 26-11-1670) spreekt hij over ‘gesondene boekjes’ en in
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zijn brief aan Bourignon in Tönning (z.p. z.j. [juni/juli 1671]) over ‘het laatste Tractaat, my
behandigt’, zie XII, getuigenis 41, pp. 192-193 (N). Vgl. hoofdstuk 9.

94 XII, getuigenis 41: brief aan De Lindt (26-11-1670), p. 192 (N) en brief aan Bourignon (z.j.), p.
193 (N).

95 XII, getuigenis 29 (Tiellens), p. 75 (N): ‘een seker persoon, u [Hase, MdB] wel bekent, wonende
in een andere Stad (die ook alle haer Boeken met grooten smaak had geleesen)’.

96 XIX, brief 37 (15-8-1672), p. 104 (N); GAA, PA 612, 586; BLO, Add Ms A 96, f. 311r (20-11-1677).
Bourignon stelde in 1673 voor een deel van haar boeken bij ‘P.J.’ op te slaan, zie X-2, brief 19
(7-9-1673), p. 62. Uit de latere correspondentie tussen Jurgen Jurgens, koopman te Frederik-
stad (vanaf 1683 te Tönning), en Van de Velde blijkt dat ook deze zoon van Peter Jurgens
Bourignons getrouwen persoonlijk kende, zie GAA, PA 612, 586 (correspondentie in het
Nederlands, van 19-3-1682 tot 13-1-1684).

97 Vriendelijke mededeling van Otto Knottnerus. In Tönning, waar Jurgens geboren was, woon-
den in de eerste helft van de zeventiende eeuw verschillende davidjoristen in het straatje Nor-
wegen, thans de Johann-Adolf-Strasse, zie Knottnerus, ‘“Gijlieden / die aen alle wateren
zaeyt”’, p. 57. Opvallend is dat Bourignon zelf al in 1669 verdacht werd van davidjorisme, zie
VI-2, brief 21 (24-9-1669) aan De Cort, p. 171.

98 Jurgens was gedurende vele jaren ‘Kirchenvorsteher’ en ‘Ältester’ van de lutherse kerk te Fre-
derikstad. In 1667 doneerde hij een bedrag voor de bouw van de lutherse pastorie en in 1673
twintig rijksdaalder voor de wederopbouw van het in verval geraakte kerkgebouw. Hij ont-
hield zich echter zestien tot achttien jaar van het avondmaal, aldus een notitie van pastoor
Fabricius in de kerkenraadsprotocollen van 1684, zie Harry Schmidt, Jürgen Ovens. Sein Leben
und seine Werke. Ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Malerei im XVII. Jahrhundert (Kiel
1922), pp. 79 (n. 90), 127, 128 (n. 28).

99 Ovens (Tönning 1623 - Frederikstad 1677) was de rijkste burger van Frederikstad. Hij werkte
onder meer in Amsterdam en aan het hof van de hertog van Sleeswijk-Holstein. Voor zijn
bibliotheek en voor zijn religieuze overtuiging, zie Schmidt, Jürgen Ovens, pp. 74-80 en 97-104.

100 De inventaris is opgemaakt toen Ovens’ weduwe overleed. Een deel van de boeken is waar-
schijnlijk afkomstig van Jens Martens, Ovens’ schoonvader, die sympathiseerde met het
gedachtegoed van David Joris. De collectie bevat o.m. boeken van Johannes Tauler (4), Tho-
mas à Kempis (2), Theophrastus Paracelcus (1), Sebastian Franck (6), Valentin Weigel (5),
Johann Arndt (3), Jacob Böhme (7), Christian Hoburg (4), Julius Sperber (3), Hermes Trisme-
gistus (Ned. uitgave, 16 kwartobanden), Johann Wundsch (1), Benedict Bahnsen, Friedrich
Breckling (1). Waarschijnlijk was de collectie niet meer volledig toen de inventaris werd opge-
maakt. Zo ontbreken de geschriften van David Joris.

101 Knottnerus, ‘“Gijlieden / die aen alle wateren zaeyt”’, pp. 55-60.
102 Diens brief aan Bourignon dateerde van 16-5-1671, zie XIX, brief 22 (8-6-1671), p. 57 (N).
103 Misschien had ook Floris eerst informatie ingewonnen bij Bourignon, zie XIX, brief 22 (8-6-

1671) aan Hase(?) waarin Bourignon meedeelt dat haar boeken in Amsterdam bij Pieter Arentsz.
verkrijgbaar zijn. Een andere mogelijkheid is dat Floris door Hase geïnformeerd was.

104 XII, getuigenis 32, p. 167 (N).
105 Zie Werner Kayser (red.), Hamburger Bücher 1491-1850. Aus der Hamburgensien-Sammlung der Staats-

und Universitätsbibliothek Hamburg (Hamburg 1973), p. 84.
106 Pieter Arentsz. (Schrijver), zoon van Arent Pietersz., was in 1633 of 1634 in Hamburg geboren

en moet zich voor zijn huwelijk met Jannetje de Loecker in 1664 in Amsterdam hebben
gevestigd. Zijn grootvader, Pieter Arentsz., oorspronkelijk boekverkoper in Haarlem, was in
1617 uitgeweken naar Norden in Oost-Friesland, waar hij drukker werd van graaf Enno, zie
Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III, pp. 15-16.

107 Voor De Corts betrekkingen met ‘Vrienden’ in Hamburg, zie XIX, brief 11 (20-10-1668), pp. 28-
29 (N) en IV-3 [2de dr.], brief 33 (1-5-1669), p. 174 (N). Tiellens was bevriend met de Hamburgse
koopman Christiaan Scheller, die door hem op de hoogte moet zijn gebracht van zijn keuze
voor Bourignon. Deze Scheller verrichtte in 1675 vriendendiensten voor Bourignons gezel-
schap, zie BLO, Add Ms A 97, f. 87v (25/4-1/2-1675) aan J.C. Hase. Ook onderhield Tiellens con-
tacten met de Hamburgse koopman Joan Biedendorf, zie GAA, PA 612, nr. 586: brief van 
Tiellens aan Lenert Jansen van Loon (Amsterdam 13-5-1681).
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108 Zie voor de contacten tussen Bourignon en Linnich, hoofdstuk 3. Vgl. Sachtleben, ‘Vom “Krui-
denirer” Linnich’, pp. 215-216 en Knottnerus, ‘“Gijlieden / die aen alle wateren zaeyt”’, p. 40.
Er bestonden overigens ook nauwe contacten met doopsgezinden in Friesland. Zo trok de
doopsgezinde gemeente van Altona in 1670 Romke Gosling uit Bolward als prediker aan, zie
Dollinger, Geschichte der Mennoniten, p. 150.

109 Om de handel te bevorderen was hier al in 1601 door de graven van Schauenburg vrijheid van
handel en vrijheid van godsdienst verleend. De godsdienstvrijheid bleef tijdens de Deense
overheersing gehandhaafd, zie Hoffmann, ‘Politik und Geistesleben in Altona’, pp. 41-46.

110 Vgl. hoofdstuk 4 voor de strijdschriften van Berckendall.
111 Roosen, ‘Kurze Zusammenfassung’, pp. 85-94.
112 Ibidem, p. 92.
113 Vgl. hoofdstuk 4. Voor biografische gegevens, zie bijlage D-1.
114 Zie XIX, brief 22 (8-6-1671).
115 Lieboldt, ‘Antoinette Bourignon’, p. 196.
116 Zie XIX, brief 33 (17-5-1672), p. 91 (N). Hase trad reeds op 25-5 (=4-6) 1672 op als getuige bij het

contract dat Bourignon te Sleeswijk afsloot met Tiellens en Franken, zie hoofdstuk 14.
117 Berckendall, Wahre Abbildung, p. 94.
118 Vgl. hoofdstuk 4.
119 XII, getuigenis 31, 32, 43, 44, 45, 46, 47. Tiellens verbleef toen hij zijn getuigenis onderteken-

de in Hamburg (20-3-1673), maar woonde in Husum (getuigenis 29).
120 Het gaat om twee kooplieden (Floris en Van Heuven), een koopmansdienaar (Coopman), een

chirurgijn (Schmeuser) en een zijdeweversgezel (Bout). Maria Hase verdiende de kost met
handwerken en kramerij. Van haar zoon is het beroep niet bekend, maar ook hij zal in de han-
del werkzaam zijn geweest. Dat leid ik af uit zijn besluit om tijdens zijn verblijf in Amster-
dam een betrekking als secretaris of boekhouder bij een koopman te aanvaarden, zie hoofd-
stuk 14.

121 Zie bijlage C-3. In totaal zijn 29 getuigenissen opgenomen van personen die na 1668 met
Bourignons geschriften kennis hadden gemaakt. Vier getuigenissen van personen die Bouri-
gnon al in de Zuidelijke Nederlanden hadden leren kennen, complementeren de tweede
reeks. Deze Zuid-Nederlandse groep telt één vrouw, Maria Malapert uit Bergen in Henegou-
wen.

122 Floris had zich hier in 1653 laten dopen, Bout in 1673, zie Roosen, Geschichte der Mennoniten-
Gemeinde I, p. 55.

123 Leden van de familie Roosen bekleedden leidinggevende functies in de verenigde doopsge-
zinde gemeente van Altona. Zo werd de kousenhandelaar Gerrit Roosen (1612-1711), mogelijk
een broer van Court (Koert), in 1663 tot prediker (‘in vollen Dienst’) beroepen. Herman Roo-
sen (overl. in 1696), een jongere broer van Gerrit, werd in 1670 diaken en in 1671 tot prediker
gekozen. Hij zag hier echter van af. Zie ook bijlage D-1.

124 Zie UBA, Ms Aij 247 a: (concept) brief van Poiret aan Van Schurman (24-11-1676). Van 
Schurman adresseerde haar brieven voor Poiret aan dezelfde Court Roosen.

125 Roosen, Geschichte der Mennoniten-Gemeinde I, p. 47.
126 XII, getuigenis 43: eerste brief (12-10-1672) aan Bourignon, p. 195 (N). In haar vierde brief aan

Bourignon (1-4-1673), p. 198, vermeldt zij wel dat zij via een ‘Discipel’ van Bourignon een
schrijven van haar had ontvangen, zie ook XIX, brief 51 (13-8-1673) aan Robineau, p. 137 (F): ‘Le
Chirurgien d’Hambourg, à qui vous avez parlé, vous en donnera bien l’adresse’.

127 KB, Ms 78 C 44, f. 105r: brief van Patin (12-12-1669). Zie ook XIX, brief 11 (20-10-1668) aan De
Cort, p. 28 (N): ‘die Vrienden van Hamburg’. Zie voor de machine van Archimedes, KB, Ms 78 C
44, f. 86r-v: eigenhandig geschreven stuk van ‘Bertrand Dela Coste, par cy devant Colonel
D’Artillerie’ (Hamburg, 4-5-1668 (n.s.)), ‘Aux Scavants, & Curieux’, waarin hij zijn ontdekking
bekendmaakt: ‘aveq sa Machine, la force d’un seul homme estoit capable d’enlever, mouvoir,
et tourner, quel poisant fardeau qui se peut trouver au monde’, aldus La Coste.

128 La Coste, Klaar Bewijs, ‘Dedicatie of opdracht. Aan Mejuffrouw Anthoinette Bourignon’, zie
Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 206-207.

129 Er zijn geen aanwijzingen dat La Coste en Hase in of voor 1672 met elkaar in contact stonden.
Als dat wel het geval was geweest, dan had Hase hem zeker ook om een getuigenis gevraagd
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voor de uitgave van Gezeugnis der Waarheit in 1673. Toen La Coste zich in 1672 opnieuw voor
Bourignons werk ging interesseren, had Hase waarschijnlijk Hamburg al verlaten.

130 Zie hoofdstuk 10.
131 Vgl. voor Bourignons contacten met La Coste en Knyphausen, hoofdstuk 4.
132 Zie bijv. III-2, brief 9 (8-7-1675) aan Tiellens, p. 42: ‘la rencontre que vous avez de diverses per-

sonnes qui cherchent la vertu’ en brief 10 (17-7-1675) aan dezelfde, p. 49: ‘Quant à *A. [=Anslo]
c’est un homme de bonne volonté, mais grand pécheur’.

133 Zie bijv. XIV-2, brief 23 (21-6-1675) = BLO, Add Ms A 96, f. 284r  (21-6-1675) aan Tiellens: ‘[...]
vous pouvez bien parler ouvertement de la solide vertu, avec le jeun’homme d’Amsterdam;
celuy, que vous avez rencontré dans la barque’.

134 III-2, brief 9 (8-7-1675) aan Tiellens, p. 42 en brief 10 (12-7-1675) aan dezelfde, p. 48: ‘Je ne peux
aussi avouër ces assemblées ou comparitions si frequentes que vous avez avec ces personnes
de bonne volonté’. Het deed haar te veel denken aan een ‘college de quelque nouvelle secte’;
zie ook Ms BLO, Add Ms A 96, f. 351v (6-9-1675): ‘Laissez mesman et ses opinions’.

135 XII, getuigenis 39, p. 189 (N).
136 Lindeboom, Ontmoeting met Swammerdam, p. 34.
137 Zie het naschrift van I.H. van Eeghen over de familie Corver bij G.A. Lindeboom, ‘Jan Swam-

merdam (1637-1680) als Amsterdammer’, Jaarboek Amstelodamum 73 (1981), pp. 51-68, aldaar 64-
66.

138 Schierbeek, Swammerdam, pp. 9-10, 14-16, 91-94, 269-270. Klaas van Berkel, Citaten uit het boek
der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis (Amsterdam 1998), pp. 92-98. Zie
voor een beschrijving van de verzameling van Swammerdam sr., S.v.V. [S.C. Snellen van Vol-
lenhove], ‘Jan Swammerdam’s Catalogus’, De Nederlandsche Spectator nr. 16 (1866), pp. 125-127;
voor die van Swammerdam jr., G.A. Lindeboom, Het cabinet van Jan Swammerdam (1637-1680)
(Amsterdam 1980).

139 Dat Swammerdam al tijdens Bourignons verblijf in Amsterdam persoonlijk met haar kennis-
maakte, zoals Van der Does stelt (Antoinette Bourignon, p. 101 noot 54 (vgl. p. 88), is onjuist. De
cartesiaanse medicus Sylvius (1614-1672) was in 1658 benoemd tot hoogleraar in Leiden en
geldt als belangrijkste vertegenwoordiger van de iatro-chemische school, zie voor hem: Bau-
mann, François dele Boe Sylvius; Lindeboom, Dutch medical biography, k. 1940-1944; Frijhoff en
Spies, Bevochten eendracht, pp. 319-321; Eric Jorink, Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw
(Hilversum 1999), p. 64. Sylvius stond zelf via de Duitse alchemist, arts en pedagoog Henricus
Appelius in contact met de Hartlib-kring, zie Van der Wall, Mystieke chiliast, p. 108. Voor
Swammerdams betrekkingen met Sylvius, zie Schierbeek, Swammerdam, pp. 18, 19, 29, 34, 98,
268. Marian Fournier, The fabric of life. Microscopy in the seventeenth century (Baltimore, Londen
1996), p. 67 noemt Sylvius zelfs Swammerdams ‘intellectuele mentor’.

140 Zie voor de contacten met Schlezer, hoofdstuk 3 en bijlage D-1.
141 XII, getuigenis 39, p. 189 (N): ‘Daarom soo UE. hier eenige Broederen hebt, maaktse my doch

bekent’.
142 BLO, Add Ms A 97, f. 64v-65r (18-12-1674).
143 Zie Bourignons reactie hierop, XVIII-1, brief 17 (29-11-1673).
144 Voor biografische gegevens, zie bijlage D-1.
145 Zie BLO, Add Ms A 97, f. 62r-64r: brief van Ortt aan Bourignon (Amsterdam, 8-1-1675), aldaar

f. 62v: ‘la cousine de monsieur xxxxx [Swammerdam doorgehaald, MdB] souhaitte d’estre à
ma femme, pour se sauver de bonne grace hors de la maison de son xxxxx [oncle? doorge-
haald, MdB]’.

146 Op grond van de door Herman Boerhaave, ‘Het Leven van den Schryver’ in Johannes Swam-
merdam, Bybel der Natuure, of Historie der Insecten, Herman Boerhaave (ed.) (2 dln, Leiden 1737-
1738) I, pp. Ar-I[2]r, verstrekte informatie veronderstelden Schierbeek en Engel dat vader
Swammerdam (met Jan en Jannitgen) tot het huwelijk van zijn dochter in 1677 aan de Oude
Schans bleef wonen, zie Schierbeek, Swammerdam, pp. 16, 204, 252. In een postscriptum
bericht Jan Swammerdam echter op 5-4-1672 (n.s.) aan Henry Oldenburg, secretaris van de
Royal Society in Londen: ‘Je demeure a Amsterdam Op de Verwers graht’ [graft, MdB], zie A.
Rupert Hall en Marie Boas Hall (ed.), The correspondence of Henry Oldenburg VIII (1671-1672)
(Madison, Milwaukee, Londen 1971) nr. 1938, p. 617 (met dank aan Eric Jorink). De verhuizing
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naar dit adres hield ongetwijfeld verband met het huwelijk van zijn broer Jacob in juli 1668.
Naar alle waarschijnlijkheid betrok Jan toen samen met zijn vader en zuster het huis dat door
grootvader Jacob Dircksz Swammerdam op ‘het Nieuwe Eylant van de Verwersgracht ter sijde
van de Groenburgwal’ was gebouwd. Jans vader had dit huis in 1645 geërfd. Het bleef tot 1733
in het bezit van de familie. Toen pas werd het door de kinderen van Jacob Jans Swammerdam
verkocht, zie H. Engel, ‘Archivalia betreffende de familie Swammerdam uit het Oud-Archief
te Amsterdam’, in: Schierbeek, Swammerdam, pp. 242, 256.

147 BLO, Add Ms A 97, f. 32v, brief van Franken aan Hase (25-6-1674): ‘die [Swammerdam, MdB]
sal u onderrighten waar syn nighte woont’.

148 XII, getuigenis 39, p. 189 (N).
149 BLO, Add Ms A 97, f. 62r-64r: brief van Ortt aan Bourignon (Amsterdam, 8-1-1675); X-2, brief

36 (15-3-1675, Ms UBA) aan Hase.
150 Zie bijlage D-1.
151 In het familiearchief Ortt (UA) bevindt zich een bundel met 22 brieven aan Johan Ortt uit de

periode 1668-1672, voor het merendeel afkomstig van adellijke relaties, die mogelijk met het
oog op de verkoop van laken door hem bezocht waren. Sommigen van hen bedanken Ortt
voor bewezen diensten, anderen verhalen persoonlijke wederwaardigheden en informeren
naar andere personen uit Ortts vriendenkring, zie bijlage D-1 (met dank aan wijlen dr. E.B.J.
Postma, die mij de brieven ter inzage gaf). Vgl. Pintard, ‘Un ami mal connu de Molière’, pp.
968-971.

152 Christiaan Huygens (1629-1695) studeerde rechten en wiskunde te Leiden. Hij woonde met
onderbrekingen van 1662 tot 1681 in Parijs. Zie voor de contacten met Ortt in Parijs, Oeuvres
complètes de Christiaan Huygens (22 dln, Den Haag 1888-1950) VII, nr. 1859 (25-1-1672) en nr. 1862
(29-1-1672). Ortt en Pergens haalden later de vriendschap met de familie Huygens aan, Ibidem
VIII, nr. 2184 (10-8-1679), nr. 2186 (17-8-1679), nr. 2190 (7-9-1679), nr. 2195 (19-9-1679), nr. 2196
(28-8-1679), nr. 2197 (5-10-1679), nr. 2305 (21-7-1683), nr. 2372 (9-10-1684) en XV, p. 158 (observa-
tie van Saturnus op 27-5-1686 waarbij ‘Nienrodius cum uxore’ [Ortt en zijn echtgenote] aan-
wezig waren). Opvallend is dat Ortt door zijn zakenrelaties en door Huygens soms betiteld
werd als ‘Le Comte d’Oort’. Dat Ortt in 1672 door Huygens ‘le cousin Oort’ wordt genoemd
(VII, nr. 1859 (25-1-1672)), is aan zijn verloving met Anna Pergens toe te schrijven. Zij was een
nichtje van Susanna Ryckaert, de echtgenote van Christiaans broer Constantijn.

153 Zie ook hoofdstuk 12. Vgl. voor de vriendschap tussen Ortt en Swammerdam, Boerhaave,
‘Leven van den Schryver’, p. Gr. In zijn correspondentie met Thévenot (1620?-1692) betitelt
Swammerdam Ortt (‘de Heer van Nyenrode’) als ‘onsen gemeenen Vrient’, zie Bybel der Natuure
I, p. 195 (z.j.).

154 Pintard, ‘Un ami de Molière’, p. 986. Zie voor Henault (1611?-1682) ook Meinsma, Spinoza,
p. 396 en Alain Niderst, ‘Jean Henault’, Revue d’histoire littéraire de la France 78 (1978), pp. 707-
721. Henault droeg in 1670 zijn Oeuvres diverses aan ‘Sieur Doort’ op. Waarschijnlijk onder-
steunde Ortt hem financieel, zie brief van Christiaan Huygens aan zijn broer Constantijn, 29-
1-1672: ‘Il [Sieur Oort] s’est defait a la fin de Sieur de Hainaut qui luy estoit a charge il y a long-
temps a ce que je crois’, Huygens, Oeuvres complètes VII, p. 133.

155 Ortt en Pergens gingen op 11-6-1672 in Amsterdam in ondertrouw (kerk, GAA, DTB 498/70).
Christiaan Huygens informeerde in augustus 1672 vanuit Parijs bij zijn broer Lodewijk naar
Ortt en diens echtgenote, ‘of het houwlick al wel tiert’, Huygens, Oeuvres complètes VII, nr. 1907
(26-8-1672), p. 217. Volgens Susanna Huygens was Anna Pergens ‘Belle comme un Ange’, Ibidem
VIII, nr. 2184 (10-8-1679), p. 195, nr. 2186 (17-8-1679), p. 200.

156 Zie Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 10 (12-10-1674) aan Thévenot, p. 68. Zie ook
Ephemeri vita (1675), p. 81 waar Swammerdam meedeelt dat hij ‘over een geruymen tijt’ aan
‘Johan Oort’, zijn ‘seer waarden vriendt’ had laten zien hoe een zijdeworm vervelt.

157 BLO, Add Ms A 97, f. 33r, brief van Franken aan J.C. Hase (25-6-1674): ‘Hy [Swammerdam,
MdB] heeft ons ook geschreven dat daar een man ende een vrouw is, die moeders schriften
wel beminnen’ en dat ‘het luyden syn van goede middelen.’ Zie ook BLO, Add Ms A 97, f. 134r
aan J.C. Hase (16-3-1677): ‘Dieu s’est servir de Swammerdam, pour l’attirer à soy primiere-
ment’ [vgl. XV-2, brief 34]; BLO Add Ms A 97, f. 139r (30-3-1677) aan dezelfde [vgl. XV-2, brief
36].
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158 III-2, brief 4 ([nov.] 1674) aan Ortt en Pergens: reactie op hun brief van 24-9-1674. Zie ook BLO,
Add Ms A 96, f. 252v-253r.

159 BLO, Add Ms A 97, f. 341r-343v (F) en 344r-345v (N) (z.j. [9-10-1674]) aan Swammerdam (= VIII-
4, brief 6). Zie voor de contacten tussen Stensen en Swammerdam, hoofdstuk 12.

160 Ortt kopieerde alle brieven die Bourignon aan Hase stuurde, zie BLO, Add Ms A 97, f. 63v:
brief van Ortt aan Bourignon (8-1-1675); XIX, brief 86 (25-4-1675) aan Ortt (met brief voor
Swammerdam).

161 BLO, Add Ms A 97, f. 62v, 63r: brief van Ortt aan Bourignon (8-1-1675). Vgl. XIX, brief 76 (2-2-
1675, Ms UBA) aan Ortt en brief 77 (2-2-1675, Ms UBA) aan Hase.

162 XIX, brief 76 (2-2-1675, Ms UBA) aan Ortt: ‘Pour Hasse et les autres vous les pourrez prendre
avec vous en la campagne’. Vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 332r.

163 Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 21 (z.d. [mei 1678]) aan Thévenot, p. 110: ‘De Heer
van Nijenrode, heeft my eenige jaaren gebeeden, om by hem te wonen’. Vgl. BLO, Add Ms A
97, f. 33r, brief van Franken aan Hase (25-6-1674): ‘[...] en hebben dito Swammerdam gebeeden
by haar in huys te komen, om van die geestelyke saaken te samen vryelyk te moogen spree-
ken’.

164 Zie III-2, brief 14 (5-8-1675, Ms UBA), waarin Bourignon melding maakt van brieven aan
Swammerdam, Schrader en Bode ‘lesquels sont ensemble addressée à Swammerdam’. Hieruit
leid ik af dat Swammerdam toen nog in Amsterdam woonde. Zie voor Swammerdams studie
over het vliegend haft, hoofdstuk 12.

165 Zie Bourignons reactie, BLO, Add Ms A 96, f. 285v (21-6-1675), III-2, brief 9 (8-7-1675, Ms UBA)
en 12 (23-7-1675[2], Ms UBA).

166 BLO, Add Ms  A 96, f. 350r-351r (z.j. [23-8-1675]) aan Swammerdam en IX-2, brief 12 (23-8-1675)
aan Volckers, p. 184.

167 XV-2, brief 38 (13-8-1678, Ms UBA) aan Schrader, p. 200: ‘J’avois reçu une femme & deux autres
filles, qui accompagnérent H.’ [Ms: ‘Hase a la sortie du service de Monsieur Oort’].

168 Zie de door Schrader afgelegde notariële verklaring op 9-4-1683 voor notaris Outgers, waar-
van een afschrift bewaard is tussen de boedelpapieren van Volckert van de Velde, GAA, PA 612,
586: ‘[...] want voor eerst int Jaer 1675 hy Attestant met hem [Tiellens, MdB] alhier t’Amster-
dam, alwaer hij bij sijne Susters op d’Oude Turfmarckt gelogeert was, veelvuldige Conversa-
tie gepleegt en van verscheijde materien met hem gesproocken heeft’. Vgl. III-2, brief 10 (12-7-
1675), p. 54.

169 Hij was 22 jaar oud toen hij in Leiden met zijn studie begon. De promotie vond plaats op 28-1-
1670 (these De ulceribus), zie Catalogus promotorum, appendix; Lindeboom, Dutch medical biogra-
phy, k. 1773-1774. Zie ook bijlage D-1.

170 GAA, PA 27, 20. Zijn jongere broer Friedrich Schrader zou in 1677 zijn voorbeeld volgen. Deze
zou na zijn geneeskundestudie echter terugkeren naar Duitsland en in 1683 tot hoogleraar in
Helmstedt worden benoemd.

171 Observationes et historiae omnes et singulae e Guil. Harvaei libello de generatione animalium excerptae.
In dit geschrift vestigde Schrader ook de aandacht op de door Willem Langley uitgevoerde
experimenten, die al in 1657 had aangetoond dat eierstokken eitjes bevatten en afscheiden.
Achter het genoemde werk is Schraders studie van de beenbreuken opgenomen, getiteld
Observationum anatomico-medicarum Decades quattor denique cadavera Balsamo condiendi modus.

172 Sylvius, Praxeos medicae Liber secundus, tertius et quartus (Amsterdam 1674) en Praxeos medicae
appendix. Opus posthumum a J. Schrader.

173 Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 215r-216ar: brief van Swammerdam aan Schrader (z.j. [jan. 1675?].
174 Zie IX-2, brief 9 (26-7-1675) aan Schrader, p. 166 (N): reactie op zijn brief van 20-7-1675.
175 BLO, Add Ms A 97, f. 205r (z.j. [5-11-1675]) aan Schrader. Vgl. VIII-4, brief 9 (8-11-1675); XIV-2,

brief 25 (15/25-4-1676) aan Schrader, p. 165 (N) waarin Bourignon de ontvangst van voor haar
bestemde brieven vermeldt; VIII-4, brief 12 (16-5-1676) aan Schrader, p. 61: ‘J’Ay reçu toutes vos
lettres avec les encloses, & ay repondu à *** [Marié (=Ortt) et à Hase]: Mais je n’ay sçu lire la let-
tre de Mr. P. [Poiret]’; X-2, brief 46 (27-4-1677, Ms UBA) aan Knyphausen: ‘mais vost lettres luy
[Swammerdam] seront mieux addressees par Mr. Juste Schrader Doct. en Med. sur le Cingle
[Singel, MdB] proche de la Vieille Eglise Lutherienne à qui nous confions toutes nos lettres’.

176 Engel, ‘Archivalia’, pp. 248-249, 250, 252-254.
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177 Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’, p. G2r. Het op 25-1-1680 voor notaris Jacob Matham
opgemaakte testament van Jan Swammerdam is met het protocol van de hele maand door
brand verloren gegaan. Een onvolledig afschrift is te vinden in GA A, Bibliotheek, Personalia,
Swammerdam.

178 XIX, brief 141 (24-7-1677) aan Van Weijlandt, p. 519 (N). Vgl. IX-2, brief 7 (13-12-1676) aan Van
de Walle.

179 XIX, brief 141 (24-7-1677), p. 519 (N).
180 Voor nadere gegevens over deze personen, zie bijlage D-1.
181 Zie hoofdstuk 7 en bijlage D-1. In 1680 stond Dirk Boeteman in contact met Christoffel van

Weijlandt en dokter Blankaart, zie XIX, brief 182 (19/29-7-1680), pp. 627-628 (N).
182 Zie hoofdstuk 4.
183 X-2, brief 25 (11-3-1674) aan Van der Wijk.
184 XIX, brief 56 (26-3-1674) aan Van der Wijk en brief 57 (26-3-1674) aan zijn echtgenote, aan wie

Bourignon bij die gelegenheid een schilderijtje schonk.
185 X-2, brief 29 (11-4-1674) aan Van der Wijk en echtgenote, p. 96: ‘Mais si Dieu nous redresse par

vôtre entremise, je penserois qu’il veut que vous quittiez aussi le monde, & deveniez militaire
de la milice Chrétienne avec autant de fidélité que l’avez été dans la milice temporelle’. Vgl.
Kellenbenz, Holstein-Gottorff, p. 203, die stelt dat Van der Wijk om onbekende redenen ontslag
nam (onder verwijzing naar een brief d.d. 26-10-1674 van de Zweedse koning Karel XI aan
Karel Gustaaf Wrangel, de Zweedse rijksadmiraal).

186 Zie hoofdstuk 4.
187 KBK, G.K.S. 1480, 4o: brief van Toussaint aan Bourignon (z.j.); IX-2, 18 (23-3-1677, Ms

KBK/BLO); III-2, 31 (17-8-1677). Zie voor biografische gegevens, bijlage D-1.
188 Zie Von Alvensleben, Lütetsburger Chronik, pp. 107-118, 133-152.
189 X-2, brief 40 (23-2-1677) aan Knyphausen, p. 157. Ten onrechte veronderstelde Bodemann,

‘Briefe Leibnizens’ (p. 363), dat Knyphausen toenadering tot haar gezocht had omdat hij op
haar geld uit was. Diezelfde gedachte is ook te vinden bij Aug. de Boer, Der Pietismus in Ostfries-
land am Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Aurich 1938), p. 5.

190 NSA, Dep. IV, III h 44: ‘Tagebuchartige Aufzeichnungen’, 1677 (26 Martius).
191 X-2, brief 45 (27-4-1677) aan Knyphausen, p. 185, waarbij zij hem de rest van het traktaat toe-

stuurde.
192 Zie hoofdstuk 4.
193 Hedwig Oriana was de dochter van barones Margarethe Elisabeth van Westerholt en Franz

Iko Reichsfreiherr von von Frydag zu Goedens. Het huis Goedens behoorde tot de invloed-
rijkste huizen van Oost-Friesland, zie Von Alvensleben, Lütetsburger Chronik, p. 134. Zie voor de
politieke en kerkelijke carrières van Hedwigs broers, bijlage D-1.

194 Von Alvensleben, Lütetsburger Chronik, p. 135. In 1673 had zij de slotkapel van haar landsheer-
lijke zomerresidentie Sandhorst bij Aurich ter beschikking gesteld voor de bruiloft van Dodo
II en Hedwig Oriana. De Knyphausens verbleven in de jaren daarna geregeld aan het hof te
Aurich. Christine Charlotte, die in 1665, na het overlijden van haar echtgenoot Georg 
Christian, regentes geworden voor haar nog onvolwassen zoon Christian Eberhard, zou tot
1690 regeren.

195 X-2, brief 47 (22-5-1677), p. 193.
196 X-2, brief 58 (5-2-1678) aan Poiret, p. 225: ‘J’en ay méme parlé à son Altesse d’Oostfrize, auprés

de qui je suis à present pour sa consolation’.
197 XIX, brief 158 (26-2-1678) aan ‘Madame la princesse Regente d’Oostfrise’, p. 564 (N). Het ging

om alle Franstalige uitgaven plus de boeken die tot dan toe alleen nog maar in het Neder-
lands of Duits verschenen waren. Bourignon verontschuldigde zich dat het zo lang geduurd
had voordat zij haar belofte inloste. Het probleem was dat zij niet alle titels op voorraad had.
Knyphausen was zo vriendelijk geweest om de ontbrekende exemplaren toe te voegen. Bouri-
gnon beloofde ook nog een assortiment boeken af te laten leveren voor de zuster van de prin-
ses.

198 Vgl. XV-2, brief 37 (25-1-1678, Ms UBA) aan Knyphausen.
199 X-2, brief 58 (5-2-1678) aan Poiret, p. 225.
200 XV-2, brief 37 (25-1-1678) aan Knyphausen, p. 196.
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201 Zie voor Haro Burchard von Frydag (1640-1692), Von Alvensleben, Lütetsburger Chronik, p. 137.
202 XIX, brief 170 (19-6-1679[8]), p. 597 (N).
203 Zie XIX, brief 176 (13-1-1680) en brief 178 (25-4-1680) aan de hertog van Celle.
204 X-2, brief 67 (18-3-1680, Ms UBA) aan De Bragelongue. Zie voor hem, bijlage D-1.
205 XIX, brief 181 (29-7-1680), p. 622 (N).
206 De baron had Bourignon tijdens hun ontmoeting in Hamburg het een en ander over hem ver-

teld, zie X-2, brief 46 (27-4-1677), p. 187. Voor biografische gegevens, zie bijlage D-1.
207 X-2, brief 46 (27-4-1677) aan Knyphausen, pp. 187-189 en brief 47 (22-5-1677) aan dezelfde, p.

194.
208 X-2, brief 57 (17-8-1677), p. 222.
209 Zie bijv. VIII-4, brief 17 (23-4-1678, Ms UBA) aan hem. Bij deze brief voegde Bourignon een

exemplaar van het tweede deel van La solide vertu; zie verder hoofdstuk 17.
210 XIX, brief 62 (z.j. [10-8-1674]), p. 223 (N).
211 Zie VIII-4, brief 11 (8-4-1676), p. 57 en XIX, brief 114 (18-4-1676) aan J.C. Hase, p. 408 (N). Zie

ook III-2, brief 23 (4-8-1676), p. 117.
212 Voor Van Lodenstein (1620-1677), zie C. Graafland, ‘Jodocus van Lodenstein’, in: Brienen e.a.

(red.), De Nadere Reformatie, pp. 85-125; J.C. Trimp, Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter
(Kampen 1987); Van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht.

213 Zie UA, 5023, Archief Ned. Herv. Kerkenraad, Acta (4-10-1678): Jannetje had gevraagd of zij
weer tot het Avondmaal mocht worden toegelaten, ‘sijnde voor eenige tijt van onse Kerke
afgegaan tot sekere bekende Antonette borgion’. In de protocollen is niet terug te vinden
wanneer zij zich bij Bourignon had aangesloten. Naar aanleiding van haar verzoek om weer
toe het Avondmaal te mogen worden toegelaten, besloot de kerkenraad haar te ontbieden. In
de acta is daarna geen enkel spoor meer van Jannetje te vinden.

214 Directe verwijzingen naar de Hartlib-kring zijn in Bourignons geschriften niet te vinden.
Haar naam komt ook niet voor in de Hartlib-papers die thans in Sheffield berusten. Toch
waren er (indirect) connecties, zie bijlage D-1 onder Boyle, Comenius, Schlezer, Schoof en 
Serrarius. Voor contacten met de collegianten, zie X-2, brief 31 (2-5-1674), p. 106 en bijlage D-1
onder Swartepaert. Voor contacten met volgelingen van Rothe, zie XIX, brief 10 (28-9-1668), p.
25 (N); XIX, brief 61 (30-7-1674), pp. 219-220 (N), brief 64 (10-9-1674); BLO, Add Ms A 97, f. 267
(12/22-10-1674).

215 Zie voor Bourignons negatieve oordeel over de labadisten bijv. XVII-3, pp. 133-134.
216 Zie bijv. XIX, brief 21 (29-12-1669) aan Gael, pp. 55-56 (N) (over Rothe); X-2, brief 34 (1-11-1674)

aan Hase, pp. 121-122 (over Rothe); XIX, brief 67 (12/22-10-1674) aan Hase, pp. 244-246 (N) (over
Rothe); IX-2, brief 3 (23-8-1675) aan Tiellens, p. 104 (N) (over Kuhlmann, van wie zij een brief
ontvangen had); XIX, brief 104 (18-4-1676) aan Hase, p. 408 (N) (over De Labadie); XIX, brief
128 (7-2-1677) aan Chateauvieux, pp. 461-463 (N) (over De Labadie en Yvon); XIX, brief 146 (21-
9-1677) aan Hase, p. 532 (N) (over De Labadie); BLO Add Ms A 97, f. 125 (14-12-1677) aan Ortt
(over de labadisten).

217 Voor de ontwikkeling van het collegium pietatis te Frankfurt, zie Johannes Wallmann, Philipp
Jakob Spener und die Anfänge des Pietismus [1970] (2de verb. dr. Tübingen 1986), pp. 264-298.

218 Bekend is dat Spener veel van de door Beets uitgegeven geschriften las, zie Heijting, ‘Hen-
drick Beets’, p. 273. Vgl. Wallmann, Spener, pp. 243-244, 340-343.

219 Zo verkocht hij onder meer uitgaven van Benedict Bahnsen, zie Heijting, ‘Hendrick Beets’,
p. 270, noot 4.

220 Zie Wallmann, Spener, pp. 299-324. Beiden gingen een correspondentie aan met Van Schur-
man. Voor de betrekkingen tussen Van Merlau en Schurman, zie ook Scheenstra, ‘Over de
“goede keuze” van Anna Maria van Schurman’.

221 UBA, Ms Aij 249 a: brief van Poiret aan Schütz(?) (18-9-1676). In dezelfde brief bekritiseerde
Poiret ook het traktaat dat Ouw tegen Bourignon had uitgebracht (Apocalypsis Haereseos, 1675).
Vgl. hoofdstuk 4.

222 Wieser, Petrus Poiret, p. 48; Chevallier, Pierre Poiret, p. 39. Wallmann, Spener, p. 306 stelt daaren-
tegen dat Poiret zich ten tijde van zijn kennismaking met Schütz al had voorgenomen om
zich bij Bourignon aan te sluiten. Zie ook hoofdstuk 12.

223 Daniel Spanheim (overl. 20-1-1675), bibliothecaris van de universiteit te Heidelberg en secre-
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taris van de hoogleraar J.L. Fabricius, was een zoon van de theoloog Friedrich Spanheim sr.
(1600-1649) en een broer van Friedrich Spanheim jr. (1632-1701), die in 1670 hoogleraar in de
theologie te Leiden werd, zie Archinard, ‘Het geslacht Spanheim’, Godgeleerde Bijdragen 37
(1863), pp. 273-295.

224 UBA, Ms Aij 247 a (24-11-1676). In dezelfde brief maakte Poiret duidelijk dat hij contacten
onderhield met Schütz c.s: ‘Mes amis de fft. [...] m’escrivent [...]’. In ‘De vita et scriptis Petri
Poireti commentariolum’ (in: Petri Poireti Posthuma (Amsterdam 1721)) § 17, wordt aan deze
brief gerefereerd en de door mij geciteerde zinsnede geparafraseerd. Wieser, Peter Poiret, ‘Text-
proben’ 2 (pp. 123-124) heeft in zijn Duitse vertaling van de passage over Spanheim uit Poirets
brief de door mij geciteerde zinsnede echter weggelaten.

225 ‘Vita’, § 25, p. 14.
226 Zie UBA, Ms Aij 248, brief van Poiret aan Van de Walle (22-11-1676): ‘Vous savez avec quelle

sincerité et impartialité i’avois fait dessein daller voir cette compagnie de Mr. de L[abadie,
MdB]’.

227 Johannes/J(o)an Bardewits/Bardewisch (Bremen, ca. 1638 - Amsterdam?, na 1694) was de stu-
wende kracht achter conventikels ten huize van Daniel Smout, Jan van Waert, Trijntje 
Adriaens en Annetje Paulus. Behalve Bardewits predikte en catechiseerde op deze bijeenkom-
sten soms ook Adrianus de Herder, zie GAA, Archief van de Hervormde Gemeente te Amster-
dam, nr. 12-13, Protocollen van den Byzonderen Kerkeraad, 13-3-1670, 10-7-1670, 17-7-1670, 20-
11-1670, 27-11-1670, 4-12-1670, 12-2-1671, 26-3-1671, 2-4-1671, 30-4-1671, 21-5-1671, 29-10-1671, 5-
11-1671, 30-11-1673. Vgl. Saxby, Quest for the new Jerusalem, pp. 175, 182, 185, 187-188, 191, 252, 259,
275, 314. In NNBW VI, k. 70-71 is Johannes Bardewits verwisseld met Vincent Bardewisch (geb.
1634/5, echtgenoot van Apollonia Jansen), die mogelijk een broer van hem was.

228 Zie UBA, Ms Aij 247 a, brief van Poiret aan Van Schurman (24-11-1676): ‘Mr Bardewict [...]
parce que c’est luy qui me preta lorsque j’estois a Amst. les 2 traittés de Mr. Y.’

229 Beide traktaatjes (8o, respectievelijk 99 en 67 pp.) waren op de drukpers van de labadisten
gedrukt.

230 Elzevier, die Bourignon persoonlijk had gekend, had in 1674 Schraders Observationes uitgege-
ven.

231 Zie VIII-4, brief 12 (16-5-1676) aan Schrader, p. 61: ‘Je ne sçay aussi qui est ce M. ** [Mr. Poiret et
sa femme], pour n’en avoir jamais ouï parler’. Vgl. VIII-4, brief 13 (19-5-1676) aan Poiret [ant-
woord op zijn eerste en tweede brief] en brief 14 (26-5-1676) aan dezelfde.

232 Voor de details, zie hoofdstuk 12.
233 Zie UBA, Ms Aij 247 a (24-11-1676) aan Van Schurman (autograaf, concept) en Aij 249 b (24-11-

1676) aan Yvon (autograaf, concept). Ms Aij 249 c is een kopie van Aij 249 b van de hand van
Ewoud de Lindt.

234 Zie UBA, Ms Aij 248, brief van Poiret aan Van de Walle (22-11-1676). Van Schurman stuurde op
haar beurt de twee geschriften van Yvon tegen Bourignon naar Frankfurt, zie UBA, Ms Aij
247 a, brief van Poiret aan Van Schurman (24-11-1676). De brief die Poiret op 18 september 1676
aan een niet bij name genoemde persoon schreef naar aanleiding van de kritiek van Wolfgang
Ouw op Bourignon (UBA, Ms Aij 249 a) was waarschijnlijk aan Schütz gericht (en beslist niet
aan Yvon zoals in de catalogus is vermeld).

235 Johannes Wallmann, Die Pietismus (Göttingen 1990), p. 82. Zie voor hem ook, bijlage D-1.
236 Voor de brieven van Poiret aan Van de Walle, zie IX-2, pp. 305-317 (F), ‘Lettre accessoire’ (15-11-

1676) en UBA, Ms Aij 248 (22-11-1676): ‘Quant a Rothe, dont vous faites mention il est aussi
different de ce sujet, que les faux prophetes d’avec les veritables, ce qui est facile a discerner’.

237 IX-2, brief 6 (11-11-1676) aan Van de Walle. Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 10r-14v. Zijn bezwaren
hadden betrekking op IX-1, p. 243 (F).

238 XIV-2, brief 3 (1-1-1677); vgl. XIV-2, brief 2 (5-12-1676) aan Van de Walle, p. 13: ‘J’Ay vû par la
vôtre du 25 Novembre de cet an le bien que ma lettre a fait à vôtre ame & celles des autres de
vos amis, dequoi j’en benis Dieu pour vous tous’ en IX-2, brief 7 (13-12-1676) aan dezelfde, p.
158 (F).

239 XIX, brief 131 (30-4-1677) aan Scheffer.
240 BLO, Add Ms A 96, f. 311r-312v (20-11-1677), brief van Bourignon aan Schrader.
241 Zie NSA, Dep. IV, III h 44: agenda Knyphausen, 10 juli 1677.
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242 Vgl. voor de correspondentie Bourignon-Van de Walle, XIV-2, brief 2 (5-12-1676) (een, mogelijk
door Van der Walle zelf vervaardigd, Duits afschrift van deze brief is te vinden in de Sencken-
bergische Bibliothek, Frankfurt am Main, Senckenbergisch Archiv (SA), mappe 330 (‘Briefe
und Briefabschriften von und an Johann Jakob Schütz, meist theologischen Inhalts, 1672-
1690’). IX-2, brief 7 (13-12-1676; de in de Nederlandse uitgave vermelde datum, 13-10-1676, is
onjuist), XIV-2, brief 3 (1-1-1677). Het lijkt erop of de correspondentie in 1678 afliep. Bouri-
gnon reageerde op 1-1-1678 op drie brieven van Van de Walle, waarvan de laatste van 4/14-12-
1677 dateerde, zie XIV-2, brief 4. Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit de vijfde en laatste
brief aan hem die in druk is verschenen. Poiret bleef wel contact houden, want in een van zijn
brieven uit 1679 bracht hij nog de groeten van Van de Walle over aan Bourignon, zie NSA,
Dep. IV, II a 7, omslag 8 (Amsterdam, 1-7-1679).

243 Hull, William Penn, pp. 132-133. Hull wijst in dit verband op de familierelatie tussen Jacob van
de Walle en John VandeWall in Harwich, bij wie Penn en zijn metgezellen op hun reizen tus-
sen Engeland en de Republiek logeerden.

244 Zie Mary Maples Dunn en Richard S. Dunn (ed.), The papers of William Penn I (1644-1679) (Phila-
delphia 1981), p. 447 (met dank aan Joyce Irwin). Deze bijeenkomst vond plaats op 10/20-8-
1677. Een dag later waren ook Eleonora von Merlau en Juliane Baur von Eyseneck aanwezig.
Op 29-8-1677 (p. 455) vond tenslotte nog een openbare bijeenkomst ten huize van Van de
Walle plaats, waarop iedereen die hierbij aanwezig wilde zijn, welkom was, aldus Penn.

245 Hull, William Penn, pp. 133, 334; Wallmann, Pietismus, p. 83.
246 Voor de brieven van Van Schurman en Strauch aan Schütz, zie UB Basel, Ms G2 II 33 (fotoko-

pieën hiervan bevinden zich in de UB Utrecht, handschriftenleeszaal, collectie Danner). De
laatste brief in deze serie (van Strauch) dateert van augustus 1678. In totaal zijn tien brieven
van Van Schurman aan Schütz overgeleverd. Zij bestrijken de periode juli 1674-februari 1678.
De parallelle briefwisseling tussen Schütz en Yvon is verloren gegaan, zie Wallmann, Spener,
pp. 307 (n. 38) en 310.

247 SA, mappe 326: ‘Konzepte zu Briefen aus der juristischen Tätigkeit’, p. 236: Brief van Schütz
aan Scheffer (in Rotterdam), Frankfurt 25-7-1677 (o.s.).

248 X-2, brief 58 (5-2-1678, Ms UBA) aan Poiret, p. 227: ‘M’ = ‘Mad. Merlo’. Poiret verbleef op dat
moment bij de ‘broeders’ in Sleeswijk. Was de niet bij naam genoemde superintendent wel-
licht J.W. Petersen, de latere echtgenoot van Von Merlau?

249 XIX, brief 170 (19-6-1679 [niet 1678], Ms UBA) aan Poiret, p. 598 (N): ‘Ik verwonder my, dat Me-
Juffr. ** [Merlo] sich noch aan de Hooven begeeft, na die verlaaten te hebben’. Von Merlau was
hofdame geweest aan het hof Holstein Sonderburg. In 1675 had zij het hof verlaten. Zij had
toen haar intrek genomen bij de weduwe Juliane Baur von Eyseneck, die te Frankfurt het
grote huis Saalhof bewoonde. Met Baur von Eyseneck organiseerde Von Merlau conventikels.
Ook gaf zij bijbelonderricht aan jonge meisjes en verzorgde zij lessen Grieks, zie Scheenstra,
‘Over de “goede keuze” van Anna Maria van Schurman’, pp. 127-128; Albrecht, Die theologische
Schriftstellerin Johanna Eleonora Petersen.

250 Zie hoofdstuk 8. In dezelfde brief waarin Poiret Bourignon hierover informeerde, noemde hij
ook de naam van Frederic d’Orville, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8, brief aan Bourignon (1-
7-1679). D’Orville was een uit Frankfurt am Main afkomstige koopman in Amsterdam die in
verbinding stond met Schütz en Van de Walle, zie Wallmann, Spener, p. 307 noot 38 en doorge-
haald postscriptum in de brief van Poiret aan Van de Walle (22-11-1676), UBA, Ms Aij 248.

251 Zie voor zijn breuk met Bourignon, BLO, Add Ms A 96, f. 313v (6-12-1677) aan Schrader. Vgl.
XIX, brief 151 (27-11-1677).

252 Zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Poiret aan Bourignon (1-7-1679). Vgl. XIX, brief 159
(18-2-1679, Ms UBA) aan De Lindt, waarin Bourignon hem aanraadde een aantal exemplaren
van een van haar boeken naar Frankfurt te sturen.

253 III-2, brief 37 (20-8-1678) aan Poiret, pp. 181-182. Vgl. hoofdstuk 8.
254 XIX, brief 163 (20-10-1678, Ms UBA, f. 287) aan De Lindt. Hij kreeg opdracht om haar kritiek

aan Poiret door te geven. De betreffende passage is later door Poiret uit de kopij geschrapt.
255 Ibidem.
256 VI-2, brief 21 (24-9-1669) aan De Cort, p. 171 (N).
257 XVII-3, pp. 173-174 (N).
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258 XIX, brief 108 (30-12-1675, Ms UBA) aan Hase.
259 Een volledig overzicht is te vinden in Bijlage D-1. Niet meegerekend zijn de wereldlijke en

geestelijke gezaghebbers met wie Bourignon brieven wisselden en aan wie zij haar geschrif-
ten zond in de hoop dat zij gunstig over haar en over haar zaak zouden oordelen (zoals bijv.
hertog Christiaan Albrecht of Johannes Reinboth).

260 Zie hoofdstuk 9, 17 en 18.
261 Zie hoofdstuk 8.
262 Zie bijv. BLO, Add Ms A 97, f. 213r (22-12-1675) aan Sipke Agges: ‘Ik heb uyt den uwen van den

7 deser maent gesien, dat gy myn brief aan u vrou hebt voorgeleesen’.
263 XII, getuigenis 59, p. 225 (N). Zie ook III-2, brief 10 (12-7-1675), p. 47.
264 XII, getuigenis 48, p. 203 (N): brief dd. 10-3-1673 aan een van zijn ‘Vrienden en goede beken-

den; dewelke somtijts malkander stichtelijk tot God opwekten’. Hier wordt gesproken van
Ecklenburg.

265 Hoe het zeventiende-eeuwse lezerspubliek zich gewoonlijk op de hoogte stelde van nieuw
verschenen boeken, is nog nauwelijks onderzocht. Grosheide veronderstelde dat lezers voor-
namelijk waren aangewezen op de inlichtingen van de boekverkoper, zie Grosheide, ‘Aankon-
digingen van nieuwe uitgaven in de zeventiende eeuw’, p. 456.

266 Zie BLO, Add Ms A 96, f. 313v (6-12-1677) aan Schrader: ‘pleusieure [sic] personnes sont venu a
ma connoissance, par son [La Coste, MdB] livre dernier’. De door Furly, Berkendall, Yvon, Bur-
chardus en Ouw tegen Bourignon uitgebrachte geschriften leverden haar eveneens publiciteit
op.

267 Zie hoofdstuk 9. Vgl. GAA, PA 614, 586: brief van dr. Johan Volrad Kettler, ambtman te
Berum, aan Volckert van de Velde (Hage, 7/17-9-1683): ‘[...] ick hebbe laest in de Courant gele-
sen van eenige boeken so nieuwes gedrücket, alss 1. Het leven van Sahl. Juffer Anthoinette
Bourignon; 2. [...]’.

268 X-2, brief 26 (1674), p. 84. Vgl. de ongepubliceerde voorrede van Swammerdam bij IX-1, UBA,
Ms III A 31 e.

269 Vgl. hoofdstuk 9. Om dezelfde reden is niet te zeggen of de prijs die voor Bourignons boeken
betaald moest worden, nog een obstakel vormde om zelf tot aanschaf ervan over te gaan.

270 Zie hoofdstuk 9 en bijlage III-f.
271 De laatste in druk verschenen brief van Bourignon dateert van 7/17-10-1680 (XIX, brief 183).
272 Vgl. het stratificatieschema van G. Groenhuis, De sociale positie van de gereformeerde predikanten in

de Republiek der Verenigde Nederlanden voor ± 1700 (Groningen 1977). Zie ook Willem Frijhoff,
‘Non satis dignitatis... Over de maatschappelijke status van geneeskundigen tijdens de Repu-
bliek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 96 (1983), pp. 379-406. Tot de smalle burgerij rekent Groen-
huis de hoger geschoolden: boekhouders, schoolmeesters, tingieters, kuipers, chirurgijns,
zelfstandige ambachtslieden en winkeliers.

273 Vgl. Max Weber, ‘Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus’, in: Die pro-
testantische Ethik [1920], ed. Johannes Winckelmann (2de herz. dr. München, Hamburg 1969),
pp. 279-317, aldaar 285.

274 Edward G. Ruestow, The microscope in the Dutch Republic. The shaping of discovery (Cambridge
1996), p. 291, noot 61 vermeldt dat de Middelburgse arts Anton de Heide (1646-na 1686) even-
eens belangstelling had voor Bourignons geschriften. Dat was echter pas na 1686, toen Bouri-
gnon zelf al overleden was. Zie J.C. de Man, Antonius de Heide. Med. Doctor te Middelburg, ontdek-
ker der laater zoo beroemd geworden trilhaarbeweging (Middelburg 1905), pp. 24-26 en G.A. Linde-
boom, ‘Anton de Heide als proefondervindelijk onderzoeker’, TGGNWT 6 (1983), pp. 121-134,
aldaar p. 122. Vgl. Bourignon, Admirable treatise, ‘The Introduction’, p. *7v, verwijzing naar een
brief aan Poiret van ‘A. de H.’, ‘renowned Phisitian in the Town of Middleburg in Zealand’.

275 Op Swammerdams keuze voor Bourignon kom ik in het volgende hoofdstuk uitvoerig terug.
Vgl. voor de maatschappelijke status van deze beroepsgroep in de Republiek, Frijhoff, ‘Non
satis dignitatis’.

276 Zie voor het bezoek van Blankaart aan Bourignon in Lütetsburg, XIV-2, brief 18 (13/23-9-1680),
p. 124 (N). Zie voor Blankaarts bewondering voor Swammerdam, Eric Jorink, ‘Het Boeck der
Natuere’. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping, 1575-1715 (diss. Rijksuniversiteit
Groningen 2004), pp. 205-206.
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277 Vgl. Jori Zijlmans, Vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Verenigingsvormen van het informele cultu-
rele leven te Rotterdam (Den Haag 1999), pp. 13-14; Leemans, Het woord is aan de onderkant, pp. 277-
298 vestigt de aandacht op de rol die uitgevers speelden in de verspreiding van radicale 
ideeën.

278 Zie Zijlmans, Vriendenkringen, pp. 59-194. In de acta van de Nederduitse en Waalse gemeenten
van Rotterdam is ook geen melding gemaakt van met Bourignon sympathiserende lidmaten.

279 Zie UBA, Ms III A 32 m: brief van Willem de Wilde (9-6-1671) aan Johan Tiellens. Opmerkelijk
is dat bij een van Bourignons in druk verschenen brieven Rotterdam als plaats van dagteke-
ning vermeld is, zie XIII-2, brief 10 (7-9-1669). Gelet op de inhoud van de brief is het echter
niet aannemelijk dat Bourignon op dat moment in Rotterdam verbleef. Mogelijk was hier
sprake van een zetfout of misschien wilde Bourignon haar werkelijke verblijfplaats liever
geheimhouden.

280 Vgl. hoofdstuk 3 en 7.
281 VIII-4, brief 14 (26-5-1676) aan Poiret, p. 75.
282 XI, p. 110 (N). Vgl. De Baar, ‘“En onder ’t hennerot het haantje zoekt te blijven”’, pp. 37-41. De

door Hase rondgestuurde brief is wellicht ook om die reden uitsluitend gericht aan zijn
‘Broeders’, al behoorde ook zijn eigen moeder tot de respondenten.

283 XII, getuigenis 54: brief 2, p. 215 (N); brief 3 (z.j.), pp. 215-216 (N); brief 4 (31[sic]-9-1671), p. 216
(N); brief 6 (z.j.), p. 217 (N). Zie ook IV-4, brief 19 (21-1-1671), p. 171 (N) aan Reynier Jansen,
waarin Bourignon de groeten aan zijn vrouw doet.

284 IV-4, brief 20 (15-3-1671). Uit de inhoud leid ik af dat deze brief aan haar gericht was. Vgl. VI-2,
brief 27 (27-3-1671) aan Reynier Jansen, p. 220 (N): ‘Ik heb over eenigen tijd desen aen uw
Vrouw geschreven, die soo haest niet heeft konnen getranslateert wesen’. Zie ook XVIII-1,
brief 15 (21/31-3-1672), p. 91.

285 Zie IV-4, brief 25 (9-2-1671) aan de echtgenote van Aedes (het origineel (autograaf!) berust in
de KB, Ms 121 D 3/6) en brief 26 (19-2-1671) aan Aedes, waarin Bourignon de groeten aan zijn
vrouw doet (couvert van brief 25); XIX, brief 57 (26-3-1674) aan de vrouw van Van der Wijk;
XIX, brief 106 (23-12-1675) aan de echtgenote van Buordes; III-2, brief 25 (13-2-1677) en brief 28
(30-3-1677) aan Jan en Sophia van Someren; XIX, brief 147 (21-9-1677) en brief 150 (27-11-1677)
aan Jan en Sophia van Someren.

286 XII, getuigenis 54, p. 217 (N), ‘De Sesde Brief geheel uyt, en is sonder datum’. In deze brief aan
Bourignon bedankt Jansen haar ook namens zijn vrouw voor haar brieven aan hen beiden.
Vgl. VI-2, brief 27 (27-3-1671) aan Reynier Jansen(?), p. 220 (N); BLO, Add Ms A 97, f. 213r-v (22-
12-1675) aan Sipke Agges, die Bourignons brief aan zijn vrouw had voorgelezen.

287 Voor Claudia Poiret, zie X-2, brief 43 (23-3-1677, Ms UBA). Voor brieven aan Bourignon van
Robineau, zie XII, getuigenis 43 (12-10-1672), (29-11-1672), (22-1-1673), (1-4-1673); van Maria
Hase, zie BLO, Ms Add 96, f. 262 (Husum, 13-4-1674); van Anna Ortt, zie BLO, Ms Add 97, f. 64
(8-1-1675). Voor brieven van Bourignon aan Robineau, zie XIX, brief 39 (23-10-1672), 42 (11-1-
1673), 45 (28-2-1673), 50 (16-7-1673) en 51 (13-8-1673); aan Volckers, zie XVIII-1, brief 17 (29-11-
1673) en IX-2, brief 12 (23-8-1675); aan Maria Hase, zie XIX, brief 58 (1-5-1674) [= BLO, Add. Ms,
96 f. 260r-v (z.j.)], XIX, brief 75 (13-1-1675) en IX-2, brief 16 (26/27-11-1676); aan Anna Ortt, zie
XIX, brief 93 (23-8-1675).

288 Paul Hoftijzer, ‘Leesonderzoek in Nederland over de periode 1700-1850. Een stand van onder-
zoek’, in: Bijvoet e.a. (red.), Bladeren in andermans hoofd, pp. 164-182, aldaar 168.

289 Van diverse groepsleden zijn autografen overgeleverd. Het betreft zowel brieven van hun
hand aan Bourignon als door hen vervaardigde kopieën van haar geschriften.

290 XIX, brief 133 (21-4-1677), p. 486 (N), vgl. p. 470: ‘Daarom is ’t ook dat God my Mannen heeft
belooft en geen vrouwen’.

291 Zie hoofdstuk 15.
292 Zie bijv. XIV, brief 23 (21-6-1675, Ms BLO) aan J.C. Hase. Hij moest, zo schreef zij hem, zelf

weten of hij deel wilde nemen aan het Avondmaal. Hieruit kan worden afgeleid dat Hase tij-
dens zijn verblijf op Nijenrode weer lidmaat wilde worden van de gereformeerde kerk.

293 Vgl. hoofdstuk 14.
294 Vgl. bijlage C-4. Uit de brief die De Lindt aan Swammerdam schreef, blijkt dat beide mannen

weinig van elkaar wisten, zie BLO, Add Ms A 96, f. 317-321 (23-10-z.j. [1677?]).
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295 XIV-2, brief 23 (21-6-1675, Ms BLO) aan Tiellens. Er zijn ook geen teksten van Bourignon over-
geleverd waarin zij bepaalde groepsrituelen voorschrijft of beschrijft. Over de dagelijkse rou-
tines binnen de groepskernen die op verschillende plaatsen ontstonden, is al evenmin iets
bekend. Vgl. ook de opmerkingen van Poiret in Nouvelles de la République des Lettres, mei 1685
(‘article VIII’), opgenomen in: Pierre Bayle, Oeuvres diverses (reprografische herdr. 5 dln, Hildes-
heim 1965-1982) I, p. 290: ‘Au fond l’on ne peut pas dire que toute Societé soit Secte, sinon lors
qu’on y érige & determine un Culte, des cérémonies des heures, des Assemblées & des actes de
dévotion en commun, sur quoi l’on insiste comme sur la vrai service de Dieu ; ce qui est la
chose la plus éloignée du monde de Mademoiselle Bourignon & de ses amis’.

hoofdstuk 12

1 Zie bijlage D-1 (variabelen 12 en 13).
2 Kolakowski, Chrétiens sans église, p. 661.
3 Vgl. Frijhoff, ‘Media en sociaal-culturele verandering’, p. 8.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 9. Vgl. voor het proces van betekenistoekenning door de lezer ook Crawford en

Chaffin, ‘The reader’s construction of meaning’.
6 Sinia, ‘Johannes Swammerdam’. Vgl. De Baar, ‘Jan Swammerdam in de ban van Antoinette

Bourignon’.
7 Schierbeek, Swammerdam, pp. 63-74.
8 Lindeboom, Ontmoeting met Swammerdam, pp. 31-35.
9 Ruestow, Microscope, pp. 105, 130.
10 Op 28-10-1660 vond de ondertrouw plaats, zie GAA, DTB 684/358, pui. Zij trouwden op

huwelijkse voorwaarden. Getuige voor beide partijen was Jacob Stoffels. Het huwelijk werd
op 16-11-1660 te Haarlem gesloten.

11 Zie Van der Wall, Mystieke chiliast, pp. 305-306, 419.
12 Ibidem, pp. 303, 305, 713-714. Van der Wall verwijst hiervoor naar het slot van een brief van

Hans Nielsen Chronich aan Nicolaas Mercator, 20-11-1654: ‘tuas ad amicos meos Henricum
Beet, vel Volkart van den Felde, qui sunt apud Serrarium Amstelodami, ita fiet, ut statim illas
habeam per tabellarium’. Mercator schreef op 16-2-1658 aan Samuel Hartlib over ‘amicos illos
[...] qui vivebant cum Serrario Amstelodami’. Met die ‘vrienden’ doelde hij op Beets en Van de
Velde.

13 Zie voor Beets activiteiten als uitgever, Heijting, ‘Hendrick Beets’.
14 XII, getuigenis 28, pp. 65-66 (N).
15 Ibidem, p. 66 (N): ‘die [geschriften van Bourignon, MdB] hebben my klaarlijk doen sien, dat ik

geen waar Christen was; gelijk ik my selven altijd had laten voorstaan, en dat ik noch verre
was van een herboren mensch te wesen, soo ik gemeent hadde van overlang in die herboren
stand gekomen te zijn’.

16 Ibidem, p. 72 (N).
17 IV-4 [2de dr.], brief 19 (21-1-1671) aan Reynier Jansen?, p. 169 (N).
18 IV-4 [2de dr.], brief 22 (28-10-1670), pp. 194-205 (N).
19 Uit Bourignons brief wordt niet geheel duidelijk of ‘krank’ en ‘zot’ haar woorden zijn of die

van Anna Stoffels. Een iets directere verwijzing naar Stoffels’ woorden ligt besloten in de zin:
‘Gy segt Juffr. dat mijne Schriften de siekten aan uw Man veroorsaakt hebben’ (p. 197).

20 IV-4, brief 22 (28-10-1670), p. 197 (N).
21 Ibidem, p. 204.
22 Zie GAA, NA 3667: Getuigenis van Annetje Jans Reijnderts, Hendrickje Jans en Annetje Jansz

van Leijden voor notaris Abraham van den Ende (25-1-1672). Zie ook Van Eeghen, ‘Jan Luyken’,
pp. 74-77.

23 IV-4, brief 22 (28-10-1670), p. 205 (N).
24 Uit de akte kan niet worden opgemaakt in welke relatie Annetje Jansz van Leijden tot Anna

Stoffels en haar beide dienstboden stond. Mogelijk was zij in dienst geweest van Jacob Stof-
fels, Anna’s broer, die in de Herenstraat had gewoond en in 1671 overleden was.

25 GAA, NA 3667, notaris A. van den Ende, f. 45r-v (25-1-1672).
26 XII, getuigenis 28, p. 68 (N).
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27 Duidelijk is wel dat zij Van de Velde van de erfenis wilde uitsluiten. Al op 17-7-1671, een
maand na zijn vertrek naar Sleeswijk-Holstein had zij een mutueel testament met haar broer
opgemaakt, zie GAA, NA 3666, f. 240r-v. Kort voordat de beide dienstbodes voor Van den
Ende hun verklaring aflegden, had Anna Stoffels een nieuw testament gemaakt, zie GAA, NA
3667, f. 27r-32v, 12-1-1672. Hierin vermaakte zij o.a. fl. 2000,– aan Annetje Jans Reijnderts en
fl. 8000,– aan Volckert van de Velde, haar ‘man tot sijn alimentatie desselfs leven langh gedu-
erende uijt te keeren en te laten volgen, sonder dat deselve voor eenige lasten of schulden
reets by hem gemaeckt, off noch te maecken, aangesprooken, becommert, off getransporteert
sullen mogen werden’. Met het getuigenis van haar dienstbodes wilde zij waarschijnlijk
bewijzen dat Van de Velde zich al fl. 8000,– uit de boedel had toegeëigend.

28 Vgl. Dini Helmers, ‘Gescheurde bedden’. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810
(Hilversum 2002), p. 23, voor de rol van de notaris, zie pp. 65-67 en voor de rol van (vrouwe-
lijk) dienstpersoneel als getuige inzake huwelijksproblemen van hun werkgevers, pp. 332-
334.

29 Zie bijlage D-1 (onder Van de Velde). Anna Stoffels bezat onder meer een buitenplaats aan de
Leidse Weg tegenover de molen de Spinder. Tot aan haar huwelijk woonde zij op de Keizers-
gracht in ‘de Twee Webben’. In 1674 (drie jaar na het overlijden van haar broer Jacob Stoffels)
werd zij in het belastingkohier van de 200ste penning aangeslagen op fl. 560,–.

30 Copye van een brief door Volckert vande Velde geschreven aen sijn Huysvrouw Anna Stoffelse (Amsterdam
z.j. [1672]).

31 Ibidem, pp. 5, 10.
32 Ibidem, p. 5.
33 Ibidem, p. 10.
34 VI-2 [2de dr.], brief 8 (18-12-1670) aan Van de Velde, pp. 72-74 (N); zie ook VI-2, brief 9 (26-12-

1670) aan dezelfde, pp. 76-83 (N). De eerste druk van VI-2 verscheen in 1672. In datzelfde jaar
kwam ook IV-4 uit waarin eveneens brieven waren opgenomen die aan de zaak Van de Velde
refereerden (o.a. brief 19, 22, 23, 29).

35 XII, getuigenis 28, p. 71 (N).
36 XII, getuigenis 29 (Tiellens), pp. 94-95 (N). Zie ook hoofdstuk 11.
37 XII, getuigenis 28, p. 68 (N): ‘en nam haar E.E. aan voor mijne Moeder, om haar gehoorsaam

en getrouwelijk in de wille Gods naar te volgen’.
38 Van de Velde, Copye van een brief, pp. 1-2. Vgl. IV-4, brief 29 (2-3-1671) aan Aedes, pp. 260-261

[abusievelijk 291]. Wat Bourignon hier vertelt over de ‘scheiding’ komt overeen met de inhoud
van Van de Veldes brief aan Stoffels (14-3-1672).

39 Zie hoofdstuk 16.
40 XII, getuigenis 54: ‘Extract van den eersten Brief de dato 20 Marty 1670. oude stijl’, pp. 214-215

(N).
41 Ibidem.
42 XII, getuigenis 54: ‘Den 2. Brief sonder Datum’, p. 215 (N). In het postscriptum bracht Jansen

ook van zijn echtgenote en van zijn ‘Broeder’ Jelle Ades de ‘seer hertelijke groeten’ over.
43 XII, getuigenis 54: ‘Den derden Brief, ook geheel uit, en is ook sonder datum’, pp. 215-216 (N).
44 IV-4, brief 19 (21-1-1671), pp. 170-171 (N).
45 VI-2, brief 33 (26-7-1671), p. 282 (F): ‘Reinier Ianse est ici venu de Frise avec un autre’.
46 XII, getuigenis 54: ‘Extract uit den vierden Brief, van den 31. September [sic] 1671’, p. 216 (N).
47 Ibidem: ‘Extract uit den 5. brief’, pp. 216-217 (N). Opvallend is dat hij zijn brieven aan Bouri-

gnon ook nu nog met ‘vetermaker’ ondertekende, alsof deze beroepsomschrijving een onlos-
makelijk deel van hemzelf was.

48 XIX, brief 25 (z.j. [15/25-5-1672]), p. 61 (F).
49 XII, getuigenis 54: ‘De Sesde Brief geheel uyt, en is sonder datum’, p. 217 (N).
50 XVIII-1, brief 15 (21/31-3-1672), pp. 91-92.
51 Grootvader Jacob Dircksz (ca. 1580-1645) kwam aan het begin van de zeventiende eeuw vanuit

Swammerdam naar Amsterdam, waar hij zich als houtkoper vestigde, zie Lindeboom, ‘Swam-
merdam als Amsterdammer’, pp. 51-52. Naar aanleiding van de verwoesting verscheen in 1673
het pamflet Oprecht historisch verhael van ’t geen voorgevallen is in Bodegraven en Swammerdam, door ’t
invallen der Fransen (Amsterdam: Jan Rieuwertsz.) [Knuttel 10707].
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52 In zijn Ephemeri vita of afbeeldingh van ‘s menschen leven, vertoont in de wonderbaarelijcke en nooyt
gehoorde historie van het vliegent ende een-dagh-levent haft of oever-aas (Amsterdam 1675), pp. 26 en
104 maakte hij alleen maar in algemene zin melding van de ramspoed en ellende die de oor-
log, de pest, de dure tijd, de hongersnood, de ‘tooveryen, ende de fenijngevingen’ en de grote
storm van 1674 teweeggebracht hadden.

53 Alle levensbeschrijvingen van Swammerdam gaan overigens terug op Boerhaaves ‘Leven van
den Schryver’, dat zoals al eerder bleek niet in alle opzichten even betrouwbaar is. Thans
staan twee nieuwe biografieën over Swammerdam op stapel, een van Eric Jorink en een van
Matthew Cobb.

54 Vgl. Ruestow, Microscope, p. 128, die ‘a social estrangement of broader scope than simply a diffi-
culty in dealing with others’ in Swammerdam meent te ontwaren. Zie voor een vergelijkbaar
oordeel ‘Jan Swammerdam, 1637-1680. Martelaar der wetenschap’, in: Jan Romein en Annie
Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen [1938-1940]
(13de dr. Amsterdam 1979), pp. 451-472. Vgl. Jorink, ‘Boeck der Natuere’ , pp. 185-189, 197, die een
genuanceerder beeld schetst en oog heeft voor zowel de breuken als de continuïteit in Swam-
merdams leven.

55 Jorink voegde onlangs een nieuwe verklaring toe door Swammerdams religieuze crisis te
relateren aan een eventuele kennismaking met het gedachtegoed van Spinoza, met name zijn
radicale bijbelkritiek, zie Eric Jorink, ‘“Outside God, there is nothing”. Swammerdam, Spino-
za and the Janus-Face of the early Dutch Enlightenment’, in: Wiep van Bunge (red.), The early
Enlightenment in the Dutch Republic, 1650-1750 (Leiden, Boston 2003), pp. 81-107.

56 Wel is als 38ste getuigenis Swammerdams brief van 18 februari 1673 aan Johan Tiellens in XII
opgenomen. In het opschrift wordt Swammerdam geïntroduceerd als ‘een Doctor in de Medi-
cijnen en seer beroemden Anatomicus’. In de Duitse editie (1673) zijn alleen zijn initialen ver-
meld: ‘J.S.’. In de latere Nederlandse en Franse edities (respectievelijk in 1679 en 1682 versche-
nen) zijn geen andere brieven van Swammerdam toegevoegd. Wel is in deze uitgaven zijn
naam voluit vermeld.

57 Zie voor de Deense anatoom, geoloog en paleontoloog Niels Stensen (Lat.: Nicolaus Steno): G.
Scherz, Pionier der Wissenschaft. Niels Stensen in seinen Schriften (Kopenhagen 1963); J.G. Vugs,
Leven en werk van Niels Stensen (1638-1686), onderzoeker van het zenuwstelsel (diss. Leiden 1968);
Harald Moe, Nicolaus Steno, an illustrated biography (Kopenhagen 1994).

58 Voor Swammerdams zwakke gezondheid, zie Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’, Fr, die
melding maakt van een ‘melankolyk gestel’ en van ‘derdedaagsche koortse’. Vermoedelijk liep
Swammerdam als gevolg van zijn veldwerk rond plassen en moerassen verschillende malen
malaria op.

59 Jorink, ‘“Outside God, there is nothing”’, p. 88. Voor Questiers (1630-1669), zie Schenkeveld-
van der Dussen e.a. (red.), Lauwerkrans, pp. 316-321.

60 Jorink, ‘“Outside God, there is nothing”’, p. 88. Voor La Peyrère, zie Richard H. Popkin, Isaac
La Peyrère (1596-1676). His life, works and influence (Leiden 1987).

61 Voor hun vriendschap, zie Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’, p. Br.
62 Zie Van der Wall, Mystieke chiliast, p. 108. Vgl. hoofdstuk 11, noot 139.
63 Jorink, ‘“Outside God, there is nothing”’, p. 86.
64 Swammerdam noemt zijn naam in Historia insectorum generalis (Utrecht 1669), p. 109: ‘Heer

Duisseaus Iverigh Leeraar der herstelde Godsdienst tot Saumeur’, die als eerste de larf van de
steekmug zou hebben gevonden; zie ook Schierbeek, Swammerdam, p. 197 en Jorink, ‘“Outside
God, there is nothing”’, p. 91. D’Huisseau bezette geen leerstoel in Saumur, maar hij was wel
tot driemaal toe rector van de academie.

65 Zie hierover Richard Stauffer, L’affaire d’Huisseau. Une controverse protestante au sujet de la réunion
des chrétiens (1670-1671) (Parijs 1969). Voor de Nederlandse vertaling van D’Huisseaus traktaat,
zie hoofdstuk 9, noot 26.

66 Voor de relatie met Ortt, zie hoofdstuk 11. Voor de contacten met Van Beuningen, zie Boer-
haave, ‘Leven van den Schryver’, p. B2r. Van Beuningen (1622-1693) was ten tijde van zijn ken-
nismaking met Swammerdam gezant aan het Franse hof. Tussen 1660 en 1685 bekleedde hij
verschillende malen het ambt van burgemeester van Amsterdam. Hij onderhield onder ande-
re contacten met de collegianten en met Johann Georg Gichtel, zie voor hem Cornelia W. Rol-
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danus, Coenraad van Beuningen. Staatsman en libertijn (’s-Gravenhage 1931); Meinsma, Spinoza, pp.
238-240, 453-454.

67 Jorink, ‘“Outside God, there is nothing”’, pp. 91-92.
68 Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’, p. A2r.
69 Zijn door de cartesiaanse fysica geïnspireerde proefschrift handelde over de ademhaling en

was getiteld Tractatus physico-anatomico-medicus de respiratione ususque pulmonum (Leiden 1667).
Swammerdam had zijn dissertatie opgedragen aan Thévenot.

70 Zie voor Swammerdams verdiensten als anatoom en bioloog: Schierbeek, Swammerdam; Dictio-
nary of Scientific Biography XIII (1976), pp. 168-175; Themanummer van het TGGNWT 4 (1981);
Ruestow, Microscope, pp. 105-145; Matthew Cobb, ‘Reading and writing The Book of Nature: Jan
Swammerdam (1637-1680)’, Endeavour 24 (2000), pp. 122-128. Vgl. voor Swammerdams invloed,
Jorink, ‘Boeck der Natuere’, pp. 196-199, 259-260.

71 Fournier, Fabric of life, pp. 68-72. Vele van Swammerdams ontdekkingen op anatomisch en
biologisch gebied zouden overigens pas in de achttiende eeuw in bredere kring bekendheid
krijgen, toen zijn nagelaten werk door Herman Boerhaave onder de titel Bybel der Natuure
(1737-1738) werd uitgegeven. Zie Cobb, ‘Reading and writing The Book of Nature’, p. 127 en p.
125 voor een korte toelichting op de drukgeschiedenis van de Bybel der Natuure.

72 Zie Jorink, ‘Boeck der Natuere’, pp. 190, 193, die erop wijst dat beide bewijzen in feite Swammer-
dams ‘filosofisch-theologische a priori’s’ waren.

73 Zie bijv. zijn studie van de menselijke baarmoeder, Miraculum naturae sive uteri muliebris fabrica
(Amsterdam 1672). In dit werk, dat hij naar de Royal Society te Londen stuurde, stelde Swammer-
dam dat hij en Stensen degenen waren die samen met de Leidse hoogleraar Johannes van Horne
de eitjes (follikels) in de eierstok van de vrouw ontdekt hadden, en niet Reinier de Graaf.

74 Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 5 (juli 1670), p. 53. Zie ook brief 8 (z.j. [1671]), p.
63: ‘Ik kan ook niet veel doen alsoo mijn vader mij alle occasie beneemt’.

75 Vgl. de lofprijzing van de Schepper in de ‘Naa-Reeden’ van zijn Historia insectorum generalis.
Voor een uitvoerige bespreking van de verschuivingen in zijn godsbeeld, zie Jorink, ‘“Outside
God, there is nothing”’, pp. 96-102.

76 Swammerdam, Ephemeri vita, p. 249.
77 Tot de geschriften van haar hand die hij las, behoorde in ieder geval Het graf der valsche theologie

I (1669). De twaalfde brief (16-8-1668) uit dit werk, ‘Van dat den Heyligen Geest nu noch
werckt in de zielen’, inspireerde hem tot een gedicht, dat hij in zijn Ephemeri vita, pp. 300-306
opnam.

78 Swammerdam, Ephemeri vita, pp. 216-300: ‘Redenen waarom dat men alles om de Liefde Godts
te verkrijgen moet verlaaten: Die geen beroep noch oefeningh en mach beletten of verhinde-
ren. Voorgestelt in een brief, aan een vertrouwt Vriendt geschreeven, Door J.S.’ Zie ook Jorink,
Wetenschap, p. 78.

79 Zie Matthew Cobb, ‘Malpighi, Swammerdam and the colourful silkworm: replication and
visual representation in early modern science’, Annals of Science 59 (2002), pp. 111-147, aldaar 129
en 135. Malpighi (1628-1694) had in 1669 een studie over de zijderups gepubliceerd, getiteld
Dissertatio epistolica de bombyce (Londen 1669). Swammerdams brief aan Oldenburg dateert van
14-3-1673 (n.s.) en is voorzien van tekeningen van het hart van een kikker, zie Hall en Hall
(ed.), Correspondence of Henry Oldenburg IX (1672-1673), nr. 2173, p. 521.

80 Het origineel van deze brief is naar alle waarschijnlijkheid verloren gegaan. De datum en de
inhoud zijn ontleend aan Bourignons antwoord, zie III-2, brief 3 (17-8-1673) aan Swammer-
dam, pp. 18-23. Van die laatste brief is het origineel wel bewaard gebleven, zie UBL, Ms BPL
246 (autograaf). Op de achterzijde van de brief noteerde Swammerdam: ‘Ant. bourignon eer-
ste brief aan mij’. Zie voor een bespreking, Lindeboom, ‘Eerste brief’, pp. 191-198.

81 III-2, brief 3 (17-8-1673), pp. 18-23.
82 XVIII-1, brief 2 (29-11-1673), p. 14. Vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 339r-340v (29-11-1673) ‘Aan mij’

[Swammerdam].
83 XIX, brief 62 (z.j. [10-8-1674], Ms UBA) aan J.C. Hase, p. 221. Vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 346r-

347r, aan J.C. Hase? (z.j.) en f. 347r-v: brief van Franken aan J.C. Hase (z.j. [25-6-1674?]).
84 Ibidem, f. 347r.
85 Stensen beschreef zijn bekering in 1672 in Defensio et plenior elucidatio epistolae de propria conver-
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sione (Hannover 1680). Lavinia Arnolfini (1632-?) was in 1650 getrouwd met gezant van Lucca,
uit welk huwelijk vier kinderen geboren waren toen Stensen haar in 1667 ontmoette. In zijn
brieven betitelde hij haar als zijn ‘très honorée mère en Jésus Christ’, zie G. Scherz (ed.), Nico-
lai Stenonis epistolae et epistolae ad eum datae (2 dln, Kopenhagen 1952), pp. 579-580, 601, 708, 722,
730-731, 836-839.

86 Zie XIV-2, brief 23 (21-6-1675), [BLO, Add Ms A 96, f. 284r] aan Tiellens: ‘[...] mais je crains, que ce
nouveau prêtre [Stensen, MdB] n’en detourne la croyance de son Duc [van Toscane, Cosimo III
de Medici, MdB]; veu qu’il se montre si partial, et ayt meprise mes escrits lors qu’il estoit à
Amsterdam [in oktober 1674, MdB]’. Vgl. III-2, brief 12 (23-7-1675) aan Swammerdam, pp. 63-64.

87 BLO, Add Ms A 96, f. 341r-343v (F) en f. 344r-345v (N) (z.j. [9/19-11-1674]) aan Swammerdam
[=VIII-4, brief 6]: ‘Niet naar Italië gaan met deze vriend; de heyligheid is op alle plaatsen te
vinden’. Vgl. Scherz (ed.), Epistolae, p. 300: brief van Francesco Redi (2-12-1674): ‘Stenone sara
fra poche settimane in Firenze, e forse conurrà seco Swammerdam’.

88 Opvallend is dat Boerhaave in ‘Leven van den Schryver’ geheel en al voorbijgaat aan Swam-
merdams twijfel en hem presenteert als de protestantse geleerde aan wiens geloofsovertuiging
niet te tornen viel.

89 BLO, Add Ms A 96, f. 250r [=f 341r] (5/15-11-1674) aan Hase. Vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 341r-343v
(F) en f. 344r-345v (N) (z.j. [9/19-11-1674]) aan Swammerdam.

90 Door Bourignon met instemming begroet, zie BLO, Add Ms A 97 (7/17-12-1674) aan Hase, f.
74r (reactie op brief van Swammerdam van eind nov.). Cosimo III de Medici (1642-1723) had in
de zomer van 1669 [en dus niet, zoals Boerhaave stelde tijdens zijn eerste bezoek aan Amster-
dam in 1668] de kabinetten van Swammerdam sr. en jr. bezichtigd (vriendelijke mededeling
van Eric Jorink). Uit Bourignons correspondentie blijkt dat de groothertog het aanbod om
Swammerdams kabinet te kopen op voorwaarde dat hij deze zelf naar Florence zou brengen
en bij hen in dienst zou treden, pas in 1674 deed (dus niet, zoals tot nu toe verondersteld is,
tijdens zijn bezoek aan Amsterdam [in 1669]).

91 Swammerdams (waarschijnlijk verloren gegane) briefwisseling met Cosimo III de Medici
leidde tot indirect contact tussen de groothertog en Bourignon, zie BLO, Add Ms A 96, f. 284r-
v (21-6-1675) aan Tiellens [=XIV-2, brief 23, pp. 156-157 (N)], waarin zij Swammerdam toestem-
ming geeft om haar (nog ongedrukte) brief over de ware deugd naar de groothertog op te stu-
ren (Lindeboom, Ontmoeting met Swammerdam, p. 36 veronderstelde ten onrechte dat het hier
om een brief van Swammerdam aan Malpighi ging). Zie ook BLO, Add Ms A 97, f. 116r-117v (16-
9-1675) aan Tiellens [=XIV-2, brief 22]. Hieruit blijkt dat Swammerdam Bourignon een uit-
treksel van Cosimo’s brief (aan hem) had toegestuurd en dat de groothertog van haar wenste
te vernemen of men zonder sacramenten zalig kon worden. Bourignon vond uiteindelijk dat
Swammerdam de vriendschapsbanden met de hertog moest verbreken en zich beter op de
volmaaktheid van zijn eigen ziel kon concentreren dan zich voor de bekering van anderen te
beijveren, zie BLO, Add Ms A 97 (7/17-12-1674) aan Hase, f. 74r.

92 Stensen zond de tekeningen op 18 juli 1675 aan Malpighi. In het begeleidende (Italiaanse)
briefje schreef hij over Swammerdam: ‘He is looking for God, but not in the Church of God’,
door Cobb, ‘Malpighi’, p. 130 geciteerd (en vertaald) uit Malpighi’s Opera posthuma (Londen
1697), p. 59. De tekeningen berusten thans in de universiteitsbibliotheek van Bologna.

93 Swammerdam, Ephemeri vita, pp. 243-244, onder verwijzing naar het vijfde boek van Mozes
(Deuteronomium), hoofdstuk 28.

94 XIX, brief 74 (7-1-1675, Ms BLO/UBA) aan Hase, p. 280 (N). Hieruit blijkt dat de vertaling toen
al klaar was.

95 De ondertekening van Swammerdams ‘Ernstige Aanspraak Aan den Waarheydt soeckenden
Leeser’ luidt: ‘In Amsterdam den 12 Julii, in ‘t jaar 1675.  Dat ick UE. hertelijck toewensche 
Johannes Swammerdam’. Zie voor een bespreking van het werk, Lindeboom, Ontmoeting met
Swammerdam, pp. 20-38.

96 Swammerdam, Ephemeri vita, pp. 69-70: ‘Terwijl ik my dan tot de beschryvingh van de inwen-
dige deelen van het Aas begeeve; ende dat ick een wegh insla, van niemandt ooyt, dat ik weet
betreeden’. Zie voor de bijen, pp. 103, 108, 120, 128, 176, 178; voor de volvulus, p. 104 en voor
zijn methode met de mollen, p. 24.

97 Swammerdams werk doet in dit opzicht denken aan dat van een andere beroemde bekeerlin-

noten hoofdstuk 12

713



ge en tijdgenote van hem, Anna Maria van Schurmans Eucleria seu melioris partis electio (Altona
1673). Van Schurman verdedigt hierin haar keuze voor het separatisme van De Labadie. Het
geschrift zelf is een autobiografie, theologisch en filosofisch traktaat ineen, zie Mirjam de
Baar, ‘“Wat nu het kleine eergeruchtje van mijn naam betreft”. De Eukleria als autobiografie’,
in: eadem e.a. (red.), Anna Maria van Schurman, pp. 93-107.

98 Zie voor een korte beschrijving, H.A. ten Bruggencate, ‘Johannes Swammerdam’s speculatien
over het haft of oever-aas’, Nieuw Theologisch Tijdschrift 32 (1943), pp. 131-143. In zijn godsdien-
stige en zedelijke beschouwingen en in zijn religieuze gedichten citeert Swammerdam niet
alleen uit de bijbel en uit Bourignons geschriften maar ook uit Sinnewerck van Joh. de Brune
en uit het werk van pater Poirters. Zowel vanuit theologisch als letterkundig oogpunt verdie-
nen zijn poëzie en zijn overwegingen nader onderzoek.

99 Swammerdam, Ephemeri vita, pp. 216-300: ‘Redenen waarom dat men alles om de Liefde Godes
Te verkrijgen moet Verlaten’.

100 Aan de Franstalige brieven is een Nederlandse vertaling toegevoegd, zie Swammerdam, Ephe-
meri vita, pp. 21-25 en pp. 361-376. Beide brieven zijn later ook in Bourignons briefpublicaties
opgenomen (respectievelijk III-2, brief 7 (5/15-1-1675) en XIV-2, brief 1 (9/19-4-1675).

101 III-2, brief 7 (5/15-1-1675), pp. 33. Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 80r-81r. Dezelfde brief is voorin in
Ephemeri vita opgenomen. Voor Bourignons opinie over Stensen, zie BLO, Add Ms A 96, f. 250r
(5/15-11-1674) aan J.C. Hase en III-2, brief 13 (23-7-1675) aan Swammerdam, pp. 63-64.

102 Zie Hall en Hall (ed.), Correspondence of Henry Oldenburg XIII (1676-1677), nr. 3130 (31-8-1677), pp.
343-344, waaruit blijkt dat Swammerdam zelfs een exemplaar naar de Royal Society te Londen
had gestuurd. Het bleek echter niet te zijn aangekomen; III-2, brief 9 (8-7-1675) aan Tiellens,
p. 45: advies van Bourignon om niet aan Lambert een exemplaar te geven maar aan Noels;
BLO, Add Ms A 97, f. 92br (11-4-1676): exemplaar aan secretaris Hups gegeven tijdens de diplo-
matieke missie in Kopenhagen.

103 Vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 339r (29-11-1673) aan Swammerdam.
104 XV-2, brief 23 (21-6-1675, Ms BLO, Add Ms A 96, f. 284r) aan Tiellens, p. 157 (N). Bourignon raad-

de hem aan om Swammerdam een afschrift van haar nog onuitgegeven geschrift La solide vertu I
te geven. Als Swammerdam dat wilde, mocht hij dit geschrift doorsturen naar Italië.

105 III-2, brief 13 (23-7-1675, Ms UBA (26-7-1675) aan Swammerdam, pp. 63-64.
106 XIV-2, brief 23 (21-6-1675) aan Tiellens, p. 157 (N).
107 BLO, Add Ms A 96, f. 293r-294v (23-7-1675) aan Tiellens [=III-2, brief 12].
108 BLO, Add Ms A 96, f. 350r-351r (z.j. [23-8-1675]) aan Swammerdam (=XV-2, brief 25).
109 BLO, Add Ms A 97, f. 65v (z.j. [zomer 1675]) van Swammerdam aan H.W. [Hendrik Wingen-

dorp] te Leiden.
110 Boerhaave achtte dit niet vermeldenswaard. In ‘Leven van den Schryver’ ontbreekt iedere ver-

wijzing naar Volckers. Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 204 maakt wel melding van een
nicht van Swammerdam, maar voegt eraan toe dat hij haar identiteit niet heeft kunnen
achterhalen.

111 XIX, brief 93 (23-8-1675), p. 351 (N): ‘Ik denk dat gy niet ontrieft wesen zult, als M. by my
komt; dewijl dat mijn Heer uw Man my hier voortijts geschreeven heeft, dat hy te vreden is,
haar te laaten gaan, wanneer ik dat goet vinden zal’.

112 IX-2, brief 12 (23-8-1675), pp. 183-187 (N).
113 BLO, Add Ms A 96, f. 350r-351r (z.j. [23-8-1675]) aan Swammerdam [=XV-2, brief 25]; BLO, Add

Ms A 96, f. 351v (6-9-1675) aan Tiellens [=III-2, brief 15].
114 Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’, p. F2r.
115 Zie hiervoor hoofdstuk 18.
116 Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 140. Vgl. Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 214, 262;

Kolakowski, Chrétiens sans église, pp. 684-685.
117 ‘Anonymi ad Amicum de vita, morte ac scriptis CI. Viri Petri Poireti, non ita pridem defuncti,

Epistola’, in: Bibliotheca Historico-Philologico-Theologica (Bremen 1719), pp. 75-93. Deze anonieme
biografie is gebaseerd op een door Poiret samengesteld curriculum vitae, opgenomen in zijn
brief van 4-12-1717 aan David Ancillon jr., predikant te Berlijn en zoon van David Ancillon sr.
Laatstgenoemde was predikant geweest te Metz tijdens Poirets jeugd, zie Chevallier, Pierre
Poiret, p. 13.
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118 Voor de brieven van Poiret aan Van de Walle, zie IX-2, ‘Lettre accessoire’ (pp. 305-317) (15-11-
1676) en UBA, Ms Aij 248 (22-11-1676) [autograaf, concept]. Voor de briefwisseling met Van
Schurman, zie UBA Ms Aij 247 a (24-11-1676) en Aij 247 b (2-3-1677) [autografen, concepten].
Van de laatstgenoemde brief bevindt zich een extract in BLO, Add Ms A 97, f. 231r-232v (afge-
schreven door Swammerdam).

119 Zie voor nadere biografische gegevens, Bijlage D-1.
120 Inschrijving universiteit van Basel op 2-6-1664 (betaalt ‘nihil propter paupertatem’) tot 17-8-

1667, zie H.G. Wackernagel (ed.), Die Matrikel der Universität Basel III (Basel 1962), p. 579, nr. 72.
In augustus 1667 verliet Poiret Basel om een semester stage te lopen in Hanau. Vervolgens
hervatte hij zijn studie in het voorjaar van 1668 in Heidelberg, zie Chevallier, Pierre Poiret,
pp. 24-28.

121 Het navolgende is in grote lijnen gebaseerd op Chevallier, Pierre Poiret, hoofdstuk II, ‘Ministè-
re’, pp. 29-40.

122 Zie voor Claudia Kin, Bijlage D-1. Grandidier overleed tijdens Poirets verblijf in diens
gemeente. Chevallier, Pierre Poiret, p. 30 suggereert dat Poiret zich als haar medeburger verant-
woordelijk voor haar voelde en haar daarom huwde. In de predikantenmilieus van die tijd
zou de praktijk van een soort beroeps ‘leviraat’ ingang hebben gevonden, waarbij de weduwe
met de parochie van de gestorven predikant overging op diens opvolger.

123 ‘Vita’, § 11, pp. 5-6: ‘son unique espoir étant de gagner des âmes à Dieu’.
124 De titel luidt La Theologie Germanique. Traduite en François. Avec Un Traitté de L’Amour de Dieu

(Amsterdam: Hendrik en Dirk Boom, 1676). De uitgave is voorzien van een voorwoord, dat
ongetwijfeld door Poiret geschreven is, maar niet is ondertekend. Zie voor het fonds van de
gebroeders Boom, boekverkopers op het Singel, Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel III,
pp. 30-33.

125 Zie voor een overzicht van de door Poiret verzorgde edities, Chevallier, Bibliotheca Dissidentium.
126 Tauler onderscheidde drie fasen in de gang van de mens tot de mystieke eenwording met

God: de beginnende, de toenemende en de volkomen mens, zie K. Grünewald, Studien zur
Johannes Tauler’s Frömmigkeit (z.p. 1930).

127 ‘Vita’, § 78, p. 51.
128 Wallmann, Pietismus. Zie ook de bijdragen van Martin Brecht over Philipp Jakob Spener en

August Hermann Francke en de bijdrage van Hans Schneider over het radicale piëtisme in:
Brecht (red.), Geschichte des Pietismus I, resp. pp. 279-389, pp. 439- 539 en pp. 391-437.

129 ‘Vita’, § 13, p. 6.
130 SA, Mappe 330, p. 213: brief van Schütz aan Boom (Frankfurt, 5/15-7-1675).
131 Vgl. hoofdstuk 11.
132 Het geschrift zou pas in 1677 in druk verschijnen bij Daniel Elzevier en omvatte ca. 300 pp.

Poiret droeg deze eerste druk op aan hertog Frederik-Lodewijk van Zwei-Brücken. In 1685
volgde een herziene tweede druk (850 pp.). In 1715 bracht Poiret nog een derde herziene editie
uit (bijna 1000 pp.). Zie voor de wijzigingen, Marjolaine Chevallier, ‘Introduction’ in: Pierre
Poiret, Cogitationes rationales de Deo, anima et malo (Hildesheim, Zürich, New York 1990 [repro-
grafische herdr. van de 3de dr. Amsterdam 1715]), pp. VII-LI.

133 XII, toegevoegd getuigenis: brief van Grellot aan Bourignon (Otterberg, 6/16-11-1677), p. 235
(N).

134 Ibidem, p. 236. Zie ook hoofdstuk 10.
135 Wieser, Peter Poiret, pp. 152-153.
136 X-2, brief 43 (23-3-1677, Ms UBA); ‘Vita’, § 23, p. 12.
137 Zie UBA, Ms Aij 248, brief aan Van de Walle (22-11-1676). Chevallier, Pierre Poiret, maakt van dit

tweede reisdoel geen melding.
138 VIII-4, brief 12 (16-5-1676) aan Schrader, p. 61: ‘Je ne sçay aussi qui est ce M. ** [Mr. Poiret et sa

femme], pour n’en avoir jamais ouï parler’. Deze eerste brief van Poiret, die dateerde van april
1676 en voorzien was van een begeleidend schrijven van Schrader, is naar alle waarschijnlijk-
heid verloren gegaan.

139 VIII-4, brief 12 (16-5-1676) aan Schrader, p. 61. Naar eigen zeggen had zij zich nog nooit van
een bril bediend.

140 VIII-4, brief 13 (19-5-1676) aan Poiret, p. 71: ‘Je doute si estes un des Disciples de Labadie’.
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141 Ibidem, p. 68.
142 VIII-4, brief 14 (26-5-1676) aan Poiret, pp. 72-76: ‘Il se faut arrester sur la Doctrine de Jesus-

Christ et tâcher de mettre icelle en pratique’.
143 ‘Vita’, § 27, p. 15.
144 Wieser, Peter Poiret, p. 52; Chevallier, Pierre Poiret, p. 44: ‘C’est là [te Hamburg] que Poiret devait

la rencontrer et que leur itinéraire devient commun pour quelque temps’.
145 Zie hoofdstuk 3.
146 De Bibliothèque Nationale te Parijs bezit een exemplaar zonder Appendix [signatuur 31128439,

4o, 298 pp.] en een met Appendix [signatuur 31128440, 4o, 309 pp.]. Dat slechts een deel van de
in 1677 gedrukte exemplaren van deze appendix (11 pp.) voorzien is, bewijst mijns inziens dat
Poiret pas met zijn correcties kwam nadat de eerste oplage reeds gedrukt was. Chevallier
daarentegen veronderstelde dat Poiret al in 1676 besloot een appendix toe te voegen toen het
werk nog op de drukpers lag, zie haar inleiding bij Poiret, Cogitationes rationales, pp. X-XI en
noot 3, p. XLIII.

147 Zie hiervoor hoofdstuk 6.
148 XIX, brief 133 (21-4-1677), pp. 409-410 (F).
149 X-2, brief 43 (23-3-1677, Ms UBA) aan Knyphausen. Vgl. XIX, brief 130 (23-2-1677, Ms UBA) [p.

470 (N): ‘De Vrouw van ** [Poiret] werd alle dach hoe langer hoe erger’].
150 XIX, brief 151 (z.j. [27-11-1677]) aan Schrader, p. 543 (N), die de voorrede en inhoudsopgave in

het Latijn vertaalde.
151 Ibidem: ‘Ik heb u in mijn voorgaande geschreven, dat dienselven * [=Poiret] leedwesig is over

sijn bedreven Misdaad’.
152 Ibidem, p. 544. Vgl. BLO, Add Ms A 96 (6-12-1677), f. 313 r.
153 Ibidem.
154 X-2, brief 58 (5-2-1678) aan Poiret, pp. 227-228.
155 XIX, brief 133 (21-4-1677), p. 486 (N). Vgl. Mt 10,38, 16,24; Mar 8,34, 10,21; Lc 14,26,27.
156 Het betreft een te Leiden geschreven brief van 11-4-1721. Wieser geeft een Duitse vertaling van

het Franse origineel (dat als manuscript was opgenomen bij het exemplaar van ‘De vita et
scriptis’ in de Pruissische staatsbibliotheek), zie Wieser, Peter Poiret, pp. 152-153. De auteur van
de brief berichtte dat Poiret in Annweiler het huwelijk van zijn ouders had ingezegend en dat
zijn vader lid was geweest van de kerkenraad van de Franse gemeente aldaar.

157 Zie Gottlieb Stolle, ‘Reisetagbuch’, 26-7-1703, geciteerd door Wieser, Peter Poiret, p. 131.
158 XIX, brief 160 (29-2-1678, Ms UBA) [geschrapte passage in de kopij].
159 Voor Bourignons afkeer van de Fransen, zie hoofdstuk 14.
160 Voor Bourignons visie op en omgang met de ‘kinderen Gods’, zie hoofdstuk 15.
161 Verraad van de Amsterdamse drukkerij, zie hoofdstuk 7. In Bourignons correspondentie ver-

nemen we daarna niets meer over het lot van Poirets echtgenote. Zij keerde in ieder geval nog
één keer terug naar Metz, waar zij in de zomer van 1680 het zoontje van haar zwager Jean 
Poiret ten doop hield. Negen jaar later stierf zij in Frankfurt am Main, zie Chevallier, Pierre
Poiret, pp. 47-48.

162 Mijn bezwaar tegen de binnen de Amerikaanse godsdienstsociologie ontwikkelde ‘rational
choice theory on religion’ is ook dat deze onvoldoende recht doet aan de complexiteit van
mensen door te zeer het profijtbeginsel voorop te stellen. Vgl. Rodney Stark en William
Simms Bainbridge, A theory of religion [1987] (paperbackeditie, New Brunswick 1996).

163 Vgl. Frijhoff, ‘Amsterdam in de Gouden Eeuw’, pp. 83, 91.
164 BLO, Add 97, f. 66r-71v (z.j. [zomer 1675]) aan H.[endrik] W.[ingendorp] te Leiden, aldaar f.

70v: ‘De Christenheid is niet als den toorn van babel nu gelyk, daar de werklieden, malkande-
ren niet meer en verstaan; soo dat dan grouwel der vervoestinghe in de heijlige is gekoomen,
terwyl de steenen van het geestelyke Jerusalem afgebrooken syn, ende dat de arrebeyders
haare talenten in de aarde begraaven hebben’.

165 Vgl. Peter van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990
(Amsterdam 1996), p. 14.

166 Ms UBA, V G 10 c2. Op dezelfde pagina (afkomstig uit een kasboek van Tiellens of Franken)
tekende hij ook een monogram met zijn initialen.

167 XII, getuigenis 31, p. 165 (N).
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168 BLO, Add Ms A 97, f. 64v-65r (18-12-1674). Vgl. voor Swammerdams contacten met Genet
hoofdstuk 11.

169 Zie hiervoor hoofdstuk 10.
170 Zie bijv. XII, getuigenis 31 (Maria Hase), p. 165 (N).
171 Saxby, Quest for the New Jerusalem, pp. 273-310.
172 Zie voor Plockhoys project, Leland en Marvin Harder, Plockhoy from Zurick-Zee. The study of a

Dutch reformer in Puritan England and Colonial America (Newton 1952); Jean Séguy, Utopie coopérati-
ve et oecuménisme. Pieter Cornelisz Plockhoy van Zurik-Zee 1620-1700 (Parijs, Mouton, Den Haag
1968).

173 Zie Riewald, Reynier Jansen, pp. 106-139. Zie ook bijlage D-1.
174 R.P.W. Visser, ‘Theorie en praktijk van Swammerdams wetenschappelijke methode en zijn

entomologie’, TGGNWT 4 (1981), pp. 63-73, aldaar 64-65; Jorink, ‘Boeck der Natuere’, pp. 194-196.
175 Voor Bourignons geestelijk moederschap, zie hoofdstuk 15.

hoofdstuk 13

1 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Studienausgabe [1922],
ed. Johannes Winckelmann (5de herz. dr. Tübingen 1976): ‘Die Typen der Herrschaft’, pp. 122-
176. Vgl. Max Weber, ‘Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft’, in: Gesammelte Aufsätze
zur Wissenschaftslehre [1922], ed. Johannes Winckelmann (3de herz. dr. Tübingen 1968), pp. 475-
488. Zie ook Martin Riesebrodt, ‘Charisma’, in: Hans G. Kippenberg en Martin Riesebrodt
(red.), Max Webers “Religionssystematik” (Tübingen 2001), pp. 151-166.

2 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, p. 140: ‘“Charisma” soll eine als ausseralltäglich [...] geltende
Qualität einer Persönlichkeit heissen, um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder über-
menschlichen oder mindestens spezifisch ausseralltäglichen, nicht jedem andern zugäng-
lichen Kräften oder Eigenschaften [begabt] oder als gottgesandt oder als vorbildlich und des-
halb als “Führer” gewertet wird’.

3 Ibidem.
4 Ibidem. Vgl. Bryan R. Wilson, The noble savages. The primitive origins of charisma and its contemporary

survival (Berkeley, Los Angeles, Londen 1975), pp. 4-7; L. Laeyendecker, Om de beheersing van het
charisma. Heil en macht in de R. K. Kerk (Amsterdam etc. 1993), p. 16; Herman Beck, ‘Ondernemen:
leiden als project. Over meesters en mislukkelingen’, in: Herman Beck en Rein Nauta (red.),
Dynamiek en structuur van het religieus leiderschap (z.p. 1999), pp. 3-21.

5 Vgl. Hester G. Gelber, ‘The exemplary world of St. Francis of Assisi’, in: John Stratton Hawley
(red.), Saints and virtues (Berkeley, Los Angeles, Londen 1987), pp. 15-35, aldaar p. 35.

6 Laeyendecker, Om de beheersing van het charisma, pp. 19-20.
7 Zie voor een overzicht van de getuigenissen, bijlage C-3.
8 Zie voor de inhoud van de door Hase opgestelde vragenlijst, bijlage C-2.
9 Vgl. hoofdstuk 5.
10 XII, getuigenis 44 (Schmeuser), p. 199 (N); getuigenis 45 (Van Heuven), pp. 200, 201 (N); getui-

genis 47 (Bout), p. 202 (N); getuigenis 49 (Marci), pp. 205, 206 (N); getuigenis 50 (Tjaards), p.
207 (N).

11 Vgl. hoofdstuk 5. Opmerkelijk is dat de groepsleden in hun getuigenissen (in tegenstelling
tot Bourignon) in het geheel niet refereren aan haar gave van het onderscheid der geesten.
Ook van de gave van genezing maken zij geen melding.

12 Zie o.a. Mulder-Bakker, ‘Lame Margaret of Magdeburg’, p. 168; E. Honée, ‘Profeten en profeti-
sche literatuur aan de vooravond van de reformatie’, in: Broeyer en Honée (red.), Profetie en
godsspraak, pp. 79-93.

13 Zie voor deze twee bekende vrouwelijke representanten van het middeleeuwse profetisme,
André Vauchez, Saints, prophètes et visionaires. Le pouvoir surnaturel au Moyen Age (Parijs 1999), pp.
114-133.

14 Vgl. voor Lidwina van Schiedam, Jo Tigcheler, ‘Lidwina van Schiedam’, Speling 44 (1992), pp.
30-34 en Ludo Jongen en Cees Schotel (ed.), Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam (2de dr.
Hilversum 1994); voor Alijt Bake, Grietje Dresen, Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in
feminisme en mystiek (Nijmegen 1990), pp. 53-131 en W.F. Scheepsma, ‘De trechter en de spin.
Metaforen voor mystiek leiderschap van Alijt Bake’, Ons geestelijk erf 69 (1995), pp. 222-234;
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voor geestelijke dochters met profetische gaven, zie Monteiro, Geestelijke maagden, pp. 255-259.
15 XII, getuigenis 46, p. 202 (N). Vgl. getuigenis 27 (Franken), pp. 34, 35, 41: ‘want ik geloof vol-

komentlijk, dat sy van den H. Geest word bestiert, geleert en geleyd’, en p. 43: ‘hare geschrif-
ten, [...] dat deselve van God voortgekomen zijn’, zie ook p. 62 (N); getuigenis 49 (Marci), p.
206 (N).

16 BLO, Add Ms A 97, f. 215r-v: brief van Swammerdam aan Schrader (z.p. [Sleeswijk], z.j. [januari
1676]).

17 IV-1 [1ste dr.], brief 1 (3-1-1664) aan Coriache, p. 2 (N). Vgl. hoofdstuk 5.
18 XII, getuigenis 31, pp. 163, 165 (N). Vgl. getuigenis 27 (Franken), p. 34: ‘en niet meer te wande-

len na de bedriegelijke glosen en uytleggingen, noch misleydende exempelen van onses tijds
Schriftgeleerden’.

19 XII, getuigenis 28 (Van de Velde), p. 71 (N).
20 Ibidem.
21 Vgl. V-2 [2de dr.], brief 14 (21-6-1668) aan Serrarius, p. 143 (N): ‘En wanneer men my vraegde of

ik een Engel, dan of ik een Prophetesse was, heb ik haer versekert van neen, en geseid dat ik
niet anders dan een kleinen aerd-worm ben.’ Daarentegen ontkende zij in XIII-1 [1ste dr.],
brief 1 (25-4-1669), aan een oratoriaan, niet dat zij van God de gave der profetie ontvangen had
(pp. 33, 38-39).

22 XII, getuigenis 28 (Van de Velde), p. 71 (N).
23 XII, getuigenis 41 (Jurgens), p. 192 (N).
24 XII, getuigenis 29 (Tiellens), pp. 90-91, 95 (N).
25 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 54 (N).
26 Vgl. Petroff, Medieval women’s visionary literature, p. 8.
27 Zie bijv. XII, getuigenis 31 (Maria Hase), p. 165 (N); getuigenis 43 (Robineau), pp. 195, 196 (N).
28 XII, getuigenis 49, p. 205 (N).
29 XII, getuigenis 50, p. 207 (N). zie ook getuigenis 28 (Van de Velde), pp. 66, 71 (N): ‘en dat sy

kent de verborgen gedachten der menschen, of schoon de selve menschen haar onbekent en
seer verre van haar zijn’. Vgl. getuigenis 29 (Tiellens), p. 90 (N); getuigenis 53 (Pieters), p. 213
(N).

30 XII, getuigenis 30 (De Lindt), p. 113 (N).
31 Zie hoofdstuk 5 en 6.
32 XII, getuigenis 30, p. 113 (N).
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem, p. 114.
36 Van de Velde, Copye van een brief, p. 2. Vgl. XII, getuigenis 28, pp. 66, 68 (N).
37 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 36 (N); getuigenis 31 (Maria Hase), p. 165 (N); getuigenis 43

(Robineau), p. 197 (N): ‘uw Exempel’; getuigenis 49 (Marci), p. 204 (N).
38 XII, getuigenis 49 (Marci), p. 205 (N).
39 XII, getuigenis 29 (Tiellens), p. 76 (N).
40 XII, getuigenis 27 (Franken), pp. 59-60 (N).
41 Ibidem, p. 41 (N).
42 Ibidem, pp. 41, 60-61 (N).
43 Ibidem, pp. 36, 41-42 (N).
44 Ibidem, p. 35 (N).
45 XII, getuigenis 29, p. 96 (N). Vgl. getuigenis 27 (Franken), p. 42 (N); getuigenis 49 (Marci), p.

205 (N); getuigenis 50 (Tjaards), p. 207 (N)
46 XII, getuigenis 29, p. 97 (N).
47 Vgl. bijv. De Verstandige Kock, Of Sorghvuldige Huyshoudster: Beschrijvende/ hoemen op de beste en

bequaemste manier/ alderhande Spijsen sal koocken/ stooven/ braden/ backen en bereyden; met de Saussen
daer toe dienende. Seer dienstigh en profijtelijck in alle Huyshoudingen (Amsterdam: Marcus Wil-
lemsz. Doornick, 1668). Zie ook H.C.H. Moquette, De vrouw (2 dln, Amsterdam 1915) I, pp. 112-
118 en G.D.J. Schotel, Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw [1867-1868] (2de verb. dr.
Leiden z.j. [1904]), pp. 298-329.

48 XII, getuigenis 27, pp. 35-36 (N); zie ook getuigenis 29 (Tiellens), p. 96 (N).
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49 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 42 (N); zie ook getuigenis 29 (Tiellens), p. 96 (N) en getuigenis
49 (Marci), p. 205 (N).

50 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 60 (N).
51 Vgl. voor de bredere opvatting van heiligheid als spiritueel voorbeeld, Willem Frijhoff, Heili-

gen, idolen, iconen (oratie Vrije Universiteit Amsterdam; Nijmegen 1998), pp. 16-24.
52 XII, getuigenis 49 (Marci), p. 205 (N); zie ook getuigenis 27 (Franken), pp. 35, 60, 61 (N).
53 Frijhoff, Heiligen, idolen, iconen, p. 44.
54 XII, getuigenis 27, p. 61 (N).
55 XII, getuigenis 30, p. 113 (N).
56 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 35 (N); getuigenis 30 (De Lindt), p. 113 (N).
57 Zij liet niet na om dat zelf ook op te merken, zie bijv. XV-2, brief 16 (14/24-12-1674, Ms

UBA/BLO) aan Hase.
58 XII, getuigenis 27, p. 36 (N). Zie ook getuigenis 30 (De Lindt), p. 136 (N).
59 Eric Jorink, ‘Tekenen van Gods gramschap. Wonderbaarlijke natuurverschijnselen in de

Republiek in de 16e en 17e eeuw’, Groniek 127 (1995), pp. 177-188; zie ook zijn dissertatie, ‘Boeck
der Natuere’, pp. 59-62, 153-155 en passim.

60 XII, getuigenis 51, p. 209 (N). Vgl. voor verwijzingen van (protestantse) groepsleden naar hun
bijbelkennis, XII, getuigenis 29 (Tiellens), p. 74 (N): ‘ja de H. Schrifture selfs, [...] ik nu ontrent
veertig jaren geleden, aangevangen hebbe te lesen’; getuigenis 31 (Maria Hase), p. 165 (N);
getuigenis 46 (Abraham Coopman de Jonge), p. 202 (N); getuigenis 50 (Tjaards), p. 207 (N).

61 BLO, Add Ms A 97, f. 215r-v: brief van Swammerdam aan Schrader (z.p. [Sleeswijk], z.j. [januari
1676]).

62 Ibidem, f. 215v.
63 Ibidem, f. 216a.
64 XII, getuigenis 39: brief van Swammerdam aan Tiellens (Amsterdam, 18-3-1673), p. 189 (N).
65 XII, getuigenis 29, p. 74 (N).
66 Ibidem, pp. 74-76.
67 In de Vulgaat en in de katholieke bijbels die op deze Latijnse vertaling gebaseerd zijn, worden

de volgende vier boeken van Ezra onderscheiden: Ezra I is het canonieke boek van Ezra
(Hebreeuwse bijbel); Ezra II is het boek van Nehemia; Ezra III is het eerste apocriefe boek van
Esdras; Ezra IV, een apocalypse, is het tweede apocriefe boek van Esdras (Ezra 4 is dus 2
Esdras volgens de op de Septuaginta teruggaande conventie, die in de Engelse bijbels wordt
aangehouden), zie Alastair Hamilton, The Apocryphal Apocalypse. The Reception of the Second Book of
Esdras (4 Ezra) from the Renaissance to the Enlightenment (Oxford 1999), p. 2.

68 Na het Concilie van Trente werden 1 en 2 Esdras in de katholieke bijbels ofwel geheel wegge-
laten ofwel als apocriefe geschriften toegevoegd in een appendix. Luther maakte duidelijk
onderscheid tussen de canonieke boeken en de apocriefen en nam 1 en 2 Esdras niet op in zijn
bijbelvertaling. In de Staten-Bijbel (1637) werd de volgende waarschuwing opgenomen:
‘Waarbij nog komt, dat in meest al deze boeken gevonden worden verscheiden onware, onge-
rijmde, fabuleuze en tegenstrijdige zaken, die met de waarheid en met de Canonieke boeken
niet overeenkomen. Uit zeer vele kunnen deze weinige tot klaar bewijs daarvan zijn. Het
gehele vierde boek Ezra is meest niet anders dan een gedurig verhaal van verzonnen dingen,
die nooit zijn geschied’, zie Alastair Hamilton, ‘The apocryphal apocalypse 2 Esdras and the
anabaptist movement’, NAKG 68 (1988), pp. 1-16, aldaar noot 8.

69 Hamilton, Apocryphal Apocalypse, pp. 10-11, 115-203.
70 XII, getuigenis 29 (Tiellens), p. 81 (N).
71 XII, getuigenis 27 (Franken), pp. 61-62 (N).
72 XII, ‘De Getuigenissen Gods, Getrocken uit de H. Schrifturen’, pp. 237-396[=296] (N).
73 Ibidem, p. 353[=253] (N).
74 Ibidem, pp. 378[=278]-379[=279] (N). Poiret was ervan overtuigd dat iedereen die God zocht en

het vierde boek van Esdras ‘met ootmoedigheit des herten’ las, zou inzien dat het ‘d’opperste
Waarheit is die in dat Boek spreekt’. Zie ook Hamilton, Apocryphal apocalypse, p. 199, die erop
wijst dat er ook in concordanties en sommige bijbeluitgaven wel relaties gelegd werden tus-
sen IV Ezra en bepaalde passages in het Nieuwe Testament.

75 XIX, brief 72 (21-12-1674) aan Ortt, p. 272: ‘[...] in de vraag, die gy my doet, over d’Uytlegging
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van het 12. Capittel in Apocalypsis. Ik geloof, dat sulks werd aangedreven, door Do. S. die het
my door sijn eerste Brief heeft afgevraagt; zekerlijk geloovende, dat ik die Vrouwe sou zijn,
waar van daar ter plaatse werd gesproken.’

76 XII, getuigenis 30 (De Lindt), p. 129 (N).
77 N.H.B., Christelyke Wederlegging der Ses-en-seventig Puncten en ingebeelde Doolingen door den Heer

Georgius Henricus Burchardus [...]. Te samen gestelt tegen Jonkvrouw Anthoinette Bourignon. Hier nevens
ook een onpartijdige Proef van de plaatsen der Heylige Schrift, En die van de Schriften der geseyde Jonck-
vrouw, dewelke Burchardus valschelijk en verkeerdelijk bybrengt (Amsterdam: Pieter Arentsz. 1679),
22 C., p. 13, 10: ‘Wat voor Slangen, Adderen gebroedsels, en valsche Christi dit zijn, dat kan
Burchardus nasien in dese texten, Matth. 12:34 en 23:33 en 24:5 en 12. Timoth. 3 om sijn selven
te ondersoeken, en wel op den Toets-steen te strijken, of hy van dat valsch alloy niet is. En om
te sien of sijne wijsheit en voorsichtigheid aldaar niet vernietigt is; gelijk Paulus voorseid
heeft, dat God door het dwase en swakke der Wereld, doen wilde. I Cor. 1.’ Vgl, XII, ‘Getuigenissen
Gods’ [=brief van Poiret (29-7-1680)], p. 366[=266] (N).

78 N.H.B., Christelijke Wederlegging, p. 13. Vgl. XII, getuigenis 30 (De Lindt), p. 129 (N). Zijn getui-
genis was in 1673 gepubliceerd achter Bourignons Gezeugnis der Waarheit.

79 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (ca. 1-7-1679).
80 XII, getuigenis 30, p. 138 (N).
81 Ibidem.
82 VIII-4, brief 11 (8-4-1676, Ms UBA) aan Hase; BLO, Add Ms A 97, f. 91v-92a (8-4-1676) aan

Swammerdam en Van de Velde. Zie ook hoofdstuk 6.
83 XII, ‘Getuigenissen Gods’, p. 346 [=246].
84 [Poiret], Geheele leven, ‘Voor-reden en verdediging’, p. 26.
85 UBA, Ms Aij 248: brief van Poiret aan Van de Walle (22-11-1676). Ook de andere volgelingen

van Bourignon waren daarvan overtuigd, zie bijv. XII, getuigenis 27 (Franken), pp. 43, 57 (N).
86 Zie De Certeau, ‘L’illettré éclairé’. De ‘fabel van de vriend of vriendin van God’ die afkomstig

is uit de wildernis en wijzer blijkt te zijn dan alle geleerde theologen en prelaten, is volgens
De Certeau een thema dat al in de vroege christelijke kerk te vinden was. Het bleef naar zijn
zeggen vanaf de dertiende tot in de zeventiende eeuw een centraal element in de mystieke
beweging.

87 Frijhoff, ‘Autodidaxies’, pp. 24-26.
88 De originele (Franse) brief was geschreven door Jean-Joseph Surin, een bekende zeventiende-

eeuwse pater jezuïet, en dateert uit 1630. De samenspraak is in de loop van de zeventiende
eeuw vele malen herdrukt onder verschillende titels. Poiret bracht in 1690 zelf een editie uit
onder de titel Le berger illuminé, ou entretien spirituel d’un berger et d’un ecclesiastique, in zijn La théo-
logie du coeur (Keulen: J. de la Pierre, 1690) I, pp. 5-13. Zie voor de geografische verspreiding van
Surins geschrift, De Certeau, ‘L’illettré éclairé’, pp. 287-308.

89 XII, getuigenis 29 (Tiellens), p. 82 (N). Vgl. getuigenis 47 (Bout), p. 202 (N) beschouwt Bouri-
gnon daarom als een ‘Goddelijk Licht’, dat op haar beurt anderen kan verlichten.

90 Vgl. hoofdstuk 5.
91 Vgl. hoofdstuk 5. Het geestelijk moederschap zal zeer uitgebreid aan de orde komen in

hoofdstuk 15.
92 Zie hiervoor hoofdstuk 12. Vgl. ook hoofdstuk 15.
93 Zie BLO, Add Ms A 97, f. 352r-353v (14-11-1675).
94 In hun verlangen naar een moederfiguur kunnen uiteraard ook psychologische motieven een

rol gespeeld hebben. Vgl. modern psychologisch onderzoek naar bekeringen, waaruit geble-
ken is dat voor sommigen, met name bij bekeerlingen die in hun jeugd te kampen hebben
gehad met een ontbrekende, passieve of ‘inefficiënte’ vaderfiguur, het zoeken naar de vol-
maakte vader een belangrijke rol kan spelen, zie bijv. Chana Ullman, The transformed self. The
psychology of religious conversion (New York, Londen 1989), pp. 27-74. In het geval van Bourignon
dient echter wel rekening te worden gehouden met de specifieke invulling die zij aan haar
geestelijk moederschap wilde geven, zie hiervoor ook hoofdstuk 15.

95 Vgl. Caroline Walker Bynum, ‘Women’s stories, women’s symbols: A critique of Victor Turner’s
theory of liminality’, in: eadem, Fragmentation and redemption. Essays on gender and the human body
in medieval religion (New York 1991), pp. 27-51.
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hoofdstuk 14

1 Zie hoofdstuk 3. Aan het begin van diezelfde maand had zij besloten om de woonruimte in
Amsterdam uit te breiden door per 1 mei het aangrenzende huis erbij te huren, zie IV-4, brief
29 (2-3-1671) aan Aedes, p. 260 (N). Dat besluit moet Bourignon weer hebben teruggedraaid
toen zij kort daarna naar Sleeswijk-Holstein besloot af te reizen om de erfenis van De Cort
veilig te stellen.

2 XIX, brief 30 (14-1-1672), p. 85 (N).
3 Vgl. hoofdstuk 12, noot 172.
4 Zie hiervoor hoofdstuk 1.
5 Poiret, Geheele leven, p. 335 maakt geen melding van de namen van de ondertekenaars. Van der

Linde, Antoinette Bourignon, pp. 75-77 houdt het aantal ondertekenaars op vijf (de vijf die in
juni 1671 met Bourignon naar Sleeswijk-Holstein vertrokken). Het waarschijnlijk enig
bewaard gebleven officiële afschrift (afkomstig uit de nalatenschap van Volckert van de Velde)
is niet door Anna de Vos en Frederik Franken ondertekend, zie GAA, PA 612, 586.

6 GAA, PA 612, 586: origineel afschrift (7-4-1671). Vgl. [Poiret], Geheele leven, pp. 335-336 en
[Poiret], Vie continuée, pp. 349-350 (Franse versie).

7 GAA, PA 612, 586: origineel afschrift (9-6-1671).
8 GAA, PA 612, 586: originele afschriften (25-5/4-6-1672). Vgl. VIII-4, brief 7 (23-1-1675, Ms UBA)

aan J.C. Hase, waarin Bourignon hem voorstelde om nog twee kopieën van het contract te
tekenen, zodat niet alleen zij maar ook Franken en Tiellens over een contract ‘en son originel’
beschikten.

9 Vgl. IV-4, brief 4 (20-3-1671), p. 41 (N): ‘Ik ben eens van voornemen geweest, om een weinig gelt
in Compagny te doen met sekere Koopmans Dochters, met voornemen om al den winst aan
den Armen te geven’.

10 De genoemde bedragen zijn afgerond. GAA, Archief Wisselbank, Grootboeken, 1667-1672,
rekeningnummers 377 (Van de Velde), 512 (Tiellens), 498/495 (Franken). Zie ook Lievense-Pel-
ser, ‘Remonstranten’, pp. 214 en 218. Franken beschikte tot 1669 nog over een tweede reke-
ning, die hij deelde met zijn compagnon (en schoonzoon) Nicolaes Verlaen. In 1668 bedroeg
deze fl. 11.000,– voor het eerste halfjaar, en fl. 62.000,– voor het tweede halfjaar.

11 Van de Velde, Copye van een brief, pp. 2 en 4. Zie ook hoofdstuk 12.
12 GAA, NA 3942/375 (3-3-1671). Zie ook XII, getuigenis 29 (Tiellens), pp. 86-87 (N).
13 BLO, Add Ms A 97, f. 78r (11/21-12-1674) aan Ortt: ‘j’ordonnerois bien à Amsterdam, ou nous

avons de l’argent, de luy en donner autant, qu’il en demandera’ [uit XIX, brief 72, geschrapte
passage].

14 XIX, brief 72 (11/21-12-1674, Ms BLO) aan Ortt; XV-2, brief 16 (14/24-12-1674, Ms BLO/UBA) aan
J.C. Hase; BLO, Add Ms A 97, f. 4v (7-1-1675) aan dezelfde (betaling aan hem via Verlaen); NSA,
Dep. IV, II, XII 29a: ‘Quittungen zu Lütetsburgischen Gasthausrechnungen’ (betalingen van
Bourignon via De Bruyn aan Knyphausen, 1678-1680) en GAA, PA 612, 586: verklaring van
Knyphausen, 15-3-1679, waaruit blijkt dat hij ‘8000 rijksdaalders hollands gelt’ van Bouri-
gnon via De Bruyn ontvangen had (zie bevestiging van ontvangst, 20-8-1678).

15 Van de Velde verkocht zijn obligaties in april 1671 en beleende de penningen op een stad. Tiel-
lens had onder andere geld uitstaan in Bremen en in Oost-Friesland, zie GAA, PA 612, 586.

16 Zo had hij 1000 Rd. [Rijksdaalders] geleend aan de Hamburgse winkelier Jacob Botgier, die in
1675 failliet ging, zie XIX, brief 81 (30-3-1675, Ms BLO).

17 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 12: eigenhandig door Van de Velde geschreven en ondertekende
donatio inter vivos met autografen van de beide getuigen (‘Joan Tiellens en Claes Floresz.’) en
Antoinette Bourignon. Een ander origineel afschrift bevindt zich in GAA, PA 612, 586.

18 Bij deze gelegenheid bepaalde hij tevens dat hij zijn tijdelijke goederen in de ‘provintie van
Holland’ aan de kinderen van zijn twee overleden zusters naliet, zie NSA, Dep. IV, II a 7,
omslag 12 en GAA, PA 612, 586. Vgl. Lievense-Pelser, ‘Remonstranten’, p. 218, die de
bekrachtiging van de donatio abusievelijk dateert op 26-3-1677.

19 GAA, PA 612, 586: ‘Copie’ (Sleeswijk, 17-12-1674), ondertekend door Bourignon, Van de Velde,
Tiellens, Franken en De Lindt.

20 Zie hoofdstuk 17.
21 XIX, brief 33 (17-5-1672), p. 90 (N).
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22 III-2, brief 33 (1-1-1678) aan Grellot, pp. 163-164.
23 Ibidem, p. 163.
24 XIX, brief 61 (30/9-7/8-1674) aan J.C. Hase, p. 219 (N). Zie ook XIX, brief 41 (1672), pp. 120-121

(N); XVIII-1, brief 15 (21/31-3-1672), p. 92; XVIII-1, brief 29 (24-8-1671) aan Taube, p. 167; XIX,
brief 182 (19/29-7-1680) aan Boeteman, p. 624 (N).

25 XIV-2, brief 10 (26-8-1676) aan Chateauvieux, p. 80 (N).
26 V-4 [2de dr.], brief 34 (14-8-1671 o.s), p. 271 (N).
27 Zie bijv. XIX, brief 65 (30-9-1674) aan Tiellens, pp. 231-232 (N).
28 VIII-4, brief 11 (8-4-1676, Ms UBA) aan J.C. Hase: ‘O que ce Mariage est une forte chaine pour

retirer les personnes de Dieu’; XIX, brief 143 (30-8-1677) aan Swammerdam, pp. 526-527 (N).
29 BLO, Add Ms A 96, f. 347r: brief van Franken aan J.C. Hase (z.j. [25-6-1674?]). Zie ook XIX,

brief 111 (3-2-1676) aan Sipke Agges, pp. 401-402 (N) en XIX, brief 182 (19/29-7-1680) aan Boete-
man, p. 628 (N).

30 XVIII-1, brief 5 (18/28-9-1671), p. 32; XIV-2, brief 13 (21/31-3-1672) aan Marci, p. 99 (N); BLO, Add
Ms A 96, f. 347r: brief van Franken aan J.C. Hase (z.j. [25-6-1674?]); XIX, brief 152 (3-11-1677), p.
549 (N); XIX, brief 182 (19/29-7-1680) aan Boeteman, pp. 624-625 (N).

31 XIX, brief 29 (16-11-1671), p. 70 (F). Zie ook XIX, brief 111 (3-2-1676), p. 401 (N).
32 XV-2, brief 5 (7-1-1673), pp. 36-37: ‘les vieilles habitudes de la chair corrompue’.
33 Vgl. hoofdstuk 12.
34 Zo kreeg Tiellens opdracht van haar om op zijn reizen naar Friesland en Amsterdam perso-

nen op te zoeken die te kennen hadden gegeven dat zij ware christenen wilden worden, zie
hoofdstuk 11. Zie ook III-2, brief 22 (16-6-1676) aan Poiret, p. 109.

35 IX-2, brief 1 (1-10-1674) aan De Lindt, pp. 1-67 (N). Zie ook XIX, brief 65 (30-9-1674) aan Tiel-
lens, pp. 231-232 (N); XIX, brief 68 (26-10-1674 [=BLO, Add Ms A 96, f. 252r-v]) aan J.C. Hase;
XIV-2, brief 20 (8-7-1675) aan Ortt, p. 135; IX-2, brief 9 (26-7-1675) aan Schrader, pp. 166, 168
(N); XIX, brief 93 (23-8-1675) aan Anna Ortt-Pergens, p. 353 (N); XIV-2, brief 10 (26-8-1676) aan
Chateauvieux, p. 79 en VIII-4, brief 15 (21-8-1677) aan Scheffer, p. 78.

36 BLO, Add Ms A 96, f. 25r, 252r (z.j. [26-10-1674]) aan J.C. Hase (geschrapt uit XIX, brief 68);
BLO, Add Ms A 96, f. 259v (14/24-12-1674) aan dezelfde (geschrapt uit XV-2, brief 16). Zie ook
XIX, brief 72 (11/21-12-1674, Ms BLO) aan Ortt.

37 XIX, brief 95 (14-10-1675) aan Ortt, p. 356 (N).
38 BLO, Add Ms A 97, f. 205r (5-11-1675); vgl. VIII-4, brief 9 (8-11-1675).
39 Voor het onderscheid tussen ‘broeders’ en ‘vrienden’, zie hoofdstuk 15.
40 Zie bijv. XIX, brief 111 (3-2-1676) aan Sipke Agges, p. 402 (N).
41 X-2, brief 45 (23-4-1677, Ms UBA) aan Tiellens: ‘Pour la Donnation de floris, il me semble

qu’elle seroit mieux en forme de Testament, donnant quelque peu de choses à ses Nepces
[neveux], et tout le reste à notre Communuauté ou Compagne, pour les Bienfaits qu’il a recue
d’icelle’. Voor de term ‘ons verbont’, zie BLO, Add Ms A 97, f. 240av (27-11-1677) aan Jan en
Sophia van Someren (vgl. XIX, brief 150).

42 BLO, Add Ms A 96, f. 252r (z.j. [26-10-1674]) aan J.C. Hase (geschrapt uit XIX, brief 68); XIX,
brief 72 (11/21-12-1674, Ms UBA/BLO). Vgl. XIX, brief 128 (7-2-1677, Ms UBA) aan Chateau-
vieux: ‘Car encore qu’il [Hase] ne soit de nos associez, il a demeuré quelques années aupres de
nous’.

43 III-2, brief 6 (23-11-1674) aan Ortt en diens echtgenote, p. 30; XIX, brief 72 (11/21-12-1674, Ms
UBA/BLO). Ortt zou een deel van de goederen van Van Neercassel kunnen kopen, zo had
Bourignon gedacht. Vgl. XIX, brief 104 (17-12-1675), p. 377 (N).

44 XIX, brief 95 (14-10-1675) aan Ortt, p. 356 (N).
45 Zie hiervoor hoofdstuk 7 en 8.
46 Zie bijv. Luther P. Gerlach, ‘Pentecostalism: Revolution or Counter-Revolution’, in: Irving I.

Zaretsky en Mark P. Leone (red.), Religious movements in contemporary America (Princeton 1974),
pp. 669-699, aldaar 683.

47 KBK, G.K.S. 1489, 4o: aantekeningen en kladbrieven van Toussaint Gelton (z.p. z.j.).
48 IV-4, brief 35 (21-8-1671 o.s.) aan Lodewijk de Vos, p. 278 (N).
49 Zie voor de argumenten die Bourignon hiervoor aanvoerde, hoofdstuk 16.
50 Vgl. voor zijn standpunt, Jean de Labadie e.a., Verklaringe van de suiverheid des geloofs en der leere I
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(2de dr. Herford 1672), pp. 61-63. Zie ook Mirjam de Baar, ‘Verleid of verkozen. Anna Maria
van Schurman en het huisgezin van Jean de Labadie’, in: D. van Paassen en A. Passenier (red.),
Op zoek naar vrouwen in ketterij en sekte. Een bronnenonderzoek (Kampen 1993), pp. 116-140, aldaar
126-127 (uitgebreider in De Baar, ‘En onder ’t hennerot het haantje zoekt te blijven’ (doctoraalscrip-
tie), pp. 77-82).

51 Zie bijv. XIX, brief 133 (21-4-1677) aan Chateauvieux, p. 486 (N); XIX, brief 169 (29-5-1679) aan
Van Someren, pp. 594-595 (N). Zie ook hoofdstuk 15 en 16.

52 Zie bijv. VIII-4, brief 16 (21-9-1677) aan Scheffer, p. 85; XIX, brief 182 (19/29-7-1680) aan Dirk
Boeteman, p. 625 (N).

53 Vgl. bijlage IV-a en IV-b.
54 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 106-107.
55 Zie bijv. XIX, brief 65 (30-9-1674) aan Tiellens, p. 238 (N), waar Bourignon spreekt van ‘de

Ordre en de Regels, die God my leert’. Vgl. XIV-2, brief 17 (4-7-1675) aan Ortt? en XIX, brief 96
(24-10-1675) aan Floris, waarin sprake is van zeven artikelen. Mogelijk doelde Bourignon
daarmee op de zeven ‘Enseignements de Dieu pour les choses Extérieures’, zie BLO, Add Ms A
96, f. 156r (hs Swammerdam), postuum uitgegeven in XVIII-1, pp. 294-295.

56 Vgl. bijv. de artikelen 3, 4 en 16 en 22 en 23.
57 BLO, Add Ms A 96, f. 133r-134v en KB, Ms 78 C 44, f. 24-27.
58 Vgl. XVIII-1, pp. 275-292 en bijlage IV-b.
59 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 105-109. Zijn conclusie op p. 109 luidt: ‘Sie war absolu-

te Autokratin’.
60 Bakker, ‘Dit leven is maar een pilgrimage’, pp. 81-88. Zij sloot zich indirect bij Van der Linde aan

door uit de artikelen van de regel te willen afleiden ‘op welke terreinen Antoinette autoriteit
eiste’.

61 Vgl. XIX, brief 136 (29-5-1677), p. 497 (N) waar Bourignon de ‘Regel der ware christenen’ pre-
senteert als de ‘nieuwe geboden’ die Jezus Christus zijn ‘Kinderen’ heeft gegeven, ‘dewelke
onderwijst hoedanig sy alle dingen moeten verrichten naar sijn Wille’.

62 XVIII-1, pp. 275-292.
63 Het door Poiret opgestelde opschrift luidt niet voor niets ‘Regles de la Compagnie des Chré-

tiens, Demontrées par les Saintes Ecritures’. Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 109 vond de
door Poiret toegevoegde bijbelplaatsen over het algemeen slecht gekozen en liet deze daarom
in zijn parafrasering achterwege.

64 XIX, brief 111 (3-2-1676) aan Sipke Agges, pp. 401-402 (N).
65 Vgl. Hylkema, Reformateurs II, pp. 29-38.
66 Zie voor de inrichting van de door De Labadie gestichte gemeente, De Baar, ‘“En onder ’t hen-

nerot het haantje zoekt te blijven”’, pp. 32-37 (uitgebreider in de gelijknamige doctoraalscrip-
tie, pp. 45-48, 65-76, 111-115, 121-126, 131-132).

67 Zie voor de taak van de presbyters (‘ouderlingen’) in de vroegchristelijke organisatie, Hande-
lingen 11,30; 15; 21,18 etc. Vgl. Norbert Brox, A history of the early church [19924] (uit het Duits
vert.; Londen 1994), pp. 74-77.

68 Vgl. XV-1, brief 1 (1-4-1674) aan Marci, p. 151 (N): ‘de oudste / of andere van mijn Bondgenoten’;
zie ook p. 143 (N), waar Bourignon over ‘onse Ouden’ spreekt. Dit impliceert dat zij deze rol
zelf niet vervulde.

69 Vgl. hoofdstuk 1 van de regel van Augustinus.
70 Zie bijv. BLO, Add Ms A 97, f. 213v (22-12-1675) aan Sipke Agges.
71 Zie ook BLO, Add Ms A 97, f. 202r (z.j.[24-10-1675]) aan Floris (vgl. XIX, brief 96); BLO, Add Ms

A 97, f. 213v (22-12-1675) aan Sipke Agges.
72 Zie bijv. XIX, brief 61 (30/9-7/8-1674) aan J.C. Hase, p. 218 (N); X-2, brief 34 (1-11-1674; BLO Add

Ms A 97, f. 35v = 3/13-8-1674) aan J.C. Hase, p. 122; BLO, Add Ms A 97, f. 202r (z.j. [24-10-1675])
aan Floris; XIX, brief 166 (8-2-1679) aan Knyphausen, p. 588 (N).

73 KB, Ms 78 C 44, f. 6 (19-7-1676) aan Floris?
74 Vgl. regel van Augustinus, hoofdstuk 1, 4, 5 en 8.
75 XIX, brief 37 (15-8-1672), pp. 104-105 (N).
76 Vgl. regel van Augustinus, hoofdstuk 2.
77 Vgl. regel van Augustinus, hoofdstuk 10.
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78 Vgl. regel van Augustinus, hoofdstuk 8.
79 Zie bijv. XIX, brief 111 (3-2-1676) aan Sipke Agges, p. 403 (N).
80 Zie De Baar, ‘“En onder ’t hennerot het haantje zoekt te blijven”’.
81 VI-2 [2de dr.], brief 34 (4/14-8-1671), p. 276 (N).
82 XV-1, brief 1 (1-4-1674) aan Marci, p. 140 (N). Vgl. XIX, brief 46 (30-3-1673) aan een rooms-

katholieke heer die gehuwd was met een gereformeerde vrouw, p. 144 (N): ‘En ik raade met den
H. Paulus; dat de gene die vry zyn, hunne Vryheyt bewaren’; III-2, brief 20 (23-9-1675) aan Bode, p.
101: ‘Et je vous conseille, avec St. Paul, de ne vous engager dans le Mariage si vous êtes libre’;
III-2, brief 28 (30-3-1677) aan Van Someren (over Aedes), p. 139: ‘Car l’Ecriture dit, Que la chair &
le sang n’entreront au Royaume des Cieux.’ Zie ook BLO, Add Ms A 96, f. 324v (11-2-1675) aan Sikke
Pieters. Toen Bourignon hoorde dat hij wilde hertrouwen, verweet zij hem ‘geijlheit of vleij-
sches lust’. Zij raadde hem aan te streven naar ‘de doding des vleijsch, om u meer vrijheit te
geven tot God te dienen’.

83 XIX, brief 143 (30-8-1677) aan Swammerdam, p. 527 (N). Bourignons standpunt in dezen week
af van dat van de meeste zeventiende-eeuwse protestantse en katholieke moralisten, zie
Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw [1982] (2de dr. Utrecht 1985), pp.
105-106; Wiesner, Women and gender, p. 77.

84 XIX, brief 143 (30-8-1677) aan Swammerdam, p. 527 (N). In dit opzicht nam Bourignon een
vergelijkbaar standpunt in als De Labadie, zie De Baar, ‘“En onder ’t hennerot het haantje
zoekt te blijven”’, p. 30.

85 Zie voor de opvatting van De Labadie en Yvon over het huwelijk en de echtverbintenissen die
zij aangingen, De Baar, ‘En onder ’t hennerot het haantje zoekt te blijven’ (doctoraalscriptie), pp. 77-
86, 116-121 en Saxby, Quest for the New Jerusalem, pp. 211-213.

86 XIX, brief 154 (28-12-1677), p. 357 (N).
87 Zie hoofdstuk 16.
88 XIX, brief 111 (3-2-1676), p. 401 (N).
89 Zie bijv. BLO, Add Ms A 96, f. 347r: brief van Franken aan J.C. Hase (z.j. [25-6-1674?]) (over

Swammerdam); XIX, brief 61 (30/9-7/8-1674) aan Hase, p. 219 (N) (over Kip); XIX, brief 93 (23-
8-1675) aan Anna Ortt-Pergens, pp. 352, 353 (N) (over Grietje Volckers en Swammerdam); XIX,
brief 96 (24-10-1675) aan Floris, p. 360 (N) (over Bout); XIX, brief 111 (3-2-1676) aan Sipke
Agges, p. 401 (N) en brief 112 (13-3-1676) aan diens dochter, pp. 404-405 (N).

90 XIV-2, brief 22 (16-9-1675) aan Tiellens, p. 153 (N).
91 XIX, brief 111 (3-2-1676) aan Sipke Agges, p. 401 (N). Zie ook IX-2, brief 11 (17-5-1676), p. 176 (N).
92 Zie bijlage IV-b.
93 Vgl. de door Poiret gepubliceerde ‘Règles’, artikel 8, waar de formulering (onder verwijzing

naar Lc 14,21) luidt: ‘Et aussi que personne ne sera rejetté de la compagnie pour avoir quelque
infirmité corporelle, soit bégue, borgne, bossu ou tortu, moyennant que leurs ames soient
droites, leurs paroles sincéres, & l’oeil de leur entendement simplifié, pour ne regarder aprés
autre chose que la vraye vertu’.

94 Vervolg artikel 8 van de door Poiret gepubliceerde ‘Règles’: ‘quoy qu’on ne pourra recevoir des
personnes folles ou troublées d’esprit’. Deze bepaling ontbreekt in de door Swammerdam
afgeschreven ‘Regel van het geselschap der christenen’.

95 BLO, Add Ms A 96, f. 324r-327v (11-2-1675) aan Sikke Pieters. In de (in het Nederlands vertaal-
de) brief wordt gesproken over schuldenaars.

96 De labadisten moesten in 1692 noodgedwongen overgaan tot opheffing van de gemeenschap
van goederen, zie Saxby, Quest for the New Jerusalem, pp. 314-315.

97 Vgl. XVIII-1, brief 29 (24-8-1671) aan Taube, pp. 167-168: ‘Voila le sujet pourquoy j’irois demeu-
rer en Noordstrant, pour y tacher de vivre comme ont vêcu les Chrêtiens en la primitive Eglise
[...] c’est un lieu separé du monde, où un chacun peut vivre aisement de son labeur, ou avec un
peu de biens’.

98 Ceyssens, ‘Nordstrand’, p. 547 stelt dat de officiële liquidatie op 12 mei 1672 plaatsvond.
Kuenz noemt daarentegen 16-9-1672 als datum. Volgens hem is er geen akte van verdeling
overgeleverd, maar kan op basis van latere aktes een reconstructie worden gemaakt. Van de
toewijzing van de tiendrechten aan de schuldeisers van De Cort is wel een overzicht bewaard
gebleven, zie Kuenz, Nordstrand, pp. 172-176. Bourignon beweerde nog in 1676 dat zij een van
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de ‘Chefs’ van Noordstrand was en eigenaar van ‘des droits des Justice, & des dimes des
Seigneuries’, zie X-2, brief 38 (23-6-1676) aan Chateauvieux.

99 Zie bijv. III-2, brief 2 (29-6-1672), p. 15 en brief 6 (23-11-1674), p. 30; XV-2, brief 24 (5-8-1675,
Ms BLO) aan Jan van Someren.

100 Zie bijv. XVIII-1, brief 15 (21/31-3-1672) aan Aedes?, pp. 91-92; XVIII-1, brief 28 (31-8-1672), p.
157; XIX, brief 48 (28-4-1673) aan Marci (over de komst van Sikke Pieters), p. 165 (N); XV-1,
brief 1 (1-4-1674) aan Marci, pp. 71, 144, 145 (N).

101 Bourignon betitelde de woning, die zij zelf nooit gezien had, als een ‘pauvre maison de
païsan’, zie X-2, brief 29 (11-4-1674), p. 93.

102 Het ‘Heerenhuys’ was gebouwd op kavel 33. Bourignon bezat kavel 19, zie Kuenz, Nordstrand,
pp. 172, 177 en 181.

103 UBA, Ms III A 32 h: rekening van Marci en bezwaren daartegen van Bourignon (1673).
104 X-2, brief 19 (7-9-1673) aan Franken, p. 61 en UBA, Ms III A 32 e: brief van Henningh aan

Tiellens (Flensburg, 6-10-1673). Zie ook UB Jena, Bud Ms. Bud q. 110, f 1r. (1-10-1674) aan De
Lindt [IX-2, brief 1].

105 Vgl. XIII-1, brief 9 (8-8-1673) aan Snijders, waarin zij onomwonden beweerde dat zij geen
tienden hoefde te betalen omdat de tiendrechten en de rest van de nalatenschap van De Cort
haar eigendom waren.

106 XIII-1, brief 10 (22-8-1673) aan Snijders, pp. 107; XIX, brief 155 (23-1-1678) aan Knyphausen, p.
557 (N).

107 XIII-1, brief 10 (22-8-1673) aan Snijders, pp. 107 en 108.
108 X-2, brief 28 (5-4-1674) aan haar ‘kinderen’, pp. 88-89; X-2, brief 31 (3-5-1674) aan haar ‘kinde-

ren’, p. 105.
109 XIX, brief 74 (7-1-1675) aan J.C. Hase, p. 288 (N).
110 XVIII-1, brief 30 (2/12-10-1671) aan Taube, p. 169.
111 Zie bijv. [Poiret,], Vie continuée, pp. 371-372. Vgl. G.J.M. Bartelink, De bloeiende woestijn. De wereld

van het vroege monachisme (Baarn 1993).
112 Vgl. voor deze ambiguïteit, Otto S. Knottnerus, ‘Angst voor de zee. Veranderende culturele

patronen langs de Nederlandse en Duitse waddenkust (1500-1800)’, in: Karel Davids e.a.
(red.), De Republiek tussen zee en vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in
Nederland 1580-1800 (Leuven, Apeldoorn 1995), pp. 57-81.

113 XIII-1, brief 3 (1/12-10-1671), p. 27: ‘ce lieu est fort retiré, solitaire, et propre à abandonner entière-
ment le monde, pour mieux vacquer à Dieu’; XVIII-1, brief 30 (2/12-10-1671), p. 169: ‘lors qu’on se
veut contenter de la necessité, l’on la peut trouver en Noordstrant en abondance, & suivre la per-
fection Chrétienne hors des bruits & commerces du monde; parce que c’est un lieu retiré où per-
sonne ne passe sinon ceux-qui ont besoin d’y aller ou demeurer’; X-2, brief 30 (april 1674), p. 99:
‘Si j’avois Noordstrand, je les placerois tous là pour étre hors du monde, & de l’occasion de pécher.
Ce qui est un grand moyen pour arriver à la vraye perfection’; X-2, brief 31 (3-5-1674), p. 105.

114 BLO, Add Ms A 97, f. 40r-v (2/12-9-1674) aan J.C. Hase (over haar interventies in de juridische
strijd tussen Gorin en de erven van de Amsterdamse schout Hasselaer); X-2, brief 35 (11-2-1675)
aan Snijders, pp. 122-126: De Lindt en Franken met een volmacht naar Noordstrand gestuurd
voor overleg met de bij de afwikkeling van de erfenis van De Cort betrokken oratorianen. Zie
ook BLO, Add Ms A 96, f. 310av (8-8-1675) aan Tiellens. Hieruit blijkt dat Bourignon zeer hoop-
vol over haar kansen gestemd was.

115 X-2, brief 30 (april 1674), p. 99; XIX, brief 64 (10-9-1674), p. 229 (N). Tot ‘des personnes diverses
qui écrivent d’Hollande pour venir auprés de nous’ behoorden in elk geval Johan Ortt en
diens echtgenote, Jan Swammerdam en Grietje Volckers. Zie ook BLO, Add Ms A 96, f. 332r
(z.j. [2-2-1675, zie XIX, brief 76]) aan Ortt: ‘Want ik en weet nogh niet seekers, waar dat ik
selve woonen sal’.

116 XIX, brief 64 (10-9-1674) aan J.C. Hase, p. 229 (N). Zie ook BLO, Add Ms A 96, f. 310av (8-8-1675)
aan Tiellens en III-2, brief 15 (6-9-1675 [BLO, Add Ms A 96, f. 351v]) aan dezelfde.

117 Zie hoofdstuk 4.
118 Ceyssens, ‘Nordstrand’, p. 547 en Jacques, Années, p. 62. Zij verkochten hun 337 ha en zes

aandelen voor 50.000 rijksdaalder. Christiaan Albrecht hoopte via een van de Franse
participanten, de diplomaat Simon Arnauld de Pomponne, de steun te kunnen winnen van
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Lodewijk XIV, de bondgenoot van Zweden, dat op dat moment eveneens in een oorlog met
Denemarken was verwikkeld. Nadat in 1679 de vrede tussen Denemarken en Zweden
getekend was, verkocht de hertog in 1680 de landerijen en aandelen van de Franse
participanten voor 37.000 Reichstaler aan zijn ‘Kellermeister’, Hans Daniel Freins, bij wie hij
nog een schuld van ruim 20.000 rijksdaalders had openstaan, zie Ceyssens, ‘Nordstrand’, pp.
547-548; Baars, ‘Nederlanders op Nordstrand’, pp. 415-417; Kellenbenz, Schleswig, p. 179, 194
noot 116.

119 Zie bijv. X-2, brief 29 (11-4-1674), pp. 92-93 (Van der Wijk en diens echtgenote, gaat niet door);
X-2, brief 31 (3-5-1674), p. 104 (Kip, vertrekt zonder toestemming van Bourignon); BLO, Add
Ms A 97, f. 194 v vv (3-9-1675): ‘En sendt geen bedden meer naar Noortstrandt’; BLO, Add Ms A
96, f. 310av (8-8-1675) (Claes Floris en Dirk Bout); XIX, brief 111 (3-2-1676), p. 402 (N) (schoon-
zoon van Sipke Agges).

120 BLO, Add Ms A 97, f. 201v-202v (z.j. [24-10-1675]) aan Claes Floris [=XIX, brief 96]. Zie ook IX-2,
brief 13 (23-8-1676) aan Bout, p. 188 (N). Uit deze brief blijkt dat Floris in de strenge winter
van 1675-’76 iedere dag sneeuw moest schuiven om het huis uit te kunnen komen. MacEwen,
Antoinette Bourignon, pp. 149, 154, 158 ging er abusievelijk vanuit dat Bourignon het toezicht
over de gemeenschap op Noordstrand aan een ‘directrice’ overliet.

121 IX-2, brief 11 (17-5-1676) aan Floris, p. 179 (N).
122 X-2, brief 29 (11-4-1674), p. 93; XIX, brief 85 (19-4-1675, Ms UBA); XIX, brief 131 (30-4-1677), p.

472 (N).
123 In zekere zin volgde Bourignon de praktijk van gegoede kooplieden die er een hofstede op na

hielden om in hun eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. Tiellens bijv. bezat tot 1671 een
hofstede in de Diemermeer, waar hij onder meer druiven teelde (voor wijn) en ossen hield, zie
XII, getuigenis 29, pp. 86-87 (N).

124 XIX, brief 155 (23-1-1678) aan Knyphausen, pp. 557-558 (N).
125 LAS, Abt. 7, 3130, f. 293r-v: Franstalig afschrift akte (Aurich, 4-2-1678) en f. 297v-298r: Duitsta-

lig afschrift, ondertekend en gezegeld door Knyphausen en Bourignon. Vgl. NSA, IV, II a 7,
omslag 9: ‘pretensies van Bourignon op Noordstrand’, 1678 en NSA, IV, II a 7, omslag 8 (12-2-
1678) aan Knyphausen (waarin zij de betreffende stukken meestuurt: twee contracten in twee-
voud om te laten zegelen, het testament van De Cort, het vonnis). Op 5-2-1678 wordt het
koopverdrag door de regentes van Oost-Friesland, Christine Charlotte, te Aurich geappro-
beerd en geconfirmeerd, zie LAS, Abt. 7, 3130, f. 294v en 298v. De genoemde som bedroeg
62.600 ‘florins de Hollande’. Zie ook Kuenz, Nordstrand, p. 180.

126 Ibidem.
127 Zie hoofdstuk 4.
128 LAS, Abt. 7, 3130, f. 292r (Lütetsburg, 12-3-1678) aan Christiaan Albrecht, eigenhandig onderte-

kend door Bourignon.
129 LAS, Abt. 7, 3130, f. 300r-301v: brief van de hertog aan Christine Charlotte (16-4-1678). Hierach-

ter volgt een brief van Knyphausen aan de regering van ‘Sleeswijk-Holstein’ (18-6-1678), waar-
in hij zich opwerpt als een participant die bereid is het eiland van goede dijken te voorzien,
en die reeds het nodige geïnvesteerd heeft door Bourignon in Amsterdam ettelijke duizenden
gulden te laten uitbetalen.

130 LAS, Abt. 7, 3130, geciteerd door Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 223.
131 GAA, PA 612, 586, Nederlandstalige kopie van de door Knyphausen ondertekende schuldbe-

kentenis (Lütetsburg, 20-8-1678).
132 XIX, brief 166 (8-2-1679) aan Knyphausen, p. 583 (N).
133 Beoogd koper was generaal Baudissin, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8 (14-1-1678) aan Knyp-

hausen.
134 XIX, brief 166 (8-2-1679) aan Knyphausen, p. 583 (N). Zie ook III-2, brief 32 (z.j. [4-12-1677]) aan

Wagener, p. 161: ‘Toute sorte de qualités & conditions de personnes pourront ici étre reçues’.
135 III-2, brief 32 (z.j. [4-12-1677]) aan Wagener, p. 161. Vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 314r (4-12-1677)

aan Bode: ‘En fin je vois que dieu commence son oeuvre icy’.
136 Zie hiervoor hoofdstuk 16.
137 Zie bijv. XIX, brief 73 (26-12-1674), pp. 278-279 (N); BLO, Add Ms A 97, f. 149r-v (30-8-1677) aan

Scheffer: ‘C’est dommage, qu’il me faut habiter avec autres personnes, que celles, qui sont
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resoluës a cette suite [haar woorden en innerlijke bewegingen te volgen, MdB] puis qu’elles
me sont à charge, et qu’elles ne profiteront rien à elles mesmes’; XIX, brief 180 (30-7-1680), pp.
619-620 (N).

138 Zie bijv. XIX, brief 41 (1672), pp. 114-120. Zie ook hoofdstuk 16.
139 Zie bijv. IV-4 [2de dr.], brief 24 (21-1-1671) aan Aedes, pp. 221-222 (N); VI-2 [2de dr.], brief 27 (27-

3-1671) aan Reynier Jansen, pp. 221-222 (N); XIV-2, brief 13 (21/31-3-1672) aan Marci, p. 99 (N);
XVIII-1, brief 23 (14/24-4-1672) aan J.C. Hase, pp. 124-125; XIX, brief 35 (27-6-1672), p. 97 (N);
XVIII-1, brief 33 (16-9-1672) aan Sikke Lieuwes?, pp. 192-193; IX-2, ‘Voor-reden’, p. *4v; IX-2,
brief 12 (23-8-1675) aan Volckers, p. 184 (N); IX-2, brief 13 (23-8-1676) aan Bout, p. 193 (N); XIX,
brief 154 (28-12-1677) aan J.C. Hase, p. 556 (N); XIX, brief 157 (12-2-1678), pp. 561-562 (N); XV-2,
brief 38 (13-8-1678) aan Schrader, p. 200; XIX, brief 182 (19/29-7-1680) aan Dirk Boeteman, p.
628 (N). Zie ook XIV-1, p. 243 (N).

140 Zie bijv. IV-3 [2de dr.], brief 30 (25-7-1670), p. 156 (N); IV-4, brief 28 (27-2-1671) aan Aedes, p. 250
(N); XVIII-1, brief 29 (24-8-1671) aan Taube, p. 167. Vgl. XVIII-1, brief 5 (18/28-9-1671), p. 32; XIV-
2, brief 13 (21/31-3-1672) aan Marci, p. 99 (N); XVIII-1, brief 11 (29-11-1673, Ms BLO) aan Van
Someren; XVIII-1, brief 29 (24-8-1674), p. 167; XIX, brief 61 (30/9-7/8-1674) aan J.C. Hase, p. 219
(N); XIX, brief 112 (13-3-1676) aan de dochter van Sipke Agges, p. 405 (N); XIX, brief 157 (12-2-
1678), p. 561 (N).

141 Vgl. hoofdstuk 7 en 8.
142 III-2, brief 2 (29-6-1672), p. 15; XV-1, brief 1 (1-4-1674) aan Marci, pp. 143-144 (N); X-2, brief 29

(11-4-1674) aan Van der Wijk en zijn echtgenote, p. 92.
143 Deze schatting is gebaseerd op de in 1673 op verzoek van J.C. Hase opgestelde getuigenissen

(XII-Byvoegsel). Vijf hiervan zijn te Husum opgemaakt. Zeven getuigenissen zijn elders opge-
steld, maar waren afkomstig van groepsleden die in 1673 Husum als thuisbasis hadden (vgl.
bijlage C-3). Drie opstellers van een getuigenis waren gehuwd en met hun echtgenote naar
Bourignon overgekomen.

144 Al in 1673 hield een deel van Bourignons gezelschap zich in Frederikstad op, zie XII, getuige-
nis 32 (Floris), 41 (Jurgens, woonachtig in Frederikstad), 47 (Bout), 51, 60 (Aedes) en 53 (Pie-
ters). Voor de huur en koop van de huizen in Frederikstad en in Sleeswijk, zie hoofdstuk 4.

145 III-2, brief 16 (13-9-1675) aan Tiellens, pp. 83, 85. Zij bleef echter selectief. Voor het echtpaar
Ortt bijvoorbeeld had zij geen plaats, zie XIV-2, brief 17 (4-7-1675), p. 113 (N).

146 XIV-2, brief 25 (15/25-4-1676), pp. 165-166 (N).
147 VIII-4, brief 14 (26-5-1676) aan Poiret, p. 74.
148 Zie hiervoor hoofdstuk 16.
149 VIII-4, brief 13 (19-5-1676) aan Poiret, p. 70. Uit de een maand eerder aan Schrader geschreven

brief kan daarentegen worden afgeleid dat de gemeente ten minste tien leden telde, zie XIV-
2, brief 25 (15/25-4-1676), pp. 165-166 (N). Bourignon berichtte hem hierin wie waar verbleef.
Zelf logeerde zij op dat moment met ‘onse Suster **’ [=Grietje Volckers] bij Bertrand de la
Coste. Opvallend is dat zij in deze brief geen melding maakte van de kring op Nijenrode.
Mogelijk was dat omdat zij Schrader niet hoefde te vertellen waar het echtpaar Ortt-Pergens
en J.C. Hase zich bevonden. Dat wist hij immers zelf ook wel.

150 VIII-4, brief 14 (26 mei 1676) aan Poiret, p. 73: ‘Nous sommes seulement cinq personnes [inclu-
sief Bourignon, MdB] alliées par ensemble, qui ont dedié corps & biens à l’avancement de la
gloire de Dieu & du Salut des ames’. Namen noemt zij niet. Het ging om Van de Velde, Tiel-
lens, De Lindt en Floris. Franken was al overleden.

151 XIX, brief 128 (7-2-1677) aan Chateauvieux, pp. 458-459 (N). In de tussentijd had Poiret zich
met zijn echtgenote bij Bourignons gezelschap gevoegd, en waren Volckers en Swammerdam
vertrokken, zie hoofdstuk 12 en 16.

152 XIX, brief 128 (7-2-1677) aan Chateauvieux, pp. 458-459 (N).
153 XIX, brief 160 (29-2-1678, Ms UBA) aan Chateauvieux.
154 XIX, brief 162 (3-9-1678), p. 575 (N): ‘Ik verwagt u door de eerste gelegendheyt hier: ’t is beter

te samen te wesen indien ’t geschieden kan’.
155 XIX, brief 166 (8-2-1679), p. 588 (N).
156 Zie hoofdstuk 7.
157 Zie hiervoor hoofdstuk 16.
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158 Zie XIX, brief 182 (19/29-7-1680) aan Dirk Boeteman, pp. 624-628 (N) (ook bedoeld voor
Christoffel Weijlandt en dokter Blankaart).

159 Zie hoofdstuk 4 en 17.
160 BLO, Add Ms A 97, f. 195r (3-9-1675) aan Tiellens.
161 IX-2, brief 14 (12-5-1676) aan de echtgenote van Buordes?, pp. 211-212 (N).
162 Zie XV-1, brief 1 (1-4-1674) aan Marci, pp. 144-145; IX-2, brief 14 (12-5-1676), p. 211 (N).
163 UBA, Ms III A 32 h (1673); BLO, Add Ms A 97, f. 41r (2/12-9-1674) aan J.C. Hase (over de kinde-

ren van Gerrit Willems).
164 XIX, brief 85 (19-4-1675, Ms UBA) aan Floris?: ‘Pour le porc que vous avez dernierement fait

tuër, envoyés en icy la moytié, l’autre moytié se gardera bien, s’il est enfumé: ne crains point
d’avoir trop de viande, il viendront des personnes assez pour ayder à les manger’.

165 XIX, brief 117 (3-6-1676) aan Tiellens, p. 418 (N).
166 Vgl. hoofdstuk 16.
167 IX-2, brief 12 (23-8-1675), p. 184 (N). Vgl. XIX, brief 93 (23-8-1673) aan Anna Ortt-Pergens (‘M.’=

Margriet, Grietje dus).
168 XIX, brief 154 (28-12-1677) aan J.C. Hase, p. 556 (N). Hase had Bourignon bericht dat ene Yda

haar wilde komen helpen.
169 Zie bijv. XIX, brief 41 (1672) aan ‘Mijn goede vriendinne’, p. 114: Gy zijt gestelt, om het Oog te

houden over de Knechts en Meyden’.
170 Het stuk is door Swammerdam geregistreerd in de door hem gemaakte inventaris van een

van Bourignons archiefkastjes, zie BLO, Add Ms A 96, f. 204v. Vgl. XIV-2, Verscheide fragmenten,
p. 254 (N): ‘Het begin van een Schrift ’t welk sy genoemt had; Regelen van Martha der ware
Christenen, om te leeren alle dingen volgens den wille Godts wel te menageeren’. Zie ook
BLO, Add Ms A 96, f. 353r, brief van Swammerdam aan Bourignon (14-11-1675) (over Volckers).

171 BLO, Add Ms A 97, f. 194v vv (3-9-1674) aan Tiellens.
172 BLO, Add Ms A 96, f. 325v (11-2-1675) aan Sikke Pieters.
173 XIX, brief 48 (28-4-1673) aan Marci, p. 165 (N) (over Sikke Pieters); XV-1 (1-4-1674) aan Marci,

pp. 18, 144 (N); IX-2, brief 14 (12-5-1676) aan de echtgenote van Buordes?, p. 212 (N).
174 Vgl. hoofdstuk 15.
175 P. Yvon, Van de wereltsche vercierselen: of veroordeelinge van de pracht der werelt, door de heylige Schrif-

tuur, en de eerste leeraaren van Christi kerk (Amsterdam 1685); Petrus Dittelbach, Verval en val der
Labadisten, of derselver Leydinge, en wyse van doen (Amsterdam 1692), p. 37.

176 XIX, brief 96 (24-10-1675) aan Floris, p. 360 (N).
177 [Poiret], Geheele leven, p. 390. Vgl. hoofdstuk 6.
178 XIX, brief 112 (13-3-1676), p. 404 (N).
179 X-2, brief 65 (december 1679), pp. 250-251.
180 Vgl. hoofdstuk 16.
181 KB, Ms 78 C 44, f. 23: ‘gebet voor en naerder eeten van onse Moeder 1672’ (hs Volckert van de

Velde). Vgl. de verkorte Franse versie, KB, Ms 78 C 44, f. 22: ‘Prieres de Nostre Mere a manger’.
De gebeden zijn postuum uitgegeven in XIV-2, Verscheide fragmenten, pp. 228-229: ‘Andere
Zegening’ en ‘Danksegging’.

182 XII, getuigenis 53 (Pieters), p. 213 (N); BLO, Add Ms A 96, f. 116r-119v: ‘Geestelijke liedkens van
Ant. Bourignon (hs Swammerdam). Vgl. KB, Ms 78 C 44, f. 55-60: Geestelijke liedtkens van AB
(19de-eeuws afschrift?); BLO, Add Ms A 96, f. 44r: ‘predicatie bequaem om te gebruycken tot
de bedieninge des avontmaels handelende van alle de omstandigheden des selfs en alle de
verdere formalia over de woorden 1 Kor 11,22-25 [zie ook f. 45r] en kan ook verhandelt worden
over de woorden Lc 22,19-20 of Mt 26,25-27 of Mc 14,22-24’; BLO, Add Ms A 96, f. 44v: ‘Singen
Psalm 116,25 of 18,1’; XV-1, brief 1 (1-4-1674) aan Marci, p. 17 (N): ‘in mijn huis [...] luisterende
na de Geestelijke aanspraken’.

183 Zie bijv. X-2, brief 29 (11-4-1674), p. 94 (over Floris); BLO, Add Ms A 97, f. 74r (7/17-12-1674)
(over Sophia van Someren).

184 Zie o.a. VIII-4 (8-4-1676, Ms UBA) aan Hase: ‘Tielens se sert de vostre concordance, et voudrait
que vous en acheteriez un autre pour luy, duquel vous vous serviriez si en avez grand
besoing’; UBA, Ms III A 32 o: ‘Relaes van de broeders haer bejegening in Schleeswijk’ (z.j.
[1678]) waaruit blijkt dat Van de Velde een Franse bijbel (met beslag) bezat, die hij koesterde;
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X-2, brief 39 (Hamburg, 25-11-1676) aan De Lindt en Van de Velde, p. 151. XIX, brief 170 (19-6-
1679) aan Poiret, p. 599 (N).

185 Poiret kreeg in 1679 toestemming van Bourignon om de Franse editie van dit werk te kopen.
In het originele afschrift wordt in dit verband gesproken over ‘La legende [doorgehaald is les
vies] des peres Eremites’. Van de Velde en De Lindt lazen in 1677 waarschijnlijk een Neder-
landse editie (mogelijk de door Rosweyde verzorgde vertaling Het leven ende Spreucken der Vade-
ren waarvan de eerste druk in 1617 te Antwerpen verscheen en de tweede druk in 1643).

186 LAS, Abt. 7, nr. 5635: Relatio van burgemeesters en raad van de stad Husum aan de hertog
‘wegen Anthoniette Bourignon’ (z.j. [augustus 1673]).

187 Zie hoofdstuk 4.
188 Zie bijv. X-2, brief 19 (7-9-1673) aan Franken, p. 61 en UBA, Ms III A 32 e: brief van Henningh

aan Tiellens (Flensburg, 6-10-1673) over de aankoop van de korenschuur in Flensburg.
189 III-2, brief 32 (z.j. [4-12-1677]) aan Wagener, p. 161. Uit deze fundatie moesten de kosten van

het gasthuis voor de in- en uitheemse armen worden bekostigd. Aan Bode schreef Bourignon
diezelfde dag dat zij de fundatie had gekocht (‘avec quatre de nos freres, pour plus de solidité’),
zie BLO, Add Ms A 96, f. 314r (4-12-1677). Dat was echter niet waar, zie hoofdstuk 16.

190 Zie o.a. BLO, Add Ms A 97, f. 194 v vv (3-9-1674) aan Tiellens: over de aankoop van visjes, hout,
turf en een os; XIX, brief 64 (10-9-1674, Ms UBA) aan J.C. Hase: over aankoop en transport van
boeken voor de ‘broeders’ en voor haarzelf 5 el zwarte tafzijde van 1 el breed voor een sjaal en
kapje, een ronde halsdoek van taf zonder kant, en een masker; BLO, Add Ms A 97, f. 45r (21-9-
1674) aan J.C. Hase: over de aankoop van timmergereedschap voor Van de Velde (eventueel
tweedehands) en nogmaals over het masker voor haarzelf (het moet van zwart velours
gemaakt zijn, het goedkoopste wat hij kan vinden); XIX, brief 65 (30-9-1674, Ms UBA) aan
Tiellens: ‘en leur envoyant du grain de Noordstrand pour faire du pain & quelque [sic]
provisions de pois, feves et gort’ en dezelfde brief, p. 232 (N) over de door het echtpaar Van
Someren te verrichten werkzaamheden; XIX, brief 67 (12/22-10-1674, Ms UBA/BLO) aan J.C.
Hase: over de aankoop van boeken voor Tiellens, prenten voor Van de Velde en taf voor
haarzelf; XIX, brief 70 (23-11-1674, Ms UBA) aan J.C. Hase: nogmaals over de te kopen en te
verzenden boeken, tafzijde, gereedschappen en emmers; X-2, brief 36 (15-3-1675, Ms UBA) aan
J.C. Hase: over de aankoop van emmers op de markt op het Singel bij de Jan Rodenpoorts-
toren; III-2, brief 16 (13-9-1675, Ms BLO) aan Tiellens: ‘en priant de vouloir la achepter les
petites provisions de menage, porté par cette memoire’; XIX, brief 97 (28-10-1675, Ms UBA)
aan Tiellens: ‘Je m’estonne aussy que n’avez tué la vache selon mon ordre à vostre arrivée’ en
p. 362 (N) over Buordes’ uitzending naar Noordstrand; BLO, Add Ms A 97, f. 214r (25-12-1675)
aan Floris: over het veulen op Noordstrand; IX-2, brief 11 (17-5-1676) aan Floris, pp. 178-179 (N):
over de kalfjes en schapen en over de verbouwing van het huis op Noordstrand; XIX, brief 117
(3-6-1676) aan Tiellens, p. 418 (N): over het kopiëren van de ‘Latijnse Attestatien’ door
S[wammerdam] en het drogen van de kruiden uit de hof.

191 Zie bijv. X-2, brief 45 (23-4-1677, Ms UBA) aan Tiellens.
192 Zie bijv. UBA, Ms III A 32 h: ‘Memory van ’t geen wy teegen de Reekening van Jacobus Marci

hebben’ (1673); XIX, brief 67 (12/22-10-1674, Ms UBA) (over de rekening van Hase).
193 Zie o.a. XIX, brief 61 (30-7-1674, Ms UBA) aan Hase: ‘en als ghy van Amsterdam schryft soo

adviseert de cours van de wissel op Hamburgh, en van ’t bankgelt.’
194 XIX, brief 65 (30-9-1674, Ms UBA) aan Tiellens?
195 XIX, brief 64 (10-9-1674, Ms UBA) aan J.C. Hase en brief 67 (12/22-10-1674, Ms UBA/BLO) aan

dezelfde.
196 X-2, brief 36 (15-3-1675, Ms UBA) aan J.C. Hase. Volgens Bourignon varieerde de prijs van de

emmers op de genoemde markt van 18 tot 20 patards per paar.
197 XIX, brief 62 (10-8-1674, Ms UBA) aan J.C. Hase; BLO, Add Ms A 97, f. 41r (2/12-9-1674) aan dezelf-

de: ‘Nous tacherons de vous envoyer quelques Provision de vivre avec occasion’; BLO, Add Ms A
96, f. 265v (11/22-10-1674): ‘ik heb gesien dat gij de provisien u van noortstrant gesonden hebt
ontfangen’; XIX, brief 68 (26-10-1674, Ms UBA): ‘C’est une bonne provision pour un an entier;
Vous en pouves fumer quelques pieces des plus maigres’; XIX, brief 70 (23-11-1674, Ms UBA):
‘puis que je vous ay envoyé beaucoup de provisions, dont je viverois bien une année’; BLO, Add
Ms A 97, f 72r (7/17-12-1674); XIX, brief 74 (7-1-1675, Ms UBA/BLO) aan dezelfde.
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198 BLO, Add Ms A 97, f. 4v (7-1-1675) aan J.C. Hase (weggelaten in de gedrukte versie, vgl. XIX,
brief 74).

199 XIX, brief 159 (18-2-1679) aan De Lindt, p. 567 (N). Vgl. XIX, brief 61 (30/9-7/8-1674) aan J.C.
Hase, p. 218 (N). In Sleeswijk-Holstein daarentegen was alles zeer goedkoop en kon men
gemakkelijk van twee à drie stuivers per dag leven, aldus Bourignon, zie bijv. BLO, Add Ms A
97, f. 44r (21-9-1674) aan J.C. Hase; IX-2, brief 16 (26/27-11-1676) aan Maria Hase, p. 257 (N).

200 Zie XIX, brief 72 (11/21-12-1674, Ms UBA/BLO) aan Ortt (vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 78r); XV-2,
brief 16 (14/24-12-1674, Ms UBA/BLO) aan J.C. Hase: ‘Si Monsieur N.N. [O] vous veut bien avoir
à son Service, ou vous donner de l’employ vous le pouvez bien prendre Jusquez à ce que nous
voyons ici, comment les affaires iront’; XIX, brief 74 (7-1-1675, Ms BLO) aan dezelfde, p. 281:
‘Mijn Heer ** [‘H.Q’=Ortt] [...] heeft my hier voortijts geschreven, dat hy my wel wil ontlasten
van de Besorging uwes Ouderhouds [sic]’.

201 BLO, Add Ms A 97, f. 167r-v (z.j. [tussen 1 en 8 juli 1675]) aan J.C. Hase. Zie ook BLO, Add Ms A
97, f. 170vv (z.j. [1675]) aan dezelfde.

202 Zij waren eerder met ruzie uit Husum vertrokken en teruggekeerd naar Friesland. Het con-
tact werd na enige tijd echter weer hersteld, zie bijlage D-1.

203 BLO, Add Ms A 96, f. 239r-240v (27-11-1677) aan Jan en Sophia van Someren.
204 Zie hiervoor onder andere de stukken over de in Bremen, Frederikstad en Oost-Friesland uit-

staande gelden in GAA, PA 612, 586.
205 Vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 348r-349r (25-4-1675) aan Ortt, waarin Bourignon begrip toont voor

zijn aankoop van Nijenrode (‘a cause que votre argent estoit infructueuse’). Zij zou bereid zijn
geweest, zo schreef zij hem, om een deel van zijn geld te lenen tegen een lage rente indien hij
de heerlijkheid niet gekocht had (geschrapt uit XIX, brief 86 (25-4-1675 o.s.)).

206 IX, brief 11 (17-5-1767) aan Floris, p. 178 (N).
207 Zie Davis, Women on the margins, pp. 63-139; Marie-Florine Bruneau, Women mystics confront the

modern world. Marie de l’Incarnation (1599-1672) and Madame Guyon (1648-1717) (New York 1998), pp.
33-99.

208 Vgl. J.W. Veluwenkamp, ‘Familienetwerken binnen de Nederlandse koopliedengemeenschap
van Archangel in de eerste helft van de achttiende eeuw’, BMGN 108 (1993), pp. 655-672, aldaar
667.

209 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8 (14-1-1678) aan Knyphausen. Zij stelde voor Bertrand de la Coste
als getuige te nemen en niet Tiellens. Als reden hiervoor voerde zij aan dat Tiellens als gevolg
van de gemeenschap van goederen, net als zij, indirect zowel verkoper als koper was.

210 Zie bijv. UBA, Ms III A 32 h (1673); BLO, Add Ms A 96, f. 238v aan Johannes en Sophia van
Someren: ‘ik sal u van myne schriften deelaghtigh maaken, gelyk gij versoekt’.

hoofdstuk 15

1 Vgl. Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 14-15, 21, 33; Kolakowski, Chrétiens sans Église, pp.
659-660; Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 93; MacEwen, Antoinette Bourignon, pp. 45, 46;
Bakker, ‘Dit leven is maar een pelgrimage’, pp. 23, 58, 89.

2 Mack, ‘Die Prophetin als Mutter’. Zij baseert zich hiervoor uitsluitend op de Engelse edities
van Bourignons werk. De in het artikel beschreven levensloop van Bourignon bevat nogal wat
onjuistheden. Zo kreeg zij haar visioen van Augustinus niet in een klooster (p. 80) maar thuis.
Notre-Dame des Sept Douleurs, het gasthuis in Rijsel waaraan Bourignon negen jaar leiding gaf,
was niet door haar gesticht (p. 80). Dat haar leerstellingen haar in Amsterdam in levensgevaar
brachten en dat zij daarom naar Duitsland vluchtte (p. 81), is beslist niet waar.

3 Ibidem, pp. 83-84. Mack reduceert Bourignons religieuze gedachtegoed tot een nihilistische
houding ten aanzien van de geestelijkheid, de kerk als heilsgemeenschap, de sacramenten,
rituelen en het leergezag van de bijbel, en betitelt het geheel als ‘eine im wesentlichen negati-
ve Theologie’ (p. 80). Deze term is ongelukkig gekozen omdat onder negatieve theologie
gewoonlijk iets geheel anders wordt verstaan, namelijk het spreken over God voorbij elke
bevestiging of ontkenning. De zeventiende-eeuwse mysticus Silesius, die in de traditie van de
negatieve theologie stond, kwam bijvoorbeeld tot de volgende formuleringen: ‘God is niets
en alles’ en ‘Wat God is, weet men niet’, zie de inleiding van Rico Sneller in Jacques Derrida,
‘God’, anonymus [oorspr. Sauf le nom, Parijs 1993] (Kampen 1998), pp. 17-22.
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4 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 61 (N); getuigenis 30 (De Lindt), p. 138 (N); VI-2 [2de dr.], brief
13 (3-4-1671), p. 112 (N).

5 XIX, brief 115 (9-5-1676), pp. 410-411 (N). Zie ook VI-2 [2de dr.], brief 13 (3-4-1671), pp. 113-114
(N).

6 Zie Gelber, ‘The exemplary world of St. Francis of Assisi’, pp. 20-23 en met name noot 26.
7 Vgl. Jaroslav Pelikan, Mary through the centuries. Her place in the history of culture (New Haven,

Londen 1996), pp. 113-122.
8 Zie hoofdstuk 3.
9 Clarissa W. Atkinson, The oldest vocation. Christian motherhood in the middle ages (Ithaca, Londen

1991), pp. 64-100. Vgl. Anneke B. Mulder-Bakker (red.), Sanctity and motherhood. Essays on holy
mothers in the Middle Ages (New York, Londen 1995). Voor een breed cultuurhistorisch overzicht
van moederschapsidealen, zie Shari L. Thurer, The myths of motherhood. How culture reinvents the
good mother (Boston, New York 1994).

10 Monteiro, Geestelijke maagden, p. 293.
11 Zie voor de Zuidelijke Nederlanden, De Vroede, “Kwezels” en “zusters”, pp. 194, 202-204 en voor

de Noordelijke Nederlanden, Monteiro, Geestelijke maagden, p. 294. Hier functioneerden naast
officiële kloppenvergaderingen, zoals bijvoorbeeld De Hoek in Haarlem, waar sprake was van
geïnstitutionaliseerd geestelijk moederschap, kleinere informele groepen van wisselende
samenstelling. In de eerstgenoemde gemeenschappen waren de ‘moeders’ ook belast met
bestuurlijke en organisatorische taken.

12 Monteiro, Geestelijke maagden, p. 294; De Vroede, “Kwezels” en “zusters”, p. 65.
13 Ibidem.
14 Zie hoofdstuk 2.
15 Woord Godts, p. 161. Zie ook hoofdstuk 2.
16 VI-1 [2de dr.], brief 6 (14-9-1665) aan De Cort, p. 135 (N), waar Bourignon opmerkt dat ‘Mr. N.’

[Noels] groot wil blijven; XIX, brief 8 (24-11-1666) aan De Cort, p. 20 (N) over ‘Mijn Heer N.’ en
over ‘Mijn Heer C.’ (‘Dat is een Kind, ’t welk my wel soo veel smerten tot sijn Geboorte veroor-
zaakt, als hy my vreugde in d’ontfanging heeft aangebragt’). Vgl. XIX, brief 4 (17-7-1666) aan
De Cort, pp. 10-11 (N).

17 Florence Koorn, ‘Een charismatische anti-heilige. Elisabeth Strouven (1600-1661)’, in: Mirjam
Cornelis e.a. (red.), Vrome vrouwen. Betekenissen van geloof voor vrouwen in de geschiedenis (Hilver-
sum 1996), pp. 87-107, aldaar p. 96.

18 IV-2 [2de dr.], brief 16 (15-10-1665), p. 112 (N).
19 Zie voor Theresia van Avila, Otger Steggink, ‘Spiritual friendship in Teresa of Avila’, in: Elisja

Schulte van Kessel (red.), Women and men in spiritual culture XIV-XVII centuries (’s-Gravenhage
1986), pp. 213-223; Weber, Teresa of Avila; Cathleen Medwick, Teresa of Avila. The progress of a soul
(New York 1999).

20 Mary Elizabeth Perry, ‘Beatas and the inquisition in early modern Seville’, in: Stephen Halic-
zer (red.), Inquisition and society in early modern Europe (Londen, Sydney 1987), pp. 147-168;
eadem, Gender and disorder in early modern Seville (Princeton 1990).

21 Andrea Erba, ‘Il “caso” di Paola Antonia Negri nel Cinquecento italiano’, in: Schulte van Kes-
sel (red.), Women and men in spiritual culture, pp. 193-211; Firpo Massimo, ‘Paola Antonia Negri,
monaca Angelica (1508-1555)’, in: Ottavia Niccoli (red.), Rinascimento al femminile (Rome, Bari
1991), pp. 35-82.

22 Wiethaus, ‘“If I had an iron body”’, pp. 171-191 en J.M. Willeumier-Schalij, ‘Maria van Houts
gehoorzame ongehoorzaamheid’, Ons geestelijk erf 66 (1992), pp. 134-144. Vgl. ook de relatie tus-
sen de begijn Maria van Oignies (overl. 1213) en bisschop Jacobus van Vitry (1160/1170-1240),
die haar als zijn ‘mater spiritualis’ beschouwde.

23 Voor Strouven (1600-1661), zie Koorn, ‘Een charismatische anti-heilige’. De betreffende
priesters waren Walthieu de la Montagne, Maarten Gielis en Strouvens latere biechtvader, de
minderbroeder Servatius Vinck (overl. 1638).

24 Ibidem, pp. 95-96.
25 XVIII-2, p. 137 (N).
26 XIX, brief 69 (15-10-1674) aan Van Someren, p. 255 (N). [Poiret], Geheele leven, p. 227 spreekt van

het besluit om ‘op nieuw na Godt gebooren te werden’.
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27 V-2 [2de dr.], brief 10 (5-9-1669), p. 45 (N), zie ook pp. 43-44 (N).
28 V-2 [2de dr.], brief 14 (21-6-1668) aan Serrarius, p. 164 (N).
29 V-2 [2de dr.], brief 10 (5-9-1669), pp. 45 en 49 (N).
30 IV-4 [2de dr.], brief 28 (27-2-1671), p. 259 (N). Vgl. IV-4 [2de dr.], brief 21 (5-11-1670), p. 192 (N).

Zie ook XIX, brief 159 (18-2-1679), p. 566: ‘Gelukkig zal zijn de Ziel, aan wien God de wasdom
van dat goede Zaad [Nouveau Ciel (1679), MdB] zal geven.’

31 XVIII-1, brief 4 (8/18-4-1672), p. 27. Vgl. V-2 [2de dr.], brief 14 (21-6-1668) aan Serrarius, p. 164
(N); XI, p. 109 (N).

32 Vgl. Caroline Walker Bynum, ‘The female body and religious practice’, in: eadem, Fragmenta-
tion and redemption, pp. 181-238.

33 XII, getuigenis 29 (Tiellens), p. 76 (N). Vgl. XIX, brief 4 (17-7-1666) aan De Cort, pp. 10-11 (N):
‘Ik hope, dat mijne Smerten, hem [Gillemans, MdB], sonder Moeder, in Jesu Christo, zullen
baren; om dat sy al te swaare last van d’eerste Kinder-Bedden heeft. Ik ben seer swak van Lig-
chaem; maar wel in mijn Ziel getroost, door de Hope der Vruchten, die de Smerten gemeen-
lijk voortbrengen’; [Poiret], Geheele leven, p. 227 wijst op de parallel tussen Bourignons barens-
nood en hetgeen beschreven is in Openbaring 12.

34 XII, getuigenis 29 (Tiellens), p. 75 (N). Naar alle waarschijnlijkheid was de betreffende per-
soon Peter Jurgens, zie hoofdstuk 11, noot 96.

35 III-2, brief 6 (23-11-1674), p. 31.
36 [Poiret,] Geheele leven, p. 227. Vgl. III-2, brief 6 (23-11-1674), p. 31: ‘Car j’ay toûjours des grandes

douleurs lors que par le moyen de mes écrits ou paroles Dieu opére en quelque ame’.
37 XIX, brief 110 (3-2-1676) aan Ortt, p. 399 (N). Het door hem aan Bourignon voorgelegde ver-

haal deed zij af als laster. Vgl. [Poiret], Vie continuée, p. 357. Hij verhaalt hoe Bourignon tijdens
haar verblijf in Haarlem in 1671 last kreeg van een koliek die een zo hevige pijn veroorzaakte
dat zij het uitschreeuwde van de pijn. Toen de buren deze kreten hoorden, dachten zij dat er
een vrouw in barensnood verkeerde.

38 Geciteerd door Visser, Broeders in de Geest II, p. 39, noot 301 uit: Jan Theunisz, Der Hanssijtsche
Menniste Gheest-drijveren Historie, Ofte kort Verhael van de ghepretendeerde Ghesichten, Inspraken,
Openbaringen, ende haer Acten, by onse tijden. Voort-komende uyt de leeringe ende drijven van een invven-
digh, ofte onbeschreven Woordt, van Hans de Rys (z.p. [Amsterdam], Ian Theunisz. 1627), p. 30. De
beschreven wedergeboortesessie vond plaats op de Heiligeweg te Amsterdam.

39 Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., pp. 430-444.
40 VIII-4, brief 6 (9-11-1674) aan Swammerdam, p. 28.
41 V-2 [2de dr.], brief 14 (21-6-1668) aan Serrarius, p. 164 (N). Hieruit spreekt een Aristotelische

visie op de conceptie, zie Joyce Irwin, ‘Embryology and the incarnation: A sixteenth-century
debate’, The Sixteenth-Century Journal 9 (1978), pp. 93-104, aldaar 95-96. Bourignon meende ove-
rigens wel dat biologische moeders deugden en ondeugden in hun kinderen konden ‘indruk-
ken’, zie bijv. XIX, brief 95 (14-10-1675) aan Ortt, p. 355 (N) (over Maria Hase, de moeder van
Johan Conrad Hase).

42 IV-4 [2de dr.], brief 4 (20-3-1671), p. 37 (N). Zie ook XVIII-2, p. 138 (N): ‘en om na de ziele gevoed
te worden, moest sy niet anders nemen als de Melk van de Goddelijke Wijsheit, die geduurig
springt uit den Boesem van de goedigheit Gods’.

43 XIV-2, brief 2 (5-12-1676), p. 18 (N). Vgl. V-1 [2de dr.], brief 2 (7-9-1668) aan een lutherse hoogle-
raar in de theologie, p. 33 (N): ‘en suigt den Melk van de goddelijke Wijsheit, ten einde gy een
der Suigelingen moogt zijn, die den Lof Godts moeten vervullen’.

44 In diverse brieven verwijst Bourignon overigens wel expliciet naar de hier genoemde bijbel-
plaatsen, zie bijv. IV-2 [2de dr.], brief 19 (1-5-1668), p. 130 (N): ‘Hierom seide Jesus Christus;
indien gy niet zijt bekeert, en geworden als een klein kind, soo sult gy in ’t Koninkijk der Hemelen niet in-
gaen’. Vgl. VI-1 [2de dr.], brief 15 (25-7-1666), p. 190 (N); XVIII-2, pp. 137-138 (N); IV-3 [2de dr.],
brief 1 (9-7-1670), p. 7 (N): ‘gelijk Jesus Christus aen Nicodemus leerde, die een van de wijse
was. Hy versekert hem, indien hy sig niet bekeert, en word als een klein Kind, dat hy in ‘t Koninkrijk der
Hemelen niet ingaen sal’. Zie ook IV-3 [2de dr.], brief 30 (25-7-1670), p. 156 (N): ‘Ik geloof dat dit
de wensch is van de Bruid in het Hoog-lied, wanneer sy seid; Wie sal my mijnen Broeder geven, die
de borsten mijner Moeder suigt, ten einde ik hem buiten mag vinden, en hem kussen’.

45 Caroline Walker Bynum, Jesus as mother. Studies in the spirituality of the high Middle Ages [1982]
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(Berkeley, Los Angeles, Londen 1984), pp. 110-169; Marina Warner, Alone of all her sex. The myth
and cult of the Virgin Mary (Londen 1976), pp. 196-197.

46 Caroline Walker Bynum, Holy feast and holy fast. The religious significance of food to medieval women
[1987] (paperbackeditie Berkeley, Los Angeles, Londen 1988), p. 271. Voor Juliana van Norwich
(ca. 1342-na 1416), zie Colledge en Walsh (ed.), Book of showings II, p. 592: ‘The moder may ley
hyr chylde tenderly to hyr brest, but oure tender mother Jhesu, he may homely lede vs in to
his blessyd brest by his swet open syde’. Voor Bourignons kennis van het leven van de H.
Catharina, zie XIX, brief 132 (20-4-1677), p. 478 (N) en p. 403 (F).

47 Bynum, Holy feast, afb. 25: Quirizio da Murano, de Verlosser (15de eeuw) en afb. 29: Jan Pro-
vost, Het Laatste Oordeel (1525). Vgl. Bynum, ‘The female body and religious practice’, pp.
207-210; Mathilde van Dijk, ‘Barbara’s borsten nader beschouwd’, in: Corrie van Eijl e.a. (red.),
Het zaad der middeleeuwen. Zestiende jaarboek voor vrouwengeschiedenis (Amsterdam 1996), pp. 58-
71, aldaar 65.

48 Zie Theresia van Avila, Camino de perfección (begonnen tussen 1562 en 1566, herschreven tussen
1566 en 1569); Ned. vert. De weg der volmaaktheid, in: Werken van de H. Teresia III (Bussum 1949),
pp. 7-280. Voor Johannes van het Kruis (1542-1591), zie Kitty Bouwman, ‘God: Opvoedster tot
geestelijke zelfstandigheid. Het moederbeeld van God in de mystieke werken van Johannes
van het Kruis’, Mara. Tijdschrift voor feminisme en theologie 5 (1992), pp. 50-58.

49 XIX, brief 68 (26-10-1674), p. 249 (N).
50 IV-2 [2de dr.], brief 7 (15-4-1665), p. 65 (N); IV-4 [2de dr.], brief 11 (17-10-1670), p. 100 (N); III-2,

brief 22 (16-6-1676), p. 113.
51 Vgl. Van Dijk, ‘Barbara’s borsten nader beschouwd’, p. 65.
52 Warner, Alone of all her sex, pp. 192-194, 197-204; Marilyn Yalom, A history of the breast (paper-

backeditie Londen 1997), pp. 40-48.
53 VI-1 [2de dr.], brief 6 (14-9-1665), p. 134 (N).
54 Giesela van Oostveen, ‘Minnen versus kunstmatige zuigelingenvoeding. Een interview met

twee medisch-historici’, in: Els Kloek e.a. (red.), ‘Moederschap en min’. Themanummer Volks-
cultuur 8 (1991), pp. 40-46. Het advies om jonge hondjes aan te leggen was onder andere
afkomstig van de zeventiende-eeuwse medicus Johan van Beverwijck (1594-1652).

55 VI-1 [2de dr.], brief 6 (14-9-1665), p. 134 (N). Vgl. IV-3 [2de dr.], brief 19 (28-9-1664) aan De Cort,
p. 114 (N); VI-1 [2de dr.], brief 11 (19-1-1666) aan dezelfde, p. 163 (N) en XVIII-1, brief 4 (8/18-4-
1672) aan een niet bij name genoemd ‘kind’, p. 27: ‘Vous faites bien de souhaitter la mamelle
de la Mere, s’il vous semble que son lait nourrira bien vôtre ame’.

56 IV-3 [2de dr.], brief 19 (28-9-1664) aan De Cort, pp. 114-115 (N); XII, getuigenis 36 (De Cort),
getuigenis 37 (Noels) en getuigenis 38 (Coriache). Zie ook [Poiret], Geheele leven, p. 227.

57 XII, getuigenis 37: brief van Noels aan De Cort (Mechelen, 26-3-1669), p. 185 (N).
58 Ibidem.
59 Vgl. hoofdstuk 3 en 5.
60 XII, getuigenis 54 (Reynier Jansen): zesde brief (z.p. z.j.) aan Bourignon, p. 217 (N). Vgl. getui-

genis 50 (Tjaards), p. 207 (N).
61 BLO, Add Ms A 97, f. 64r (8-1-1675). Vgl. XII, getuigenis 43 (Robineau), p. 198 (N): ‘Want einde-

lijk Mejuffr. ik ben uwe Dochter, en gy hebt wel oorsaak, my daar voor ’t [t’] erkennen; dewijl
gy my het leven weder geeft: maar een leven dat wel wijt verschild, van het leven dat ik van
mijn Moeder ontfangen heb’.

62 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 63 (N); zie ook getuigenis 29 (Tiellens), p. 76 (N); getuigenis 41
(Jurgens), p. 193 (N).

63 XIX, brief 104 (17-12-1675), p. 376 (N).
64 Volgens Bourignon was dit voor zijn zielenheil niet noodzakelijk, zie XIX, brief 110 (3-2-1676),

p. 400 (N).
65 WNT XXIX, k. 123: ‘zuigen’. Vgl. XXVIII, k. 1586: ‘zog’ (‘leering, invloeden, inspiratie e.d.,

waarmee men zich geestelijk voedt’. In positieve zin, verwijzend naar Gods Woord).
66 Rudolf Dekker, Uit de schaduw in ‘t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de

Romantiek (Amsterdam 1995), p. 145.
67 Johan de Brune (de Oude), Emblemata ofte Sinnewerck (Amsterdam z.j. [1624]), p. 75.
68 Genoemd kunnen worden de schilderijen van Emanuel de Witte, Gerard Houckgeest en Gijs-
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bert Janszoon Sibilla, zie Simon Schama, The embarrassment of riches. An interpretation of Dutch
culture in the Golden Age (New York 1987), p. 540 en Dekker, Uit de schaduw, p. 145. Laatstgenoem-
de attendeert nog op de voorstelling van een zogende moeder in een militair wachthuisje, een
schilderij van Anthonie Palamedesz.

69 Margaret W. Masson, ‘The typology of the female as a model for the regenerate: Puritan prea-
ching, 1690-1730’, Signs. Journal of women in culture and society 2 (1976), pp. 304-315; David 
Leverenz, The language of Puritan feeling: an exploration in literature, psychology, and social history
(New Brunswick, N.J. 1980), p. 1.

70 Zie Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz, p. 322 over Melck-spijse van ds. Alutarius.
71 Zie ook IV-2 [2de dr.], brief 19 (1-5-1668) aan Schlezer, p. 130 (N).
72 VI-1 [2de dr.], brief 15 (25-7-1666) aan De Cort, p. 190 (N).
73 Zie bijv. XVIII-1, brief 5 (18/28-9-1671), p. 33. Vgl. hoofdstuk 12.
74 Zie bijv. XV-1 (1-4-1674) aan Marci, p. 60 (N); XV-2, brief 16 (14/24-12-1674, Ms BLO/UBA) aan

J.C. Hase; BLO, Add Ms A 97, f. 201v (z.j. [24-10-1675]) aan Floris (vgl. XIX, brief 96).
75 Zie bijv. XIX, brief 68 (26-10-1674), p. 249 (N); BLO, Add Ms A 96, f. 334a (23-11-1674); XIV-2,

brief 17 (4-7-1675), p. 114 (N); XIX, brief 99 (29-11-1675), p. 365 (N); XIV-2, brief 24 (31-1-1677), p.
185 (F).

76 Zie bijv. XV-2, brief 16 (14/24-12-1674, Ms UBA/BLO) aan J.C. Hase; XIX, brief 159 (18-2-1679)
aan De Lindt, pp. 566-567 (N); IX-2 (18 brieven uit de periode 1674-1677).

77 XV-1 (1-4-1674) aan Marci, p. 41 (N).
78 Zie XII, getuigenis 31 (Maria Hase), p. 164 (N).
79 Kolakowski, Chrétiens sans Église, p. 647. Hij verwijst hiervoor naar IX-2, brief 7 (13-10[=12,

MdB]-1676).
80 Mack, ‘Die Prophetin als Mutter’, pp. 84-90 (‘Die Mutter als Zerstörerin’).
81 Vgl. hoofdstuk 6 en 14.
82 Zie XII, getuigenis 27 (Franken), pp. 36, 61, 62 (N); getuigenis 49 (Marci), p. 204; XV-2, brief 16

(14/24-12-1674, Ms UBA/BLO) aan J.C. Hase.
83 VI-1 [2de dr.], brief 6 (14-9-1665), p. 135 (N).
84 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 61 (N), zie ook p. 63 (N).
85 Zie bijv. XIX, brief 24 (18/28-9-1671) aan een Friese vriend, p. 70 (N); III-2, brief 9 (8-7-1675) aan

Tiellens, p. 46; XII, getuigenis 27 (Franken), p. 60 (N).
86 BLO, Add Ms A 96, f. 251r. (z.j. [26-10-1674]) aan J.C. Hase (vgl. XIX, brief 68, p. 249 (N)).
87 Ibidem, f. 252r (XIX, brief 68, pp. 251-252 (N)). Zie ook XIX, brief 72 (11/21-12-1674, Ms UBA) aan

Ortt; XV-2, brief 16 (14/24-12-1674, Ms UBA/BLO) aan J.C. Hase.
88 IX-2, brief 11 (17-5-1676) aan Floris, pp. 176-177 (N).
89 Vgl. Dekker, Uit de schaduw, pp. 18-21. Zie ook Donald Haks, ‘Continuïteit en verandering in

het gezin van de vroeg-moderne tijd’, in: Harry Peeters e.a. (red.), Vijf eeuwen gezinsleven (Nij-
megen 1988), pp. 31-56, aldaar 52, onder verwijzing naar Ph. Greven, The protestant tempera-
ment. Patterns of child-rearing, religious experience and the self in early America (New York 1977).

90 Vgl. hoofdstuk 12. Zie ook Bakker, ‘Dit leven is maar een pelgrimage’, p. 89, die als eerste oog had
voor de troost en geborgenheid die Bourignons volgelingen bij de ‘Moeder van de ware
christenen’ vonden (‘affectieve attractie’).

91 Zie in dit verband haar zorg voor De Cort tijdens diens verblijf in de Amsterdamse gevange-
nis in 1669: IV-3 [2de dr.], brief 32 (15-4-1669), pp. 165-169 (N) en XIII-2 [2de dr.], brief aan een
oratoriaan [Joannes Govaerts] (25-4-1669), p. 30. Na zijn vrijlating en vertrek naar Noord-
strand schreef zij hem, VI-2 [2de dr.], brief 20 (30-8-1669), p. 166 (N): ‘Ik sou u wel liever eeni-
gen tijd by my gehouden hebben, op dat gy wat Geestelijke en lichamelijke kracht soud her-
nemen’. Vgl. XIX, brief 29 (16-11-1671) aan De Lindt, p. 83 (N); XII, getuigenis 27 (Franken), pp.
60, 61 (N).

92 Zie bijv. XII, getuigenis 27 (Franken), p. 60 (N); XV-1 (1-4-1674) aan Marci, p. 60 (N); BLO, Add
Ms A 96, f. 227v en 228v (z.j. [= XV-2, brief 24 (5-8-1675)]) aan Van Someren; XIX, brief 159 (18-
2-1679) aan De Lindt, pp. 566-567 (N).

93 XIX, brief 72 (11/21-12-1674) aan Ortt (= BLO, Add Ms A 97, f. 78r).
94 XIII-2 [2de dr.], brief aan een oratoriaan [Joannes Govaerts] (25-4-1669), p. 37. Zie ook hoofd-

stuk 3.
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95 Aldus Marci in zijn ‘Memory tegen de Reekening van A.B.’, UBA, Ms III A 32 h3.
96 BLO, Add Ms A 96, f. 228v (z.j. [=XV-2, brief 24 (5-8-1675)]) aan Van Someren. Zie ook XIX,

brief 112 (13-3-1676) aan de dochter van Sipke Agges, p. 404 (N).
97 KB, Ms 78 C 44, f. 104r: brief van De Lindt aan De Cort (Noordstrand, 24-9-1669). Voor leverin-

gen aan J.C. Hase, Poiret en De Lindt, zie hoofdstuk 14.
98 XII, getuigenis 27 (Franken), p. 60 (N). Zie ook XIX, brief 41 (1672), p. 120 (N) en IX-2, brief 13

(23-8-1676) aan Bout, p. 189 (N).
99 XIX, brief 74 (7-1-1675) aan J.C. Hase, p. 287 (N).
100 XIX, brief 29 (16-11-1671), p. 83 (N) en XIX, brief 159 (18-2-1679) aan De Lindt, p. 567 (N).
101 XIX, brief 63 (13-9-1674) aan J.C. Hase, p. 224 (N). Zie ook XIX, brief 68 (26-10-1674) aan dezelf-

de, p. 251 (N): ‘Ik heb u geschreven dat gij moet soberlyk leeven, de heete of verhittende spij-
sen schuwen, uw vergenoegen met grof voedsel, ende volgen de nedrigheid ende de ootmoe-
digheid Christi’; XIX, brief 117 (3-6-1676) aan Tiellens, p. 418 (N): ‘Maar men moet daarom niet
te veel Kruyd eeten, noch ook eenige andere Dingen, die aan de Gezondheyt schadelijk zijn’.
Bourignon volgde in dezen de praktijk van ‘welgeregleerde Kloosters’, zie IX-2, brief 13 (23-8-
1676), p. 194 (N).

102 BLO, Add Ms A 97, f. 43v (21-9-1674) aan J.C. Hase: ‘de vous faire demander à Swammerdam,
s’il ne sçait pas quelque remede pour l’infirmité de nostre frere francque’. In het vervolg van
de brief beschrijft Bourignon nauwkeurig met welke lichamelijke problemen Franken te
kampen had. Zie ook III-2, brief 15 (6-9-1675, BLO, Add Ms A 96, f. 351v) aan Tiellens; XIV-2,
brief 22 (16-9-1675, BLO, Add Ms A 97, f. 116r en 117v) aan dezelfde.

103 IX-2, brief 9 (26-7-1675) aan dr. Schrader, p. 171 (N).
104 BLO, Add Ms A 96, f. 310a-310av (8-8-1675) aan Tiellens (over Franken); XIV-2, brief 22 (16-9-

1675; BLO, Add Ms A 97, f. 117v) aan dezelfde (over Franken); XIX, brief 162 (3-9-1678) aan Flo-
ris, p. 575 (N) (over Floris en Tiellens). Zie ook XVIII-2, p. 145 (N).

105 Zie III-2, brief 15 (6-9-1676, BLO, Add Ms A 96, f. 351v) aan Tiellens.
106 X-2, brief 45 (23-4-1677), p. 184. Zie ook XIX, brief 131 (30-4-1677), pp. 472-474 (N).
107 Zie hoofdstuk 14.
108 XIX, brief 181 (29-7-1680) aan De Bragelongue, p. 622. De knecht was gehuwd, maar had een

‘quaade Vrouw’. Dat zou wel eens de reden geweest kunnen zijn waarom Bourignon zich in
dit geval zo ruimhartig opstelde.

109 Zie hoofdstuk 14. Vgl. XIX, brief 72 (11/21-12-1674, Ms UBA) aan Ortt; XV-2, brief 16 (14/24-12-
1674, Ms UBA/BLO) aan J.C. Hase.

110 Zie bijv. XIX, brief 67 (12/22-10-1674, Ms UBA/BLO) aan J.C. Hase (betreft boeken voor Tiel-
lens; prenten voor Van de Velde); VIII-4, brief 11 (8-4-1676, Ms UBA) aan Hase (betreft concor-
dantie voor Tiellens).

111 XIX, brief 63 (13-9-1674) aan J.C. Hase, p. 227 (N).
112 BLO, Add Ms A 96, f. 252r (z.j. [26-10-1674]) aan J.C. Hase; BLO, Add Ms A 97, f. 78r (11/21-12-

1674) aan Ortt; XIX, brief 74 (7-1-1675, Ms BLO) aan J.C. Hase.
113 III-2, brief 2 (29-6-1672), p. 14.
114 BLO, Add Ms A 97, f. 102r (9-5-1676) aan Swammerdam en Van de Velde: ‘quoy qu’elle [zijzelf,

Bourignon dus] en [enfans, MdB] a reçue de son espoux si grand nombre’.
115 Coriache heb ik hier buiten beschouwing gelaten omdat Bourignon na haar vertrek uit de

Zuidelijke Nederlanden geen contact meer met hem onderhield. Opvallend is ook dat zij hem
nooit als ‘enfant’ aansprak, maar hem als ‘Monsieur’ bleef betitelen.

116 III-2, brief 30 (31-5-1677), pp. 147-148.
117 Zie ook XVIII-1, brief 17 (29-11-1673) aan Volckers, p. 102: ‘Aucuns hommes me suivent un peu

de loin; mais encore nulles filles: & si vous me voulez suivre, vous seriez la premiére qui en
effet seroit ma fille.’

118 XIX, brief 133 (21-4-1677) aan Chateauvieux, p. 486 (N).
119 XIX, brief 130 (z.j. [23-2-1677]), p. 470 (N). Vgl. XI, p. 111 (N), waar Bourignon in reactie op 

Berckendalls observatie dat zij de mannen meer beminde dan de vrouwen, het volgende argu-
ment aanvoerde: ‘Het welk seer natuurlijk is; nademaal de vrou om de man geschapen is: en
niet een man om een andere man’.

120 XIX, brief 8 (24-11-1666) aan De Cort, p. 20 (N).
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121 V-2 [2de dr.], brief 8 (29-3-1668) aan Linnich, p. 34 (N).
122 VI-2 [2de dr.], brief 34 (4/14-8-1671), p. 277 (N).
123 Zie hiervoor hoofdstuk 14.
124 XIX, brief 133 (21-4-1677) aan Chateauvieux, p. 486 (N).
125 Zie IX-2, brief 9 (26-7-1675) aan Schrader, p. 168 (N) en IX-2, brief 3 (23-8-1675) aan Tiellens, p.

101 (N).
126 XIV-2, brief 20 (8-7-1675), pp. 133-134. De vraag was afkomstig van Johan Ortt.
127 Ibidem, p. 136. Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 86r (25/4-1/2-1675) aan J.C.Hase: J’ay deja eu plusieurs

filles, de bonne volontè; mais elles sont toutes avortee, avant que de naitre.’
128 XIX, brief 104 (17-12-1675) aan Ortt, p. 376.
129 IX-2, brief 3 (23-8-1675) aan Tiellens, p. 102 (N).
130 Barbara Hoffmann, Radikalpietismus um 1700. Der Streit um das Recht auf eine neue Gesellschaft

(Frankfurt, New York 1996), p. 84.
131 XIV-2, brief 20 (8-7-1675) aan Ortt, p. 133; IX-2, brief 3 (23-8-1675) aan Tiellens, p. 102 (N); BLO,

Add Ms A 97, f. 102r (9-5-1676) aan Swammerdam en Van de Velde. Mack, ‘Die Prophetin als
Mutter’, p. 90 stelt de moeder-kindrelatie ten onrechte voor als een statische en ongecompli-
ceerde zijnstoestand. Zij gaat er eenvoudigweg vanuit dat de volgelingen door Bourignon als
wedergeborenen gebaard werden wanneer zij ‘einen Zustand der wahren Nichtigkeit’ bereikt
hadden.

132 XIX, brief 74 (7-1-1675), pp. 288-289 (N); XIX, brief 104 (17-12-1675) aan Ortt, p. 376 (N). Vgl.
XIX, brief 8 (24-11-1666) aan De Cort, p. 20 (N). Toen sprak Bourignon nog van het ‘in vreugde’
ontvangen en het in ‘smerten’ baren van een ‘kind’.

133 XIX, brief 74 (7-1-1675) aan J.C. Hase, p. 289 (N); vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 5r, waar de vertaling
als volgt luidt: ‘het welk geheel tegens de natuurelyke voorteelingh is; daarmen met vermaak
ontfankt ende met pynen baardt’.

134 Opgenomen in XIX, ongepag. ‘Byvoegsel’: ‘Ten Vijfden, Alle d’Eygenschappen en Deugden die een
Waar Kind Gods hebben moet’ [z.j.]. De genoemde deugden en eigenschappen komen ook in
Bourignons brieven geregeld ter sprake, zie bijv. XIX, brief 63 (13-9-1674) aan J.C. Hase, pp.
225-226 (N); XIX, brief 68 (26-10-1674), pp. 249-252 (N) aan dezelfde (vgl. BLO, Add Ms A 96,
f. 252r-v [z.j.]); XIX, brief 169 (29-5-1679) aan Van Someren, pp. 594-596 (N).

135 Lankmoedig, goedertieren, niet afgunstig, niet lichtvaardig, niet opgeblazen, versmaadt niet,
zoekt niet zichzelf, wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad, verblijdt zich over de waarheid,
bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen, vergaat nim-
mermeer.

136 Arm van geest, leedwezig, zachtmoedig, verlangen naar gerechtigheid, barmhartig, rein van
hart, vreedzaam, bereid vervolgd te worden om de gerechtigheid.

137 Liefdadigheid, vreugde, vrede, geduld, lankmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, goeder-
tierenheid, geloof, zedigheid, onthouding, kuisheid.

138 Wetenschap, verstandelijkheid, raad, kracht, wijsheid, Godsvrees, godvruchtigheid.
139 Zie bijv. BLO, Add Ms A 96, f. 173v (23-7-1674) aan De Lindt; IX-2, brief 9 (26-7-1675) aan Schra-

der, p. 168 (N); XIX, brief 93 (23-8-1675) aan Anna Ortt-Pergens, p. 352 (N); XIX, brief 104 (17-12-
1675) aan Ortt, pp. 376-377; BLO, Add Ms A 97, f. 102r-v (9-5-1676) aan Swammerdam en Van de
Velde; IX-2, brief 5 (9-3-1677) aan Tiellens, p. 119 (N) (vgl. BLO, Add Ms A 96, f. 213r (9-3-1677) aan
de broeders in Sleeswijk); XIX, brief 136 (29-5-1677) aan ‘Mijne kinderen’, pp. 497-498 (N).

140 III-2, brief 5 (9-3-1677) aan Tiellens, pp. 117-119 (N).
141 XIX, brief 136 (29-5-1677), p. 497 (N).
142 Zie bijv. III-2, brief 53 (16-3-1680), p. 206: ‘pour n’avoir encore engendré un seul enfant à

Christ’.
143 III-2, brief 38 (19-11-1678), p. 184.
144 Vgl. hiervoor De Baar, ‘Verleid of verkozen?’, p. 128.
145 Als zodanig sprak zij hen ook in haar brieven aan, zie bijlage B-1. Vgl. XV-1 (1-4-1674) aan

Marci, p. 138 (N); XVII-1, pp. 3-72 (N): ‘Bericht aan de Kinderen Gods’.
146 KB, Ms 78 C 44, f. 16r: De Cort aan Bourignon vanuit de gevangenis in Amsterdam (z.j. [1669]),

f. 104: De Lindt aan De Cort (24-9-1669); XII, getuigenis 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 40, 50, 51, 53,
54, 56, 57, 58, 60; NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van De Lindt aan Bourignon (z.p. z.j. [ca.
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1-7-1679]) en brief van Poiret aan Bourignon (Amsterdam, 1-7-1679); BLO, Add Ms A 97, f. 32r-
34v (Sleeswijk, 25-6-1674): brief van Franken aan J.C. Hase.

147 BLO, Add Ms A 96, f. 262r-v (Husum, 13-4-1674). De aanhef luidt: ‘Seer waarde en welbeminde
Moeder’. De ondertekening ‘UE gehoorsame Doghter Maria Haasen’.

148 XVIII-1, brief 16 (13-1-1673): ‘ma chere soeur’; XIX, brief 58 (1-5-1674): idem; XIX, brief 75 (13-1-
1675): idem; IX-2, brief 16 (26/27-11-1676): ‘ma bonne amie’.

149 Vgl. XII, getuigenis 54: zesde brief van Reynier Jansen aan Bourignon (z.p. z.j.), p. 217 (N);
KBK, G.K.S. 1480, 4o: brief van Toussaint Gelton aan Bourignon (Amsterdam? z.j.), die haar
aansprak als ‘lieve moeder’, terwijl hij geen deel uitmaakte van de groep ‘enfants’. Bourignon
sprak hem als ‘Monsieur’ aan, zie IX-2, brief 18 (23-3-1677). Nieuwkomers betitelden Bouri-
gnon ook wel als ‘Ma chere soeur en J.C.’, zie bijv. BLO, Add Ms A 97, f. 219r-v: brief van Cha-
teauvieux aan Bourignon.

150 Zie bijv. XII, getuigenis 29 (Tiellens), p. 107: ‘Broeder van de Velde’; III-2, brief 16 (13-9-1675),
pp. 83-84: ‘Nôtre Frére Hening’, les fréres; NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief van Poiret aan
Bourignon (Amsterdam, 1-7-1679): ‘fr. van Someren’, ‘frere Ewoud’.

151 BLO, Add Ms A 96, f. 262r-v (Husum, 13-4-1674). Vgl. XII, getuigenis 30, pp. 115, 117, 120 (N),
waar De Lindt Van de Velde betitelt als ‘mijn Cosijn Volckert vande Velde’ of ‘mijn Cousin Monsr.
van de Velden’.

152 XIX, brief 104 (17-12-1675), p. 376 (N). Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 62r-64r (8-1-1675): brief van
Ortt aan Bourignon, waarin hij haar in het briefhoofd als ‘Mademoiselle’ aanspreekt, maar in
de brief zelf geregeld de afkortingen ‘l.m.’ (lieve moeder) en ‘Ch.M.’ (Chère Mère) hanteert.
Vgl. ook IV-3, brief 19 (28-9-1664) aan De Cort, ‘Mon cher Enfant’ (‘Mijn lieve Kind’), en XIX,
brief 8 (24-11-1666), waarin hij als ‘Monsieur’ (‘Mijn Heer’) wordt aangesproken.

153 Meestal omschrijft Bourignon de beide echtelieden als ‘les mariées’. Voor Johan Ortt hanteer-
de zij ook wel de initialen H.Q. In de briefpublicaties is zijn naam meestal vervangen door
een asterisk of een omschrijving als ‘votre patron’ of ‘votre maitre’, al dan niet afgekort tot
‘V.M.’.

154 XIV-2, brief 1 (9/19-4-1675): aanspreektitel ‘Monsieur’. Vgl. UBA, Ms V G 8 f, brief 1: oorspron-
kelijke aanspreektitel ‘Mon Enfant’ doorgehaald en vervangen door ‘Monsieur’.

155 X-2, brief 36 (15-3-1675) aan J.C. Hase, p. 130; BLO, Add Ms A 97, f. 80r-v (5/15-1-1675) aan
Swammerdam.

156 III-2, brief 9 (8-7-1675) aan Tiellens, pp. 45-46. Vgl. ook XIX, brief 146 (21-9-1677) aan Hase, p.
532 (N).

157 S. Altorki, ‘Milk-kinship in Arab society: an unexplored problem in the ethnography of mar-
riage’, Ethnology 19 (1980), pp. 233-244; Debbi Long, Milky ways. Milk-kinship in anthropological
literature and in a Turkish village (ongepubliceerde doctoraalscriptie Culturele antropologie
K.U. Nijmegen 1996); Valerie Fildes, Wet nursing. A history from antiquity to the present (Oxford
1988), p. 29, waar zij stelt dat de wettelijke erkenning van de melkverwantschap specifiek isla-
mitisch is. De andere wereldgodsdiensten kennen deze geïnstitutionaliseerde verwantschaps-
relatie niet. Vgl. voor de Republiek, Haks, Huwelijk en gezin, pp. 35-46.

158 Zie voor de praktijk in de Republiek, Els Kloek, ‘Het fenomeen “huurzogen” in de Neder-
landse geschiedenis. Enkele inleidende opmerkingen’, en Irmgard Broos en Els Stoffers, ‘Elite
en de min in de zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek’, in: Kloek e.a. (red.), ‘Moeder-
schap en min’. Themanummer Volkscultuur 8 (1991), pp. 5-19 en pp. 47-64.

159 Dekker, Uit de schaduw, p. 154. Van den Hull (1778-1858) schreef voor een aangenomen zoon.
Zijn Autobiografie (1778-1854) is uitgegeven in de serie egodocumenten van Verloren, deel X, ed.
Raymonde Padmos (Hilversum 1996). Zie voor een studie van Van den Hulls autobiografie
ook Douwe Draaisma, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische
geheugen (Groningen 2001), pp. 176-203.

160 Vaststaat dat een aantal van hen geregeld brieven met elkaar wisselde. Van deze correspon-
dentie is echter maar een fractie overgeleverd, zie bijlage C-4. Het bewaren van deze brieven
had geen prioriteit, zie XIX, brief 120 (20-6-1676) aan ‘Mijne kinderen’, p. 423 (N): ‘Ik wilde
wel, dat gy geen vast Papier meer gebruykte; men behoort dat liever voor My te bewaaren, om
reden, dat mijn Schriften moeten bewaard worden, en niet de Brieven, die gy schrijft’.

161 BLO, Add Ms A 96, f. 319v-320r: brief van De Lindt aan Swammerdam (23-10-z.j. [1677?]).
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162 Zie hoofdstuk 17.
163 XV-1 (1-4-1674) aan Marci, p. 141 (N); BLO, Add Ms A 97, f. 104r (9-5-1676) aan Swammerdam en

Van de Velde.
164 Zie De Baar, ‘En onder ’t hennerot het haantje zoekt te blijven’ (doctoraalscriptie), pp. 77-86, 116-121

en Saxby, Quest for the New Jerusalem, pp. 211-213.
165 XIX, brief 46 (30-3-1673), p. 144 (N). Vgl. XIX, brief 97 (28-10-1675), p. 362 (N), brief 135 (18-5-

1677), p. 491 (N), brief 143 (30-8-1677), p. 527 (N) en brief 154 (28-12-1677), pp. 554-555 (N).

hoofdstuk 16

1 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 172-216 en p. 250.
2 Vgl. hoofdstuk 12.
3 Zie bijv. X-2, brief 29 (11-4-1674) aan Van der Wijk en diens echtgenote, p. 93: ‘car tous les biens

des vrais Chrétiens doivent étre communs entre eux’.
4 XIV-2, brief 11 (15-11-1679), p. 85 (N); Zie ook XIX, brief 169 (29-5-1679), p. 596 (N): ‘Menschen

die daar arbeyden tot haar Christelijke Volmaakdheyd, in de Naarvolginge van Jesus
Christus’.

5 Zie bijv. XIX, brief 65 (30-9-1674) aan Tiellens, pp. 238-239 (N); XV-2, brief 16 (14/24-12-1674,
Ms UBA/BLO) aan J.C. Hase; XIX, brief 95 (14-10-1675) aan Ortt, p. 356 (N); XI-1, brief 40 (23-2-
1677), p. 155 (kritiek van David Kuyper).

6 Zie voor hun achtergronden, hoofdstuk 11 en bijlage D-1.
7 XIX, brief 29 (16-11-1671), p. 70 (F).
8 Zie voor de aankomst van de Friezen, III-2, brief 2 (29-6-1672), p. 14.
9 III-2, brief 2 (29-6-1672), p. 14; XV-2, brief 5 (7-1-1673), pp. 36-37: ‘les vieilles habitudes de la

chair corrompue’.
10 Zie bijv. XIX, brief 111 (3-2-1676), pp. 401-402 (N).
11 XV-1 (1-4-1674) aan Marci, p. 71 (N). Veelzeggend is ook dat hij zijn rekeningen voor Bouri-

gnon bleef ondertekenen met ‘J. (Jacobus) Marci chirurgijn (chirurgus)’, zie UBA, Ms III A 32
h.

12 XV-2, brief 5 (7-1-1673), p. 38.
13 Ibidem, pp. 37-38.
14 XVIII-1, brief 15 (21/31-3-1672), pp. 91-92; XIX, brief 48 (28-4-1673) aan Marci, p. 165 (N). Vgl.

BLO, Add Ms A 97, f. 38r (3/13-8-1674) aan Hase: ‘Mais il les faut tous laisser libres.’ Zie ook
hoofdstuk 14.

15 XIX, brief 48 (28-4-1673), p. 165 (N).
16 UBA, Ms III A 32 h. Marci beweerde zelf dat hij deze paarden op 16 oktober 1672 van De Lindt

gekocht had en dat hij deze op 24 juni 1672 aan Bourignon verkocht had. Volgens haar had hij
de paarden niet gekocht, omdat hij deze niet kon betalen. Zie ook XV-1 (1-4-1674) aan Marci,
p. 138 (N).

17 Ibidem, pp. 137-138 (N); BLO, Add Ms A 97, f. 32r-v: brief van Franken aan J.C. Hase (25-6-1674).
18 XV-1 (1-4-1674) aan Marci, pp. 139-141 (N). Om dezelfde reden ontstonden er later ook fricties

tussen Bourignon en het echtpaar Van Someren, zie bijlage D-1.
19 X-2, brief 19 (7-9-1673), pp. 61-62.
20 Ibidem, p. 62.
21 XIV-2, brief 23 (21-6-1675) aan Tiellens, p. 158 (N). Vgl. III-2, brief 16 (13-9-1675) aan Tiellens, p.

84 (N): ‘mais depuis que ces Frisons ont changé de propos, & prisé la vérité de mes êcrits, en
disant, “qu’ils la vouloient suivre”, ils ont gagné l’affection de J.AE. pour le retirer de nous &
la lumiére du S.Esprit, laquelle il pense aussi bien trouver parmy ses amis qu’auprés de nous’.

22 XV-2, brief 5 (7-1-1673), p. 37. Zie ook Bijlage D-1 onder Reynier Jansen, Lieuwes, Pieters en
Marci.

23 XIX, brief 97 (28-10-1676) aan Tiellens, p. 362 (N); XV-1 (1-4-1674) aan Marci, p. 230 (N).
24 De naam van de adressaat is noch in de Nederlandse noch in de Franse uitgave vermeld. In

beide edities is de brief gedateerd op 1-4-1674. Bourignon had een deel van de brief echter al
in 1673 geschreven, zie X-2, brief 23 (2-1-1674), p. 75: ‘J’envoye encore trois feuilles de la lettre à
M[arci] pour translater par Francque’.

25 XV-2, brief 5 (7-1-1673), zie ook XIX, brief 40 (17-10-1672), p. 110 met de reactie van Teetses, XII,
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getuigenis 57, tweede brief (Workum, 9-11-1672), p. 223 (N). Vgl. hoofdstuk 12.
26 XV-1 (1-4-1674) aan Marci, p. 60 (N); vgl. p. 74 (F).
27 XVIII-1, brief 32 (13-9-1672), pp. 188-189. Vgl XV-1 (1-4-1674) aan Marci, p. 151 (N).
28 XV-1 (1-4-1674) aan Marci, p. 150; vgl. pp. 188-189 (F).
29 Ibidem, p. 151 (N), vgl. p. 189 (F).
30 Vgl. voor het bredere perspectief van de notie ‘honnêteté’, Robert Muchembled, La société 

policée: politique et politesse en France du XVIe au XXe siècle (Parijs 1998).
31 XIX, brief 75 (13-1-1675), p. 292 (N).
32 XVII-1, brief 1 (z.j. [1677/’78?]) aan Pieter Meijer, p. 7 (N).
33 Ibidem; XIX, brief 128 (7-2-1677) aan Chateauvieux, p. 458.
34 Ibidem, p. 460.
35 De Baar, ‘“En onder ’t hennerot het haantje zoekt te blijven”’, pp. 30-33.
36 Zie voor de volledige titelbeschrijving, bijlage A-1.
37 XV-1, ‘Advertissement of een korte verklaring over dit boeck en des selfs voor-reden’.
38 Franken moet dit voorwoord tussen april 1674 en augustus 1675 hebben geconcipieerd. Hij

overleed in december 1675 en was de laatste maanden van zijn leven te zwak om voor Bouri-
gnon te kunnen werken.

39 XIX, brief 123 (21-4-1677) aan Chateauvieux, p. 486 (N).
40 De Baar, ‘“En onder ’t hennerot het haantje zoekt te blijven”’, pp. 37-41.
41 XI, p. 110 (N). Zie ook XIX, brief 128 (7-2-1677) aan Chateauvieux, p. 391.
42 Zie bijv. XVII-1, brief 1, pp. 7-8 aan de niet bij name genoemde Pieter Meijer, die meende dat

Bourignon meer vrouwen moest aannemen om de huishoudelijke taken te verrichten.
43 XVIII-1, brief 23 (14/24-4-1672) aan J.C. Hase, pp. 124-126, waarin zij haar bezwaren kenbaar

maakte tegen de overkomst van zijn moeder.
44 XV-2, brief 38 (13-8-1678, Ms UBA) aan Schrader, pp. 200-201.
45 Zie ook XIX, brief 172 (7-8-1679), pp. 606-607 (N).
46 Zie voor haar ook bijlage D-1.
47 [Poiret], Geheele leven, p. 356; VI-2, brief 33 (Sleeswijk, 26-7-1671) aan Lodewijk de Vos, pp. 264,

267 (N) en brief 35 (21-8-1671 o.s.) aan dezelfde, p. 278 (N). Zie voor haar ook VI-2, brief 30 (9-6-
1671) en brief 32 (1-7-1671).

48 VI-2, brief 33 (26-7-1671), p. 265.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem, p. 266.
52 Ibidem. Zie ook VI-2, brief 34 (4/14-8-1671) aan een vriend in Friesland, pp. 275-276 (N).
53 VI-2, brief 33 (26-7-1671), p. 267: ‘en aengaende van het tijdelijke, daer toe heeft sy gantsch

geene bequaemheid om iets te doen of te koopen.’
54 Ibidem, p. 268.
55 VI-2, brief 35 (21-8-1671 o.s.) aan Lodewijk de Vos. Na thuiskomst van zijn zuster schreef hij

aan De Lindt: ‘gelieft het goet van mijn suster noch te houden tot dat iemandt eens over-
komt’, UBA, Ms III A 32 r (Haarlem, 10-11-1671).

56 Zie voor haar, hoofdstuk 4 en bijlage D-1.
57 XIX, brief 63 (3/13-9-1674), p. 226 (N). Maria Hase gaat hier schuil achter de letters ‘N.N.’.
58 Ibidem, pp. 225, 227. Vgl. BLO, Add Ms A 96 (13-4-1674) van Maria Hase aan Bourignon, f. 262r-

v en Bourignons antwoord aan haar, BLO, Add Ms A 96, f. 260r-v (z.j. = XIX, brief 58 (1-5-
1674)).

59 Zie voor haar verdere lotgevallen, XIX, brief 75 (13-1-1675, Ms BLO), brief 95 (14-10-1675, Ms
UBA), pp. 355-356; XIX, brief 98 (1-11-1675, Ms UBA), brief 99 (29-11-1675, Ms UBA); VIII-4,
brief 11 (8-4-1676, Ms UBA); IX-2, brief 16 (26/27-11-1676); XV-2, brief 34 (16-3-1677, Ms BLO),
brief 36 (30-3-1677, Ms BLO).

60 XV-2, brief 38 (13-8-1678, Ms UBA) aan Schrader, pp. 200-201. Vgl. NSA, Dep. IV, II a 7, omslag
13: aanklacht van La Coste tegen Bourignon, Lütetsburg (7-3-1679).

61 Zij werd in november 1675 weggestuurd, zie XIV-2, brief 19 (10[18]-10-1675, Ms UBA/BLO);
XIX, brief 96 (24-10-1675) (vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 202v); XIX, brief 102 (5-12-1675, Ms BLO);
X-2, brief 42 (15-3-1677). Zie ook bijlage D-1.
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62 III-2, brief 6 (23-11-1674) aan Ortt, p. 29. Zie ook hoofdstuk 14.
63 XIV-2, brief 6 (11-9-1675) aan Chateauvieux, p. 49 (N).
64 Helmers, ‘Gescheurde bedden’, p. 23. Tevens stonden de meeste protestantse theologen niet

afwijzend tegenover een wat ruime interpretatie van 1 Kor 7,15 waar Paulus schrijft dat een
gelovige zich niet langer aan een ongelovige partner gebonden hoeft te achten als die van
hem of haar scheidt, zie Haks, Huwelijk en gezin, p. 178.

65 XIX, brief 46 (30-3-1673), pp. 144-156 (N); Vgl. XVIII-1, brief 27 (8-7-1673), pp. 154-155; X-2, brief
34 (1-11-1674=3/13-8-1674), pp. 118-119; XIX, brief 83 (9-4-1675), pp. 329-330 (N); XIX, brief 130
(23-2-1677), p. 470 (N); XIX, brief 133 (21-4-1677), p. 486 (N); XIX, brief 169 (29-5-1679), pp. 594-
595 (N); XIV-2, brief 6 (11-9-1679), p. 51 (N); X-2, brief 70 (27/7-9/10-1680), p. 261.

66 XV-2, brief 13 (3/13-5-1674, Ms UBA). Zie ook XVIII-1, brief 6 (14-11-1672), pp. 37-44; XIX, brief
83 (9-4-1675), p. 329 (N); XIX, brief 106 (23-12-1675), p. 387 (N).

67 De doopsgezinde Floris hield zij bovendien voor dat hij meer aan zijn doopbelofte gebonden
was dan aan zijn huwelijksbelofte. Bij zijn doop had hij God beloofd een discipel van Jezus
Christus te worden en bij zijn huwelijkssluiting had hij zijn echtgenote beloofd haar zijn
hele leven trouw te zijn. Die huwelijkstrouw moest volgens Bourignon in lichamelijke, niet
in geestelijke zin, worden opgevat, zie XVIII-1, brief 6 (14-11-1672), pp. 36-44.

68 XIX, brief 83 (9-4-1675), p. 329 (N); XIX, brief 106 (23-12-1675), pp. 385-386 (N); KB, Ms 78 C 44,
f. 6 (19-7-1676); XIX, brief 133 (21-4-1677), p. 486 (N). Vgl. X-2, brief 34 (1-11-1674 = 3/13-8-1674),
pp. 118-119, waar Bourignon verwijst naar Heb 10,26. Zie ook hoofdstuk 14.

69 XVIII-1, brief 6 (14-11-1672), p. 43. Voor Bourignons visie op de sekseverhoudingen, zie ook IV-
4 [2de dr.], brief 23 (25-1-1671), pp. 208-210 (N).

70 KB, Ms 78 C 44, f. 6 (19-7-1676) aan Buordes; XIX, brief 130 (23-2-1677) aan De Lindt en Van de
Velde, p. 470 (N) (over Kuyper). Zie ook XV-2, brief 13 (3/13-5-1674, Ms UBA). Zie voor nadere
biografische gegevens over Kuyper en Buordes, bijlage D-1.

71 Zie hoofdstuk 12.
72 Zie bijv. III-2, brief 33 (1-1-1678) aan Grellot, p. 164; XIV-2, brief 7 (20-5-1680) aan Chateau-

vieux, pp. 54-55 (N); XIV-2, brief 8 (9-10-1680) aan dezelfde, p. 64 (N) (over de hertog van
Celle).

73 IV-4, brief 22 (28-10-1670) aan Anna van de Velde-Stoffels; XVIII-1, brief 6 (14-11-1672) aan Flo-
ris, pp. 36-43; XIX, brief 130 (23-2-1677), p. 470 (N) (over de echtgenote van Poiret).

74 Of het bij Floris en bij Poiret ook tot een formele scheiding van tafel en bed kwam, zoals het
geval was bij Van de Velde, is niet bekend. Maar zelfs bij een scheiding van tafel en bed bleef
de huwelijksband officieel bestaan. Alleen de plicht tot samenwonen werd opgeheven, zie
Helmers, ‘Gescheurde bedden’, p. 23.

75 XIX, brief 130 (23-2-1677), p. 470 (N), naar aanleiding van problemen met de echtgenotes van
dr. Joël, Poiret, Schmeuser en Kuyper.

76 XIX, brief 130 (23-2-1677) aan De Lindt en Van de Velde, p. 470 (N). Zie ook hoofdstuk 15.
77 BLO, Add Ms A 97, f. 134r-135v (16-3-1677) aan J.C. Hase: ‘l’affaire de Swammerdam a causee

tant de maux à plusieurs’. Swammerdam heeft zijn naam in het manuscript doorgehaald [vgl.
XV-2, brief 34: ‘**’]; BLO, Add Ms A 97, f. 138v en 139r (30-3-1677) aan dezelfde [vgl. XV-2, brief
36]; XV-2, brief 45 (23-4-1677) aan Tiellens, p. 183: ‘l’affaire de S.’. Zie ook BLO, Add Ms A 97,
f. 136v (16-3-1677) aan Schrader: ‘il [Swammerdam, MdB] a fait beaucoup de mal a plusieurs en
leur declarant son secret, qu’ils n’avoient besoin de sçavoir en aucune fasson’ (vgl. III-2, brief
27, waaruit de betreffende passage verwijderd is).

78 Vgl. Lindeboom, ‘Eerste brief’.
79 Door hemzelf verwoord in een brief aan een niet bij name genoemde vriend, getiteld ‘Rede-

nen waarom dat men alles om de Liefde Godes Te verkrijgen moet Verlaten’ in: Swammer-
dam, Ephemeri vita, pp. 216-300, aldaar 248.

80 III-2, brief 7 (5-1-1675) is, voor zover ik kan nagaan, de eerste brief waarin Bourignon Swam-
merdam aanspreekt als ‘Mon Enfant’.

81 BLO, Add Ms A 96, f. 347r: brief van Franken aan Hase (z.j. [25-6-1674]), waaruit blijkt dat
Bourignon Swammerdam toen nog als een ‘onrype Vrught’ zag. Vgl. echter XIX, brief 68 (26-
10-1674) aan Hase, p. 249 (N) waarin Bourignon zich hoopvol uitsprak over de te verwachten
assistentie van Swammerdam.
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82 Zie hoofdstuk 12.
83 BLO, Add Ms A 96, f. 304r-305r ‘aan Night volkers’ (hs Swammerdam) (z.j.) [= XVIII-1, brief 17

(29-11-1673), p. 102].
84 Vgl. BLO, Add Ms A 97, f. 86r (25/4-1/2-1675) aan J.C.Hase [over Anna Ortt-Pergens]: ‘j’espere

qu’elle sera ma primiere fille’. Zij voegde eraan toe dat zij ooit gedacht had dat Sophia van
Someren haar eerste ‘dochter’ zou worden. Volckers noemde zij niet.

85 III-2, brief 9 (8-7-1675, Ms UBA/BLO) aan Tiellens, p. 46 en brief 12 (23-7-1675, Ms BLO) aan
dezelfde (‘**’ = Margriet Volckers).

86 IX-2, brief 12 (23-8-1675) aan Volckers, p. 184.
87 Lindeboom, Ontmoeting met Swammerdam, pp. 18, 37; Ruestow, Microscope, p. 127; Jorink, Weten-

schap, p. 80; Cobb, ‘Reading and writing The Book of Nature’, p. 127.
88 Zie hoofdstuk 4. In totaal zijn dertien brieven aan Swammerdam en Van de Velde overgele-

verd in door Swammerdam vervaardigde afschriften: BLO, Add Ms A 97 (1-4-1676), (8-4-1676),
(11-4-1676), (12-4-1676), (15-4-1676), (25-4-1676), (18-4-1676), (26-4-1676), (9-5-1676), (16-5-1676),
(19-5-1676), (23-5-1676), (26-5-1676). Hiervan verschenen slechts twee brieven (ten dele) in
druk: XIX, brief 13 (1-4-1676) en X-2, brief 37 (15-4-1676). Helaas is maar één brief van Swam-
merdam aan Bourignon bewaard gebleven, BLO, Add Ms A 97, f. 107r-108r (23-5-1676) [in het
Nederlands!].

89 BLO, Add Ms A 97, f. 93v (11-4-1676 o.s.) en f. 100r (26-4-1676 o.s.). In dat geval zou hij van haar
ook zijn pruik mogen dragen.

90 Zie BLO Add Ms  A 97, f. 92b r-v (11-4-1676 o.s.): exemplaar aangeboden aan secretaris Hups.
91 BLO, Add Ms A 96, f. 352r-353v (14-11-1675), ondertekend met ‘vostre fils JS’.
92 Hij inventariseerde onder meer de inhoud van diverse koffers en kastjes waarin manuscrip-

ten, losse brieven aan en van Bourignon en andere stukken waren opgeslagen, zie BLO, Add
Ms A 96, f. 205r-206v.

93 Illustratief is zijn uiterst kritische commentaar bij een aantal door hem gekopieerde bewerin-
gen van Bourignon over haar goddelijke inspiratie, d.d. 7-1-1676, zie BLO, Add Ms A 97, f. 6r-7v.

94 XIX, brief 110 (3-2-1676) aan Ortt, p. 398 (N). Zie ook BLO, Add Ms A 97, f. 97r-98v (25-4-1676)
aan Swammerdam en Van de Velde. Vgl. III-2, brief 27 (16-3-1677, BLO, Add Ms A 97, f. 136v)
aan Schrader.

95 Volgens Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’, p. F2r, bezocht Swammerdam tijdens zijn ver-
blijf in Kopenhagen ‘nog de oude Moeder van syn vriend Steno’. Diens moeder was echter al
in 1664 overleden, zie Vugs, Leven en werk van Stensen, pp. 38-39.

96 XIX, brief 152 (3-11-1677) aan Hase, p. 548 (N).
97 Zie hoofdstuk 4.
98 Aldus Bourignon in haar brief aan Swammerdam (25-4-1676 o.s.), BLO, Add Ms A 97, f. 97r-

98v. De passages over Volckers zijn (naar alle waarschijnlijkheid door Swammerdam) doorge-
haald en grotendeels onleesbaar gemaakt.

99 BLO, Add Ms A 97, f. 105r (16-5-1676 o.s.) en BLO, Add Ms A 97, f. 109v (23-5-1676 o.s.) aan
Swammerdam en Van de Velde; BLO Add Ms A 96, f. 303r-304v (3-6-1676) aan Tiellens.

100 Geen van deze brieven aan Swammerdam is in Bourignons briefpublicaties opgenomen.
Helaas zijn de doorgehaalde passages niet of nauwelijks leesbaar, zelfs niet onder infrarood
licht.

101 Op 23-5-1676 berichtte Swammerdam Bourignon dat haar rekest niet was geapostilleerd (en
dus niet in behandeling was genomen), BLO, Add Ms A 97, f. 107r-108r. Drie dagen later riep
Bourignon haar gezanten terug, zie BLO, Add Ms A 97, f. 110r (26-5-1676). Zij verwachtte dat
zij begin juni 1676 weer in Sleeswijk terug zouden zijn, zie XIX, brief 117 (3-6-1676) aan 
Tiellens, p. 418 (N).

102 Uit BLO, Add Ms A 96, f. 317-321: brief van De Lindt aan Swammerdam (23-10-z.j. [1677?]) zou
kunnen worden afgeleid dat hij voor zijn terugkeer naar Amsterdam nog een tussenstop in
Hamburg maakte, waar Bourignon op dat moment verbleef. Opmerkelijk is overigens wel dat
in de bewaard gebleven brieven van Bourignon op geen enkele manier gerefereerd wordt aan
Swammerdams terugkeer naar Amsterdam.

103 X-2, brief 46 (27-4-1677, Ms UBA) aan Knyphausen: ‘il demeure avec son pere en Amsterdam’.
Vgl. Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’, p. F2r.
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104 Schierbeek, Swammerdam, pp. 52, 56, 58, 60; Lindeboom, Ontmoeting met Swammerdam, pp. 18-
19; idem (red.), Letters of Swammerdam, pp. 17-18. Zie ook Cobb, ‘Malpighi’, pp. 129-130, 136.

105 Zij corrigeerden hiermee de voorstelling van zaken van Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’.
Vgl. Ruestow, Microscope, p. 125, noot 77.

106 Vgl. voor de neerslag van deze visie in een literair verhaal, Helene Nolthenius, Het vliegend haft
(Amsterdam 1993), titelverhaal, pp. 81-102.

107 Zie ook Ruestow, Microscope, pp. 127-128 en Cobb, ‘Reading and writing The Book of Nature’, die
beiden nauwelijks woorden vuil maken aan het intermezzo.

108 UBA, Ms III A 31 e: ‘Den Oversetter aan den waarheid en saligheyd soekenden leeser’.
109 Swammerdam, Ephemeri vita, pp. 322-323: ‘Hierom soo en wil ick u dan niet meer soecken, in

Bosschen, Bosschagien, of op Bergen; in Velden, Valleyen, of op Heuvelen; in Rivieren, Waate-
ren of Zeen; ick en wil u oock niet meer soecken, in het onderste booven te keeren van de
Natuur; ofte in de onbegrijpelijcke Wonderen der geboorduurde Ingewanden van de groote
ofte de kleenste dierkens; want haaren ondersoeckelijcken Oorspronck is in u alleen, ô mijn
Godt’. Zie ook het voorwoord, waarin Swammerdam verklaarde dat zelfs de anatomie van een
‘walchelyke Luys’ de mens eerbied voor Gods wonderen moet inboezemen.

110 Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, resp. brief 14 (z.j. [januari 1678]), p. 81 en brief 19a (z.j.
[april 1678]), p. 104. Lindeboom doet het in Ontmoeting met Swammerdam, p. 29 volkomen ten
onrechte voorkomen alsof de laatstgenoemde brief geschreven was voordat Swammerdam
met Bourignon in contact kwam.

111 Vgl. Schierbeek, Jan Swammerdam, p. 56: ‘en wij bespeuren niets van een verder contact met
haar, terwijl zij toch in ons land vertoefde’. Ook dat laatste was niet waar. Bourignon verliet in
juni 1677 Hamburg en vestigde zich in Lütetsburg in Oost-Friesland.

112 Zie voor openlijk geuite twijfels, BLO, Add Ms A 97, f. 136v (16-3-1677) aan Schrader. Voor
Bourignon reden om te vermoeden dat de duivel inmiddels greep had op Swammerdam.

113 Swammerdams brief dateerde van 2/9 augustus 1677, zo blijkt uit Bourignons antwoord, BLO
Add Ms A 97, f. 146v (30-8-1677).

114 Johanna (Jannitgen) Swammerdam (1642-1722) trouwde op 31 augustus 1677 met de weduw-
naar Claes Pietersz. Sluyter. Uit de op 6-8-1677 opgemaakte huwelijkse voorwaarden (welke
akte mede door Jan Swammerdam is ondertekend) blijkt dat zij van haar vader als huwelijks-
goed het huis meekreeg ‘daer sij comparante jegenswoordig in woont’, zie Engel, ‘Archivalia’,
p. 261 (GAA, NA 3900/705 en 715). Het ging om het huis aan de Groenburgwal (Verwersgracht)
waar Jan tot dan toe met zijn vader en zijn zuster gewoond had.

115 Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’, p. Gr. Zie ook Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam,
brief 15 (20-1-1678), p. 87: ‘Nog een andere saak heb ik in consideratie te neemen, dat toeko-
mende maant van meij, ik moet verhuysen van mijn vader, die by mijn suster en haar man
blijft wonen, soo dat ik van voor neemen ben op het lant te gaan, indien dat ik by tijts, geen
conclusie heb’.

116 Vgl. XIX, brief 141 (24-7-1677) aan Van Weijlandt. Zie voor hem ook hoofdstuk 11 en bijlage 
D-1.

117 Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’, p. Gr; Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 21
(z.j. [mei 1678]), p. 110. Wel logeerde Swammerdam vóór 7 juli 1678 vijf weken op Nijenrode
om aan te sterken, zie Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 23 (7-7-z.j. [1678]).

118 BLO, Add Ms A 97, f. 141vv (8-5-1677) aan J.C. Hase. De brief is door Swammerdam afgeschre-
ven.

119 Zie voor hun briefwisseling Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam. De correspondentie ver-
toont een opvallend hiaat, dat grotendeels samenvalt met de periode waarin Swammerdam
geheel en al in de ban van Bourignon was (vgl. brief 10 (12-10-1674) en brief 11 (4-11-1677). Het
is echter maar de vraag of de door Lindeboom uitgegeven correspondentie compleet is. Moge-
lijk zijn er toch nog brieven verloren gegaan of op nog onbekende plaatsen terechtgekomen.

120 Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 14 (z.j. [januari 1678]), p. 82. Vgl. de in hoofdstuk
4 besproken geloofsbelijdenis die Bourignon in maart 1675 opstelde.

121 Stensen werd op 19 september 1677 te Rome tot bisschop gewijd. In november van dat jaar
begon hij in Hannover met zijn pastoraat onder de verspreide katholieken in Noord-Duits-
land, Denemarken en Noorwegen, zie Vugs, Leven en werk van Stensen, pp. 66-68.
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122 Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 14 (z.j. [januari 1678]), p. 82. Vgl. BLO, Add Ms A
96, f. 250r (5/15-11-1674) aan Hase; XV-2, brief 23 (21-6-1675, Ms BLO, Add Ms A 96, f. 284r) aan
Tiellens en III-2, brief 13 (23-7-1675) aan Swammerdam, pp. 63-64.

123 XIX, brief 129 (13-2-1677, Ms UBA): ‘Monsr Swammerdam corrigera bien la mesme en flament.
Elle y a esté imprimé, mais il sembloit a Swammerdam, que le Translat n’estoit assé correct. Il
la peu corriger sur le translat de francke, ou bien le translater de nouveau, s’il le trouve bon.’
Vgl. UBA, Ms III A 31 e: voorrede van ‘den oversetter’ (1677): ‘En naa dat ik maar eenige vellen
deser waare deugt, op een nieuw in onse hollantsche taal overgeset hadt’. Swammerdam
ondertekende zijn voorrede met ‘Den oversetter van dit boek. J.S.’

124 III-2, brief 27 (16-3-1677, Ms BLO, Add Ms A 97, f. 136r-v) aan Schrader; XIX, brief 132 (20-4-
1677, Ms UBA en BLO, Add Ms A 97, f. 141v) aan Schrader; X-2, brief 46 (27-4-1677, Ms UBA) aan
Knyphausen; BLO, Add Ms A 97, f. 142v (8-5-1677) aan Hase; X-2, brief 48 (5-6-1677, Ms NSA
Dep. IV, II a 7, omslag 8) aan Knyphausen; NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8 (6-8-1677) aan Knyp-
hausen; XIX, brief 143 (30-8-1677, BLO, Add Ms A 97, f. 146v) aan Swammerdam; BLO, Add Ms
A 96, f. 311r, 312v (20-11-1677) aan Schrader.

125 In BLO, Add Ms A 96-97 zijn diverse verwijzingen te vinden naar door Swammerdam
gemaakte registers. Zo maakte hij o.a. een register voor Graf der valsche theologie II, Nieuwe
Hemel en Aarde, Getuigenis der waarheit (Met onder de C ‘Calvinische Secte’) inclusief Byvoegsel,
Licht des weerelds II? en Ware deugt I.

126 BLO, Add Ms A 97, f. 146v (30-8-1677) aan Swammerdam: ‘pour vostre table [register, MdB],
laquel ie veux bien payer’ [geschrapt in XIX, brief 143]. Zie ook NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8:
brief van De Lindt aan Bourignon (z.j.) [1-7-1679].

127 Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 20 (28-4-[1678]), p. 107. Toch was het meer dan
J.C. Hase tijdens zijn verblijf in Amsterdam van Bourignon ontving, zie hoofdstuk 14. Hase
moest het doen met een rijksdaalder per week, wat neerkwam op 130 gulden per jaar.

128 Dit is althans het laatste afschrift van zijn hand dat is opgenomen in BLO, Add Mss A 96-97.
In de collectie bevindt zich nog een fragment van een begraafbrief van 9-4-1678 met op de
achterzijde in Swammerdams handschrift een adressering aan Jelle Aedes in Harlingen, Add
Ms A 96, f. 150r-v.

129 Zie UBL, Ms BPL 246: brief van Bourignon aan Van Weijlandt (2-4-1678) (autograaf!): ‘quil a
semee son venin allieurs pour destourner quelque personnes de croire a mes advis’ [=XIX,
brief 161 [** = Swammerdam]). Een andere indicatie is dat Swammerdam rond juni 1678 vijf
weken bij Johan Ortt logeerde (zie noot 117), die in 1677 definitief met Bourignon gebroken
had. Toch blijkt uit een brief van De Lindt aan Bourignon dat Swammerdam nog in 1679 in
contact stond met haar volgelingen in Amsterdam, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8 (z.j. [1-7-
1679]).

130 Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 20 (28-4-1678), p. 107. Naar zijn zeggen schreef
Swammerdam deze brief op de dag van zijn vaders begrafenis. Dit betekent dat de datum van
de brief misschien niet correct is, want Jan Jacobsz. Swammerdam werd op 26 (niet op 28)
april 1678 begraven in de Waalse kerk, zie GAA, DTB 1130 (eigen graf). Zie voor de vraagprijs,
Lindeboom, ‘Swammerdam als Amsterdammer’, p. 58.

131 De veilingcatalogus verscheen in 1679 in druk onder de titel Catalogus van een seer wel gestoffeer-
de konstkamer (143 pp. met dubbele kolom: Latijn en Nederlands). De verkoop had oorspronke-
lijk op 14-8-1679 moeten plaatsvinden, maar werd om onbekende redenen uitgesteld naar 25-
5-1680 en schijnt nog geen 10.000 gulden te hebben opgebracht.

132 Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 20 (28-4-[1678]), p. 107. Hij kon nu ook de voor-
genomen verkoop van zijn eigen kabinet op de lange baan schuiven.

133 Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, brief 38 (z.j. [herfst 1679]), p. 157 en brief 39 (30-11-z.j.
[1679]), p. 159; Boerhaave, ‘Leven van den Schryver’, p. Gr.

134 Lindeboom (ed.), Letters of Swammerdam, pp. 164-168: twee brieven van Pieter Guenellon sr. aan
Thévenot over Swammerdams fatale ziekte (z.j.) en (16-[2-1680]).

135 Het volledige testament is met de hele maand januari 1680 van het protocol van notaris
Matham door brand verloren gegaan, aldus I.H. van Eeghen, ‘De familie Corver’, in: Linde-
boom, ‘Swammerdam als Amsterdammer’, pp. 64-68, aldaar 66. Een gedeelte van het testa-
ment is wel overgeleverd, zie GAA, Verzamelingen, personalia Swammerdam: fotokopie van
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een afschrift dat berust in de Niedersächsische Staats- und Universitäts Bibliothek te
Göttingen.

136 Lindeboom (ed.), Ontmoeting met Swammerdam, p. 19, stelt ten onrechte dat het betreffende
huis toebehoorde aan de vader van Grietje Volckers. Volcker Gerrits moet al voor 1673 zijn
overleden. Volgens Van Eeghen, ‘De familie Corver’, pp. 67-68, lag het huisje in de aan de
westzijde van de Achtergracht gelegen tuin van Debora Blaeuw. Haar tweede echtgenoot,
Joan van Waveren, had bij de uitgifte in 1669 de erven 13-16 gekocht. Debora Blaeuw her-
trouwde in 1673 met Johannes Hudde (1628-1704). Deze Amsterdamse regent, tevens wiskun-
dige en filosoof, was een vriend van Swammerdam. Hudde moet hem in 1678 of 1679 het
huisje als woonruimte hebben aangeboden.

137 Deze manuscripten lagen toen Swammerdam stierf nog bij Herman Wingendorp in Leiden.
Swammerdam had hem opdracht gegeven de stukken in het Latijn te vertalen. Toen Wingen-
dorp niet van zins bleek te zijn om de kostbare papieren uit handen te geven, deed Thévenot
een beroep op de Leidse arts Daniel de Hoest om voor hem te bemiddelen, zie Lindeboom
(ed.), Letters of Swammerdam, p. 20. Uiteindelijk werden Swammerdams papieren pas in 1737-
1738 door Herman Boerhaave uitgegeven onder de titel Bijbel der Natuure – Biblia Naturae (2
dln.).

138 Catalogue de la bibliothèque [...] Enschedé, nr. 593: Antoinette Bourignon, ‘Collection d’opuscules,
de lettres etc.’, 1660-1680 ‘[Ils] proviennent de son ami Joh. Swammerdam’, een pakket, 4o

(thans in BLO); nr. 594: Antoinette Bourignon, ‘Verhand. van de waare deugt; Extract van de
getuygenissen in het boek Getuigenis d. waarheid; Nieuwejaarsgift van A.B. aan haare kinde-
ren; Oefen. over het woort Gods; Over de verblintheid der menschen; Over den Antichrist, 14
delen, 8o (thans ten dele in UBA) en nr. 595: Antoinette Bourignon, ‘Collection de 16 lettres
aut[ographe] sig[né], écr. en Français à Joh. Swammerdam, etc. de 1675-1677; et lettre sign. en
Hollandais à Margr. Volckers (...) de 1673’, 4o (huidige locatie onbekend).

139 GAA, Register collaterale successie 3 (1671-1680), f. 319v: aangifte op 19-4-1680. Het ging om
twee obligaties ‘ten laste vant Gemene land ten Comptoire deser stede’, een van fl. 3500,– (15-
8-1644) en een van fl. 3000,– (22-1-1672). Swammerdam vermaakte zijn aandeel van het graf in
de Waalse kerk aan zijn familieleden.

140 Lindeboom (ed.), Ontmoeting met Swammerdam, p. 17 en idem, ‘Swammerdam als Amsterdam-
mer’, p. 61 (in navolging van de romancière Olga Pöhlmann, Jan Swammerdam. Natuuronderzoe-
ker en medicus, uit het Duits vertaald; Amsterdam 1944). Lindeboom prijst Volckers zelfs voor
haar trouw aan Swammerdam, die op advies van Bourignon van een huwelijk zou hebben
afgezien. Vgl. Nolthenius, Vliegend haft, p. 96, waarin Grietje Volckers wederom als Swammer-
dams verloofde figureert. Maar misschien was juffrouw Hille Genet te Utrecht wel de vrouw
aan wie Swammerdam een trouwbelofte gedaan had, zie voor haar, BLO, Add Ms A 97, f. 64v-
65r (18-12-1674) en hoofdstuk 11.

141 GAA, DTB 1130: ‘21 Feb. 1680, bij avont, Johannes Swammerdam, Jonghman, lijt G No 8, eyge
graft, f 8’.

142 Van collaterale successie is sprake als de erfenis overgaat op een zijtak. Voor de aangifte, zie
GAA, Register collaterale successie 3, f. 319v (zie noot 139). Van Weijlandt, de tweede testamen-
tair-executeur, wordt hier niet genoemd. Waarschijnlijk woonde hij toen al niet meer in de
stad.

143 Zie voor nadere gegevens over De Hoest (1648-?), zoon van de Leidse apotheker Daniel de
Hoest en Elisabeth Lestevenon, Lindeboom, Dutch medical biography, k. 877 en bijlage D-1
(onder Volckers). Het huwelijk werd op 31 december 1680 voltrokken in de Hooglandse kerk
te Leiden, zie Gemeentearchief Leiden, Kerkelijk ondertrouwregister, Lr. X Fo 207.

144 Zie bijv. III-2, brief 27 (16-3-1677) aan Schrader, p. 137 waarin Bourignon openlijk haar teleur-
stelling uitsprak over Swammerdams wankelmoedigheid en zijn kwaadsprekerij.

145 Zij had zich nog wel afgevraagd of Volckers veilig in Holland was aangekomen, zie XIX, brief
117 (3-6-1676, Ms BLO) aan Tiellens. Maar zij had niets meer met haar op, zie XIX, brief 152 (3-
11-1677, Ms UBA) aan Hase, pp. 547-548 (N) [‘de Uytspoorigheden van **’ = Volckers].

146 III-2, brief 32 (z.j. [4-12-1677]) aan Wagener, p. 161: ‘mais elles [nieuwe personen die naar
Lütetsburg overkomen] ne seront retenues si elles ne se comportent pas bien. J’auray pouvoir
absolu de les renvoyer’.
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147 Zie hiervoor hoofdstuk 12.
148 X-2, brief 43 (23-3-1677, Ms UBA) en brief 47 (22-5-1677, Ms UBA).
149 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8 (26-9-1677) aan Knyphausen.
150 Zie hiervoor bijlage D-1.
151 Zie bijv. NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8 (7-2-1678) waarin Bourignon aan Knyphausen kenbaar

maakt dat La Coste een eigen tuintje wil inrichten tussen de keuken- en de staldeur op de
cour van het kasteel.

152 XV-2, brief 16 (14/24-12-1674, Ms UBA/BLO) aan J.C. Hase.
153 Zie ook XIX, brief 147 (21-9-1677), p. 535 (N).
154 Vgl. ook X-2, brief 40 (23-2-1677), p. 155. Als we Bourignon mogen geloven had Kuyper over

haar en haar ‘kinderen’ gesproken alsof zij allen ‘sorciers en sorcières’ waren.
155 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 13: La Coste aan barones Knyphausen (Lütetsburg, 9-1-1679).
156 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 3: brief van Bourignon aan Knyphausen (12-10-1677).
157 BLO, Add Ms A 96, f. 312v (20-11-1677) aan Schrader. Voortaan moest hij zijn brieven adresse-

ren aan ‘Mr. Bertrant de la coste, capitaine au chasteau de luxbourg’.
158 Zie bijv. NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 3: brief van Bourignon aan Knyphausen (12-10-1677).
159 XIX, brief 159 (18-2-1679) aan De Lindt, p. 565 (N). Vgl. XIX, brief 166 (8-2-1679) aan Knyp-

hausen, p. 583 (N) waarin Bourignon, ongetwijfeld naar aanleiding van de kritiek van La
Coste, de in haar ogen tweeledige functie van het gasthuis schriftelijk toelichtte.

160 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 19: ‘Desideratae Copie von Anthoinette wegen aus dem Lutzb. pro-
tocollo’ (7-3-1679).

161 Dat deze beschuldiging niet zonder grond was, kan worden afgeleid uit de boekhouding van
Van de Velde. Hij leende onder andere op 23-3-1677 ‘voor den armen’ aan het stadsbestuur van
Frederikstad 800 rijksdaalders ‘aen silvere ducatons’ tegen 4,5% rente per jaar. Op 10-4-1677
leende hij nogmaals 420 rijksdaalders en 180 ‘alberts of kruijsdalers’ tegen 4,5% rente, zie
GAA, PA 612, 586.

162 Vgl. Robin Briggs, Witches and neighbours. The social and cultural context of European witchcraft
[1996] (Londen 1997), pp. 30-31. Vgl. Allema, ‘Een ongewenst profeet’, waaruit blijkt dat de
joodse profeet Sabbataij Raphaël in 1667 te Amsterdam een soortgelijke beschuldiging ten
deel viel. Zie voor hem ook Scholem, Sabbatai Sevi, pp. 781-792. Hij zou zich in Rome voor de
pauselijke politie onzichtbaar hebben gemaakt.

163 GAA, PA 612, 586: Nederlandstalige kopie van de oorspronkelijke Franse akte (17-3-1679),
ondertekend door de baron, de barones en Bourignon.

164 Vgl. XIX, brief 169 (29-5-1679) aan Van Someren, p. 596 (N). NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 6:
kopie contract (17-3-1679). Vgl. ook GAA, PA 612, 586: op 5 december 1679 te Lütetsburg opge-
maakte akte waarin Knyphausen verklaart de som van duizend rijksdaalders in Hollands geld
te hebben ontvangen van Lodewijk de Bruyn voor de verkoop van het nieuwe gasthuis met de
bijhorende wijngaard en dertig dematen grond.

165 Al deed Bourignon het naar Van Someren toe voorkomen dat zij hiervoor huur betaalde, zie
XIX, brief 169 (29-5-1679), p. 595 (N).

166 GAA, PA 612, 586: Nederlandstalige akte (5-12-1679) De verkoopprijs voor de pastorie bedroeg
zevenhonderd ‘florins argent d’oostfrise’, welk bedrag de baron inmiddels in contanten ont-
vangen had.

167 Vgl. het door Tiellens voor de baron bijgehouden kasboek (1677-1680). Hierin zijn in de perio-
de 1677-1678 geregeld betalingen opgenomen aan de ‘officieren en soldaten’, onder wie
‘Monsr. de la Coste’. Een van de regelmatig terugkerende uitgavenposten is overigens ook
‘aan d’armen’, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 10.

168 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 13: aanklacht van La Coste tegen Bourignon (9-3-1677). In Oost-
Friesland waren al sedert het begin van het begin van de zeventiende eeuw geen heksenpro-
cessen meer gevoerd, zie Gerhard Schormann, Hexenprozesse in Nordwestdeutschland (Hildes-
heim 1977), pp. 76-78.

169 NSA, Rep. 241 A 93, Ms. Ihering, f. 32r-36r [=18v-21r]: ‘Excerpta und Extract aus dem Nordi-
schen Kirchen Archiv Des Obristen Bernhardi Le Coste Deposition von Anthoinette Bouri-
gnon, dem Ministerio in Coetu geschehen Ao 1679 den 13 Martii’. De aanwezige predikanten
waren E. Hoyer, G. Braw en Magister Fr. Henr. Hoyer (scriba).
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170 La Coste had hem persoonlijk gekend, zie hoofdstuk 11. Opvallend is dat hij hem omschrijft
als ‘Reformirter Priester’.

171 Vgl. de in hoofdstuk 4 besproken argumentatie van de lutherse predikanten in Sleeswijk-
Holstein.

172 Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 230.
173 XIX, brief 159 (18-2-1679), p. 565.
174 X-2, brief 66 (15-2-1680) [=NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8] aan Knyphausen. Zij berichtte hem

dat La Coste voornemens was om op 16-2-1680 o.s. van Amsterdam naar Bremen te vertrek-
ken, waar hij emplooi dacht te kunnen vinden.

175 Bourignon had voor het pakket port moeten betalen aan de bode van Emden. Die had het
pakket, zei hij, persoonlijk overhandigd aan Woogh, de secretaris van de baron. Woogh ver-
klaarde desgevraagd dat hij het pakket verloren had, wat Bourignon bevreemdde. Vandaar
dat zij alarm sloeg, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8: brief aan Knyphausen (17-7-1679). Bouri-
gnon zou haar vermoedens echter niet bevestigd zien. Om haar in de waan te laten dat het
pakket daadwerkelijk verloren was gegaan, werd haar de door Woogh onderschepte inhoud
niet ter hand gesteld. Hierdoor kreeg Bourignon de brieven die De Lindt en Poiret haar rond 1
juli 1679 vanuit Amsterdam geschreven hadden, nooit onder ogen. De baron of diens secreta-
ris borg de betreffende brieven keurig netjes op en zo belandden zij uiteindelijk in het fami-
liearchief van de Knyphausens, zie NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 8.

176 X-2, brief 65 (6-12-1679, Ms UBA) aan Knyphausen, pp. 251-252.
177 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 226-230.
178 Op deze andere zaak is voor het eerst de aandacht gevestigd door Fritz Sieden, ‘“... das er an

den teuffel verbunden wehre”. Antoinette Bourignon und die Hexen’, Heimatkunde und Hei-
matgeschichte. Beilage der Ostfriesischen Nachrichten, Aurich 11 (1984), pp. 43-44.

179 Zie hoofdstuk 4.
180 Wanneer de jongen naar Lütetsburg gebracht werd, is niet duidelijk. Poiret, die hem moest

onderrichten, verbleef vanaf oktober 1678 tot eind november 1679 in Amsterdam. Hans
Schmeuser jr. zal dus waarschijnlijk pas tegen het einde van het jaar 1679 bij Bourignon zijn
komen wonen.

181 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 13: kopie brief (Hoog- en Nederduits) aan Schmeuser (Lütetsburg,
10-2-1680).

182 Dat moest haast wel in dezelfde periode zijn geweest als waarin Bourignon onaangekondigd
bezoek kreeg van de zuster van baron Knyphausen (december 1679). Zie ook XIV-2, brief 7
(20-5-1680) aan Chateauvieux, p. 60 (N).

183 Zie hoofdstuk 1.
184 XIV-2, brief 18 (13/23-9-1680), p. 128. Bourignon moet hier doelen op Hnd 8, 9-11, maar waarop

haar mededeling gebaseerd was dat Simon hiervoor geld wilde betalen, is niet duidelijk.
185 Ibidem.
186 Zie ook hoofdstuk 5.
187 XIV-2, brief 18 (13/23-9-1680), p. 128. Voor Blankaart (dr. Blancardus), zie bijlage D-1.
188 XIV-2, brief 8 (9-10-1680), p. 62 (N).
189 Geoffrey Scarre en John Callow, Witchcraft and magic in sixteenth- and seventeenth-century Europe

[1987] (2de herz. dr. Houndmills 2001), pp. 16-21.
190 Omgekeerd had Bourignon het niet begrepen op Margaretha Schmeuser. Al eerder had zij

zich in zeer negatieve termen over haar uitgelaten, zie XIX, brief 130 (23-2-1677), p. 470 (N).
191 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 13: kopie brief van Margaretha Krusen, weduwe, wonend in Ham-

burg op St. Nicolaes Kerkhof aan ‘Madame baronesse de Cnijphausen’ te Lütetsburg (16-7-
1680 o.s.).

192 Voor de samenstelling en de bevoegdheden van de senaat in Hamburg, zie Whaley, Religious
toleration, pp. 19-20. Voor het optreden van de senaat tegen Bourignon in 1677, zie hoofdstuk
4.

193 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 13: verhoor van Hans Hinrich Schmeuser (24-8-1680) opgetekend
door Hieronimus Hartwig Moller, stenograaf van het gerecht van Hamburg.

194 Poiret volgde in Geheele leven, pp. 547-549 in grote lijnen Bourignons versie. Hij sprak van
‘Duyvelse ongeregeltheden van haar Huys-genooten’ en van ‘een algemene t’samen-spannin-

‘ik moet spreken’

746



ge van alle de Tovenaars van de werelt’. Hij verwees naar de diefstallen en naar de plannen om
Bourignon te vermoorden, maar noemde nergens de naam van de jongen.

195 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 13: brief van Margaretha Krusen aan barones Knyphausen (16-7-
1680) en brief van Margaretha Schmeuser aan baron Knyphausen (17-8-1680).

196 X-2, brief 65 (december 1679) aan Knyphausen, p. 250.
197 UBA, Ms III A 32 l (Hamburg, 5-9-1680). Tiellens tekende hierop het volgende aan: ‘Hendrik

Schmeuser 5 septemb. gekomen per een expresse. daerby hy onse Moeder waerschoud in wat
groot gevaer dat sy in Lutzb. is’. Vgl. ook NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 13: kopie schrijven van
burgemeesters en raad van de stad Hamburg aan baron Knyphausen (17-9-1680).

198 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 19.
199 ‘1680, 26 September: Tielens me vint dire que Mle A.B., Poiret et Ewoud de Lindt estoit parti’,

aldus een aantekening in de bewaard gebleven ‘Schreibkalender’ van Knyphausen (26-9-
1680), NSA, Dep. IV, III h 45. Vgl. NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 13: brief van Knyphausen (25-9-
1680), waarin hij meedeelt dat Bourignon op 11 september Lütetsburg verlaten had. De baron
wist niet waar zij zich nu bevond. Daarom droeg hij alle originele stukken die op haar zaak
betrekking hadden, over aan de rechter (‘Vogt’). Tiellens diende hiervan kopieën te krijgen.

200 XIX, brief 181 (29-7-1680) aan De Bragelongue, p. 622 (N); XIV-2, brief 8 (9-10-1680) aan Cha-
teauvieux, pp. 61-62 (N). In deze laatste brief maakte Bourignon van de twee toverijzaken één
groot complot dat barones Knyphausen met hulp van haar echtgenoot beraamd had.

201 XIX, brief 181 (29-7-1680), p. 622. Vgl. brief van Margaretha Krusen aan barones Knyphausen
(16-7-1680) waarin zij meedeelde dat zij Bourignon tweemaal een scheldbrief geschreven had,
zonder daarop antwoord te hebben ontvangen.

202 Zie bijv. XVIII-1, brief 27 (8-7-1673), p. 154 (over de vrouw van Aedes); XIX, brief 110 (3-2-1676)
aan Ortt, p. 399 (over belasteringen); X-2, brief 50 (15-6-1677) (over de vervolging in Ham-
burg); XIX, brief 152 (3-11-1677) aan Hase, pp. 547-549 (N) (over Volckers).

203 XIX, brief 152 (3-11-1677), p. 547 (N). Een paar jaar eerder had Bourignon Hase al eens gewaar-
schuwd voor Volckers omdat zij nog volgens haar natuur zou leven, zie XIX, brief 74 (7-1-
1675).

204 XIX, brief 182 (19/29-7-1680, Ms UBA), p. 629 (N).
205 XIX, brief 152 (3-11-1677), pp. 548-549 (N).
206 Zie hiervoor hoofdstuk 8.
207 Max Gluckman, ‘Gossip and scandal’, Current anthropology 4 (1963), pp. 307-316, aldaar 308.
208 Vgl. Sally Engle Merry, ‘Rethinking gossip and scandal’, in: Donald Black (red.), Toward a 

general theory of social control I: Fundamentals (Orlando etc. 1984), pp. 271-302; Deze werden
veelal gepersonifieerd door haar onwelvallige echtgenotes of andere vijanden, die haar of
haar volgelingen bedrogen of belasterden en daarmee het goddelijke werk ongedaan probeer-
den te maken.

209 Zie bijv. BLO, Add Ms A 97, f. 32r: brief van Franken aan Hase (25-6-1674) over ‘het leugenagh-
tigh aanbrengen van Reynier Jansen’; BLO Add Ms A 97, f. 86v (25/4-1/2-1675): onvrede over
Bourignon en De Lindt die Van Someren ventileert tegenover zijn vrouw, Hidde Roos Tjaards,
Maria Hase en Sikke Pieters; BLO, Add Ms A 97, f. 97r-98v (25-4-1676 o.s.): verwijzing naar in
het geheim geschreven brieven van Volckers aan Swammerdam; III-2, brief 27 (16-3-1677, Ms
BLO): Swammerdam die ‘son secret’ doorvertelt aan Ortt.

210 Vgl. voor het begrip identiteit, Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, p. 617.
211 Zie bijv. XVII-3, pp. 133-134 (F) [over De Labadie c.s.]; XIX, brief 67 (12/22-10-1674), p. 244 (N)

[over Rothe]; X-2, brief 34 (1-11-1674), p. 122 [over Rothe]; UBL, Ms BPL 246: brief van Bouri-
gnon aan Van Weijlandt (2-4-1678) [=XIX, brief 161]; XIX, brief 164 (19-11-1678), p. 579 (N).

212 BLO, Add Ms A 97, f. 167r-v (z.j. [tussen 1 en 8 juli 1675] aan J.C. Hase: ‘Car le Diable tache 
tousjours de detourner la bonne volonté, que les hommes ont d’imiter Jesus Christ, pas des
charitez indiscretes; comme est celle de s’engager en quelque emploij pour gagner de l’argent
afin de faire charité aux autres’. Zie ook BLO, Add Ms A 97, f. 73v (7/17-12-1674) aan dezelfde en
BLO, Add Ms A 97, f. 86v-87r (25/4-1/2-1675) aan dezelfde.

213 Zie bijv. IX-2, brief 2 (1-4-1674), p. 93 (N) en X-2, brief 31 (3-5-1674), p. 105.
214 Zie bijv. XIX, brief 111 (3-2-1676), pp. 401-402 (N); IX-2, brief 16 (26-11-1676), pp. 255-257 (N); XIX,

brief 154 (28-12-1677), p. 556 (N); XIV-2, brief 18 (13/23-9-1680), p. 124 (N). Vgl. hoofdstuk 14.

noten hoofdstuk 16

747



215 Zie bijv. X-2, brief 40 (23-2-1677) aan De Lindt en Van de Velde, pp. 156-157: ‘Vous ne devez si
bonnement avoir opinion de ceux qui estiment mes écrits ou desirent de me parler, puis
qu’ils peuvent faire cela à mauvaise fin, ou pour nous surprendre’.

216 XIX, brief 172 (7-8-1679) aan De Lindt en Poiret, p. 607 (N).
217 Zie ook III-2, brief 41 (17-9-1679) aan Poiret, p. 196.
218 XIX, brief 172 (7-8-1679) aan De Lindt en Poiret, p. 607 (N).
219 IX-2, brief 13 (23-8-1676), p. 193 (N). Zie ook IX-2, brief 10 (1675) aan een ‘kind Gods’, pp. 172-

175 (N); IX-2, brief 5 (9-3-1677) aan Tiellens, pp. 117-119 (N).
220 III-2, brief 51 (17-7-1679, Ms UBA). De betreffende passage is niet in druk verschenen.
221 Zie voor soortgelijke problemen ook XIX, brief 152 (3-11-1677) aan J.C. Hase, p. 549 (N) (over 

Scheffer).
222 Zie buiten de in dit hoofdstuk genoemde voorbeelden ook VIII-4, brief 16 (21-9-1677), p. 85

(over de twijfels die Scheffer en Poiret geuit hadden).
223 Frijhoff, ‘Media en sociaal-culturele verandering’, p. 8.
224 Mogelijk speelde iets dergelijks in 1680 toen De Lindt bij akte van 10 september uit de ‘socië-

teit van ware christenen’ verjaagd werd. Hij zou zich in ieder geval kort na Bourignons dood
uitgeven voor ‘prophete gods’, zie hoofdstuk 17.

225 Zie voor hun lotgevallen, bijlage D-1.
226 Ibidem.
227 Zie o.a. NSA, Dep. IV, III h 33 ‘Cabalistica’ (‘Goldmacherei’, ‘Chemie’, ‘Visionäres’ etc.) uit de

papieren van Dodo II zu Inn- und Knyphausen, Dep. IV, III h 45, ‘Schreibkalender’, 1689-1696.
Zie ook Schneider, ‘Der radikale Pietismus im 17. Jahrhundert’, in: Brecht (red.), Geschichte des
Pietismus I, pp. 404, 429. Zie voor Leade, hoofdstuk 18.

228 Zie voor hun adellijke levensstijl, Postma, Nijenrode, pp. 32-38. De Ortts lieten zich portrette-
ren door bekende schilders, voerden een wapen en beschikten over een enorme stoeterij.

229 Zie KB, Ms 128 G 6, f. 102v-111v: brieven van Willem Deurhoff uit de periode 1694-1703 (hier-
onder twee aan ‘Jan Oort en zijn vrouw’ (28-9-1700 en 19-10-1700). Zie voor Deurhoff, BWPGN
II, pp. 455-460; BLGNP IV, pp. 116-117; A.C. Fix, ‘Willem Deurhoff (1650-1717): merchant and
philosopher’, Documentatieblad werkgroep Sassen. Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland I
(1990), pp. 153-164 en M.R. Velema, Ketters en verlichters. De invloed van het spinozisme op de Verlich-
ting in gereformeerd Nederland (diss. Vrije Universiteit Amsterdam 1999), pp. 87-97.

hoofdstuk 17

1 Zie hoofdstuk 4.
2 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 251-252 (Duitse versie). Van der Does, Antoinette Bouri-

gnon, pp. 106-107, noot 75 (Franse versie).
3 Vgl. hoofdstuk 14.
4 Pierre Poiret, La paix des bonnes ames dans tout les partis du christianisme, sur les matiéres de religion, et

en particuliérement sur l’eucaristie (Amsterdam: Theodore [Dirk] Boeteman, 1687), p. 211. Poiret
reageerde met dit geschrift op Pierre Jurieus Lettres Pastorales 11 (1687). Zie voor de polemiek
tussen beide hugenoten, F.R.J. Knetsch, ‘Pierre Poiret und sein Streit mit Pierre Jurieu über
das Verhalten der Opfer der Zwangsbekehrungen in Frankreich nach der Aufhebung des
Edikts von Nantes’, in: J. van den Berg en J.P. van Dooren (red.), Pietismus und Reveil (Leiden
1978), pp. 182-191.

5 GAA, PA 612, nr. 586: afschrift akte van verjaging (10-9-1680). Vgl. het opschrift van XIX, brief
163 (29-10-1678) aan De Lindt: ‘A une personne pleine d’hypocrisie et de présomption qui fut
ensuite decouverte et chassée’.

6 Zie GAA, PA 612, nr. 586: brief van Tiellens aan Lenert (Leendert) Jans(s)en van Loon (Amster-
dam, 13-5-1681).

7 KB, Ms 78 C 44, f. 71-72: geautoriseerde kopie notariële getuigenis van Ewoud de Lindt,
Amsterdam 18-12-1680.

8 GAA, PA 612, nr. 586: brief van Tiellens aan Jansen van Loon (Amsterdam, 13-5-1681): ‘Wy laten
ul ook weten dat Ewoud de Lind niet meer by ons is, om syn quaat comportement, waer van
wy syn hand en ondertekening hebben, daerby hy beleyd niet waerdig te wesen van in ons
geselschap langer te zijn’.
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9 XIX, brief 174 (11-12-1679, Ms UBA) aan Hase: ‘je ne vous tiendray d’avantage aupres de moy, si
vous ne voulés vous exercer en la vertu et mortification de v[ot]re nature corrompüe’. Wat
haar betreft mocht Hase, als hij dat wilde, in dienst treden van Ortt.

10 XIX, brief 182 (19/29-7-1680, Ms UBA) aan Boeteman, p. 629 (N).
11 Ik vermoed dat Johan Conrad Hase tijdens zijn verblijf op Nijenrode zijn naam veranderde in

‘Johan de Haas’. Deze Johan de Haas was later schout van Breukelen, zie UA, NA U 144 a 2, nr.
206 (not. J. Woertman, Utrecht): testament van Johan de Haas, 8-4-1713 (de handtekening van
J. De Haas vertoont duidelijk gelijkenissen met die van J.C. Hase). De Haas (Hase?) stond
evenals het echtpaar Ortt-Pergens rond 1700 in contact met Willem Deurhoff, zie KB, Ms 128
G 6, f. 102v-111v: brieven van Willem Deurhoff uit de periode 1694-1703 (hieronder twee aan
‘J. de Haas’, 19-8-1701 en 31-8-1701). Vgl. hoofdstuk 16, noot 229.

12 Zie voor hem hoofdstuk 11, 16 en bijlage D-1.
13 ADN, Série B-1, Parlement de Flandres te Douai, 8 B 3824, nr. 11: kopie getuigenis van François

de Bragelongue, Osnabrück, 3-1-1681 [niet 1680] (vert. uit het Duits; not. Joannes Gerardus
Schlaet). Vgl. Poiret, Geheele leven, p. 564, die bericht dat een ‘persoon van aansien’ haar de laat-
ste eer bewees en op de door haar verkozen wijze begroef. In tegenstelling tot wat Chevallier,
Pierre Poiret, p. 61, noot 69 stelt, was het dus niet Poiret die de begrafenis regelde. Vgl. ook de
in noot 7 genoemde notariële getuigenis van De Lindt, Amsterdam 18-12-1680.

14 Zo legde De Bragelongue namens Tiellens, Van de Velde, De Lindt en Poiret op 3-1-1681 te
Osnabrück een notariële verklaring af met het oog op de afwikkeling van de erfenis van
Bourignon (zie vorige noot). In 1682 reisde hij in verband met deze zaak zelfs naar Rijsel, zie
NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 17 (memorandum, d.d. augustus 1682, van baron Knyphausen
voor madame Sollier [Marie Martine Bourignon, een halfzuster van Antoinette Bourignon,
MdB]).

15 Nog tot 1732 zouden de labadisten in Wieuwerd een gemeenschap blijven vormen. Toen was
de groep vrijwel geheel uitgestorven en verlieten de laatste bewoners Walta-state, zie Saxby,
Quest for the New Jerusalem, p. 327.

16 [Poiret], Vie continuée, p. 481.
17 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 12: afschrift van Bourignons testament (met daarachter de Duitse

vertaling), Lütetsburg, 17-10-1679 (op 10-11-1679 ‘ten protocolle’ getekend). Vgl. Van der Linde,
Antoinette Bourignon, pp. 284-285. Van wiens hand (een volgeling?, de notaris?) het duidelijk
minder correcte Frans was, is niet bekend.

18 In haar kring werden hiervoor ook de volgende codewoorden gebruikt: ‘den dienst Gods’ of
‘un oeuvre de Dieu’. Vgl. XII, getuigenis 54, pp. 216-217 (N): Extract uit den 5. Brief van Rey-
nier Jansen aan Bourignon (Amsterdam, 21-11-1671); XIX, brief 30 (4/14-1-1672), p. 85 (N): ‘Het
[drukken, MdB] is een Werk van God, waar aan een yder kan helpen naar sijn Gods-dienstig-
heyt’; XVIII-1, brief 26 (30-8-1672), pp. 148-150; XV-1 (1-4-1674), p. 70 (N); XIX, brief 129 (13-2-
1677) aan Bode, p. 392 (F): ‘accomplir la volonté de Dieu’ en ‘un employ si salutaire’; BLO, Add
Ms A 97, f. 140vv (20-4-1677): ‘contribuer a l’accomplissement de la volonté de dieu’.

19 Zie hoofdstuk 7.
20 Tiellens had dat al in 1679 gedaan. Van de Velde volgde in 1681. Eind 1679 was de telling van

Tiellens’ rekening in het grootboek fl. 8000,–. In de eerste helft van 1680 liep dit bedrag op
tot fl. 16.000,–. Eind 1680 bedroeg het fl. 15.000,– en begin 1681 fl. 12.000,–, zie Lievense-
Pelser, ‘Remonstranten’, p. 214, die de cijfers ontleende aan GAA, archief Wisselbank, groot-
boeken.

21 GAA, PA 612, nr. 586: adressering brief van Jansen van Loon (Frederikstad, 23-10-1681) aan Van
de Velde; Jurgen Jurgens aan Van de Velde (Tönning, 16-9-1683). Vgl. de (onjuiste?) adressering
op de brieven van Joan Biedendorff aan Van de Velde (1681-1684): ‘op de westzijde van de Prin-
cegracht recht over de Elandsstraat’. Vgl. voor de samenstelling van de huishouding, GAA, PA
612, nr. 586: brieven van dr. Johan Volrad Kettler (Kettelaer), ambtman in Berum in Oost-
Friesland, aan Van de Velde (Hage, 14/24-8-1683; 7/17-9-1683; 21/31-10-1683).

22 Serrarius’ adres luidde eveneens ‘Prinsengracht bij brouwerij het Rode Hert’, zie Van der Wall,
Mystieke chiliast, pp. 689-690, noot 10. Volgens de acta van de gereformeerde kerkenraad von-
den op die locatie in oktober 1660 vergaderingen plaats van de ‘boreelisten’, zie Evenhuis, Ook
dat was Amsterdam III, p. 316.
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23 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 12.
24 NSA, Rep. 4, B IV, W 33. De akte passeerde op 21-12-1680 voor notaris Hendrick Outgers, waar-

na registratie volgde in het Amsterdamse schepenenminuutregister, f. 66.
25 GAA, PA 612, nr. 586. Uit de naar de zaakwaarnemer in Oost-Friesland gestuurde stukken

blijkt dat De Lindt en Van de Velde op 26-1-1681 een verklaring ondertekenden dat de gelden
die in Oost-Friesland waren uitgezet, aan Tiellens toebehoorden. Zie ook de akte van afstand
(8-3-1681) door ‘Broeder van de Velde. van alle de gelde in Oost-vriesland uijtgeset’.

26 Zie bijv. GAA, PA 612, nr. 586: ‘Copy Memorie van Obligaties, en andre papieren’, door Tiel-
lens achtergelaten bij en toegezonden aan dr. Johan Volrad Kettler; GAA, NA 3941, 78 (18-12-
1680); GAA, PA 612, nr. 586: correspondentie Tiellens/Van de Velde en Jansen van Loon
(Amsterdam, 13-5-1681), (Frederikstad, 11-9-1681) en (Frederikstad, 25-9-1681). Lenert (Leen-
dert) Jansen van Loon (overl. in 1689, begr. op het remonstrantse kerkhof te Frederikstad) was
doopsgezind, zie Dollinger, Geschichte der Mennoniten, p. 39.

27 GAA, NA 3255/166, notaris Outgers (27-9-1681): procuratie van Van de Velde op Poiret om de
landerijen in Holstein te administreren; GAA, PA 612, nr. 586: brief van Jansen van Loon aan
Van de Velde (Frederikstad, 23-10-1681), waaruit blijkt dat Poiret drie dagen daarvoor Frede-
rikstad had aangedaan en vandaar via Husum naar Noordstrand was doorgereisd. In de win-
ter van 1682 keerde hij terug van zijn tweede reis. Onderweg, tussen Hamburg en Osnabrück,
kantelde de koets, waarbij Poiret zijn arm brak, zie ‘Vita’, § 30, p. 16 en Chevallier, Pierre Poiret,
p. 65.

28 GAA, PA 612, nr. 586: eigenhandig geschreven testament van 11-12-1680, op 21-12-1680 gecon-
firmeerd door notaris N. Brouwer. Zie voor de precieze bepalingen, bijlage D-1.

29 Het ongeopende, verzegelde, origineel berust in GAA, PA 612, nr. 586.
30 GAA, PA 612, nr. 586: kopie testament (29-8-1681). Omdat Tiellens op dat moment ‘ziekelijk

van lichaam’ was, moest de notaris bij hem thuis komen.
31 In haar laatste testament had Bourignon vastgelegd dat al haar goederen afkomstig waren uit

de erfenis van haar overleden moeder en dat zij niets van haar vader had geërfd. Daarom voel-
de zij zich niet verplicht om de kinderen uit diens tweede huwelijk, haar halfzusters en -
broer, enig goed na te laten. Zie voor hun aanspraken, NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 17: kopie
brief van madame Sollier [die als gevolmachtigde optrad, MdB] aan baron Knyphausen (22-10-
1681). Zij schatte dat het om een bedrag van 50 à 60.000 Tournooise ponden ging; GAA, PA
614, nr. 586: brief van Kettler aan Van de Velde (Hage, 17/27-4-1682).

32 Knyphausen beriep zich op de diverse financiële transacties die tijdens Bourignons verblijf
tussen hem en haar hadden plaatsgevonden, zie NSA, Rep. 4, B IV, W 31, f. 13, 399-401. Vgl.
NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 20: brief van Cruijspenning aan Knyphausen (Amsterdam, 5-3-
1689). Vgl. Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 224-225.

33 ‘Antoinette Bourignon und ihr Nachlass’, Jahrbüchlein zur Unterhaltung und zum Nutzen, zunächst
für Ostfriesland und Harlingerland 7 (1841), pp. 76-81, aldaar p. 78.

34 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 17: brief van Knyphausen aan Sollier (3-6-1682 o.s.). Zie voor verde-
re details, Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 253-254.

35 NSA, Dep. IV, II a 7, omslag 17: kopie brief van Sollier aan Knyphausen (Lille, 22-10-1681). Hier-
uit blijkt dat de baron uit eigener beweging contact gezocht had met de familie in Rijsel;
GAA, PA 612, nr. 586: brief van Kettler aan Van de Velde (Hage, 17/27-4-1682); NSA, Dep. IV, II a
7, omslag 17: Memorandum van Knyphausen voor Sollier (augustus 1682); brief van Knyp-
hausen aan Sollier (3-6-1682 o.s.) [informeert haar over het besluit van de vorstin van Oost-
Friesland om Bourignon en de haren tot ketters te verklaren en deelt mee dat ‘Mr Tiellens’
(=de gevolmachtigde van de familie Tiellens=Velters?) daarmee instemt omdat het zijn proces
tegen Van de Velde ten goede komt. De familie Tiellens zou nu de goederen in Holland aan
Van de Velde kunnen onttrekken]. Op verzoek van madame Sollier had Gilles de Vendeville,
regent van het Hôpital de Notre-Dame des Sept Douleurs in Rijsel, per brief van 28-3-1682 Knyp-
hausen geïnformeerd over zijn visie op Bourignons nalatenschap (naar aanleiding van haar
donaties aan het gasthuis in 1670 en 1671). Vgl. ook Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp.
254-257.

36 Erven aan de zijde van de familie Tiellens waren: Johans zusters Anna (overl. in dec. 1681) en
Sara (overl. in 1694) en de kinderen van zijn broer Michiel (overl. in 1679): Elisabeth, Joan,
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Catharina, Sara en Anna. Catharina, gehuwd met Jeronimus Velters, was in 1680 overleden,
waardoor haar erfdeel naar hun zoontje ging. Sara Tiellens sr. verkocht na het overlijden van
haar zuster Anna haar erfdeel aan de vier oudste kinderen van haar broer Michiel.

37 GAA, PA 612 nr. 586. De dagvaarding vervolgt: ‘heeft gemaakt een pretense testamentaire dis-
positie van dato den 29 Augustus 1681, waarbij hij na weghmakinge van eenige Legaten als
sijne eenige en Universele Erfgenaemen heeft geinstitueert den voornoemde Volckert van de
Velde hem althans onthoudende tot Amsterdam, die dan ook de gemelte Joan Tiellens zijnde
komen te overlijden heeft onderstaan hem selven te stellen in possessie van de goederen bij
den gemelten Joan Tiellens nagelaten, hetwelk alsoo niet en behoort; maar de nalatenschap
van de selve Joan Tiellens, moet werden genooten bij sijne naaste vrienden ende Erfgenamen
ab intestato, vermits het voorsz pretense Testament omme redenen nu gemelt, naar rechten
moet gehouden werden voor t’eenemaal invalide en krachteloos’.

38 Het navolgende vormt tevens een belangrijke aanvulling op Van der Linde, Antoinette Bouri-
gnon, pp. 251-260, die in zijn gedetailleerde verslag van de verwikkelingen rond de erfenissen
van Bourignon en Tiellens alleen de diverse partijen in Oost-Friesland volgt. Van Van de Velde
kon hij geen enkel spoor meer vinden (zie pp. 253, 258).

39 GAA, PA 612, nr. 586: brief van Tiellens aan Jansen van Loon (Amsterdam, 13-5-1681).
40 GAA, PA 612, nr. 586: brief van Jansen van Loon aan Tiellens en Van de Velde (Frederikstad,

29-6-1681).
41 GAA, PA 612, nr. 586: brief van Jansen van Loon aan Tiellens en Van de Velde (Frederikstad, 11-

9-1681): ‘weegen Ewoud. hebbe niets meer vernoomen, also hy hem op Noortstrandt op hout’.
42 GAA, PA 2, nr. 3: brief van Velters aan De Lindt (19-12-1681). Zie ook GAA, NA 32255/166 (27-9-

1681): procuratie van Van de Velde op Poiret om de landerijen in Holstein te administreren.
43 GAA, PA 612, nr. 586. Poiret vervaardigde een Franstalig afschrift van de getuigenverklaring.
44 GAA, PA 612, nr. 586. Zie voor de gebroeders Boeteman en Jacob Tergouw, bijlage D-1.
45 GAA, PA 612, nr. 586. Schrader en Bode verschenen op 9-4-1683 voor Outgers. De overigen,

vijftien personen in totaal, hadden op 2-4-1683 een getuigenis voor hem afgelegd.
46 Lievense-Pelser, ‘Remonstranten’, pp. 217, 219. Op 16-8-1686 kregen Velters cum suis een vol-

macht van Kettler om hun zaken in Oost-Friesland te regelen, waarna zij konden beginnen
met het innen van de op naam van Bourignon en Tiellens uitstaande gelden in Oost-Fries-
land, zie NSA, Rep. 4, B IV, W 31, f. 109r-111r: schrijven van ‘de burgemeesters en regeerders der
stad Amsterdam’ aan Christine Charlotte, regentes van Oost-Friesland (23-11-1686) en schrij-
ven van ‘de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden’ aan dezelfde (Den Haag, 10-1-1687).
In augustus 1687 kwam er een vergelijk tot stand tussen de familie Tiellens en de vorstin van
Oost-Friesland. Op 27-12-1686 werd het beslag op de erfenis opgeheven. Kettler sloot de zaak
op 21-8-1687 af, zie ‘Antoinette von Bourignon und ihr Nachlass’, pp. 80-81 en NSA, Rep. 4, B
IV, W 31, f. 116r-118r en 136-137.

47 NSA, Rep. 4, B IV, W 31, f. 380r-v en Dep. IV, II a 7, omslag 23 (brief van J. Tiellens aan Knyp-
hausen jr. (Amsterdam, 28-10-1710). Voor nadere details, zie ook Van der Linde, Antoinette
Bourignon, pp. 256-257.

48 Toen Bourignon overleed, was hij 34 jaar oud. Zie voor de ervaring die hij al voor haar dood
had opgedaan met het redigeren en persklaar maken van haar geschriften, hoofdstuk 7.

49 Zie ook bijlage III-a en III-b.
50 Zie bijvoorbeeld de inconsequente spelling en de fouten in de titelbeschrijvingen van La

lumiere nee en tenebres (1669-1672) die bij de herdruk in 1684 gecorrigeerd zijn. Vgl. ook de eer-
ste en de tweede druk van L’innocence reconnue, waarbij de met de hand gecorrigeerde gedrukte
tekst uit 1669 als kopij diende voor de tweede druk in 1684, zie UBVU, handschriftenverzame-
ling 91, XV. 00114.

51 Een mooi voorbeeld is de Franse editie van Bourignons geschrift tegen de quakers, dat in 1682
verscheen. In het originele manuscript en in de Nederlandse editie (1672) ontbreken para-
graaftitels. Op vergelijkbare wijze bewerkte Poiret waarschijnlijk ook de twee autobiografi-
sche geschriften die Bourignon had nagelaten.

52 Poiret kon hiervoor ten dele gebruikmaken van vertalingen die al voor Bourignons dood
gereed gekomen waren. Het is echter niet zo dat hij na 1680 nog gebruik maakte van de dien-
sten van De Lindt en Hase, zoals Chevallier, Pierre Poiret, p. 64, noot 4 stelt onder verwijzing

noten hoofdstuk 17

751



naar de door Van der Does samengestelde bibliografie van Bourignons werken. Deze is in
hoge mate onbetrouwbaar, zeker waar het gaat om de toeschrijvingen van de vertalingen, zie
bijlage A-1.

53 GAA, PA 612, 586: brief van Heinrich Schmeuser (26-2-1685) aan de regenten van het Aalmoe-
zeniersweeshuis en diakenenen van de remonstrantse gemeente te Amsterdam. Hij verklaart
hierin dat hij in opdracht van Van de Velde vier traktaten van Bourignon in het Duits vertaald
heeft en hiervoor een bedrag van 142 R[rijksdaalders] 7 S [stuivers] ontvangen heeft.

54 In afl. 17 van de door Janssonius van Waesberge uitgegeven Catalogus librorum novissime impres-
sorum (Amsterdam 1684) adverteerden Arentsz. en Rieuwertsz. met hun catalogi van Bouri-
gnons Franse, Nederlandse en Duitse werken. Hierin kondigden zij negen nieuwe Neder-
landse en negen Duitse uitgaven aan. Bovendien moesten toen twee van de zogenaamd reeds
gepubliceerde Duitse werken, nog uitkomen. Uiteindelijk zouden echter nog slechts twee
Nederlandse en vijf Duitse edities (waaronder Das Leben der Jungfrau A. B. in 2 dln. en Widerkrist
in 3 dln.) verschijnen, zie bijlage III-a. Vgl. UBVU, handschriftenverzameling 91, XV.00115:
oeuvrecatalogi van Bourignon, 1681-1686.

55 In het schematisch overzicht in bijlage III-a is te zien welke werken onvertaald bleven.
56 X-1, [niet ondertekend] ‘Avis’ (.)5v-[(.)6r]. Vgl. voor Burchardus, hoofdstuk 4.
57 De opdracht was door Bourignon geconcipieerd. Naar alle waarschijnlijkheid had zij deze

geschreven voor de Duitse editie van ‘La pierre de touche’, die in 1676, zonder opdracht aan
Christiaan V, in druk verscheen. Poiret bewerkte de dedicatie en schrapte de volgende zinsne-
de: ‘l’on ait mal-traitté l’un de mes amis, appellé Jean Conrad Hase’, zie UBA, Ms V G 5 c, f.
21v.

58 Vgl. hiervoor hoofdstuk 1.
59 Zie voor een volledig overzicht van het totaal aantal uitgaven per jaar, bijlage III-b.
60 Gelet op de vanaf 1687 door Bourignon gehanteerde oplagecijfers van 500 stuks voor de Duit-

se edities en 1000 voor de Nederlandse en Franse kan voor de postume uitgaven worden uit-
gegaan van een gemiddelde van 750 stuks. Dat de oplagecijfers hoog geweest moeten zijn,
kan indirect worden afgeleid uit het besluit om tot tweemaal toe, in 1686 en 1717, de onver-
kochte exemplaren van Bourignons werken gebundeld en integraal uit te laten geven door
een gerenommeerde uitgever. Ongetwijfeld is het aan deze voor een specialistische, groepsge-
bonden uitgave hoge oplagecijfers te danken dat er een opvallend groot aantal exemplaren
van Bourignons werken is overgeleverd (zie voor de vindplaatsen bijlage A-1).

61 In bijlage A-2 is een chronologisch overzicht van de tussen 1681 en 1685 verschenen werken
van Bourignon opgenomen. Hierin heb ik, voor zover ik dat heb kunnen achterhalen, aange-
geven welke geschriften door Cunradus en welke door Boeteman gedrukt zijn. Mogelijk
maakte Poiret ook nog gebruik van de diensten van Pieter Timmers (zie hoofdstuk 7 en bijla-
ge A-1).

62 Bij Von Sand(e) (Koburg, ? - Frankfurt?, 5-9-1691) verschenen tussen 1662 en 1689 82 uitgaven,
zie Benzing, ‘Die deutschen Verleger’, k. 1252. Tot deze werken behoorden o.a. de herziene
editie van Jacob Boehme, Miroir temporel de l’eternité (1669; uit het Duits vertaald door Jean
Maclé [zie Werner Buddecke, Die Jakob Böhme-Ausgaben. Ein beschreibendes Verzeichnis II
(Göttingen 1957), p. 191] en Michael Maier, D. Viridarium Chymicum, das ist: Chymisches Lust-Gärt-
lein (1688) [zie 5000 Years of Gnosis, 36b, p. 151].

63 Van der Linde, Antoinette Bourignon, p. 214 meende dat Poiret Bourignon hiermee geen dienst
bewees, ja zelfs dat hij de verbreiding van haar werk mogelijkerwijs verhinderde door haar
uitgaven te belasten met ‘allerlei trockenen, langweiligen Einleitungen und albernen Ab-
schweifungen’. Dit oordeel is voor rekening van Van der Linde. Het is niet gebaseerd op recep-
tie-onderzoek.

64 X-1, ‘Avis’, [(.)6v]. Vgl. voor Hobbes’ filosofisch radicalisme, Jonathan I. Israel, Radical Enlighten-
ment. Philosophy and the making of modernity 1650-1750 [2001] (paperbackeditie Oxford 2002), pp.
601-602, 623-624, 632-633, 697-698.

65 De titel van de Nederlandse editie uit 1672 luidde: Advertissement, van Anthoinette Bourignon,
Geschreven aen alle menschen die het aengaan mag. Tegen de Secte der Quakers. In de Franse editie
werd dit: Avertissement d’Antoinette Bourignon, Addressé au Peuple contre la Secte des Trembleurs, où
sont solidement découverts & établis Les fondemens de l’Authorité & de la Puissance de toutes sortes de
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Superieurs dans l’Etat Ecclesiastique, le Politique, & l’Oeconomique; les Devoirs de toutes sortes de sujets;
les Principes des bonnes moeurs, des bonnes loix, & des coûtumes loüables de la société humaine, de plus les
Principes, les Moyens & les Marques de la vraye Religion Chrétienne, laquelle consiste en la vraye renais-
sance spirituelle dans l’Esprit de Jesus Christ.

66 Een ‘int swart’ ingebonden exemplaar van dit werk werd in oktober 1684 door Kettler,
namens Van de Velde, aangeboden aan de regentes-vorstin van Oost-Friesland, zie GAA, PA
612, nr. 586: brief d.d. 29-10-1683 (o.s.) van Kettler aan Van de Velde. Ongetwijfeld hoopte hij
dat prinses Christine Charlotte na lezing van dit werk haar oordeel over de vermeende kette-
rij van Bourignon zou herzien.

67 Zie hiervoor ook hoofdstuk 18. Vgl. voor voorbeelden in het rooms-katholieke (Zuid-)Neder-
landse milieu in die tijd, Heribertus Rosweydus, Het leven der H. H. Maeghden die van Christus
tyden tot dese eeuwe in den salighen staet der suyverheyt in de werelt gheleeft hebben [...] (Antwerpen
1626). Hierin was onder andere de vita van de Spaanse geestelijke maagd Luisa de Carvajal y
Mendoza opgenomen (waarvan in 1649 een zelfstandige uitgave verscheen). Zes jaar na het
overlijden van de Roermondse geestelijke dochter Johanna van Randenraedt (1610-1684) ver-
scheen haar biografie onder de titel Kort Begryp des levens ende der deughden van de weerdighe Joan-
na van Randenraedt (Antwerpen 1690). Auteur was Daniël Huysmans s.j., die hiervoor waar-
schijnlijk putte uit de twee spirituele autobiografieën die Van Randenraedt zelf geschreven
had, zie Monteiro, Geestelijke maagden, pp. 127-128 en 228-229.

68 Zie bijlage III-a.
69 Catalogi cujuscunque facultatis linguae librorum, in Germania, Gallia, Italia, Anglia & Belgio, &c. Novis-

simè Impressorum afl. 17 (Amsterdam: Janssonius van Waesberge, 1684) [bestrijkt tweede half-
jaar van 1683], pp. 21-27 (Frans), pp. 38-43 (Nederduits), pp. 49-56 (Hoogduits). Zie ook Gros-
heide, ‘Aankondiging van nieuwe uitgaven’, p. 461.

70 KBK, Ms Thott 1208b 4o (4-4-1685). Bayle plaatste diezelfde maand een artikel van Poiret over
Bourignon in zijn Nouvelles de la République des lettres. Vgl. voor de betrekkingen tussen Poiret
en Bayle, Chevallier, Pierre Poiret, pp. 66, 120-121, 124-125, 170-172.

71 Ibidem, p. 24. Johann Rudolph Wetstein (1614-1684) was in oktober 1643 in het huwelijk getre-
den met Margaretha Häslin (1627-1684). Het echtpaar kreeg in totaal zestien kinderen. Poiret
onderhield later ook zeer nauwe vriendschapsbanden met een van de jongere zonen uit het
gezin, Johann Lukas Wetstein (1663-1744).

72 Johann Heinrich Wetstein (Basel, 15-3-1649 – Amsterdam, 4-4-1726, begr. Oude Lutherse Kerk,
9-4-1726) was de vijfde zoon (de tweede die bleef leven). Hij werd lid van de Waalse gemeente
te Amsterdam (6-12-1671, met attestatie van Genève, 20-8-1669), zie Van Eeghen, Amsterdamse
boekhandel IV, p. 169. Johann Lucas Wetstein kwam later ook naar Amsterdam en werkte in
1698 in de boekhandel van zijn broer. Hij werd eveneens lid van de Waalse gemeente.

73 Zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel IV, pp. 169-173. Hij trad in 1678 in het huwelijk met
Agata Ernsthuys (Amsterdam 1649/50-1695), dochter van Judith Veselaer en de koopman Ger-
rit Thomasz. Eernst(huys). Na haar dood hertrouwde hij in 1701 met Cornelia Knijff, weduwe
van Abraham van Someren, boekverkoper. Zie voor hem ook Kleerkooper en Van Stockum, De
boekhandel te Amsterdam II, pp. 903-1001 en A.C. Kruseman, Aanteekeningen betreffende den boek-
handel van Noord-Nederland in de 17de en 18de eeuw (Amsterdam 1893), pp. 529-533.

74 Vgl. brief van Jean Leclerc aan Pierre Bayle (8-6-1684): ‘C’est un fort honnête homme et qui
entend aussi bien son métier qu’aucun libraire d’Hollande’, geciteerd door Van Eeghen,
Amsterdamse boekhandel IV, p. 169, uit Gigas I, 453. Van 1676 tot in het begin van de 18de eeuw
verscheen een groot aantal uitgaven met zijn naam (impressum ‘(J.) Henr. Wetstenius’ / ‘chez
Henry Wetstein’, vanaf 1698 meestal ‘Ex officina Wetsteniana’).

75 Vgl. de fondscatalogi waarvan Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel IV, p. 172 melding maakt:
Catalogus librorum aliquot mysticorum, qui in bibliopolio Wetsteniano prostant (2 pp.) met uitgaven in
het Latijn en het Frans, opgenomen achterin Constantinus de Barbanson, Verae theologiae
mysticae compendium sive amoris divini occultae semitae (1698). Dezelfde catalogus, maar dan nog
iets uitgebreider, is te vinden in Baltasar Köpke, Dialogus de templo Salomonis (1698). Zie voor
Wetsteins uitgave van stichtelijke werkjes, zijn briefwisseling uit 1706 met de predikant
J. Goethals, waaruit Kruseman, Aanteekeningen, pp. 529-533 citeert.

76 Vgl. voor Leade, hoofdstuk 18.
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77 Zie voor een schematisch overzicht van deze werken, bijlage III-a.
78 KBK, Ms Thott 1208c, 4o (14-3-1686). Bayle kondigde terstond in Nouvelles de la Republique des

Lettres (maart 1686) onder ‘Livres nouveaux’ de publicatie van Bourignons Oeuvres aan.
79 Het eerste deel van Toutes les oeuvres dat de Houghton Library (Harvard University, Cambridge)

bezit, is tot nu toe het enige exemplaar waarin ik dit ‘Avis’ heb aangetroffen. Het voorbericht
is niet ondertekend, maar moet door Poiret zijn geschreven.

80 Ibidem, a3v.
81 Zie over hem, A.F.W. Beste, ‘Hans Engelbrecht. Ein Beitrag zur Geschichte der Mystik des 17.

Jahrhunderts’, Zeitschrift für die historische Theologie 14 (1844), pp. 122-155; NDB IV, p. 511.
82 Het vervolg van de titel luidt: laquelle Moy Jean Engelbert [sic], de Bronswic, ay vûe de mes yeux & veil-

lant, êtant à Winsem, au païs de Lunebourg, L’an 1625. Ecrite pour une seconde fois à Embden, l’an 1640.
par l’Autheur mesme, en Allemand, Et Traduite en François pour l’edification des ames qui cherchent Dieu
(8o, (36), 124 pp). Het Duitse origineel was waarschijnlijk in 1641 gepubliceerd. Al in 1645 ver-
scheen er een Nederlandse vertaling (Van der Wulp 2760). Zie voor de verschillende edities,
hoofdstuk 6 van de dissertatie van Jürgen Beyer, die zo vriendelijk was mij een deel van zijn
werkbibliografie toe te sturen.

83 Vgl. Pierre Poiret, Théologie réelle (Amsterdam 1700), ‘Lettre sur les Auteurs Mystiques’, § 8
(‘Character simplicitatis’), p. 47 (Duitse vertaling in Wieser, Peter Poiret, pp. 212-213).

84 Zie de oeuvrecatalogus van Bourignons Nederlandstalige werken, opgenomen in Kleerkooper
en Van Stockum II, De boekhandel te Amsterdam II, p. 905: ‘Zijn te vinden tot Amsterdam bij
Hendrik Wetstein, Boekverkooper in de Kalverstraet. 1686.’ Een door Poiret van aantekenin-
gen voorzien exemplaar van deze catalogus bevindt zich in de handschriftenverzameling van
UBVU, XV. 00115.

85 De Utrechtse universiteitsbibliotheek (UBU) bezit een aantal delen uit deze reeks. De betref-
fende banden zijn op identieke wijze ingebonden en op de rug voorzien van de genoemde
titel. Vgl. Bibliotheca Furliana, sive Catalogus Librorum (Rotterdam 1714), nr. 291 (10 dln., Amster-
dam 1683). Het jaartal 1683 verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar het oorspronkelijke jaar
van uitgave van het werk dat (analoog aan de integrale Franse heruitgave) als deel I in de
reeks is opgenomen: Het leven van Juffr. Antoinette Bourignon.

86 Zo werd bijvoorbeeld de in 1680 in Oost-Friesland achtergebleven voorraad ongebonden en
gebonden boeken van Bourignon tussen 1681 en 1684 in verschillende partijen naar Tiellens
en Van de Velde in Amsterdam verzonden, zie GAA, PA 612, nr. 586: brieven van Kettler aan
Van de Velde, d.d. 14/24-8-1683, 7/17-9-1683, 21/31-10-1683, 29-10-1683 (o.s.), 3/13-12-1683, 11/21-
3-1684. Mogelijk biedt onderzoek naar boedelinventarissen en archieven van boekverkopers
meer inzicht in de wijze waarop Wetstein de restexemplaren verzamelde.

87 Volgens een uit 1739(!) daterende brief van Gerhard Tersteegen zou Gerard Bode de rechten
op de uitgaven van de werken van Bourignon in diverse talen voor een aanzienlijk bedrag
hebben afgekocht. Het geld was volgens Tersteegen naar Poiret gegaan, die daarmee een huis
in Rijnsburg gekocht had. Wat Tersteegens verklaring niet helemaal geloofwaardig maakt, is
zijn getwijfel over de datum waarop de transactie plaatsvond. Eerst zegt hij dat Poiret al dood
was (hij stierf in 1719) en dat Otto Homfeld en twee andere ‘broeders’ het geld kregen, vervol-
gens stelt hij dat Poiret misschien toch nog wel leefde, zie Chevallier, Pierre Poiret, p. 62, noot
72.

88 Het hiernavolgende biedt een interessante aanvulling en correctie op Chevallier, Pierre Poiret,
pp. 62 en 65-66. Uit een van zijn brieven leidt zij af dat hij tot april 1685 enige tijd op het plat-
teland gewoond moet hebben, maar zij heeft niet kunnen achterhalen waar hij verbleef en
ook niet hoelang het intermezzo duurde. Ten onrechte veronderstelde zij dat Poiret al vanaf
1680 een solitair leven leidde.

89 Zie GAA, PA 612, nr 586, o.a. ‘Nadere dispositie’ van Van de Velde (‘jegenwoordigh op de Hoff-
stede genaemt Clooster binnen den dorpe Heemstede’) ‘wegens eenige legaten’ (5-9-1684);
brief van Poiret aan Henricus Bijsterus, predikant van de remonstrantse gemeente te Amster-
dam (‘In coenobio heemstediensi 4 Martii 1685’); brief van Poiret aan Gerard Verpoorten,
regent van het Aalmoezeniersweeshuis (‘Au Cloistre proche Heemstede le 12 Mars 1685’).

90 Mogelijk heette de hofstede al zo voordat deze door Van de Velde c.s. werd betrokken. De
naam bleef in elk geval tot 1732 gehandhaafd, toen Paulus Loot van Santvoort eigenaar van de
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buitenplaats was, zie Jaarboek Amstelodamum 39 (1942), p. 51. Vgl. M. Brouërius van Nidek, Het
zegenpralent Kennemerlant, vertoont in 100 heerlycke gezichten (Amsterdam 1732), waarin ‘Het
Klooster’ betiteld wordt als ‘een Princelijk gebouw en Vorstelijk lusthof’.

91 Na Tiellens’ dood genoot Van de Velde onder andere de huurinkomsten uit diens huis op de
Achterburgwal (f 600,- per jaar), zie GAA, PA 612, nr. 586. In 1682 verkocht hij Bourignons
landerij op Noordstrand (dertig dematen land met boerderij) voor duizend rijksdaalders aan
Hendrick Mein uit Sleeswijk, zie LAS, Abt. 7, nr. 3135, f. 122r (protocol Noordstrand, 2-7-1682)
en GAA, PA 612, nr. 586. Na het overlijden van Anna Stoffels op 24-1-1683 kreeg Van de Velde
het vruchtgebruik van de helft van een voor het hofje Venetia bestemd legaat van fl. 8000,–,
zie PA 606, nr. 173 en GAA, NA 4376, 101. Zie voor de vele op naam van Van de Velde uitstaan-
de obligaties en leningen (o.a. in Bremen, Engeland, Frederikstad) de specificaties bij zijn
testament van 10-12-1684 in GAA, PA 612, nr. 586.

92 Lievense-Pelser, ‘Remonstranten’, p. 218.
93 Van de Veldes boedelpapieren berusten in het archief van de remonstrantse gemeente te

Amsterdam (GAA). Mogelijk is ook in de lokale kerkenraadsacta nog enige informatie te vin-
den over de activiteiten van de leefgemeenschap.

94 Baudissin bracht zijn eigen meubels mee, zo kan uit het codicil van Van de Velde (5-9-1684)
worden afgeleid.

95 III-2, brief 9 (8-7-1675, Ms UBA) aan Tiellens: ‘Van de Velde vous priez, d’aller vers Mademoi-
selle Magtilde van Dam à Uytrecht, pour lui faire ses recommendations, et voir, en quel estat
elle est, et quel sentiment elle a maintenant de mes escrits.’ Zie voor nadere gegevens over
haar, bijlage D-1.

96 Hottenus ontving evenals de gezusters Gerrits een legaat van Van de Velde, zie GAA, PA 612,
nr. 586: codicil, d.d. 5-9-1684. Over Compeer en Floris, die als getuigen optraden bij de
opmaak van genoemd codicil, is niet meer bekend dan dat zij in ‘het Clooster’ woonden.

97 Johanna Holthenus was de dochter van Elisabeth Hartsoeker en de predikant Henricus Hol-
thenus (overl. Alkmaar 18-9-1622). Haar vader was wegens remonstrantse gevoelens afgezet
door de Zuid-Hollandse synode. Hij ondertekende in september 1619 onder ruime voor-
waarden de akte van stilstand, maar herriep drie weken later de ondertekening. Twee broers
van Johanna, Albertus (overl. 18-6-1682) en Arnoldus (overl. 1653), en diverse neven werden
eveneens predikant. Wilhelmus Bijsterus sr., Johanna’s echtgenoot, was in 1659 beroepen in
de remonstrantse gemeente van Zwammerdam en bleef deze dienen tot aan zijn dood in
1674. Zoon Henricus Bijsterus stond vanaf 1669 in Noordwijk totdat hij in 1673 een beroep
naar Amsterdam ontving, zie Tideman, Remonstrantsche Broederschap, pp. 53, 111, 134, 146, 172,
173, 249, 260-261, 282, 296, 312, 328, 445, 448.

98 Zie GAA, PA 614, nr. 586: ongedateerd briefje [geschreven na het overlijden van Van de Velde,
MdB] van Poiret aan mr. Paulus Verryn, zijn advocaat in Amsterdam. Hieruit blijkt dat ‘juf-
frouw Hottenus’ (Holtenus) ‘eenige weecken’ daarvoor ‘haer eygen bedt met sijn toebehooren’
vanuit Noordwijk naar ‘het Clooster’ had overgebracht.

99 GAA, PA 612, nr. 586: brief, dd. 12/22-10-1684 van Kettler aan Van de Velde (bedankt hem, De
Bragelongue, Poiret en ‘de beide Juffrouwen’ hartelijk voor ‘het goede onthaehl, vriendschap
ende tractamenten’).

100 GAA, PA 612, nr. 586: debetrekeningen. De kosten voor kist, graf, aanspreker, kleed, luien,
baar, roef, dragers, vervoer bedroegen in totaal ca. fl. 100,–. Ter vergelijking, voor de begrafe-
nis van zijn vroegere echtgenote Anna Stoffels (begr. op 27-1-1683) werd bijna fl. 6000,– uitge-
geven (o.a. voor aalmoezeniers, buitendragers, lijkdragers, lantarendragers, schipper, aan-
sprekers, rouwkleding dienstbodes), zie GAA, PA 606, nr. 175.

101 Het te Heemstede opgemaakte en op 10 december 1684 door schout en schepenen geconfir-
meerde testament bevindt zich tussen de nagelaten papieren van Van de Velde in GAA, PA
612, nr. 586.

102 Van de Velde vernieuwde zijn testament op 9-11-1681 (na de dood van Tiellens). Dit besloten
testament (opgemaakt voor notaris Nicolaes Brouwer te Amsterdam) bevindt zich niet tussen
zijn nagelaten papieren in PA 612, nr. 586, wel een door Poiret vervaardigd afschrift van het
op 5-9-1684 opgemaakte codicil (door notaris Leonard van Asperen te Haarlem), dat alleen
legaten bevat. Van de Velde vermaakt hierin fl. 6000,– aan Machteld en Elisabeth van Dam;
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fl. 1000,– aan juffr. Johanna Hottenus; fl. 1000,– aan Dijtie Gerrits, echtgenote van Jacob
Voocht; fl. 500,– aan Annetie Gerrits; fl. 1000,– aan Harmanus Impecchaer, hospes in de her-
berg ‘de Stadt Ceulen’ in de Bloetstraet te Amsterdam; fl. 500,– aan dr. Hartman Hartmans
(zoon van Aechijen Volckers, zuster van zijn moeder, en chirurgijn-barbier Hartman Hart-
mansz ). Voorts bepaalt hij dat Pieter en Dirk Boeteman ieder 250 gulden krijgen (i.p.v. resp.
1000 en 500 gulden).

103 Aan de kinderen van zijn overleden zusters Rijckje en Annetje (Michiel, Albert, Rijkje Luyken
en Gerrit, Albert, Regina Ramsberg) liet hij ieder 1000 gulden na (vgl. fragment genealogie
Van de Velde, Ramsberg, Luyken in hoofdstuk 11). De overige legaten beliepen in totaal 5000
gulden. Zie hiervoor bijlage D-1. Aan het testament waren twee specificaties toegevoegd van
de obligaties die bedoeld waren voor enerzijds de betaling van de legaten, anderzijds voor de
erfgenamen (voor de laatsten ging het om een totaal aan obligaties van ruim 50.000 gulden).

104 De afwikkeling van de erfenis zou nog een paar jaar in beslag nemen. Na aftrek van alle
kosten restte uiteindelijk een batig saldo van ruim fl. 52.000,– dat de remonstrantse gemeen-
te en het Aalmoezeniershuis met elkaar moesten delen.

105 Van 1673 tot aan zijn dood in 1688 was hij als predikant aan de Amsterdamse gemeente ver-
bonden, zie Tideman, Remonstrantsche Broederschap, pp. 146, 173, 282. Vgl. GAA, PA 614, nr. 586,
waar een (Latijnse) brief van Poiret aan Bijsterus te vinden is (d.d. 4-3-1685). Deze handelt over
het testament van Van de Velde.

106 De kinderen van Rijckje (overl. in dec. 1671) en Christoffel Luyken (overl. in sept. 1673) werden
in 1676 in de Oranjeappel geplaatst. Caspar overleed hier in 1679, Michiel in 1689. Rijkje en
Albert verlieten het weeshuis in 1684, zie Van Eeghen, ‘Jan Luyken’, pp. 78-80. Ook Anna Stof-
fels onderhield banden met de Oranjeappel. Zij was een van de veertien ondertekenaars van
de circulaire van 1-8-1675 waarmee gepoogd was geld in te zamelen voor de aankoop van een
pand voor het weeshuis, zie Van Slee, Rijnsburger collegianten, pp. 324-325, noot 5. Zie voor het
weeshuis, S. Groenveld, ‘De Oranjeappel, 1675-1975. Drie eeuwen opvoeding in het weeshuis
der Doopsgezinde Collegianten’, Holland 8 (1976), pp. 153-176.

107 GAA PA 612, nr. 586: (door Poiret geschreven) brief van Van de Velde (die zelf ondertekend
heeft) aan de ouderlingen, diakenen en opzichters van de remonstrantse gemeente te Amster-
dam (Heemstede, 17-12-1684).

108 Aldus het op 5-9-1684 opgemaakte codicil en het testament van 10-12-1684.
109 Zie hiervoor hoofdstuk 14.
110 GAA, PA 612, nr. 586: ‘Extrait de donation du Sr Volkert van de Velde, passée a Heemstede le 9e

decembre, 1684’, in aanwezigheid van de schout en schepenen (afschrift van Poirets hand).
111 De collectie handschriften en boeken van Bourignon die de UBA thans van de remonstrantse

kerk in bruikleen heeft, kan dus niet zoals Lievense-Pelser, ‘Remonstranten’, p. 221 stelt, via
Van de Velde bij de Amsterdamse remonstrantse gemeente zijn terechtgekomen. Zie ook noot
128.

112 Tiellens had in zijn testament van 29-8-1681 vastgelegd dat de door hem aan Poiret nagelaten
duizend gulden pas uitgekeerd mocht worden wanneer Poiret niet meer met Van de Velde
zou samenwonen.

113 Uit een van de stukken in GAA, PA 612, nr. 586 blijkt dat Velters en Tiellens al op 26 december
1684 met drie ‘officiers de justice’ naar ‘het Clooster’ bij Heemstede togen om beslag te laten
leggen op de meubels in het sterfhuis. Poiret overlegde veelvuldig met zijn advocaat in
Amsterdam, zie zijn brieven aan Verryn, d.d. 29-1-1685 (over de huurceel van ‘het Clooster’, de
kwitanties van de 200ste en 20ste penning en betalingen aan de procureur van Rijsel) en d.d.
28-2-1685 (over de verkoop van de meubels en zijn voornemen om ‘het Clooster’ te verlaten:
‘puis que je ne sçavois y demeurer sans domage et grands depens depuis le refus qu’on me fait
de l’argent que le deffunt [Van de Velde, MdB] avoit destiné à cela’).

114 Aldus een door hem ondertekende verklaring, d.d. Amsterdam 10-3-1685, zie GAA, PA 612, nr.
586.

115 Zie brief van Poiret aan Bayle (4-4-1685), KBK Ms Thott 1208b 4o : ‘La lettre dont vous m’avez
honoré le 5 du mois passé ne m’a été rendue que le 21e, lorsque j’étois encore dans les embar-
ras d’un déménagement, qui m’a fait quitter la campagne pour me retirer icy’.

116 Poiret gebruikte eerder al Boetemans adres als postadres, zie GAA, PA 612, nr. 586: brief van

‘ik moet spreken’

756



Pieter Tijssen, snijder (Frederikstad, 7/17-2-1685) aan ‘Mijn Heer Pierre Poiret ten huijse van
Dirck Boeteman Boeckdrucker op de Singel bij het Lathijnse School tot Amsterdam’.

117 Vgl. Poiret, Paix des bonnes ames, p. 211: ‘Et presentement [1687], il n’y en a pas seulement deux
qui vivent en communauté, ni trois qui vivent sous un méme toit, ni quatre dans une méme
ville ou Province.’

118 Zie de uit de kopij geschrapte passage, XIV-2, brief 26 (z.p [Amsterdam] z.j. [23/5-2/3-1683]).
Vgl. Poiret, Paix des bonnes ames, p. 211.

119 Het op 22-1-1715 door Poiret opgestelde testament werpt enig licht op de samenstelling van
die kleine gemeenschap, zie voor de hierin opgenomen bepalingen, bijlage D-1.

120 Zie Van Slee, Rijnsburger collegianten, pp. 291-293. Zie voor Bredenburgs visie, die hij uitwerkte
in zijn Heylzame raad tot christelijke vrede of de aanwijzing van het rechte middel tot christelijke vereeni-
ging (Rotterdam z.j. [1672?], L.W. van Bunge, Johannes Bredenburg (1643-1691). Een Rotterdamse colle-
giant in de ban van Spinoza (diss. Erasmus Universiteit Rotterdam 1990).

121 Voor de ontwikkeling van de collegiantenbeweging, zie Fix, Prophecy and reason. Voor Poirets
oordeel over Spinoza, Chevallier, Pierre Poiret, pp. 68, 70, 231. Aan de tweede herziene druk van
zijn Cogitationes rationales (1685) voegde Poiret een uitvoerige weerlegging van Spinoza’s Ethica
toe. Volgens Chevallier zijn er geen aanwijzingen dat Poiret in Rijnsburg aansluiting bij de
collegianten zocht.

122 Zie Wieser, Peter Poiret, pp. 54, 131, 159, die het testament van Bourignon niet kende en zich
baseerde op getuigenissen van de piëtisten Breckling en Diffenbach. Zij verklaarden in 1703
tegenover Gottlieb Stolle dat Poiret zoveel geld van Bourignon gekregen had dat hij daarvan
kon leven en schrijven zonder dat hij verdere ondersteuning nodig had. Het was een gerucht
dat twintig jaar na zijn dood nog de ronde deed, zo blijkt uit een brief van Gerhard Terstee-
gen van november 1739, zie Chevallier, Pierre Poiret, p. 62, noot 72. Zie ook hierboven, noot 87.

123 Buiten de 1000 gulden van Tiellens ontving hij slechts 131 gulden en 5 stuivers uit de nalaten-
schap van Van de Velde (aldus een door hem ondertekende verklaring van 13-12-1687, GAA, PA
612, nr 586).

124 Aldus de auteur van zijn vita, zie Chevallier, Pierre Poiret, pp. 47-48 en noot 26.
125 Zie voor een overzicht van Poirets brieven en contacten in de Rijnsburgse periode, Chevallier,

Bibliotheca Dissidentium. Zie ook hoofdstuk 18.
126 Stolle bezocht Poiret op 14 juli 1703 in Rijnsburg en deed hiervan uitvoerig verslag in zijn

reisdagboek, zie het in Wieser, Peter Poiret, pp. 139-148, opgenomen extract. Het origineel
bevindt zich in de universiteitsbibliotheek van Breslau, een fotokopie in de universiteits-
bibliotheek van Utrecht.

127 Zie Reinhard Breymayer, ‘Auktionskataloge deutscher Pietistenbibliotheken’, in: Reinhard
Witteman (red.), Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen Neuzeit (Wiesbaden
1984), pp. 113-208, aldaar 164-165. Zo leende Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782) het
Franse origineel van het leven van de priester Pierre Le Gouvello de Quériolet (1602-1660),
geschreven door de karmeliet Dominique de Sainte-Catherine (overl. in 1669).

128 De naam van de veilinghouder was Johan Arnold Langerak. De veiling vond plaats van 18 tot
23 maart 1748. Volgens advertenties in de Leidsche Courant veilde Langerak ‘twee bibliotheken
met een appendix met medische, anatomische, botanische en mathematische boeken. “Bene-
vens een groote quantiteit manuscripten: nagelaaten by Antonette Bourignon en Petrus
Poiret: waar onder zeer veele Brieven aan geleerde Mannen”’ (ontleend aan de website Biblio-
polis, Veilingen). De titel van de veilingcatalogus luidde Duarum bibliothecarum Catalogus, vario-
rum et exquisitissimorum librorum, in omni facultate et lingua etc. nagelaten door Antoinette Bourignon
en Petrus Poiret (8o Leiden 1748), door Breymayer overgenomen uit Heinrich Wilhelm Lawätz,
Handbuch für Bücherfreunde und Bibliothekare (Halle 1788) onder nr. 8182, p. 708, zie Breymayer,
‘Auktionskataloge’, p. 166 en idem, ‘Ein unbekannter Katalog der Bibliothek des Johannes
Coccejus’, pp. 26-27. Helaas is er nog geen enkel exemplaar van de betreffende veilingcatalo-
gus teruggevonden (vriendelijke mededeling van Hannie van Goinga, die er zelf naar op zoek
is geweest).

hoofdstuk 18

1 Zie voor Bayle (1647-1706), Elisabeth Labrousse, Pierre Bayle (2 dln, Den Haag 1963-1964);
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BLGNP V, pp. 41-46. In 1675 had Bayle, die toen nog hoogleraar in de filosofie te Sedan was,
tegen Poiret zijn Objectiones primae in libros quatuor de Deo, anima et malo, cum responsionibus autho-
ris uitgebracht.

2 Zijn Dictionaire beleefde verschillende herdrukken. De eerste druk (Rotterdam: Reinier Leers,
1697) telde twee delen. In 1702 (Rotterdam: Reinier Leers) en 1720 (Rotterdam: Böhm) versche-
nen herziene drukken, die respectievelijk drie en vier delen telden. Zie ook H.H.M. van Lies-
hout, Van boek tot bibliotheek: de wordingsgeschiedenis van de Dictionnaire Historique et Critique van
Pierre Bayle (1689-1706) (diss. Katholieke Universiteit Nijmegen 1992).

3 Des te opvallender is het dat hij Bayles Dictionaire-artikel ongenoemd liet.
4 Nouvelles de la République des Lettres, april 1685 (‘article IX’) en mei 1685 (‘article VIII’), opgeno-

men in: Pierre Bayle, Oeuvres diverses (reprografische herdr. 5 dln, Hildesheim 1965-1982) I, pp.
269-272 en 290. Vgl. Hubert Bost, Un ‘intellectuel’ avant la lettre: le journaliste Pierre Bayle (1647-
1706). L’actualité religieuse dans les Nouvelles de la République des Lettres (1684-1687) (Amsterdam,
Maarssen 1994).

5 Le Journal de Leipsic (jan. 1686), p. 9.
6 Zie Joy Charnley, ‘La vie et l’oeuvre d’Antoinette Bourignon jugées par Bayle’, in: Wolfgang Lei-

ner (red.), Papers on French seventeenth-century literature XXI, afl. 41 (1994), pp. 443-452, aldaar 447.
7 E.S., Étude sur Antoinette Bourignon. La prophétesse des derniers temps (Parijs 1876), ‘Introduction’, p.

7. Achter de initialen E.S. gaat volgens Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 77, noot 60, ene
Mlle Wild schuil.

8 Frijhoff, ‘Autodidaxies’, p. 24. Vgl. voor parallellen met de hagiografische modellen, idem,
Heiligen, idolen, iconen, pp. 7-38.

9 Vgl. hoofdstuk 1.
10 [Poiret], La vie continuée, pp. 64-65. Vgl. E.A. Matter, ‘The personal and the paradigm: the Book of

Maria Domitilla Galluzzi’, in: C.A. Monson (red.), The crannied wall. Women, religion, and the arts in
early modern Europe (Ann Arbor 1992), pp. 87-103, die dit genre betitelt als ‘autohagiografie’.

11 Vgl. Frijhoff, ‘Autodidaxies’; De Certeau, ‘L’illettré éclairé’. Zie ook hoofdstuk 13.
12 [Poiret], Geheele leven, p. 261.
13 Ibidem, p. 269.
14 Ibidem, ‘Voor-reden en verdediging’, p. 26.
15 In een brief aan N.S. de Treytorrens, d.d. 13-12-1717, wees Poiret op de verschillen en overeen-

komsten tussen Guyon en Bourignon, zie Chevallier, Pierre Poiret, p. 83.
16 Aldus Bruneau, Women mystics, p. 157. Opvallend is dat Bruneau, die Poiret omschrijft als ‘a

French publisher living in the Netherlands’, geheel voorbij gaat aan zijn bewondering voor
Bourignon.

17 Zie voor de door hem verzorgde edities van Guyons werken, Chevallier, Pierre Poiret, pp. 96-
107. Zie ook Marie-Louise Gondal, Madame Guyon (1648-1717). Un nouveau visage (Parijs 1989), pp.
287-290. De betreffende werken werden voorzien van een gefingeerde plaats van uitgave en
uitgever, maar waren in werkelijkheid in Amsterdam gedrukt en uitgegeven door Wetstein.

18 Volgens Chevallier, Pierre Poiret, p. 53, noot 43 berust de originele tekening van Poiret in Frane-
ker. Navraag van mijn kant bij Museum ’t Coopmanshûs en het gemeentearchief te Franeker
leverde echter niets op.

19 Opgevat in de semantische zin waarin Frijhoff het begrip gebruikt in Heiligen, idolen, iconen,
pp. 52-53.

20 Voor Mme. de Miramion, zie Rapley, Dévotes, pp. 96-100. In dezelfde studie zijn portretgravu-
res te vinden van Mme. de Miramion en Mme. du Buc. Rapley merkt hierbij op dat hun kle-
ding grote gelijkenis vertoont met die van de maîtresses charitables in Frankrijk en die van res-
pectabele vrouwen uit de bourgeoisie.

21 Nouvelles de la République des Lettres, mei 1685 (‘article VIII’).
22 [Poiret], Geheele leven, ‘Voor-reden en verdediging’, p. 73.
23 Vgl. Jean Orcibal, ‘Les spirituels français et espagnols chez John Wesley et ses contemporains’,

Revue de l’histoire des religions 70, dl. CXXXIX (1951), pp. 50-109, aldaar 79. Zie ook Ted A.
Campbell, The religion of the heart. A study of European religious life in the seventeenth and eighteenth
centuries (Columbia 1991).

24 Chevallier, Pierre Poiret, pp. 242-257. De huidige termen ‘mystiek’ en ‘spiritualiteit’ vonden
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hun oorsprong in de kring rond Madame Guyon. Zie voor hun betekenis, Alister McGrath,
Christelijke spiritualiteit. Een inleiding (vert. uit het Engels; Kampen 2002), pp. 18-20.

25 Chevallier, Pierre Poiret, pp. 93-107, 283. Vgl. Wieser, Peter Poiret; Jean Orcibal, ‘Les spirituels
français et espagnols’, pp. 54, 58-59, 69, 72, 79-80. Volgens Orcibal was het aan de bemidde-
ling van John Wesley (1703-1791) en zijn broer Charles (1707-1788) te danken dat de Angelsak-
sische wereld de wortels en uitlopers van de mystieke vroomheid leerde kennen en waarde-
ren. De belangstelling van John Wesley voor ‘la religion du coeur’ bleek vooral uit zijn Chris-
tian Library (50 dln.) waarin hij een van Poirets werken in Engelse vertaling opnam en maar
liefst acht door hem verzorgde heruitgaven van Franse mystieke geschriften.

26 Tot degenen die in dezen stelling tegen Poiret namen, behoorde ook Johann Wolfgang Jäger
(1647-1720). Hij was de auteur van Examen Theologia nova et maxime celeberr. Dom. Poireti ejusq
Magistra Ant. de Bourignon (Frankfurt, Leipzig 1708), bespreking in de Boekzaal van juli en
augustus 1708, pp. 157 e.v.

27 Steggink en Waaijman, Spiritualiteit, p. 27.
28 Vgl. Michael Heyd, ‘Be sober and reasonable’. The critique of enthusiasm in the seventeenth and early

eighteenth centuries (Leiden, New York, Keulen 1995); Sturkenboom, Spectators van hartstocht, pp.
168-171.

29 P. Bayle, Dictionaire historique et critique (2 dln, Rotterdam 1697) I, pp. 645-651. In de 3de verb.
druk uit 1720 is het artikel over Bourignon opgenomen in deel I, pp. 639-644 en uitgebreid
met verklarende aantekening S.

30 Zie voor Bayles afkeer van profeten, Labrousse, Bayle II, p. 146; J. Solé, ‘Religion et vision
historiographique dans “le Dictionnaire” de Bayle’, in: Religion, érudition et critique à la fin du
XVIIe siècle et au début du XVIIIe (Parijs 1968), pp. 119-200; Knetsch, Bayle’s oordeel over Comenius.

31 Charnley, ‘La vie et l’oeuvre d’Antoinette Bourignon’, pp. 447-452. Het navolgende is in grote
lijnen op dit artikel gebaseerd.

32 Bayle, Dictionaire I, p. 639 en verklarende aantekening B, pp. 639-640: ‘Elle étoit doüée d’une
chasteté surprenante’.

33 Ibidem, verklarende aantekening C, p. 640.
34 Ibidem, verklarende aantekening D, p. 641.
35 Ibidem, p. 81, verklarende aantekening I, p. 642, waarin Bayle verwijst naar haar afwijzing van

de samenwerking met De Labadie.
36 Ibidem, verklarende aantekening E, p. 641.
37 Ibidem, verklarende aantekening M, p. 642.
38 Ibidem, p. 643.
39 Door Charnley, ‘La vie et l’oeuvre d’Antoinette Bourignon’, p. 450, geciteerd uit Bayle, Diction-

naire [1697], Roy B.
40 Zie ook Chevallier, Pierre Poiret, p. 121, noot 43 waar zij refereert aan een brief van Poiret aan de

uitgever P. Marchand (30-12-1715). Hierin verzoekt hij Marchand om in de tweede druk van de
Dictionnaire verwijzingen in te lassen naar de werken waarin hij Bourignon verdedigt.

41 Geciteerd door Charnley, ‘La vie et l’oeuvre d’Antoinette Bourignon’, p. 450 uit Bayle, Diction-
naire, Roy C.

42 Bayle, Dictionaire I, pp. 72-75: ‘Adam’, aantekening G (pp. 73-74); Charnley, ‘La vie et l’oeuvre
d’Antoinette Bourignon’, p. 448.

43 Ibidem, pp. 449-450. Zij verwijst naar de tweede druk van Bayles Pensées Diverses, écrites à un Doc-
teur de Sorbonne. A l’occasion de la Comète qui parut au mois de Décembre 1680 (2 dln, Rotterdam:
Leers, 1683).

44 Charnley, ‘La vie et l’oeuvre d’Antoinette Bourignon’, pp. 450-452.
45 Arnold, Unpartheyische Kirchen-und Ketzer-Historie IV, pp. 1065-1089 (door hem uit het Latijn ver-

taald en aangevuld met passages uit Bourignons geschriften).
46 De titel luidde Virtutum Christianorum insinuatio. De vertaling was het werk van een ‘ami pieux

et érudit’ (Schrader!). Poiret schreef alleen het voorwoord. De uitgever Johannes Wolters
(1655/56-1715) gaf van 1686/87 tot aan zijn dood voornamelijk Latijnse werken uit, waaronder
nogal wat medische boeken, zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel IV, pp. 185-188.

47 Zie voor Rudolph Wetstein (ged. Ev. Luth. 20-4-1679, begr. Oude Kerk 8-3-1742) en zijn broer
Gerard (ged. Ev. Luth. 28-10-1680, begr. O. Luth. Kerk 18-7-1755), Van Eeghen, Amsterdamse
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Boekhandel IV, pp. 173-182 en 168. Bij hen verscheen tussen 1701 en 1726 een groot aantal wer-
ken in het Latijn, Frans, Nederlands en Duits. De broers hadden een aparte boekhandel en
uitgeverij, onafhankelijk van hun vader. Deze was tot 1725 in de Kalverstraat gevestigd bij de
Sint Luciensteeg.

48 Poiret ontving op 20 maart 1717 van Rudolph en Gerard Wetstein een obligatie van 5899 gul-
den en 10 stuivers te betalen in 15 halfjaarlijkse termijnen, zie GAA, NA 8293/18 (notaris 
George Wetstein), waar gesproken wordt over ‘sekere koop van boeken, belopende in alles de
somme van 6300 gulden en 10 stuivers’ en waarop reeds 400 gulden en 10 stuivers betaald
was; vgl. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel IV, pp. 174-175. Met deze transactie kochten de
gebroeders Wetstein waarschijnlijk de nog resterende Franse en Duitse exemplaren van
Bourignons werken op. Het is echter ook mogelijk dat zij Poiret betaalden voor het recht op
kopie. In de eerder genoemde brief van Tersteegen uit 1739 is sprake van de afkoop van de
rechten door Bode, zie hoofdstuk 17, noot 87. Tersteegens uitspraken over de datum (voor of
na Poirets dood?) doen echter vermoeden dat hij aan de hier genoemde overeenkomst met de
gebroeders Wetstein refereert. Volgens Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel IV, p. 184 en V-1, p.
264 werd het recht op kopie vaak hoog betaald.

49 Zie bijlage A-1 voor de volledige titelbeschrijving en de vindplaatsen.
50 Chevallier verwijst in Pierre Poiret, p. 156 wel naar de opmerking van Th. Georgi, Bücher Lexicon

(1742 en supplement 1753) dat er in 1717 bij Wetstein een heruitgave verschenen moet zijn (in
8o, 22 dln.), maar meende dat het hier om een vergissing ging. In de door Van der Does
samengestelde bibliografie ontbreekt de editie van 1717 eveneens.

51 De door mij verzamelde gegevens bieden niettemin een belangrijke aanvulling op Van der Does,
Antoinette Bourignon, pp. 49-78. Het door haar samengestelde historiografische overzicht is verre
van volledig en laat eventuele sporen in ongedrukte bronnen geheel buiten beschouwing.

52 Zie hun Cataloge des Livres Mystiques in Bourignons Geistliche Schrifften.
53 Zie voor Boyles contacten met Serrarius en met Bourignon, hoofdstuk 3 en 6 en bijlage D-1.
54 Zie voor Lee (1661-1719), Serge Hutin, Les disciples anglais de Jacob Boehme aux XVIIe et XVIIIe siècles

(Parijs 1960); Désirée Hirst, Hidden riches. Traditional symbolism from the Renaissance to Blake (Lon-
den 1964), pp. 165-167, 187-191; Gibbons, Gender in mystical and occult thought, pp. 165-173; Hamil-
ton, Apocryphal apocalypse, pp. 262-266.

55 Zie voor de Engelse ‘Philadelphians’, Nils Thune, The Behmenists and the Philadelphians. A contri-
bution to the study of English mysticism in the 17th and 18th centuries (Uppsala 1948); Hutin, Les dis-
ciples anglais; D.P.Walker, The decline of hell. Seventeenth-century discussions of eternal torment (Lon-
den 1964), pp. 218-230 en 245-263; Hirst, Hidden riches, pp. 76-109; Gibbons, Gender in mystical
and occult thought.

56 Geciteerd door Hamilton, Apocryphal apocalypse, p. 262 uit Francis Lee, Dissertations theological,
mathematical, and physical (2 dln., Londen 1752) I, p. xvii (‘A Short Account of the Author’).

57 Lee en Poiret correspondeerden met elkaar in het Latijn. Van deze briefwisseling zijn, voor
zover bekend, slechts drie brieven in een Engelse vertaling overgeleverd (van Lee aan Poiret).
Deze bevinden zich in Londen, Dr. William’s Library (186.18, 2). Uit deze brieven spreekt groot
respect voor Poiret, door Lee aangesproken als zijn ‘zeer geliefde vriend’.

58 Lee bedankte voor het portret in zijn brief van 20-4-1702, zie Chevallier, Pierre Poiret, p. 134.
59 Zie BLO, Ms Codices Rawl. D. 832.16, f. 36: brief (in het Latijn) aan Roach, ondertekend door

P.P. [Pierre Poiret], Rhenoburgi [Rijnsburg], 12/23-12-1704 (ontbreekt in de door Chevallier
samengestelde bibliografie). Poiret betuigt hierin zijn medeleven aan Roach naar aanleiding
van de dood van Jane Leade, ‘honoratissimae in Christo matris’, met wie hij zo nu en dan, zo
schreef hij, geestelijke gesprekken had gevoerd (per brief). Tevens belooft Poiret Roach een
exemplaar te sturen van de Latijnse vertaling van zijn l’Oeconomie divine.

60 Aldus Gibbons, Gender in mystical and occult thought, pp. 150-158.
61 Geciteerd door Gibbons uit Roach, ‘Wt are Philadelphians & wt is ye ground of their Society’,

f. 55v en uit Roach, The imperial standard of Messiah triumphant; coming now in the power, and king-
dom of his Father (Londen 1727), p. 187.

62 Garden publiceerde diverse stukken op het terrein van de natuurfilosofie in de Philosophical
Transactions (1677 en 1693). In 1695 werd hij voorgedragen voor het lidmaatschap van de Royal
Society, maar om politieke redenen niet gekozen.
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63 Zie voor de volledige titelbeschrijvingen en de verschillende uitgevers, bijlage A-1. Nog niet
eerder is onderzocht hoe betrouwbaar Gardens vertalingen waren. In hoeverre volgde hij
nauwgezet het Franse origineel? Nader onderzoek is hier gewenst.

64 Het manuscript van ‘Sound Advices’ bevindt zich thans in de handschriftenverzameling van
de Bodleian Library te Oxford (Ms Rawl. letters 74). Rawlinson tekende hierbij aan: ‘Found
amongst dr. Keiths mystical manuscripts’. In het manuscript komen drie verschillende hand-
schriften voor. Op f. 364 staat het volgende: ‘Antichrist Discovered is Translated and shall be
sent up when call’d for.’

65 Voor de strijd tussen de episcopalen (anglicanen) en de presbyterianen in Schotland, zie David
George Mullan, Episcopacy in Scotland: The history of an idea, 1560-1638 (Edinburgh 1986); Julia
Buckroyd, Church and State in Scotland 1660-1681 (Edinburgh 1980). Zie voor de connecties tussen
jacobieten en quiëtisten, George D. Henderson, Mystics of the North-East, including I. Letters of
James Keith, M. D., and others to Lord Deskford; II. Correspondence between Dr. George Cheyne and James
Cunningham (Aberdeen 1934).

66 Zie voor George Garden (1649-1733), DNB XX, pp. 409-410.
67 Zie voor James Garden (1647-1726), DNB XX, p. 410.
68 Zie Henderson, Mystics of the North-East, pp. 11-14, 20, 24, 32-35, 61-65; Van der Does, Antoinette

Bourignon, p. 44, noot 9, is er abusievelijk vanuit gegaan dat George en James Garden één en
dezelfde persoon waren.

69 An Apology for M. Antonia Bourignon: in Four Parts (Londen 1699).
70 Zie Henderson, Mystics of the North-East, pp. 32-39, 61-65, 131, 197. Idem, ‘Un mouvement quié-

tiste en Écosse’, pp. 264-267.
71 Zie voor Cheyne (1671-1743), G.S. Rousseau, ‘Mysticism and millenarianism: “immortal dr.

Cheyne”’, in: Richard H. Popkin (red.), Millenarianism and messianism in English literature and
thought 1650-1800 (Leiden, New York, Kopenhagen, Keulen 1988), pp. 81-126. Rousseau vestigt
wel de aandacht op de relatie met Poiret maar niet op de doorwerking van Bourignons opvat-
tingen in Cheynes werk. Zie daarvoor de onlangs verschenen biografie van Anita Guerrini,
Obesity and depression in the Enlightenment: the life and times of George Cheyne (Norman 2000), pp.
15-18.

72 De correspondentie tussen Poiret en Garden is helaas verloren gegaan, zie Chevallier, Pierre
Poiret, pp. 80, 139, noot 70.

73 Ook de titel van de uitgave luidde Theologia Pacifica.
74 Chevallier, Pierre Poiret, p. 80.
75 Poiret noemde haar zo, zie Chevallier, Pierre Poiret, p. 82, noot 83.
76 De leere van Jfr. Antonette Bourignon verdedigd (vert. uit het Engels; Amsterdam: J. en G.

Janssonius van Waesberge, 1701). Na de voorreden en de catalogus van Bourignons werken
volgt: ‘Apologie of verantwoordinge voor Juffrou A. Bourignon’.

77 Dezelfde brief was eerder ook in De leere van Jfr. Antonette Bourignon verdedigd opgenomen: ‘Een
brief tegens het vals getuignis van D.B. Bekker’ (pp. 470-479). Zie voor Bekkers kritiek op
Bourignons duivelsgeloof: ‘Kort begrijp der algemeine kerkelijke historien zedert het jaar
1666, daar Hornius eindigt, tot den jare 1684’, opgenomen achter G. Hornius, Kerckelycke histo-
rie, van de scheppinge des werelts, tot ‘t jaer des Heeren 1666. Aengehecht met een kerk wereltlijke historie
van ’t begin der eeuwen tot den selven tijdt [1683] (vert. uit het Latijn; 2de dr. Amsterdam 1685), pp.
24-25, en De betoverde weereld II, pp. 215-217 [in 1715 herdrukt en uitgegeven te Amsterdam bij
Andries van Damme, zie pp. 215-216]. De schrijver van de brief tegen Bekker betoogde dat
eenieder die Bourignons geschriften las, kon zien dat zij niet ‘sot’ was geweest.

78 Kort en ordentelyk berigt wegens de gevoelens, als ook de persoon der vermaarde Juffr. Antoinette Bouri-
gnon, door verscheidene geleerde mannen, zoo Engelschen als Nederlanders, dewelke hare gedachten over
deselve hebben verklaart (Amsterdam 1719). Vgl. De leere van Jfr. Antonette Bourignon verdedigd, pp.

**2v-**3[+3]v.
79 Vgl. Van Rooden, Religieuze regimes, p. 23.
80 J. Haitsma, Hoofdstukken uit de geschiedenis van de hervormde (gereformeerde) kerk van Woerden van

1593 t/m 1963 (Woerden 1978), pp. 80-82. Het ging om de volgende lidmaten: Dirk Hogervorst,
diens echtgenote Cornelia en Jacob van der Tak of van der Gak.

81 Rijksarchief Groningen, Toegangsnummer 206. Inventaris van de archieven van de Neder-
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landse hervormde kerk van Beerta, Inventarisnummer I. Handelingen 1706-1861 (met dank
aan Lucy Bosch).

82 Uit de aantekeningen van proponent Sicco Tjaden uit het jaar 1719 blijkt dat er in het zuide-
lijker gelegen Nieuwe Pekela eveneens belangstelling bestond voor de geschriften van
‘Antoinette’, zie F.A. van Lieburg (ed.), Het verborgen leven voor de Heere van Sicco Tjaden (1693-1726),
predikant te Nieuwe Pekela (oorspr. 1727; Houten 1992), pp. 112-113.

83 Het werk werd postuum uitgegeven in 1731 door de Groningse boekverkoper Jacobus Sipkes.
Zie voor dit werk, L.F. Groenendijk, ‘Het Oldambster piëtisme gewogen door Gerhard Meyer
(1655-1718)’, Documentatieblad Nadere Reformatie 9 (1985), pp. 43-61.

84 Vriendelijke mededeling van C.L. ten Cate. Jacob Teunisz. (Tonnis) ten Cate (Borne 1677 -
Groningen, 17-5-1769) huwde op 12-5-1704 met Eva (Eefke) Jans van Baflo (begr. Groningen
20-10-1737). Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, waarvan er vier in leven bleven.
Ten Cates winkelhuis, genaamd ‘de drie vijzels’, was gelegen aan de Noordzijde van de Vis-
markt, de zogenaamde Cremers Rijp in de buurt van de korenbeurs, zie voor nadere gegevens
C.L. ten Cate, Genealogie van de groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate
uit Borne (Utrecht 1988), pp. 17-19; 212-225.

85 De volledige titel luidt: Jacob ten Cate, Vaderlyk geschenk aan alle Godzoekende kinderen (Gronin-
gen: Jurjen Spandaw, drukker en boekverkoper in de Zwanestraat, 1718) 8o, 362 pp. Voorin is
een door de auteur ondertekende brief opgenomen (d.d. 17-2-1718) aan zijn kinderen Jan, Teu-
nis, Frerik en Trijntje Jacobs. ten Cate. Hierin deelt Ten Cate mee dat hij het boek aanvanke-
lijk alleen voor zijn eigen kinderen had willen schrijven, maar het nu doet ‘voor ál die genen,
die in deze verwerde tijden een veilige weg zoeken te gaan’.

86 Ten Cate, Vaderlyk geschenk, p. 361: ‘Narigt, In Groningen den 15. October 1718’ en p. 362[+1r]:
‘NOTITIE van de gedrukte BOEKEN, geschreven door de eerbare Dogter A. BOURIGNON
Geboren in de Stad RYSSEL in VLAANDEREN.’

87 Deze informatie over Venema dank ik aan Harry Perton.
88 Zie Friedrich Nippold, ‘David Joris von Delft. Sein Leben, seine Lehre und seine Secte. Eine

kirchenhistorische Monographie’, Zeitschrift für die historische Theologie 34 (1864), pp. 483-673,
aldaar 660, noot 375 (met dank aan Otto Knottnerus).

89 Zie Alicia C. Montoya, ‘French and English women writers in Dutch library catalogues, 1700-
1800. Some methodological considerations and preliminary results’, in: Suzan van Dijk e.a.
(red.), ‘I have heard about you’. Women’s writing crossing borders (Hilversum 2004) (ter perse). Zie
ook de door Suzan van Dijk aangelegde database, ‘Women writers before 1900’, die ten grond-
slag ligt aan een breed opgezet onderzoek naar de receptie van buitenlandse vrouwelijke
auteurs in Nederland (17de-19de eeuw) (adres: www.roquade.nl/womenwriters).

90 Zie bijlage D-2.
91 Zie ook Suzan van Dijk, ‘“Les jugements universellement portés sur les femmes....”. Schrijf-

sters en lezer(es)s(en) in een internationale database’, Historica 24 (2001), pp. 3-5.
92 Zie voor de resultaten van een kleine steekproef, bijlage D-2.
93 Kaspar von Greyerz, Religion und Kultur. Europa 1500-1800 (Göttingen 2000), pp. 275-284.
94 Zie Wallmann, Pietismus, p. 128; Hans-Jürgen Schrader, Literaturproduktion und Büchermarkt des

radikalen Pietismus. Johann Heinrich Reitz’ ‘Historie der Wiedergebohrnen’ und ihr geschichtlicher Kon-
text (Göttingen 1989), pp. 123, 430 noot 48; Von Greyerz, Religion, pp. 279-280. Voor Bern, zie
ook N.S. de Treytorrens (1671-1738?), Lettre missive escrite à leurs excellences de Berne en Suisse, par un
de leur sujet (1717) waarin o.a. de invloed van Bourignon kan worden ontwaard, aldus
Chevallier, Pierre Poiret, pp. 138-139. Voor Genève, waar onder invloed van de ‘Franse profeten’
het aantal profeten in 1717 snel toenam, zie ook Hillel Schwartz, The French Prophets. The history
of a millenarian group in eighteenth-century England (Berkeley, Los Angeles, Londen 1980), pp. 183,
185.

95 De volledige titel luidt Deutliche Abschilderung Des Prediger-Standes in allen Secten Samt gründlicher
Anzeige/ was derselbe zur Bekehrung der Menschen vor Nutzen bringe/ in einem Send-Schreiben an einen
gelehrten Prediger vorgestellet von A. B. Aus dem französischen ins Teutsche versetzet (z.p. 1712) 8o, 96
pp., niet voorzien van een voorrede [ex. Berlijn DS Cs15020].

96 Over plaats en jaar van uitgave van deze nieuwe editie bestaat geen consensus, zie Bijlage A-1.
97 Zie voor Spener (1635-1705) en zijn collegia pietatis, Wallmann, Spener, pp. 264-290; Martin
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Brecht, ‘Philipp Jakob Spener, sein Programm und dessen Auswirkungen’, in: idem (red.),
Geschichte des Pietismus I, pp. 279-389, met name 295-299.

98 Vom Orde, ‘Antoinette Bourignon’, p. 65.
99 Ibidem, p. 67. Door Vom Orde geciteerd uit een brief van Spener aan Friedrich Breckling, d.d.

22-7-1701.
100 Ibidem, pp. 65-66.
101 Zie de inscriptie in het exemplaar van Das Leben der Antoinette Bourignon (Amsterdam 1684) dat

in de UB Amsterdam berust (signatuur 1086 F 1). Hierin is aangetekend ‘PJSpenerDr’.
102 Vom Orde, ‘Antoinette Bourignon’, p. 66.
103 Ibidem, pp. 68-75. De door Spener, op verzoek van een Duitse vorst, opgestelde verklaring

omvatte in totaal 50 pagina’s.
104 Zie voor Arnold (1666-1714), Erich Seeberg, Gottfried Arnold. Die Wissenschaft und die Mystik seiner

Zeit [1923] (herdruk Darmstadt 1964); Schneider, ‘Der radikale Pietismus im 17. Jahrhundert’,
pp. 410-416; Israel, Radical Enlightenment, pp. 636, 658, 660.

105 Zie Arnold, Unpartheyische Kirchen-und Ketzerhistorie III, pp. 153-167 (p. 155 over das Licht der Welt)
en IV, pp. 1065-1089.

106 Charles Leslie, The Snake in the Grass or Satan transformed into an Angel (Londen 1696), geciteerd
door MacEwen, Antoinette Bourignon, p. 6.

107 John Cockburn, Bourignianism detected: or, The delusions and errors of Antonia Bourignon, and her gro-
wing sect, which may also serve for a discovery of all other enthusiastical impostures. Narrative I (Londen
1698); idem, Bourignianism detected [...], Narrative II (Londen: W. Keblewhite en H. Hindmarsh,
1698); idem, A letter [...] to his friend in London; giving an account why the other narratives about Bourig-
nianism are not yet publish’d (Londen: William Keblewhite en Hannah Hindmarsh, 1698). Zie
voor Cockburn, MacEwen, Antoinette Bourignon, p. 7, noot 1.

108 Zie buiten de al genoemde werken van Leslie en Cockburn, George White, An advertisement,
anent the reading of the books of A. Borignion (Aberdeen 1700); Robert Barclay, A modest and serious
address to the well meaning followers of Antonia Bourignon. Upon occassion of the translating and publis-
hing of her warning against the Quakers, and its preface tot the English reader (z.p. z.j. [1708]); James
Hog, Notes about the spirits operations for discovering from the Word, their nature and evidence, together
with diverses remarks for detecting enthusiastical delusion of the Cevennois, A. Bourignon and others
(Edinburg 1709); Andrew Honyman, Bourignonism displayed: in a discovery and brief refutation of
sundry gross errors mantain’d by Antonia Bourignon and the author of the preface to the English reader
(Aberdeen: John Forbes 1710). Zie voor een bespreking van deze werken, MacEwen, Antoinette
Bourignon, pp. 8, 12-14; Gibbons, Gender in mystical and occult thought, pp. 151, 181-183; Joy Charn-
ley, ‘Antoinette Bourignon in Scotland’, in: Leiner (red.), Papers on French seventeenth century lite-
rature XXIII, afl. 45 (1996), pp. 651-660.

109 White, Advertisement, p. 21, geciteerd door Gibbons, Gender in mystical and occult thought, p. 151.
110 Acts of the General Assembly of the Church of Scotland 1638-1742 (Edinburgh 1853): 5 maart 1701 (art.

x en xi), 26 april 1709 (artikel xii) en 8 mei 1710 (artikel ix).
111 Zie voor deze acht ketterse leerstellingen, MacEwen, Antoinette Bourignon, pp. 96 en 97.
112 Deze Commission of Assembly was een speciale commissie die in 1700 was ingesteld met als doel

‘to purge and plant churches’ en in bepaalde districten ketterijen uit te roeien, zie MacEwen,
Antoinette Bourignon, p. 9, noot 1.

113 MacEwen, Antoinette Bourignon, p. 15.
114 Zie voor William Law (1686-1761), Hirst, Hidden riches, pp. 180-199 en Guerrini, Obesity and

depression, pp. 139-143. Hij was bevriend met George Cheyne, die hem op het spoor van 
Boehme schijnt te hebben gezet. Laws uitspraak over Bourignon is afkomstig uit een brief
van Thomas Langcake aan Henry Brooke (30-11-1782). Law was volgens deze brief overigens
niet onverdeeld positief over Bourignon: ‘He consider’d her, nay, said she was, an Illuminated
Woman, but petulant...’.

115 Orcibal, ‘Les spirituels français et espagnols’, pp. 59, 90, noot 121 en noot 122. In 1737 ontving
Byrom (1692-1763) de onuitgegeven gedichten van Bourignon uit de door Poiret nagelaten
bibliotheek te Rijnsburg.

116 Zie voor de wijzigingen, Orcibal, ‘Les spirituels français et espagnols’, p. 90, noot 125. ‘Come,
Saviour Jesus, from above’ staat nog altijd als nr. 526 in het liedboek van Wesley. De tekst is
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later ook op muziek gezet door Felix Mendelssohn-Bartholdy, zie
www.cyberhymnal.org/htm/c/o/comesavj.html.

117 Het gaat om deel 36 van zijn Christian Library. De titel luidt: Antoinette Bourignon, An Extract
from a Treatise of Solid Virtue. Written in French. Translated by John Wesley M.A. (Bristol, Printed by
E.Farley, 1754) 8o, 182 pp. Alle zinsnedes met een leerstellige inhoud zijn geschrapt, diverse
brieven zijn in hun geheel weggelaten en verschillende brieven zijn gesplitst. Vgl. Orcibal,
‘Les spirituels français et espagnols’, p. 91, noot 130.

118 Wallmann, Pietismus, p. 128. Het ‘Strafedikt’ gold tevens voor de boeken van Pierre Poiret,
Gottfried Arnold, de Philadelphian Society en voor Ewiges Evangelium van Johann Wilhelm Peter-
sen; zie ook Martin Brecht, ‘Der württembergische Pietismus’, in: idem (red.), Geschichte des
Pietismus II, pp. 225-295, aldaar 232; Vom Orde, ‘Antoinette Bourignon’, p. 68.

119 Zie Schrader, Literaturproduktion, pp. 123, 430 noot 48.
120 Von Greyerz, Religion, pp. 279-280.
121 Het ging hier om een zogenaamd Decretum feriae V, uitgevaardigd op 14 mei 1687, zie Hilgers,

Index der verbotenen Bücher, pp. 88, 433. Opvallend is dat de geschriften waarin Poiret Bouri-
gnons gedachtegoed systematiseerde, nooit op de index zijn gezet.

122 Hilgers, Index der verbotenen Bücher, p. 449. Het laatste decreet dateerde van 10 mei 1757, en
werd niet door de Congregatie van het Heilig Officie (de inquisitie) maar door de Congregatie
van de Index uitgevaardigd.

123 Gemeentearchief Groningen, Acta Consistorii, deel 4 (1691-1729): 7-6-1719; 28-8-1719; 25-5-
1721; 31-8-1721.

124 De volledige titel luidt Waarschouwing tegens zeker boekje, genaamt Vaderlik geschenk, &c. Door Jacob
ten Cate: waar in de dweperyen en vrygeestery van Ten Cate en de befaamde Antoinette de Bourignon dui-
delyk ontdekt worden, ten dienste der klein-weetende misleide zielen, en bestieringe der regtzinningen. /
Opgesteltt door de predikanten van Groningen (Voor heen te Groningen by Jurjen Spandaw, nu
gedrukt te New-York door J. Peter Zenger, 1736), 30 pp.

125 De titel van het werk luidt De zegepralende waarheid, vergezelschapt met godvrugtigheid, tot onderrig-
tinge van alle vrome Nathanaëls, en tot ontdekkinge van alle dwaalgeesten, welke waarheid en godvrugt
van elkander scheiden (2 dln. in 1 band; Groningen: Seerp Bandsma, 1724). Geapprobeerd door
de Groninger hoogleraren A. Driessen en O. Verbrugge. Zie over Verschuir (1680-1737) en zijn
polemiek met Ten Cate, BLGNP I, pp. 396-398 en J. van Genderen, ‘Johan Verschuir (1680-
1737)’, in: T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie en het gereformeerd piëtisme (’s-Gravenhage 1989),
pp. 203-242, aldaar 206-218.

126 Zie Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken, P.J. Buijnsters (ed.) (Utrecht 1987) I, brief 7
(Zendbrief Elizabeths (Betje Wolff aan Cornelis Loosjes), p. 105: ‘(Want de geest van
Antoinette ruste op Cornelium zo als hy op Poiret gerusted hadde)’; E. Wolff, geb. Bekker,
Lier-Veld- en Mengelzangen (Hoorn: T. Tjallingius, 1772), ‘Voorrede’, p. *5[+2], waar het ‘veragte-
lijk gedweep’ van Antoinette Bourignon en Jacob Boehme tegenover de ‘redelyke Theologie’
van Venema, Tillotson en Forster gezet wordt; Onderwyzend Gesprek over het geloof en de zedenleer
der christenen, ook geschikt naar de bevatting van den gemeenen man (’s-Gravenhage: I. van Cleef,
1781), p. 172. In de hier opgenomen verwijzing naar de zogeheten lofliederen op God waarvan
de onderwijzer er één uit het Frans zou kunnen voorlezen, wordt waarschijnlijk op Bouri-
gnon gedoeld, aldus P. van der Vliet, Wolff en Deken’s brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage
tot de kennis van de Reformatorische Verlichting (Utrecht 1982), p. 342, noot 353.

127 Van der Vliet, Wolff en Deken’s brieven, pp. 342-343. Zie voor Betje Wolff (1738-1804) en Aagje
Deken (1741-1804) ook P.J. Buijnsters, Wolff en Deken: een biografie (Leiden 1984).

128 Bekker, Kort begrijp, pp. 24-25.
129 W. Goeree, De kerklyke en weereldlyke historien [...] Beneffens veel voornaame kerk-zaaken, en op- en

ondergaande ketteryen, sektarizen en dwaalgeesten, zederd het Evangelium tot aan onze tyden ter baane
gekomen (2de dr. Leiden: Johannes van Abkoude, 1730), pp. 660-661.

130 Zie de achterin dit boek opgenomen bibliografie.
131 De volledige titel luidt De zilvere arke, bestaande in geestelyke gezangen, stichtelyke rymen en historie-

liederen; met aanteekeningen op dezelve gepast. Uit verscheide Autheuren tot stichtinge byeen gebragt door
Michiel Vinke (Haarlem: Izaäk Enschedé, 1723). Voor een bespreking van dit werk, zie B.P. de
Boer, ‘Michiel Vinke en de Zilvere Arke’, in: DB n.r. 17 (1991), pp. 131-152.
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132 Zie bijv. het aan Adam gewijde artikel van Voltaire in zijn Dictionnaire philosophique (Parijs
1778). Ik heb een lijst met 37 variabelen opgesteld en deze door een student (Alex Noord)
laten toetsen aan artikelen over Bourignon in de volgende catalogi en biografische woorden-
boeken: Zedler, Universal-Lexikon IV (1733), pp. 917-919; Van Hoogstraten en Schuer, Groot alge-
meen historisch, geografisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek B-C (1733), pp. 352-353;
Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon (1750), pp. 1306-1309; Kok, Byvoegzels op het Vaderlandsch
Woordenboek I (1797), pp. 259-267; Ersch en Gruber, Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften XII
(1824), pp. 154-155; Feller en De Feller, Geschiedkundig woordenboek V (1830), pp. 211-212; BWN II
(1855), pp. 3-4; Christelijke encyclopedie I (1956), p. 719; Lexikon für Theologie und Kirche II (1958), pp.
631-632; Die Religion in Geschichte und Gegenwart I (1957), p. 1373; Dictionary of Religion (1979) A-E,
p. 509; SHBL V (1979), pp. 48-50; TRE VII (1981), pp. 93-97.

133 Voltaire (pseud. van François-Marie Arouet), Siècle de Louis XIV (2 dln, Parijs 1823) II, p. 435.
134 Antoinette Bourignon, The light of the world: a most true relation of a pilgrimess travelling towards

eternity. Reprinted (verbatim) from the edition of 1696 (3 dln. in 1 bnd; Londen: Sampson Low, Son &
Co, 1863). In James Gardner, De Godsdiensten der wereld, Nederlandse bewerking door J.G.R. Vos
(2 dln. 1863-1870) I, pp. 396-398 is zelfs een lemma aan de ‘Bourignonisten’ gewijd: ‘Hare mee-
ningen overleefden haar echter lang, en de Quiëtistische en Mystieke vroomheid, die zij
inscherpte, heeft zelfs in onzen tijd nog vele bewonderaars’, p. 397 (met dank aan Goffe
Jensma).

135 Journal des Débats, 24-4-1877.
136 Zie Salomon Reinach, ‘Une mystique au XVIIe siècle’, Revue de Paris 1 (1894), pp. 850-880, her-

drukt in Cultes, mythes et religions I [1905] (2de herz. dr. Parijs 1908), pp. 426-458. Voor zijn ana-
lyse van Bourignons leven en werk baseert Reinach zich op Toutes les oeuvres (editie Parijs BN).

137 Reinach, ‘Une mystique au XVIIe siècle’, p. 449: ‘Née dans le catholicisme, persécutée à la fois
par les catholiques et par les réformés, elle s’est élevée à la conception de la tolérance, d’une
religion supérieure aux religions’.

138 Zie voor Van Berkum (1814-1871), BLGNP II, p. 62.
139 Van Berkum, Antoinette Bourignon, pp. iii-iv. Vgl. M. v .B.-C., ‘Antoinette de Bourignon’, in:

Evangelische volksalmanak (1885), pp. 57-75, waarin haar vroomheid en liefde voor God de lezers
ten voorbeeld werden gehouden.

140 In de voorrede, pp. vi-x, is een overzicht te vinden van de titels van Bourignons verzamelde
werk.

141 Vgl. Rudolf Vierhaus, ‘Rankes Begriff der historischen Objektivität’, in: Reinhart Koselleck
e.a. (red.), Objektivität und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft (München 1977), pp. 63-77,
aldaar p. 65.

142 Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 240, 247.
143 Zie bijv. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme IV, p. 863: ‘een vrouw met ziekelijke com-

plexen, een bandeloze fantasie en het talent van een volmaakte intrigante’; Christelijke encyclo-
pedie I, pp. 719-720, waar over ‘godsdienstige aberraties’, ‘een geëxalteerde persoonlijkheid’ en
‘dweperij’ gesproken wordt; Grote Oosthoek encyclopedie en woordenboek IV (7de dr. Utrecht 1977),
p. 70: ‘mystiek-dweepster’. Vgl voor een genuanceerder oordeel, F.L. Cross (red.), The Oxford
Dictionary of the Christian Church (3de dr. Oxford 1997), p. 229; BLGNP IV (1998), pp. 44-46.

144 Lindeboom, Stiefkinderen van het christendom, pp. 362-369. In 1973 verscheen van dit boek nog
een fotomechanische herdruk. Voor Lindeboom waren kerk en sekte overigens onlosmakelijk
met elkaar verbonden: ‘de centrifugaliteit der sectariërs is niet te denken zonder de centripe-
tale neigingen der kerkelijke gelovigen’, zie ook W. Nijenhuis, ‘Johannes Lindeboom (1882-
1958). Kerkhistoricus tussen de tijden’, in: G.A. van Gemert e.a. (red.), ‘Om niet aan onwetend-
heid en barbarij te bezwijken’. Groningse geleerden 1614-1989 (Hilversum 1989), pp. 241-257.

145 Zie bijv. De Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis, p. 237, die Bourignon in de vergaarbak van de
‘losse groepen’ heeft ondergebracht. In recent Amerikaans onderzoek dat een breed opgevatte
definitie van piëtisme hanteert, wordt Bourignon inmiddels wel tot de het piëtisten gere-
kend, zie Irwin, ‘Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon’; Campbell, Religion of
the heart, pp. 30-31. Vgl. Albrecht, ‘Konfessionsprofil und Frauen’, p. 62, noot 4.

146 Aldus Albrecht, ‘Konfessionsprofil und Frauen’, p. 71. Mijns inziens verdient dit punt nader
onderzoek. Opvallend is namelijk dat Bourignons oeuvre wel in de Acta Eruditorum (1692)
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besproken is. Haar leven en werken oeuvre trokken ook de aandacht van Leibniz, zie zijn cor-
respondentie met F.A. Hansen (1677), De Bragelongue (1680-1681) en W.E. Tentzel (1696), geci-
teerd door Bodemann, ‘Briefe Leibnizens’, pp. 362-373. Aegidius Menagius nam Bourignon
op in zijn Historia mulierum philosopharum (Lyon 1690; herdr. Amsterdam 1692) en betitelde
haar als ‘Theologa’ of ‘eine Gottes-gelehrte’. De Duitse filosoof Christian Thomasius (1655-
1728) was ervan overtuigd dat Bourignon ‘sehr gottselig’ was en dat haar hart ‘eine wohnung
des Heil. Geistes gewesen sey’. Haar boeken waren het, zo schreef hij, waard om door de vro-
men gelezen te worden, zie Arnold, Unpartheyische Kirchen-und Ketzer-Historie III, p. 157.

147 Tekenend is Bourignons afwezigheid in de Lauwerkrans, het door Schenkeveld-van der Dussen
en anderen opgerichte monument voor Noord- en Zuid-Nederlandse schrijfsters uit de vroeg-
moderne tijd. Zij wordt zelfs niet in de inleiding genoemd, wat echt een omissie is.

148 In zijn Ehescheidungsbüchlein (‘Als handschrift gedruckt’, Leipzig 1884) deed hij uitvoerig ver-
slag van zijn twee mislukte huwelijken, zie Bijl, ‘Antonius van der Linde’, p. 186.

149 Vgl. Marjan Schwegman, De Prima Donna. Over exemplarische vrouwenlevens (oratie Universiteit
Utrecht, Utrecht 1998), p. 13.

150 Björkhem, Antoinette Bourignon, pp. 384-438; Kolakowski, Chrétiens sans Église, pp. 663-664.
151 Van der Does, Antoinette Bourignon, p. 120.
152 Vgl. het overzicht van de vindplaatsen in bijlage A-1.
153 Zie Fan der Fear (pseudoniem van Lipkje Post-Beukens), Eilân fan de sillegen; Claude Louis-

Combet, Mère des vrais croyants. Mythobiografie d’Antoinette Bourignon (Parijs 1983); Gustav Mey-
rink, Das grüne Gesicht. Ein Roman [1916] (Leipzig 1917) [herdruk 1963; in het Nederlands vert.
als Het groene gezicht, Amsterdam 1974; 2de dr. 1980]. Meyrink situeert zijn roman in het vroeg-
twintigste-eeuwse Amsterdam en laat ‘juffrouw de Bourignon’ door ‘Jan Swammerdam’
introduceren. Voor literaire fictie over Swammerdam en Bourignon, zie ook Olga Pöhlmann,
Jan Swammerdam. Naturforscher und Arzt (1941) [in het Nederlands vert. Amsterdam 1944] en
Helene Nolthenius, ‘Het vliegend haft’. Vgl. voor dit laatste verhaal Mirjam de Baar, ‘In de
klauwen van een monster? Helene Nolthenius over Jan Swammerdam en Antoinette Bouri-
gnon’, in: Goffe Jensma en Yme Kuiper (red.), De god van Nederland is de beste. Elf opstellen over
religie in de moderne Nederlandse literatuur (Kampen 1997), pp. 110-127. In A.S. Byatt, Possession, a
romance (Londen 1990) [in het Nederlands vert. als Obsessie. Een romance (1991)] is aan het begin
van hoofdstuk 11 een pastiche te vinden van een negentiende-eeuws romantisch gedicht waar-
in Swammerdam onder andere dank betuigt aan Bourignon omdat zij hem had doen inzien
hoe wezenlijk de zorg voor zijn zielenheil was.

154 Zie bijv. Rebecca Bartholomew, Lost heroines: little-known women who changed their world (z.p.
1977); Dell Richards, Lesbian lists. A look at lesbian culture, history, and personalities (Boston 1990), p.
100.

155 Zie bijvoorbeeld de zoekmachine ‘Google’, die voor ‘Antoinette Bourignon’ ca. 600 hits ople-
vert (maart 2004).

156 Zie bijv. www.distinguishedwomen.com/biographies/bourigno.html;
www.cyberhymnal.org/bio/b/o/bourignon_a.html; www.alabaster-jars.com/letterxiii.html:
‘Letter XIII’ (Brussel 30-4-1664), overgenomen uit Antoinette Bourignon, The Light in the
Darkness (1703); www.moesbooks.com.

slotbeschouwing

1 Zie MacEwen, Antoinette Bourignon, p. 143, die in verband met de strijd om Noordstrand mel-
ding maakt van deze ‘theorie’ maar helaas geen bronvermelding geeft.

2 Vgl. Guy A.M. Widdershoven, ‘Tekst en context in de hermeneutiek’, Groniek. Historisch tijd-
schrift 25 (1992), pp. 23-31.

3 Vgl. voor deze eenduidige maar ook eenzijdige manier van interpreteren, de strijd over de
juiste interpretatie van romans of verhalen die voor meer dan één uitleg vatbaar zijn, zie bijv.
Barbara Johnson, ‘Melville’s fist: the execution of Billy Budd’, in: eadem, The critical difference.
Essays in the contemporary rhetoric of reading (Baltimore, Londen 1980), pp. 79-109. Als een verhaal
of een romanpersonage tegengestelde interpretaties oproept, dan kan dit volgens Johnson
worden toegeschreven aan ambivalenties binnen dat verhaal of binnen dat personage. Critici
bezweren in zo’n geval de tegenstrijdige gevoelens die de roman of het personage oproept,
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door zelf alsnog een eenduidige lezing van het verhaal te presenteren.
4 Vgl. voor de functionaliteit van ‘geheimen’ en ‘tegenstrijdige rollen’, Erving Goffman, The

presentation of self in everyday life [1959] (Londen 1969), pp. 123-146.
5 Davis, Women on the margins, pp. 205-207. Vgl. Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., pp. 45-52.
6 Aan de aard van deze relaties wordt in godsdienstpsychologische benaderingen van religieus

leiderschap en de verschillende typen die daarin te onderscheiden zijn, een grote betekenis
toegekend, zie bijv. Richard A. Hutch, Religious leadership: personality, history and sacred authority
(New York etc. 1991).

7 Zie ook Irwin, ‘Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon’. Vgl. voor de intellectu-
ele discussies over theologie en bijbelkritiek in de tweede helft van de zeventiende en eerste
helft van de achttiende eeuw Israel, Radical Enlightenment, pp. 447-476.

8 Kolakowski, Chrétiens sans Église, p. 661; Van der Does, Antoinette Bourignon, pp. 158-205.
9 Van Heijst en Derks, ‘Godsvrucht en gender’, pp. 26-32 onder verwijzing naar o.a. Shirley

Ardener (red.), Perceiving women (Londen, New York 1975), Elaine Showalter, The new feminist
criticism. Essays on women, literature and theory (Londen 1986) en Maaike Meijer, ‘The great
melancholy: Notes toward a history of Dutch women’s poetry’, in: Maaike Meijer en Jetty
Schaap (red.), Historiography of women’s cultural traditions (Dordrecht 1987), pp. 152-179. Vgl. ook
de wijze waarop Hoekstra, Orthodoxy of the heart, pp. 66 en 108, Showalters double-voiced-con-
cept gebruikt om de ‘ambiguïteiten’ in de verhalen van de twintigste-eeuwse Friese roman-
cière Ypk fan der Fear te verklaren, die in 1966 een roman aan Antoinette Bourignon en haar
volgelingen wijdde. Hoekstra schrijft deze ‘ambiguïteiten’ toe aan Fan der Fears ‘identity as a
woman writer in a regional cultural environment’. Die maakte dat zij vasthield aan de tradi-
tie en tegelijkertijd probeerde om vrouwelijke historische personages op een nieuwe manier
tot spreken te brengen.

10 Van Heijst en Derks, ‘Godsvrucht en gender’, p. 29.
11 Ibidem, p. 30. Zie ook Marjet Derks en Marit Monteiro, ‘Met wijsheid opent zij haar mond.

Vroomheid, visie en vrouwelijkheid’, in: Cornelis e.a. (red.), Vrome vrouwen, pp. 9-26, aldaar 17-
18, waar gesproken wordt van ‘de paradox van onderdrukking en ontplooiing’.

12 Vgl. in dit verband Adriano Prosperi, ‘Dalle “divine madre” ai “padri spirituali”’, in: Schulte
van Kessel, Women and men, pp. 71-90 en ‘Concluding remarks’ van Anneke Mulder-Bakker in
dezelfde bundel, pp. 233-237.

13 Wiethaus, ‘“If I had an iron body”’, pp. 172-173.
14 Ibidem, p. 173. In hoeverre deze verschuiving (van een omkering zou ik nog niet willen spre-

ken) samenhangt met een andere visie op de uit de late middeleeuwen daterende associatie
tussen lichaam en vroomheid of heiligheid van vrouwen, verdient nader onderzoek. Vgl. Wal-
ker Bynum, Holy feast and holy fast.

15 Mary Poovey, The proper lady and the woman writer. Ideology as style in the works of Mary Wollstone-
craft, Mary Shelley, and Jane Austen (Chicago, Londen 1984), p. 41.

16 Vgl. Schwartz, French prophets, pp. 167-168.
17 Vgl. voor Guyon, Bruneau, Women mystics, pp. 123-225, aldaar 201-219 voor haar visie op

Guyons autobiografie. Von Merlau publiceerde haar autobiografie (Gespräche des Hertzens mit
Gott, 1689) onder de naam Petersen, zie hiervoor Scheenstra, ‘Over de “goede keuze”’, pp. 129-
130. Van Leade verscheen in 1696 bij Wetstein Sechs unschätzbare durch Göttliche Offenbarung und
Befehl ans Licht gebrachte mystische Tractätlein.

18 Vgl. Visser, ‘Pelgrimage van Jan Luyken’, p. 191.
19 Zie ook J.B.H. Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693). The first Dutch publisher of John Bunyan and

other English authors (diss. Universiteit van Amsterdam 1987). Alblas constateert dat het fonds
van deze zeventiende-eeuwse Amsterdamse boekverkoper-uitgever ook een boehmistische
element kende, maar wil desondanks vasthouden aan zijn karakterisering van Boekholt als
orthodox-gereformeerd piëtist. Vgl. Van ’t Veld, Beminde broeder, p. 278.

20 Vgl. Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, pp. 412-423. Mijns inziens gaat Van Rooden, Religieu-
ze regimes, p. 23 hier wat al te gemakkelijk aan voorbij.

21 Vgl. Willem Frijhoff, ‘Normeren of waarderen? Over cultuur, geschiedenis en geschiedfiloso-
fie’, in: Rik Sanders e.a. (red.), De verleiding van de overvloed. Reflecties op de eigenheid van de cultuur-
geschiedenis (Amsterdam 1991), pp. 15-35.
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22 Vgl. voor twee recente voorbeelden waarin Bourignons ‘anderszijn’ wordt ‘gebruikt’: Marjan
Schwegman, ‘Strijd om de openbaarheid: sekse, cultuur en politiek in Nederland’, in: Douwe
Fokkema en Frans Grijzenhout (red.), Rekenschap 1650-2000. Nederlandse cultuur in Europese
context (Den Haag 2001), pp. 145-177, aldaar 162-163; David George Mullan (red.), Women’s life
writing in early modern Scotland. Writing the evangelical self, c. 1670-c. 1730 (Aldershot, Burlington
2003), p. 15.

23 De tot nu toe aan Bourignon gewijde romans onderscheidden zich in elk geval in één opzicht
van de reeds verschenen historische studies: zij proberen meer recht te doen aan haar ambi-
guïteit. Zo laat het beeld dat Ypk fan der Fear in Eilân fan de silligen van Bourignon creëert,
meer te raden over dan de visies van Van der Linde of Van der Does. Opmerkelijk is dat recen-
sent Anne Wadman, die Fan der Fears roman in 1967 besprak onder de titel ‘Mystica mei in
fraachteken’, juist daarom meende dat het de Friese schrijfster aan visie ontbrak, zie Hoek-
stra, Orthodoxy of the heart, pp. 101-102.
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