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Ter nagedachtenis aan Thieu de Baar (1928-1997)





Woord vooraf

In 1989 besloot ik het roer radicaal om te gooien. Ik was toen bezig met een breed opge-

zet onderzoek naar de profeten en profetessen die in de zeventiende-eeuwse Republiek

der Verenigde Nederlanden een welwillend gehoor vonden voor hun boodschap.

Antoinette Bourignon was slechts een van de personen die ik een plaats had toebedeeld

in het proefschrift dat ik gedacht had te gaan schrijven  totdat ik onverwacht een grote

hoeveelheid ‘nieuw’ bronnenmateriaal ontdekte. Het begon met de vondst van een intri-

gerende inventaris in de handschriftenverzameling van de Koninklijke Bibliotheek te

Den Haag, een handgeschreven lijst, 18 pagina’s lang, ‘van eenige m.m.s.s. stukken, brie-

ven, bescheiden van Antoinette Bourignon, en hare vrienden berustende in de biblio-

theek van de H.H. Enschedé te Haarlem’. In de bijbehorende portefeuille was van de

stukken zelf echter geen spoor te bekennen. De bibliotheek Enschedé bleek in 1867 te

zijn geveild. De collectie kon daarna opnieuw zijn doorverkocht of misschien zelfs wel

verloren zijn gegaan. Ik wist dat het zoeken was naar een speld in een hooiberg, maar

besloot de zoektocht systematisch aan te pakken en te beginnen met het doornemen van

de handschriftencatalogi van de grote Europese bibliotheken. Grote opwinding toen het

vrijwel direct raak was. In de handschriftencatalogus van de Bodleian Library stuitte ik

namelijk onder Mss Add A 96-97 op de volgende omschrijving: ‘Works, correspondence,

and miscellaneous papers of Antoinette Bourignon’. Op naar Oxford! Toen mij daar, in

Duke Humfrey’s Library, de betreffende papieren ter hand gesteld werden en deze ver-

gezeld bleken te zijn van de inventaris die ik eerder in de Koninklijke Bibliotheek gezien

had, wist ik het zeker. Dit was de collectie manuscripten waarnaar ik op zoek was. Zo

beschikte ik ineens over honderden originele afschriften van Bourignons brieven die

nooit eerder geraadpleegd waren. Toen ik vervolgens ook in andere bibliotheken en

archieven allerlei nieuw en onthullend materiaal ontdekte, kon ik nog maar aan één

ding denken: een nieuw boek over Antoinette Bourignon.

Het werd een project van lange adem. Dankzij het omvangrijke oeuvre van

Antoinette Bourignon en de bewaard gebleven archivalia beschikte ik over een over-

stelpende hoeveelheid bronnen waarin ik me een weg moest banen. Tegelijkertijd rea-

liseerde ik me dat ik slechts over fragmenten beschikte, losse puzzelstukken, waarvan

ik iets zou moeten maken. Bij tijd en wijle droomde ik van een filmscenario of een

roman waarin ik dit materiaal zou verwerken. Het moest echter een proefschrift wor-

den. Dat was een enorme uitdaging die me veel kopzorgen heeft gebaard, maar er ook

toe leidde dat ik al die tijd in de ban van mijn onderwerp bleef. Ondanks de nodige wor-

stelingen heb ik dan ook met heel veel plezier aan dit boek gewerkt. Wat daartoe in

belangrijke mate bijdroeg, was het vertrouwen dat ik van mijn begeleiders kreeg.

Zonder de aanmoedigingen, adviezen, kritiek, hulp en steun die ik gedurende de jaren

van mijn vriendinnen, vrienden, collega’s en familie ondervond, had ik het echter nooit

zolang vol kunnen houden. Een aantal van mijn ‘steunpilaren’ en ‘helpers’ wil ik hier

speciaal noemen en bedanken.
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Prof.dr. W.Th.M. Frijhoff ben ik bijzonder erkentelijk omdat hij bereid was als mijn

eerste promotor op te treden. Ik vind het een eer dat hij mij als ‘buitenpromovenda’

heeft willen begeleiden en dank hem voor zijn inhoudelijke adviezen, zijn steun, zijn

geduld en zijn vertrouwen in de goede afloop van dit hele project. Prof.dr. J.N. Brem-

mer was bereid om de rol van Groningse promotor op zich te nemen toen de leerstoel

Kerkgeschiedenis aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

vacant was. Ook zijn geduld heb ik beproefd. Ik dank hem voor zijn belangstelling en

vertrouwen en voor zijn nauwgezette lezing van het manuscript. Prof.dr. F.R.J.

Knetsch, bij wie ik mijn promotieonderzoek begon en wiens ius promovendi tussentijds

verliep, hield mij meer dan eens voor dat het ideale proefschrift hier op aarde niet wordt

geschreven. Het heeft lang geduurd voordat ik dit wilde beamen. Ik ben blij dat hij mij

desondanks alle ruimte gaf om mijn ideeën te volgen en dank hem voor zijn bereidheid

om tot het einde toe betrokken te blijven bij mijn proefschrift.

In Barbara Boudewijnse vond ik mijn proefschriftmaatje, die zich toen haar eigen

dissertatie meer op de achtergrond raakte, ontpopte als mijn ‘pseudo-promotor’. Zij

was mijn eerste lezer, onderwierp al mijn stukken aan haar kritische blik, fungeerde als

klankbord, dacht en leefde ook op andere gebieden met mij mee, en gaf indien nodig

peptalk. De vele discussies die we gevoerd hebben, scherpten en verbreedden mijn blik,

ook omdat zij als antropoloog vaak net een andere kijk op de dingen heeft.

Opbouwende kritiek en prikkelend commentaar op verschillende hoofdstukken ont-

ving ik voorts van Wim Berkelaar, Annelies van Heijst, Els Kloek, Geertje Mak, Mirjam

Oostendorp en Piet Visser. Vooral Els Kloek komt grote dank toe. Zij stimuleerde mij

om na mijn afstuderen voor de wetenschap te kiezen, bleef mij kritisch volgen en open-

de in 1998 voor mij de weg naar het Netherlands Institute for Advanced Study in the

Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar. Daar heb ik gedurende vijf maan-

den niet alleen de rust gevonden waaraan ik in de schrijffase zo’n grote behoefte had,

maar ook een bijzonder stimulerend intellectueel klimaat waarvan ik met hart en ziel

heb genoten. Ik denk vooral met veel genoegen terug aan de inspirerende gesprekken

met mijn Hongaarse ‘buurman’ Marcell Sebök, die me geholpen hebben om de uitein-

delijke vorm te vinden voor dit boek. Onvergetelijk ook waren de nachtelijke discussies

met Frank Willaert en Kees Vellekoop, die ons in het ‘Uilennest’ royaal van jenever voor-

zag en met raad en daad terzijde stond. Llewellyn Bogaers, Lotty Broer en Fia Dieteren

dank ik voor de ondersteuning in ons Utrechtse promotieclubje. Mathilde van Dijk,

Yme Kuiper, Eric Cossee, Jan Bremmer, Sytske Veltman en Jeroen Boekhoven waren zo

vriendelijk tijdelijk colleges van mij over te nemen, waardoor ik mij in 1998 en in 2003

gedurende vijf maanden geheel kon wijden aan het schrijven.

Al in een heel vroeg stadium kreeg ik van Liliane Bakker materiaal dat zij had ver-

zameld voor haar doctoraalscriptie over Antoinette Bourignon. Joyce Irwin stelde me

spontaan gegevens ter hand uit het Senckenberg Archiv te Frankfurt am Main. Anita

Guerrini informeerde mij over de belangstelling van George Cheyne voor het gedachte-

goed van Bourignon en liet me het betreffende hoofdstuk van haar inmiddels versche-

nen boek over hem lezen. Met Eric Jorink wisselde ik informatie uit over de betrekkin-

gen tussen Jan Swammerdam en Antoinette Bourignon. Van Otto Knottnerus ontving

ik een rijke oogst aan biografische gegevens van personen uit haar kring. Ruud

Lambour stelde mij genealogische data van een aantal volgelingen van Bourignon ter

beschikking en gaf nog enkele belangwekkende bronverwijzingen door. Marit

‘ik moet spreken’
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Monteiro dank ik niet alleen voor de gedachtewisseling naar aanleiding van haar

onderzoek naar de geestelijke dochters maar ook voor haar wijze woorden. Alicia

Montoya leverde gegevens over achttiende-eeuwse bezitters van boeken van Bouri-

gnon. Van Angela Berlis ontving ik op de valreep nog ‘Noordstrandnieuws’. Anderen

die mij op detailpunten informatie gaven, vinden hun namen terug in de noten.

Mirjam Oostendorp heeft een groot deel van de weg samen met mij afgelegd. Zij

deelde mijn enthousiasme in de onderzoeksfase en zij bleef er, ook toen het almaar lan-

ger duurde, ten volle van overtuigd dat ik de klus zou klaren. De belangstelling die

Yvonne Wassink, Titia Bredée, Geertje Mak, Angela Roothaan, Wim Berkelaar en

Mirjam Wagter toonden voor mijn wel en wee, was hartverwarmend. Mijn moeder kon

niet begrijpen dat er maar geen eind aan kwam, maar bleef mij desondanks in alles steu-

nen. Zij kan nu gelukkig meemaken wat voor mijn vader helaas niet meer is weggelegd.

Jacqueline Valentijn gaf mij verloren vertrouwen terug. In de slotfase duwde zij mij op

haar geheel eigen manier naar de eindstreep en zorgde er zo mede voor dat het boek

inderdaad afkwam.

Ten slotte dank ik het bestuur van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienst-

wetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen voor de financiering van mijn onder-

zoeksreizen in binnen- en buitenland, en de Nederlandse Organisatie voor Weten-

schappelijk Onderzoek voor de in 1990 en 1991 verstrekte reisbeurzen ten behoeve van

het onderzoek in Engeland en Duitsland. Directie en staf van het NIAS in Wassenaar

dank ik voor de hartelijke wijze waarop zij mij in 1998 gastvrijheid hebben geboden,

waardoor ik in staat was de grote sprong voorwaarts te maken.

Utrecht, januari 2004
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Portret van Antoinette Bourignon naar een tekening van Pierre Poiret. Naar alle waarschijnlijkheid is de gravu-
re vervaardigd ter gelegenheid van de uitgave van Toutes les oeuvres in 1686. J.C. Adelung gebruikte de (losse)
prent als illustratie voor zijn artikel over Antoinette Bourignon in zijn geschiedenis van de menselijke dwaas-
heid ( foto: KB, uit Geschichte der menschliche Narrheit V, 1787).



Inleiding

In kerkhistorische handboeken, biografische woordenboeken en encyclopedieën is

haar naam nog altijd te vinden: Antoinette Bourignon. Geboren in 1616 te Rijsel (Lille),

overleden in 1680 te Franeker. Trefwoorden: mystica, geëxalteerd, hysterisch.1 De

laatstgenoemde kwalificatie is mysticae vaker ten deel gevallen. Zij lijkt eerder type-

rend te zijn voor een bepaald oordeel over vrouwelijke mystiek dan dat zij bijdraagt aan

een beter begrip van Bourignon.2 Op basis van Bourignons biografie en gedachtegoed

zijn ook andere introducties van haar persoon mogelijk, bijvoorbeeld een waarin naast

een eigen oordeel ook de eigentijdse reacties op haar optreden doorklinken. Zo’n

lemma zou als volgt kunnen beginnen: Antoinette Bourignon, de enige vrouwelijke lei-

der van een geestelijke groepering in de Nederlandse Republiek en een van de meest

fascinerende persoonlijkheden van de zeventiende eeuw; een vrouw die grenzen over-

schreed en doorbrak, die haar stem liet horen, die zich in het verboden domein van de

godgeleerdheid waagde, een vrouw ook die onmiskenbaar charisma had maar die tege-

lijkertijd zeer omstreden was.

Zelf was Antoinette Bourignon ervan overtuigd dat zij door God verkozen was om

het ware christendom op aarde te herstellen. Weldra zou het einde der tijden aanbreken

en het Laatste Oordeel worden geveld. Alleen de ‘ware christenen’, zo hield zij haar

publiek voor, zouden gered worden. God had haar gezonden om deze ware christenen

te verzamelen. Zij alleen, en niemand anders, zou hun de weg naar het eeuwig heil kun-

nen wijzen.3 Deze zending vloeide voort uit de zeer persoonlijke religieuze ontwikke-

ling die Bourignon doormaakte, op het kruispunt van en in dialoog met de meest ver-

scheiden kerken en geestelijke stromingen. Met haar religieuze boodschap wist zij een

groep van overwegend mannelijke volgelingen rond haar persoon te verzamelen, die zij

over de grenzen van de kerken heen rekruteerde en voor wie zij als spiritueel leider fun-

geerde. Zo doorbrak zij niet alleen de confessionele scheidslijnen, maar overtrad zij ook

de grenzen die de vrouwelijke sekse door kerk en maatschappij waren opgelegd. Vrou-

wen mochten wel stichtelijke werkjes componeren of vertalen, geestelijke liederen

dichten of hun religieuze ervaringen te boek stellen, maar zij dienden zich verre te hou-

den van het beoefenen van de theologie in de strikte zin van het woord.4 Het was uit-

sluitend aan priesters, predikanten en theologen voorbehouden om dit terrein en deze

kennis te beheren en te bewaken; alle anderen, in het bijzonder vrouwen, waren daar-

van uitgesloten. De Reformatie had in dat opzicht geen breuk met de traditie teweeg-

gebracht. De door de hervormers voorgestane afwijzing van de bemiddelende functie

van de priesters liet het mannelijk monopolie op theologische spreekposities feitelijk

onaangetast.5 Het intrigerende aan Antoinette Bourignon is dat zij dit alles doorbrak

zonder haar sekse te verhullen of te ontkennen.

In tal van geschriften riep Bourignon de lezer op om zich te bekeren voordat het te

laat was. Haar oeuvre omvat meer dan achthonderd brieven, een reeks traktaten, twee

autobiografieën, regels voor de ware christenen, gedichten, gebeden en zelfs exegeti-
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sche stukken. Een groot aantal geschriften verscheen al tijdens haar leven in druk. Na

Bourignons dood in 1680 nam een van haar volgelingen, de filosoof en theoloog Pierre

Poiret, de taak op zich om de door haar nagelaten manuscripten te ordenen en, voorzo-

ver nog onuitgegeven, te publiceren.6 Poiret spande zich tevens in voor een integrale

uitgave van Bourignons verzamelde werken, hetgeen in 1686 resulteerde in een heruit-

gave in negentien delen bij de gerenommeerde Amsterdamse uitgever Hendrik Wet-

stein.7 Voegen we de postume uitgaven bij de reeds tijdens haar leven gepubliceerde

werken, dan wordt de enorme omvang van Bourignons oeuvre zichtbaar. In totaal gaat

het om 46 Franstalige geschriften, die in een tijdsbestek van iets meer dan veertig jaar

geschreven zijn en over een periode van zeventien jaar gepubliceerd. Van deze geschrif-

ten verschenen, ten dele al tijdens Bourignons leven en ten dele postuum, Nederlandse,

Duitse, Latijnse en Engelse vertalingen. Zo doorbrak Bourignon als auteur dus ook de

taalgrenzen. Met de vertaalde edities erbij heeft zij in totaal 164 verschillende uitgaven

op haar naam staan.8 Dat is een ongekend hoge score. Geen enkele andere zeventiende-

eeuwse vrouwelijke auteur maar ook géén van Bourignons mannelijke geestverwanten

uit het mystiek-spiritualistische milieu van die tijd, kan zich in dat opzicht met haar

meten.9

Kortom, Antoinette Bourignon heeft van zich doen spreken. Dat heeft haar niet

alleen een plaats opgeleverd in allerhande naslagwerken, maar haar ook tot object

gemaakt van wetenschappelijke studies en literaire werken.10 Kennelijk is zij tot de ver-

beelding blijven spreken, ondanks – of misschien juist dankzij – het feit dat de inquisi-

tie haar geschriften op de index plaatste en de Generale Synode van Schotland haar leer-

stellingen in 1710 nog officieel veroordeelde.11 Toch is het repertoire aan kwalificaties

die Bourignon tot nu toe ten deel gevallen zijn, opvallend beperkt en eenzijdig. Alsof

zij uitsluitend als ‘hysterica’ of als ‘dweepster’ te typeren is.

Het raadsel Antoinette Bourignon

De geijkte typeringen ten spijt zijn alle artikelen, monografieën en romans die tot nu

toe aan Antoinette Bourignon gewijd zijn, te beschouwen als even zovele nieuwe pogin-

gen om haar in woorden, beelden, stromingen en analyses te vangen. In die zin zijn zij,

zij het onbedoeld, ook een symptoom van haar ongrijpbaarheid. Zo bekende de Friese

schrijfster Ypk fan der Fear in 1968 dat haar roman Eilân fan de silligen niet over

Bourignon ging, maar over haar volgelingen: ‘omdat ik wel begreep, dat ik haar zelf

nooit zou kunnen treffen’.12 Nog in 1995 typeerde de Amerikaanse historica Phyllis

Mack in een paper over de parallellen tussen Bourignon en de laat-zeventiende-eeuwse

Franse mystica Madame Guyon, de Vlaame profetes als een ‘confusing’ en ‘repellent

person’.13 Zelf heb ik lange tijd het idee gehad dat Bourignon zich aan elke analyse ont-

trok. Misschien was dat ook wel omdat ik haar niet voortijdig wilde vastpinnen en mijn

aandacht wilde richten op het proces van zelfdefinitie en zelfverwerkelijking dat in

haar autobiografische geschriften en brieven besloten lag. Telkens opnieuw stuitte ik

echter op uitspraken of op gedragingen die niet correspondeerden met het beeld dat ik

mij inmiddels van haar gevormd had. Zij was en bleef, zo leek het, een raadsel. Maar

waarom precies?14

Was Bourignon zo ongrijpbaar omdat zij zich in haar geschriften steeds weer

‘ik moet spreken’
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distantieerde van de betekenissen die anderen haar op grond van haar uitspraken

meenden te moeten toekennen? Zo afficheerde zij zichzelf als het instrument waarvan

God zich bediende om de mensen op aarde het einde der tijden aan te zeggen. Desge-

vraagd ontkende zij echter een profetes te zijn:

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.15

Wanneer contemporaine lezers van haar boeken die onder de indruk waren van de hier-

in tentoongespreide kennis zich afvroegen of de auteur van deze geschriften wel een

vrouw was, sprak Bourignon hen niet tegen. Integendeel. Keer op keer onderstreepte zij

dat zij maar een ‘onwetende dochter’ was die haar kennis rechtstreeks aan God ont-

leende. Boeken, zo beweerde zij, las zij nooit, zelfs niet de Heilige Schrift. Toch strooi-

de zij in haar eigen teksten kwistig met bijbelcitaten. Ook bevatten haar geschriften

allerlei expliciete en impliciete verwijzingen naar werken van andere auteurs (onder

andere Jacob Boehme, Theresia van Avila en Franciscus van Sales) en naar heiligenle-

vens.

Dat Bourignon zich niet liet voorstaan op haar kennis, was op zichzelf niet zo

vreemd. We zouden hier kunnen denken aan de zogeheten bescheidenheidstopos, die

ook in de geschriften van geleerde tijdgenoten te vinden is, ware het niet dat Bourignon

over het algemeen juist zeer weinig last had van valse bescheidenheid. Zo schrok zij er

niet voor terug om haar kennis van allerlei zaken, zelfs op het juridische vlak, breed uit

te meten:

Ik heb dat ook gesien in Materie van Rechten, wanneer ik proces had, of dat ik

behoefde iemand anders raad te geven, in sijn saken van Rechten. Ik wist meer dan

de Advocaten daar ik by ging consulteren of raad nemen; en seide hun somtijts

dingen, die sy noyt gehoort hadden in haren staat: dewelke ondertusschen

waarachtig waren, gelijk sy gedwongen waren te belijden, en te seggen dat ik

gelijk had; al-hoewel ik noyt boekken van Rechten gesien heb, noch de moeyten

nemen sou willen om se te sien.16

Hieruit spreekt onmiskenbaar een sterk ik-bewustzijn, dat zich op het eerste gezicht

moeilijk laat rijmen met de deemoed die uit het vorige citaat spreekt.

Er liggen in Bourignons zelfrepresentatie meer tegenstrijdigheden, raadselachtig-

heden en geheimen besloten. In haar eerste autobiografie uit 1663 refereert zij bijvoor-

beeld herhaaldelijk aan visioenen waarin God haar kenbaar maakte hoe Hij over de

christenen op aarde oordeelde.17 Wanneer Bourignon zes jaar later opnieuw haar leven

op schrift stelt, rept zij echter met geen woord meer over deze visioenen. Intrigerend is

ook dat Bourignon het ene moment beweert dat zij al een aantal ‘Kinderen Gods’ heeft

gebaard, en dat zij zich het volgende moment beklaagt over haar ‘onvruchtbaarheid’.

Soms ook lijkt Bourignons gedrag, voor zover we daar via het bewaard gebleven bron-

nenmateriaal toegang toe kunnen krijgen, haaks te staan op wat zij verkondigde. Zo

predikte zij het armoede-ideaal, maar weigerde zij zelf ook maar iets van haar eigen

bezit aan de armen te schenken omdat er onder hen geen ‘ware christenen’ te vinden
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zouden zijn. Intrigerend was ten slotte ook dat haar briefpublicaties wemelden van de

asterisken en dat sommige van de hierin opgenomen brieven met een rij puntjes begon-

nen, alsof bepaalde zaken voor de lezer verzwegen werden.

Lag het misschien aan mij? Verwachtte ik, bewust of onbewust, dat Bourignon

iemand uit één stuk was, en dus niet nu eens dit kon beweren en dan weer iets dat daar-

mee ogenschijnlijk in strijd was? Of was dat iets wat mij opviel, maar waarvan tijdge-

noten geen last hadden? Want dat Bourignon in haar eigen tijd weerklank vond, valt

niet te ontkennen. Uit haar correspondentie blijkt dat erudiete en eigenzinnige figuren

als Jan Amos Comenius, Petrus Serrarius, Anna Maria van Schurman, Jean de Labadie en

Galenus Abrahamsz. de Haan uit eigener beweging contact met haar zochten. Twee

andere zeventiende-eeuwse geleerden waren zelfs geruime tijd in de ban van

Bourignon. Zo volgde de Amsterdamse natuuronderzoeker Jan Swammerdam haar in

1675 naar Sleeswijk, en in 1676 sloot de Franse theoloog en filosoof Pierre Poiret zich bij

haar gezelschap aan.18 Swammerdam en Poiret behoorden tot een grotere kring van

aanhangers die ernaar verlangden om samen met Bourignon in de voetstappen van

Jezus Christus te treden en zich met haar terug te trekken in ‘de wildernis’. Al deze vol-

gelingen geloofden daadwerkelijk dat Bourignon door God gezonden was om de ware

christenen op aarde te verzamelen. Zij waren bereid zich aan haar gezag te onderwer-

pen en met haar naar Noordstrand te trekken, omdat dit Noord-Duitse waddeneiland

de locatie zou zijn die God voor de ware christenen gereserveerd had. Kortom, hoe

weerbarstig en raadselachtig Bourignon in onze optiek ook mag zijn, in de ogen van

deze aanhangers was zij een geloofwaardige en gezaghebbende persoonlijkheid. Dat

maakt dat zij niet zonder meer naar de ‘Geschichte der menschlichen Narrheit’ terug-

verwezen kan worden of dat zij als een bedriegster moet worden ontmaskerd, zoals

Antonius van der Linde wilde doen geloven.19

Misleide zielen?

De Nederlandse theoloog, filosoof en polemist Antonius van der Linde, die een duide-

lijke voorkeur voor ‘debunking’ en ontmythologiseren aan de dag legde, publiceerde de

eerste op kritisch bronnenonderzoek gebaseerde monografie over Bourignon.20 Zijn

studie verscheen in 1895 onder de titel Antoinette Bourignon, das Licht der Welt.21 Die onder-

titel ontleende hij aan een van Bourignons geschriften waarin zij zich als het ‘licht der

wereld’ presenteerde. Voor zijn studie raadpleegde Van der Linde een groot aantal

gedrukte en ongedrukte bronnen op basis waarvan hij wilde bewijzen dat Bourignon

de titel die zij zichzelf had aangemeten, niet verdiende. Hij putte hiervoor niet alleen

uit haar omvangrijke oeuvre maar ook uit de overgeleverde kopij van haar geschriften.

Voorts onderzocht hij welke werken tijdens Bourignons leven tegen haar waren uitge-

bracht en waarop de kritiek zich richtte. Ten slotte raadpleegde hij een reeks archief-

stukken die betrekking hadden op de affaire Noordstrand en op de strijd om

Bourignons nalatenschap. Zijn tekst annoteerde hij echter niet, waardoor in veel geval-

len niet duidelijk is wat aan welke bronnen ontleend is.

Op basis van zijn bronnenkritiek meende Van der Linde Bourignons beide autobio-

grafieën en de postume door Poiret vervaardigde vita als een ‘biografische legende’ te

kunnen afdoen.22 Dat zij zoals zij zelf beweerde, en zoals Poiret in zijn biografie liet
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zien, door de geest Gods geleid werd, was in Van der Lindes optiek gewoon niet waar. In

zijn ogen was zij bovenal een heerszuchtig, egoïstisch en leugenachtig persoon. Zij zou

familielevens hebben verwoest, arme mensen van have en goed hebben beroofd, vrome

zielen hebben getiranniseerd en hen als slaven hebben geëxploiteerd. Reden genoeg

om te beweren dat Antoinette Bourignon beslist niet het ‘Licht der Welt’ geweest was

waarvoor zij zich had uitgegeven, maar veeleer ‘ein Fluch der Welt’.23 Onder verwijzing

naar nieuwe inzichten die hij ontleende aan de moderne wetenschap van de psychiatrie,

meende Van der Linde haar gedrag ook wel te kunnen verklaren:

Sie war einfach eine Furie. Lombroso und v. Krafft-Ebing würden wohl ein Gut-

achten auf ‘religiösen Grössenwahn’ abgeben. Von solchen Wahnsinn sind moral

Insanity und pathologische Verlogenheit (Delbrücks Pseudologia phantastica)

unzertrennlich. Solche Damen (ich habe das oft erlebt) erzählen ganze Romane als

Wahrheit, glauben selbst daran, und sind empört wenn der Zuhörer nicht ebenso

gläubig ist.24

Over Bourignons leer oordeelde Van der Linde eveneens negatief. Deze had theologen

niets nieuws te bieden, zo meende hij. Haar geschriften kon men volgens hem daarom

maar het beste laten voor wat zij waren. Hij kreeg hierin bijval van de Duitse theoloog

Gustav Kawerau. Deze oordeelde op basis van Van der Lindes studie dat Bourignon niet

langer tot de veelbetekenende vertegenwoordigers van de mystieke theologie gerekend

moest worden. De kerkhistoricus kon hier maar beter plaatsmaken voor de psycholoog,

aldus Kawerau.25 Toch zouden het leven en het werk van Bourignon ook daarna de

nieuwsgierigheid van theologen blijven prikkelen. Dat leidde tot de publicatie van

nieuwe studies, die Van der Lindes beeld van Bourignon op een aantal punten nuan-

ceerden en bijstelden.

De eerste die kanttekeningen plaatste bij Van der Lindes oordeel was de Nederland-

se kerkhistoricus C.B. Hylkema, die een breed opgezette studie (1900-1902) aan de

zeventiende-eeuwse reformatiebewegingen in de Republiek der Verenigde Nederlan-

den wijdde. Hierin ging hij dieper in op Bourignons morele en theologische denkbeel-

den en sprak hij zijn waardering uit voor haar ijver om de lezers van haar geschriften

een ‘beter inzicht in de waarheid van het evangelie’ te schenken.26 De Duitse kerkhisto-

ricus Johannes Lieboldt vestigde de aandacht op het positieve oordeel over Bourignon

van twee geleerde tijdgenoten, Philipp Jakob Spener en Christ. Thomasius.27 Zelf

rekende Lieboldt Bourignon tot een van de opmerkelijkste persoonlijkheden op reli-

gieus gebied van de zeventiende eeuw, aan wie geen enkele kerkhistoricus voorbij kon

gaan. Om dat te illustreren citeerde hij twee tot dan toe onbekende archiefstukken

waaruit bleek dat de Deense koning Christiaan V zich tijdens Bourignons verblijf in

Sleeswijk-Holstein persoonlijk met haar zaak bemoeid had.

In 1910 verscheen een tweede monografie, getiteld Antoinette Bourignon. Quietist.

Auteur was de Schotse kerkhistoricus Alexander MacEwen.28 Hij vestigde als eerste de

aandacht op de Engelse edities van Bourignons werken, die tegen het einde van de

zeventiende eeuw in druk verschenen waren en die aanleiding hadden gegeven tot een

reeks felle polemieken onder Engelse en Schotse theologen. De commotie die

Bourignons gedachtegoed nog aan het begin van de achttiende eeuw in Schotland ver-

wekte, was voor MacEwen reden om nader onderzoek naar haar leven en werk te doen.
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In haar theologische denkbeelden herkende hij veel van het quiëtisme, de mystieke

richting van het christendom die in de zeventiende eeuw ontstond en waarin de passie-

ve overgave aan Gods wil als het hoogste geluk en de bestemming van de mens werd

beschouwd. Daarmee gaf MacEwen te kennen dat Bourignons gedachtegoed niet

zomaar terzijde geschoven kon worden, maar raakvlakken had met dat van de bekende

zeventiende-eeuwse Franse quiëtiste Madame Guyon. Toch leidde zijn monografie niet

tot een herziening van de historische beeldvorming rond Bourignon.

Johannes Lindeboom, die Bourignon een plaats toebedeelde in zijn Stiefkinderen van

het christendom (1929), ontwaarde in haar een ‘zuivere spirituele vroomheid’ maar voer

verder blind op het oordeel van Van der Linde. En dus sprak ook hij van ‘hysterie, pseu-

dologia phantastica en verdrongen sexualiteit die zich achter geforceerde en in den

grond zeer onkuische kuischheid verbergt’.29 De cultuurhistorica Cornelia Roldanus

liet zich in haar Zeventiende-eeuwsche geestesbloei (1938) in vergelijkbare zin uit over Bouri-

gnon:

al haar mededeelingen zijn gekleurd, zoo niet geheel gefantaseerd; onwaarschijn-

lijke mogelijkheden poneerde ze als feiten [...] Tenslotte was daar haar bizondere

kuischheid, die zelfs op anderen zou uitstralen – hier was veel verdrongen sexua-

liteit onder, zich o.a. openbarend in een voorkeur voor geestelijke ‘zonen’ [...]. Op

echtscheidingen legde ze het aan en verwijderde de vrouwen waar en wanneer ze

kon. Dat zij zelf een van de ergsten was, kwam wel nooit in haar op!30

In 1940 zag een derde monografie over Bourignon het licht, een Zweeds proefschrift,

getiteld Antoinette Bourignon. Till den svärmiska religiositetens historia och psykologi. De

auteur van deze studie, John Björkhem, was een theoloog met een uitgesproken belang-

stelling voor de godsdienstpsychologie. Björkhem wilde met behulp van de aan het

einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw ontwikkelde theorieën over

hysterie Bourignons ‘dweperige religiositeit’ verklaren. Op grond van deze ‘moderne’

psychologische inzichten concludeerde hij dat zij als een ‘hysterische’ persoonlijkheid

moest worden getypeerd.31 Ook de Poolse godsdienstfilosoof Leszek Kolakowski, die in

zijn Chrétiens sans Église (1969) een hoofdstuk aan Bourignon wijdde, betitelde haar als

‘une hysterique caractérielle’.32 Kolakowski was niettemin de eerste die zich grondig

verdiepte in Bourignons ideeënwereld en oog had voor de verwevenheid van haar leven

en werk. Op grond van haar gedachtegoed typeerde hij haar als een ‘egocentrische

mystica’.

Opmerkelijk genoeg is in de genoemde studies de aantrekkingskracht die

Bourignon op tijdgenoten heeft uitgeoefend, nagenoeg buiten beschouwing gelaten,

terwijl toch alom bekend was dat een aantal mannelijke geleerden geruime tijd in de

ban van Bourignon geweest is. Van der Linde nam in zijn monografie weliswaar nota

van de sympathie van Swammerdam en Poiret voor Bourignon en onderkende ook wel

het bestaan van een groep volgelingen, maar hij relateerde dit verschijnsel niet aan de

rol die ‘das Licht der Welt’ voor deze personen vervulde.33 In plaats daarvan suggereer-

de hij dat het hier ging om een kleine groep misleide zielen die ten prooi waren geval-

len aan de grillen van een fantaste.34 Lindeboom sprak ronduit van ‘verdwaasde aan-

hangers’.35 R.A. Knox wist in zijn studie van het zeventiende-eeuwse enthousiasme

weinig meer over Bourignon op te merken dan dat hij na lezing van haar levensverhaal
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niet snapte hoe zij ooit iemands aandacht had weten te trekken.36 Met diezelfde vraag

worstelde ook Kolakowski, die meende dat Bourignon bij gebrek aan theologische ken-

nis en organisatietalent niet in staat was om een ‘sekte’ in de volle betekenis van het

woord te stichten. Deze had bovendien nooit meer dan veertig aanhangers geteld. Maar

dat ook beschaafde en ontwikkelde mannen zich hadden laten imponeren door ‘une

personne dont l’ignorance choquante, l’orgueil et la soif de domination étaient fla-

grants’, vond hij onbegrijpelijk.37

Het onbegrip van Van der Linde, Lindeboom, Knox en Kolakowski lijkt erop te wij-

zen dat geen van hen goed raad wist met een vrouw wier optreden de bestaande sekse-

verhoudingen op zijn kop zette en wier aanspraak op het ‘moederschap der ware

christenen’ nogal wat vragen opriep. Niet verwonderlijk dus dat zij Bourignons geeste-

lijk leiderschap niet onderkenden en zich in hun benadering vooral concentreerden op

haar karakterstructuur en op wat zij typisch vrouwelijke elementen achtten. Het gevolg

was dat zij Bourignon meenden te moeten vatten in termen die wij nu sekse-sterotiep

vinden. Termen ook, die geheel voorbij gaan aan haar invloed, want door Bourignon op

grond van haar sekse of haar persoonlijkheidsstructuur te diskwalificeren, verdween de

vraag waarom destijds een groep christenen uit diverse denominaties bereid was haar

als religieus leidster te erkennen, naar de achtergrond.

In 1974 verscheen opnieuw een studie over Bourignon. Het betreft het proefschrift

van de romaniste Marthe van der Does, getiteld Antoinette Bourignon, 1616-1680. La vie et

l’oeuvre d’une mystique chrétienne.38 Anders dan Van der Linde diskwalificeerde Van der

Does Bourignon niet op voorhand. In haar optiek waren Bourignons godsdienstige

denkbeelden zelfs zo origineel dat haar een bijzondere plaats onder de mystici van haar

tijd moest worden toegekend. Van der Does was ook de eerste die de aandacht vestigde

op het enorme oeuvre van Bourignon. Zij deed dat door haar studie te openen met een

(niet in alle opzichten betrouwbaar) bibliografisch overzicht van Bourignons geschrif-

ten.39 Maar ondanks de gecombineerde aandacht voor het leven en het werk draagt ook

Van der Does’ studie niet bij aan een beter begrip van Bourignons optreden. Dat zij erin

slaagde als vrouw een religieuze spreekpositie op te eisen in het door mannen gemono-

poliseerde theologische vertoog schijnt Van der Does in elk geval niet te hebben ver-

wonderd; alsof mysticae in dat opzicht geen enkel obstakel op hun weg vonden. Kort-

om, waar Van der Linde, Lindeboom en Kolakowski juist Bourignons sekse aangrepen

om haar optreden te kunnen duiden, lijkt Van der Does dit gegeven welbewust te heb-

ben genegeerd.

Evenmin besteedde Van der Does veel aandacht aan de groepsvorming rond

Bourignon. Wel keerde zij het perspectief om. Zij sprak niet van misleide zielen maar

van ‘veroveringen’. Hierbij onderscheidde Van der Does vier groepen: ‘prêtres et

pasteurs’, ‘prophètes’, ‘savants’ en ‘âmes simples’.40 Een differentiatie naar periode of

naar de aard en de intensiteit van het contact liet zij echter achterwege. Veel meer dan

dat de betreffende personen in spiritueel opzicht een zekere affiniteit met Bourignon

gehad moeten hebben, wist zij niet op te merken. Wat Bourignon als persoon of wat

haar boodschap voor haar volgelingen betekende, hoe zij door hen gepercipieerd werd

of welke rol zij voor hen vervulde, zijn dus vragen waarop ook Van der Does geen ant-

woord biedt.41
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Waarom een (nieuwe) biografie

Opvallend is hoe Antoinette Bourignon in vrijwel alle studies die tot nu toe aan haar

gewijd zijn, als een volstrekt geïsoleerd fenomeen is beschouwd. Alsof zij als wereld-

mijdende mystica haast wel in een sociaal-cultureel isolement verkeerd moet hebben!

Misschien is dit ook wel de reden dat geen van de genoemde auteurs enig oog had voor

de wisselende sociaal-culturele milieus waarin Bourignon zich tijdens haar leven bewo-

gen heeft. Zij groeide op in de stad Rijsel, die toen nog deel uitmaakte van de Zuidelijke

Nederlanden en bekendstond als een bolwerk van de Contrareformatie. In 1663 vertrok

zij naar Mechelen, waar zij kennismaakte met het jansenisme en betrokken raakte bij

de strijd tussen jansenisten en anti-jansenisten. In 1667 vestigde zij zich in het multi-

confessionele Amsterdam. Daar kwam Bourignon voor het eerst van haar leven in con-

tact met niet-katholieken. Zij sprak hier niet alleen met representanten van diverse pro-

testantse kerkgenootschappen, maar ook met rabbijnen en met ‘atheïsten’. De laatste

negen jaar van haar leven bracht Bourignon door in Noordwest-Duitsland, waar het

lutheranisme tot staatsgodsdienst verheven was. Daar raakte zij in een reeks van con-

flicten verwikkeld met lutherse predikanten die haar beschuldigden van ketterij en

vreesden voor sektevorming.

Hylkema, Lindeboom en Kolakowski zijn de enigen geweest die een poging onder-

nomen hebben om Bourignons ideeënwereld in een bredere context te plaatsen. Hylke-

ma beschouwde haar als een van de vele ‘reformateurs’ die in de tweede helft van de

zeventiende eeuw hun kritiek op kerk en maatschappij ventileerden. Lindeboom han-

teerde de gemeenschap van goederen die Bourignon voorstond, als onderscheidend cri-

terium en bracht haar op grond daarvan met Jean de Labadie en Pieter Plockhoy onder

bij ‘de sociale ketterij’. Kolakowski rangschikte Bourignon onder de vroegmoderne ver-

tegenwoordigers van een anticonfessionele spiritualiteit, de ‘christenen zonder kerk’,

waartoe hij ook zeventiende-eeuwse mystieke spiritualisten als Jean de Labadie, Dirk

Camphuysen, Galenus Abrahamsz. de Haan, Daniel de Breen en Frederik van Leenhof

rekende.

De ideeënhistorische benadering plaatst Bourignons gedachtegoed in een vergelij-

kend perspectief, echter zonder zich rekenschap te geven van de bijzondere situatie

waarin zij als vrouw verkeerde. Vrouwen werden immers niet geacht in de kerk te spre-

ken of in het openbaar hun stem te laten horen. Zij dienden conform de voorschriften

van de apostel Paulus te zwijgen.42 Dit roept de vraag op wat Bourignon ertoe dreef om

het woord te nemen. Op grond waarvan meende zij een boodschap te kunnen of moe-

ten verkondigen? Waaraan ontleende zij haar gezag? Wie of wat dacht zij zelf te zijn?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we niet alleen Bourignons gedachte-

goed in ogenschouw nemen, maar ook de wijze waarop zij zichzelf aan de buitenwereld

presenteerde.

Bourignon pretendeerde een instrument Gods te zijn, dat door Hem gezonden was

om Zijn boodschap te verkondigen. In die zin kan zij ook als een profetes worden

getypeerd.43 Het fenomeen van de door God gezondene die met een boodschap voor de

christenen op aarde naar buiten treedt, kende binnen de geschiedenis van het joden-

dom en het christendom een lange traditie. Die traditie had in de zeventiende eeuw nog

geenszins aan betekenis verloren.44 Ook in de Republiek der Verenigde Nederlanden

traden in die tijd verschillende profeten en profetessen op de voorgrond, onder wie Jean

‘ik moet spreken’

24



de Labadie, Jan Rothe, Tanneke de Nijs, Quirinus Kuhlmann en Johann Georg Gichtel.

De eerste vier beschouwde Bourignon zelf als haar grote concurrenten. In haar geschrif-

ten zijn tal van verwijzingen naar deze zogeheten ‘valse profeten’ te vinden. Om iets van

Bourignon en van haar aantrekkingskracht te kunnen begrijpen, zal zowel de wijze

waarop zij zichzelf presenteerde als haar gedachtegoed binnen die bredere context van

het zeventiende-eeuwse profetendom bezien moeten worden.

Er is, zo moge inmiddels duidelijk zijn, genoeg ruimte voor een nieuwe studie over

Bourignons leven en werk. Toch beoog ik met het hier voorliggende boek iets anders

dan het vullen van mogelijke lacunes in het bestaande onderzoek. Wat ik wil laten zien,

is dat Bourignon op een volstrekt andere manier benaderd kan worden dan tot nu toe

gebeurd is. Die andere benadering maakt het mogelijk om een heel nieuw verhaal te

vertellen. Dat betekent niet dat ik opteer voor de psychologische benadering waarom

theologen meer dan eens gevraagd hebben.45 Ongetwijfeld doelden zij hiermee op

nader onderzoek naar de psyche of de persoonlijkheidsstructuur van Bourignon.

Björkhem heeft op dat gebied al baanbrekend werk verricht door te kiezen voor een

psychoanalytische benadering. Ik acht het weinig zinvol om op dat spoor door te gaan.

Niet alleen omdat hier het gevaar van reductionisme en van hineininterpretieren op de

loer ligt.46 Maar ook omdat dan nog altijd niet begrijpelijk zal worden waarin voor aan-

hangers van Bourignon haar aantrekkingskracht gelegen was.

In mijn optiek is een contextuele benadering, naast een doordachte analyse van

haar leven en werk, de belangrijkste voorwaarde om iets van het raadsel Bourignon te

kunnen oplossen. Elk leven, ook dat van Bourignon, is ingebed in de cultuur. Dat lijkt

een vanzelfsprekende vaststelling te zijn. Toch is het juist dit inzicht dat de tot nu toe

aan Bourignon gewijde studies ontberen.47 Daarin was telkens het afwijkende, atypi-

sche of bijzondere van haar verschijning het uitgangspunt. Maar Bourignon mag dan

uniek zijn geweest, tijdgenoten herkenden en erkenden haar wel als het instrument

Gods dat zij beweerde te zijn. In dat opzicht kan dus gesproken worden van een

geslaagde zelfdefinitie en zelfverwerkelijking. Dat roept de vraag op hoe een zeven-

tiende-eeuwse vrouw als Antoinette Bourignon zonder enige formele theologische

scholing maar ook zonder haar sekse te verhullen of te ontkennen, binnen het hande-

lingskader dat haar ter beschikking stond, als geestelijk leidsvrouwe kon fungeren. Die

vraag staat in deze studie centraal. Daarbij past uiteraard een biografische aanpak. De

biografie biedt immers de mogelijkheid om de nauwe verbinding tussen collectieve cul-

tuurprocessen en de internalisering daarvan door het individu te onderzoeken en zo

ook de context van de groepsculturen waarmee Bourignons leven in wisselwerking

stond, te belichten.48 Vooral daar waar haar optreden strijd of wrijving opriep, of aan-

schuurde tegen grenzen, krijgen we het beste zicht op de ruimte die zij voor zichzelf

wist te creëren maar komen ook de beperkingen waartegen zij opliep, in beeld.

‘Nieuw’ bronnenmateriaal

De eerste en belangrijkste toegang tot Bourignons vormgeving van haar geestelijk lei-

derschap bieden haar eigen geschriften, met name haar autobiografische werken en

haar briefpublicaties. Een tweede en belangrijke bron van informatie zijn de in 1673

gepubliceerde getuigenissen waarin volgelingen en sympathisanten aan het woord
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zijn. Toch vertellen al deze bronnen slechts een deel van het verhaal. Dat werd duidelijk

toen ik in de loop van mijn onderzoek steeds meer ‘nieuw’ bronnenmateriaal op het

spoor kwam: originele kopieën van Bourignons brieven en allerlei losse stukken, die

ondanks alle omzwervingen van haar gezelschap bewaard zijn gebleven en die zich

thans in verschillende bibliotheken en archieven in Nederland, Engeland, Duitsland en

Denemarken bevinden. De ontdekking van dit voor het merendeel tot nu toe onbeken-

de materiaal maakte mijn onderzoek naar Antoinette Bourignon en haar kring bijzon-

der spannend. Niet alleen omdat het de sleutel bood tot de informatie die schuilging

achter de asterisken, de letters ‘N.N.’ en de puntjes in de briefpublicaties, maar ook

omdat nu een hierin verzwegen subtekst aan het licht kwam.

Hoe ik de vier pakketten met door Jan Swammerdam gekopieerde brieven van Bouri-

gnon in de Bodleian Library te Oxford op het spoor kwam, heb ik in het voorwoord al

beschreven.49 Ik maakte daar ook melding van de brieven en losse stukken uit Bouri-

gnons kring die in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag berusten.50 Een andere, tot

op heden onbekende collectie brieven trof ik aan in het in Aurich berustende familiear-

chief van de familie Zu Inn- und Knyphausen.51 Deze bevat, in tegenstelling tot de hier-

voor genoemde brievenverzamelingen, vrijwel uitsluitend autografen van Bourignon.

Voorts bleek de Kongelige Bibliotek te Kopenhagen een grote collectie manuscripten te

bezitten die uit Bourignons kring afkomstig zijn. Deze handschriften moeten in 1674,

toen er bij haar in Husum een huiszoeking plaatsvond, door de fiscaal van de hertog van

Sleeswijk-Holstein-Gottorp in beslag zijn genomen. Via de bibliotheek van slot Gottorp

belandden de stukken uiteindelijk in de koninklijke bibliotheek te Kopenhagen.52

De grootste en belangrijkste collectie handschriften die voor deze studie geraad-

pleegd is, bevindt zich in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.53 Van der

Linde maakte al melding van deze stukken. Hij citeerde er ook uit, maar gaf zich onvol-

doende rekenschap van de aard en het belang van dit materiaal.54 Opvallend is dat in de

latere aan Bourignon gewijde monografieën nergens naar deze manuscripten verwezen

wordt. In een baanbrekende studie op het terrein van de vroegmoderne boekgeschiede-

nis kregen de handschriften wel alle aandacht.55 Het gaat namelijk om uniek materiaal:

de bewaard gebleven kopij van een groot aantal geschriften van Bourignon. Deze druk-

rijp gemaakte manuscripten bieden de mogelijkheid om de opmaak en het zetten van

Bourignons geschriften nauwgezet te onderzoeken. Maar er is nog een tweede reden

waarom deze collectie als een ware Fundgrube beschouwd moet worden. Het gaat name-

lijk niet om schone kopij, maar om voor de druk bewerkte kopieën van de originele

brieven van Bourignon. Hieruit blijkt dat allerlei informatie over het reilen en zeilen

van de ‘sociëteit van ware christenen’ en over de activiteiten van de leden niet gepubli-

ceerd is. In de persklaar gemaakte manuscripten zijn deze passages door Bourignons

tekstbezorgers doorgehaald of gemarkeerd en voorzien van de woorden ‘dit uit’. Hier-

uit blijkt duidelijk dat niet alles aan de openbaarheid prijsgegeven werd.

De overgeleverde handschriften vormen een prachtige aanvulling op de briefpubli-

caties van Bourignon, omdat zij allerlei informatie bevatten die daarin niet te vinden is

of omdat zij op bepaalde zaken een ander licht werpen. Het bijzondere is dat ons op die

manier een blik achter de schermen vergund wordt en we Bourignons leven als geeste-

lijk leidster als het ware van binnenuit kunnen volgen. Tegelijkertijd geeft de in eigen

kring toegepaste censuur aanleiding om ons af te vragen in hoeverre het publieke

imago van Bourignon al dan niet gemanipuleerd werd.56
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Instrumentarium

Op het eerste gezicht lijkt het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon een ano-

malie en in zekere zin is het dat ook. Want hoe kon een vrouw zonder enige formele the-

ologische scholing in een tijd waarin zij geacht werd er het zwijgen toe te doen, en zeker

als het om geloofszaken ging, zich in religiosis een spreekpositie toe-eigenen? En wat

maakte dat zij in haar tijd erkend werd als geestelijk leidsvrouwe en een groep volge-

lingen, onder wie vooraanstaande denkers en geestelijken uit alle richtingen, aan zich

wist te binden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is meer vereist dan een recon-

structie van Bourignons zelfdefinitie, haar ideeën en de samenstelling van de groep vol-

gelingen. Wat nodig is, is een systematische analyse van de wisselwerking tussen

Bourignons persoonlijke levensgang, de context van de geestelijke groepsvorming

waarin zij haar ideeën uitwerkte en probeerde toe te passen, en de structuur en moda-

liteiten van haar spiritueel leiderschap. Mede dankzij nieuwe ontwikkelingen binnen

de geschiedwetenschap is het mogelijk om die wisselwerking te onderzoeken. Hierbij

moet met name worden gedacht aan nieuwe inzichten die zijn voortgekomen uit de

gendergeschiedenis, de cultuurgeschiedenis en de boekgeschiedenis. Zij reiken verschil-

lende concepten en invalshoeken aan die gebruikt kunnen worden om het leven van

Antoinette Bourignon in samenhang met haar werk te onderzoeken en zo ook meer

greep te krijgen op de verschillende dimensies van haar spiritueel leiderschap. Hierin

ga ik eclectisch te werk. De gekozen concepten of instrumenten zijn: gender, het boek

als medium, toe-eigening en betekenisgeving, en identiteitsbesef.

Gender
Wie iets van de persoonlijke levensgang van Antoinette Bourignon en van de structuur

en modaliteiten van haar leiderschap wil begrijpen, kan niet om haar sekse heen.57 Was

zij geen vrouw maar een man geweest, dan had haar leven er ongetwijfeld heel anders

uitgezien. Bourignon was zich hiervan zelf maar al te goed bewust. Niet voor niets

werpt zij in een van haar autobiografische geschriften de vraag op waarom God niet een

man van haar gemaakt had. Zij zou dan in staat zijn geweest, zo zei zij zelf, om veel

meer voor Hem te doen dan zij als vrouw kon doen.58

Door gebruik te maken van het concept gender kan het essentialisme, dat zo type-

rend was voor de oudere studies van Bourignon, vermeden worden. Gender vat vrou-

welijkheid en mannelijkheid immers juist op als culturele constructies en stelt de vraag

centraal hoe sekse ‘werkt’.59 Door de nadruk die binnen gendergeschiedenis op taal en

betekenisgeving is komen te liggen, is er meer aandacht gekomen voor het discursieve

karakter van ‘het zelf’. Daarmee werd ook de rol van de autobiografie als bron voor de

biografie geproblematiseerd. Deze nieuwe inzichten stellen ons in staat om niet alleen

Bourignons autobiografische teksten, maar ook haar brieven en traktaten op een geheel

nieuwe wijze te beoordelen. Zo is het niet zonder betekenis dat Bourignon, in tegen-

stelling tot Engelse profetessen die in de zeventiende eeuw ten tijde van de Civil War op

de voorgrond traden, zich van het geschreven woord bediende en zich dus niet zicht-

baar als instrument van God presenteerde door het eigen lichaam als spreekbuis in de

publieke ruimte tentoon te stellen.60 Diane Purkiss heeft erop gewezen dat dit vrouwe-

lijk lichaam en de mannelijke stem die het pretendeerde te vertolken, met elkaar op

gespannen voet stonden. Lag dat anders voor een vrouw die zich bediende van het
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geschreven woord? En zo ja, hoe stond dan het auteurschap in functie van de aanspraak

op een religieuze spreekpositie?

Gender is echter niet alleen waar het de analyse van Bourignons ervaring en hande-

lingsmogelijkheden betreft een onmisbaar instrument. Het is, om met de Amerikaanse

mediëviste Caroline Walker Bynum te spreken, niet ‘langer mogelijk om religieuze

praktijken of religieuze symbolen te bestuderen zonder ons rekenschap te geven van

gender’.61 In Bourignons geval betekent dit ook dat we ons niet alleen moeten afvragen

hoe in haar geval religie en zelfverwerkelijking zich tot elkaar verhielden, maar ook of

er een relatie bestond tussen haar erkenning als geestelijk leidsvrouwe en haar sekse.

Gender laat zich kortom niet beperken tot één thema, maar loopt als een rode draad

door dit boek en vormt een van de belangrijkste verbindende elementen tussen

Bourignons persoonlijke levensgang, de groepsvorming en haar spiritueel leiderschap.

Het boek als medium
Van cruciaal belang voor de doorbraak van Antoinette Bourignon was de succesvolle

communicatie van haar boodschap. Daarmee komen we bij het belangrijkste medium

waarvan zij zich bediend heeft: de drukpers. Aan de betekenis en het belang van de

drukpers voor de openbaarmaking van haar boodschap is tot op heden echter nooit

enige aandacht besteed. Het zwaartepunt in de aan Bourignon gewijde studies lag bij

haar religieuze denkbeelden en de door haar gevoerde polemieken, en dus bij de

inhoud van haar boeken. Vanuit het betrekkelijk nieuwe historische specialisme van de

boekgeschiedenis is een nieuwe benadering geïntroduceerd waarin het boek als ‘infor-

matiedrager’ centraal staat.62 Boekgeschiedenis wordt dan dus opgevat als ‘de sociaal-

culturele geschiedenis van de communicatie via het gedrukte woord’.63 Om te laten

zien dat het hier om een breed onderzoeksterrein gaat, waarin niet alleen schrijvers en

uitgevers maar ook drukkers, leveranciers, distributeurs, critici, vertalers en lezers een

belangrijk aandeel hebben, en schrijvers niet alleen lezers maar lezers op hun beurt ook

schrijvers beïnvloeden, ontwierp de Amerikaanse historicus Robert Darnton een sche-

matische voorstelling van het gehele communicatiecircuit. Hierin kunnen verschillen-

de stadia en segmenten worden onderscheiden, die zich grofweg laten samenvatten in

de drieslag van productie, distributie en consumptie.64 De productiefase is het eerste

deel van het traject dat een tekst aflegt op weg naar de lezer, vanaf het moment dat deze

wordt geredigeerd en vormgegeven tot en met de technische bewerking van het zetten

en drukken die het manuscript moet ondergaan om in boekvorm gedistribueerd te

kunnen worden. Aandacht voor de consumptie van gedrukte teksten impliceert onder-

zoek naar de communicatienetwerken rond de drukpers en naar de wijze waarop de

lezers van boeken op hun beurt het gelezene reproduceerden. Hierbij gaat het dus niet

zozeer om wie wat las, maar meer om vragen als waarom lazen lezers juist deze boeken

en wat betekende de lectuur voor hen.

In Bourignons geval is het dankzij de bewaard gebleven kopij van haar geschriften

mogelijk om de productiefase in grote lijnen te reconstrueren. Dat werpt een heel

nieuw licht op de wijze waarop de geschriften van een zeventiende-eeuwse vrouwelijke

auteur ter perse werden gebracht. Door tevens de distributie en consumptie van

Bourignons boeken in het onderzoek te betrekken, kan inzicht worden verkregen in

het gebruik van het stichtelijke boek en daarmee in de wijze waarop zeventiende-eeuw-

se lezers zich haar teksten toe-eigenden.
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Toe-eigening en betekenisgeving
Zonder volgelingen geen leiderschap. Daarom, maar ook omdat een boodschap die niet

overkomt zinloos is, mogen in een studie van Bourignons religieus leiderschap haar

aanhangers en hun toe-eigening van de door haar vormgegeven normen, waarden en

regels niet ontbreken.65 Was er sprake van geslaagde communicatie oftewel persuasive

communication? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het zinvol de diverse stappen

die in dit dynamische proces besloten liggen, te onderkennen en er rekening mee te

houden dat de bewerkstelligde verandering niet altijd onmiddellijk plaatsvindt. Wil-

lem Frijhoff spreekt in dit verband van ‘culturele schijven of kanalen’ die de stappen

vormen in een ‘cognitief transformatieproces dat uiteindelijk tot effectieve verandering

van wereldbeeld, gedragscode of handelingspatroon leidt’.66 Eerst moet een boodschap

worden geformuleerd en overgebracht, vervolgens moet deze worden gedecodeerd,

herkend en als zinvol worden aangenomen.67

Onderzoek naar de toe-eigening van Bourignons boodschap sluit dus nauw aan bij

wat ik hiervoor ‘het boek als medium’ heb genoemd. Eerst moet immers onderzocht

worden hoe zij haar boodschap formuleerde en naar buiten bracht, en in welke sociaal-

culturele milieus deze ingang vond. Vervolgens moet de vraag beantwoord worden hoe

die boodschap door de ontvangende partij herkend en eigengemaakt werd. Hoe pasten

de groepsleden deze in hun eigen perceptie van de werkelijkheid in? Juist omdat dit

proces van actieve toe-eigening en betekenisgeving contextgebonden is, dienen de situ-

aties waarin groepsleden gevoelig bleken te zijn voor Bourignons oproep tot een evan-

gelisch leven, in ogenschouw te worden genomen. Hierbij is uiteraard het moment

waarop de vonk oversloeg van belang. Maar ook, wanneer dat het geval is, het moment

waarop de ban verbroken werd en de betreffende persoon zich van Bourignon afwend-

de om terug te keren naar de wereld of zijn toevlucht te zoeken bij een van haar con-

currenten. In die gevallen moet de context waarin de communicatie plaatsvond, veran-

derd zijn, of moet de ontvanger andere waarden belangrijker hebben geacht. Van persua-

sive communication is dan niet langer sprake.

Toe-eigening is dus een belangrijk instrument om de dynamiek tussen Bourignon

en haar volgelingen te kunnen analyseren, maar biedt ook de mogelijkheid om te

onderzoeken hoe zij zelf uit het complex van culturele tradities en vormen dat haar ter

beschikking stond, een religieus model formeerde om haar geestelijke aspiraties vorm

te geven: het geestelijk moederschap.

Identiteitsbesef
Antoinette Bourignon presenteerde zich in haar geschriften zelf als de ‘moeder der

ware christenen’ of de ‘moeder der recht-geloovigen’ en werd als zodanig ook door haar

eigen volgelingen erkend. Haar geestelijk moederschap stond dus in functie van haar

spiritueel leiderschap. Het was zelfs het belangrijkste instrument waarvan zij zich bij

de vormgeving van haar leiderschap bediende. Toch is in de eerder aan Bourignon

gewijde monografieën haar aanspraak op het ‘moederschap der ware christenen’ nooit

op waarde geschat.68 Pas recentelijk is juist op dit aspect van Bourignons optreden de

aandacht gevestigd.69 Het genderhistorische onderzoek naar de wijze waarop laatmid-

deleeuwse mysticae, zestiende- en zeventiende-eeuwse geestelijke leidsvrouwen in

Noord- en Zuid-Europa en leidende religieuze dissidenten uit protestantse kring zich

bedienden van rolmodellen en symbolen, heeft daartoe zeker bijgedragen.70
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Alleen door de wijze waarop Bourignon het geestelijk moederschap naar haar hand

zette, te onderzoeken kan begrijpelijk worden hoe zij als spiritueel leidster heeft kun-

nen fungeren. Het gaf haar namelijk de mogelijkheid om een eigen status op te eisen en

in die zin verschafte het haar niet alleen een identiteit, maar versterkte het ook haar

autoriteit.71 Tegelijkertijd wist Bourignon het geestelijk moederschap dienstbaar te

maken aan de transformatie die haar volgelingen moesten ondergaan om hun nieuwe

identiteit vorm te geven. Ook in dit proces ligt weer een duidelijke gendercomponent

besloten. Gender, identiteitsbesef en toe-eigening zijn kortom aan elkaar gerelateerd

en zullen dus ook in hun onderlinge samenhang onderzocht worden om de wisselwer-

king tussen Bourignons persoonlijke levensgang, de groepsvorming en haar spiritueel

leiderschap inzichtelijk te maken.

Structuur van dit boek

Wie een historische analyse van een leven wil maken, ziet zich behalve met het frag-

mentarische karakter van het bronnenmateriaal ook met het probleem geconfronteerd

dat in de dagelijkse realiteit allerlei activiteiten en processen door elkaar lopen of op

elkaar inwerken die ten behoeve van de analyse uit elkaar getrokken moeten worden.72

Om desondanks de verbanden tussen de verschillende processen te kunnen zien, is het

zaak te kiezen voor een vorm die recht doet aan de gelijktijdigheid van deze processen.

Daarom bestaat dit boek uit vier delen die elk een andere dimensie van Bourignons

geestelijk leiderschap belichten. Op deze manier heb ik het eendimensionale vlak van

het papier willen doorbreken en de gelaagdheid in het leven van Bourignon zichtbaar

willen maken. De keuze voor verschillende delen biedt tevens de mogelijkheid om het

kluwen van processen die zich tegelijkertijd afspelen, analytisch te ontwarren en te

bespreken.

In deel I staat de zeer persoonlijke religieuze ontwikkeling van Antoinette

Bourignon centraal, op het kruispunt van en in dialoog met de meest verscheiden ker-

ken en geestelijke stromingen. Hoe kwam het dat zij zichzelf ging beschouwen als het

door God gezonden instrument om de ware christenen op aarde te verzamelen? Ik sta

niet alleen stil bij de periode van haar jeugd die zij in Rijsel doorbracht, maar onderzoek

ook hoe zij zichzelf aan de buitenwereld presenteerde nadat zij in 1662 in opspraak

geraakt was en haar geboortestad moest verlaten. Waartoe leidde haar kennismaking

met een aantal jansenistisch georiënteerde geestelijken die zij tijdens haar verblijf in

Gent en Mechelen ontmoette? Hoe werkte haar kennismaking met representanten van

andere confessies en met concurrerende profeten en profetessen door in haar godsdien-

stige opvattingen nadat zij zich in 1667 in Amsterdam gevestigd had? Met welke bood-

schap trad zij vanaf dat moment naar buiten? Hoe verdedigde Bourignon zich tegeno-

ver de lutherse predikanten wier vijandschap zij over zich afriep toen zij zich in 1671 in

Sleeswijk-Holstein vestigde?

Deel II is gewijd aan de bemiddeling van de boodschap en fungeert als brug tussen

deel I en deel III, dat de groepsvorming tot onderwerp heeft. In dit tweede deel zal

onderzocht worden hoe Bourignon erin slaagde haar aanspraak op een religieuze

spreekpositie te realiseren en welke rol haar teksten, brieven en boeken daarin speel-

den. Ik volg hier het hele traject van het schrijven naar het drukken en het distribueren
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van Bourignons geschriften. In hoeverre maakte Bourignon hierbij gebruik van de

diensten van drukkers en uitgevers? Belangrijke vraag hierbij is ook welk publiek

Bourignon met haar geschriften hoopte te bereiken. Of zij daarin slaagde, is een van de

vragen die in deel III beantwoord zal worden.

In deel III staat de context van de geestelijke groepsvorming centraal. Hoe en in wel-

ke kringen verspreidde zich Bourignons naamsbekendheid? Moeten we spreken van een

sekte of niet? En wat maakte nu dat christenen uit verschillende denominaties bereid

waren zich aan Bourignons gezag te onderwerpen en haar als geestelijk leidster te erken-

nen? Wat was, met andere woorden, de context waarin zij gevoelig bleken te zijn voor

haar uitstraling en wat maakte dat zij bereid waren zich haar boodschap toe te eigenen?

Deel IV is een synthese van de voorgaande drie delen en concentreert zich op de

structuur en modaliteiten van Bourignons geestelijk leiderschap. Hoe gaf Bourignon

haar leiderschap vorm en inhoud? Welk type religieuze gemeenschap stond haar voor

de ware christenen voor ogen? Waarom bleef zij zolang vasthouden aan de gedachte dat

de ‘ware christenen’ zich op het eiland Noordstrand moesten vestigen? Hoe slaagde zij

erin haar gezag op te leggen? Waarover ontstonden conflicten? Hier komen tevens de

situaties aan de orde waarin voor sommige volgelingen de ban verbroken werd. Wat

gebeurde er met de kleine kerngroep die Bourignon tot het einde toe trouw was geble-

ven? Waarom ontstond zo snel na haar dood al zoveel strijd over de betekenis die aan

het fenomeen Bourignon moest worden toegekend?

Ik heb, zo moge uit het bovenstaande blijken, gekozen voor een integrale benade-

ring van Bourignons leven en werk maar niet voor een eenduidige chronologische

opbouw. ‘Een leven is’, zoals Elsbeth Etty in een bespreking van de Nederlandse bio-

grafie opmerkte, nu eenmaal ‘één geheel, dat zich niet laat verknippen en zich ook niet

strikt chronologisch laat beschrijven’.73 Het tweede deel van Bourignons leven is bij-

voorbeeld niet te begrijpen zonder kennis van het eerste deel. Maar omgekeerd is het

met het oog op de incubatie van haar spiritueel leiderschap ook van belang om bij de

bestudering van de Vlaamse periode de latere ontwikkelingen in de Amsterdamse en

Duitse periode in het vizier te houden. Daarom staat het eerste deel, dat Bourignons

levensgang vanaf haar geboorte in 1616 tot aan haar dood in 1680 bestrijkt, in het teken

van haar profetisch zelfbesef, dat als de rode draad van haar leven en werk beschouwd

kan worden. De delen II en III belichten vanuit twee verschillende invalshoeken de peri-

ode van 1668 tot aan 1680, de jaren waarin Bourignon haar boodschap publiek maakte

en als geestelijk leidsvrouwe fungeerde voor een groep zoekende christenen. Deel IV

ten slotte grijpt ten dele terug op de periode voor Bourignons vertrek naar Amsterdam

maar neemt ook de doorwerking van Bourignons ideeën na haar dood in ogenschouw.

Anders dan een lineair opgebouwd verhaal biedt de keuze voor thematisch onderschei-

den delen, die bij herhaling dezelfde periodes (Vlaamse, Hollandse en Duitse) bestrij-

ken, de mogelijkheid om de dynamische relatie tussen Bourignon en de groepsculturen

waarmee haar leven in wisselwerking stond, te illustreren.

De biografie wordt afgesloten met een reeks bijlagen (zie hiervoor ook de bijge-

voegde cd-rom). Deze bieden onder meer een overzicht van het volledige oeuvre van

Antoinette Bourignon, van haar correspondentie en van de groep volgelingen. Die laat-

ste bijlage is de neerslag van prosopografisch onderzoek en biedt een directe toegang

tot het spirituele netwerk dat zich rond Bourignons persoon vormde.

inleiding
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Regels

De citaten uit de werken van Antoinette Bourignon zijn nu eens aan de Franse dan weer

aan de Nederlandse edities van haar geschriften ontleend. Dat is ten dele een gevolg van

mijn onderzoekspraktijk. Omdat ik me ten doel stelde de overgeleverde manuscripten

van Bourignons geschriften systematisch te vergelijken met de gedrukte versies, heb ik

van sommige werken alleen de Franse maar van andere juist de Nederlandse editie

grondig bekeken. Daarbij kwam dat ik was aangewezen op de edities die op dat

moment in de betreffende bibliotheek voorhanden waren. Geen enkele bibliotheek

bezit alle uitgaven van Bourignons geschriften. De universiteitsbibliotheek van

Utrecht, waar ik een groot deel van mijn onderzoek gedaan heb, heeft bijvoorbeeld

alleen Nederlandse edities van haar werken verworven. In sommige gevallen heb ik in

mijn tekst bewust de voorkeur aan de Nederlandse vertaling gegeven omdat Bourignon

zich met het betreffende werk expliciet tot een Nederlandstalig lezerspubliek richtte.

In de citaten volg ik letterlijk het origineel. Dit betekent voor de Franse citaten dat

het niet altijd even consequente gebruik van het accent aigu en het accent grave

gehandhaafd is. Ik doe dat omdat Bourignon zich nadrukkelijk op het standpunt stel-

de dat er tijdens het persklaar maken van haar geschriften niet aan haar spelling

getornd mocht worden. Door te kiezen voor een strikt letterlijke weergave wil ik laten

zien hoe zij als niet-academisch gevormde vrouw met haar taal omging. In sommige

gevallen moesten ook Bourignons volgelingen het Frans gebruiken, terwijl dat voor de

meesten van hen een vreemde taal was. Ook dan is het interessant om te beschikken

over de letterlijke (Franse) citaten.

In de noten zijn de werken van Antoinette Bourignon, met uitzondering van haar

autobiografieën (La Parole de Dieu en Sa vie extérieure), aangegeven met het Romeinse cij-

fer dat correspondeert met het betreffende deel uit Toutes les Oeuvres (19 dln, Amsterdam

1686). Een volledig overzicht van de verkorte Franse titels van deze delen en het jaar

waarin zij oorspronkelijk verschenen zijn, is te vinden in Bijlage III. Bij de verwijzing

naar het deelnummer van Bourignons verzamelde werk heb ik als er verschillende edi-

ties en drukken van het betreffende geschrift verschenen zijn, aangegeven welke uitga-

ve of welke druk geraadpleegd is (F=Franse editie, N=Nederlandse editie en D=Duitse

editie). De volledige titelbeschrijvingen van alle werken van Bourignon, inclusief die

van de vertalingen, zijn te vinden in Bijlage A (cd-rom). Het voorwerk van Bourignons

werken is over het algemeen niet gepagineerd. In mijn verwijzingen hiernaar vermeld

ik daarom het katernsignatuur, dat meestal wel is afgedrukt en vaak voorzien is van een

asterisk.

Wanneer ik naar plaats- of streeknamen verwijs, heb ik zoveel mogelijk de (zeven-

tiende-eeuwse) Nederlandse benaming gehanteerd (dus Frederikstad in plaats van

Friedrichstadt). Bij de eerste vermelding is tussen haakjes de huidige benaming toege-

voegd. In de zeventiende eeuw was nog niet overal de Gregoriaanse kalender ingevoerd

(wel bijvoorbeeld in Holland en Zeeland en in Mechelen maar nog niet in de overige
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gewesten van de Republiek of in Sleeswijk-Holstein). Hierdoor dragen sommige brie-

ven en processtukken een zogeheten datum oude stijl, terwijl andere volgens de nieu-

we stijl gedateerd zijn. Ik volg zoveel mogelijk de data die in de bronnen zelf genoemd

zijn. Meer dan eens leidt dit tot een dubbele verwijzing (bijvoorbeeld 9/19 september

1680). Bij de vermelding van oude maten zijn indien nodig de huidige equivalenten

aangegeven. Geldbedragen zijn genoteerd in guldens tenzij anders aangegeven. In de

Republiek der Verenigde Nederlanden was een grote verscheidenheid aan munten in

omloop. In een gulden (tot 1680 geen munt maar een monetaire eenheid) gingen twin-

tig stuivers. De stuiver was een zilveren munt, die acht duiten waard was. De duit was

de kleinste eenheid in het Nederlandse muntstelsel. Antoinette Bourignon refereerde

soms ook aan de patagon, een zilveren munt van de Zuidelijke Nederlanden die 48 stui-

vers waard was. In plaats van stuivers sprak zij van patards.

De in de noten gebruikte afkortingen zijn terug te vinden in de lijst die achterin dit

boek is opgenomen. Bij de verwijzingen naar de bijbelboeken heb ik de lijst van afkor-

tingen gevolgd die is opgenomen in de geheel herziene editie van de Willibrordverta-

ling uit 1995. Aan de vertaling zijn ook de eigentijdse Nederlandse bijbelcitaten die

incidenteel in de tekst en de noten vermeld zijn, ontleend.

‘ik moet spreken’
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hoofdstuk 1 Door God verkozen
Rijsel, 1616-1662

Ik ben geboren in de Stadt RYSSEL by Vlaanderen, den 13. January sestien hondert

sestien; gedoopt in de Parochie van St. Mauritius, en daar is my den naam ANTHOINETTE

gegeven. Mijn Vader was genaamt JAN BOURIGNON, en mijn Moeder MARGARETA

BECQUART [...] Toen ik ter Weereld quam was ik soo mismaakt, dat mijn Moeder dacht

dat sy een Monster1 gebaart had; om dat ik swart hair had tot aan de oogen toe, dat mijn

geheel voorhooft bedekten; en mijn bovenste Lip was vast aan mijn Neus, en alsoo was de

Mondt open; soo dat men my eenige weken verburgen hield; maar na dien tijt vielen de

Hairen van selfs af, en mijne lip wierd door een Cherugijn los gemaakt van mijn neus, en

ik wies op in schoonheit, hoewel mijn Moeder niet vergeten kon den afkeer die sy gehad

hadde van mijne mismaaktheit.

Antoinette Bourignon, Uyterlyk Leven, pp. 191-192.

Tot tweemaal toe stelde Antoinette Bourignon haar leven op schrift. In 1663 deed zij dat

in opdracht van de vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen, die de authenticiteit

van haar gezagsaanspraken wilde onderzoeken. Dit resulteerde in La Parole de Dieu, ou sa

vie intérieure. Hierin beschrijft Bourignon haar lotgevallen vanaf haar ‘bekering’ in 1634

tot en met het moment dat zij van Aimé Coriache de opdracht krijgt om haar geestelij-

ke autobiografie te schrijven. Het tweede autobiografische geschrift, Sa vie extérieure,

dateert uit 1668 en is geschreven kort nadat Bourignon zich in Amsterdam gevestigd

had. Dit tweede levensverhaal omspant een langere periode dan La Parole de Dieu omdat

het bij Bourignons geboorte in 1616 begint en niet pas met de bekering in 1634. Het ein-

digt in 1661 met de ontdekking van ‘toverij’ in het gasthuis waaraan Bourignon op dat

moment leiding gaf.

In de tot nu toe over Bourignon verschenen monografieën en artikelen worden La

Parole de Dieu en Sa vie extérieure beschouwd als de belangrijkste bronnen voor het eerste

deel van haar biografie. Dat zijn zij ook, maar wie de autobiografieën louter en alleen

als referentiële teksten opvat, gaat te gemakkelijk voorbij aan het karakter en aan de

functie van beide geschriften. Bourignon schreef La Parole de Dieu en Sa vie extérieure

eerst en vooral om haar gezagsaanspraken te kunnen onderbouwen en om de lezer

ervan te overtuigen dat God haar tot Zijn instrument verkozen had. Inhoud, structuur

en verteltechniek zijn aan dat doel ondergeschikt gemaakt. Bourignons levensverha-

len zijn daarom te beschouwen als een vorm van zelfrepresentatie in functie van haar

roeping en in functie van haar publiek.2 Dat laatste wordt duidelijk wanneer we het

autobiografisch relaas van La Parole de Dieu vergelijken met dat van Sa vie extérieure.3 Wat

betreft de vertelde tijd overlappen beide levensverhalen elkaar grotendeels, maar uit

een inhoudelijke vergelijking blijkt dat La Parole de Dieu bepaalde elementen bevat die

niet in Sa vie extérieure te vinden zijn, en dat omgekeerd in Sa vie extérieure informatie te
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vinden is die in La Parole de Dieu is weggelaten. Klaarblijkelijk hadden sommige

elementen alleen in een rooms-katholieke context betekenis en andere niet. De relatie

tussen autobiografie en geleefde werkelijkheid is dus aanmerkelijk gecompliceerder

dan Bourignons biografen tot nu toe gedacht hebben en verdient derhalve afzonder-

lijk aandacht.

Richtinggevend voor de door Bourignon in La Parole de Dieu beschreven geestelijke

zoektocht is de opdracht die volgens haar besloten lag in het ‘Visioen van een per-

sonnage’. Dit visioen markeert de definitieve breuk met het ouderlijke milieu en de

keuze voor een boetvaardig en aan God gewijd leven. De geestelijke crisis die hieraan

voorafging, haar afwijzing van het huwelijk en het verlangen naar ‘de wildernis’

kunnen echter niet goed begrepen worden zonder kennis van het sociale milieu en het

geestelijke klimaat waarin Bourignon opgroeide. Rijsel, de stad waar zij geboren was,

gold niet alleen als een bolwerk van de Contrareformatie maar was ook een buitenge-

woon belangrijk handels- en textielcentrum. Als dochter van een welgestelde koop-

mansfamilie werd Bourignon gevormd door de mentaliteit van het handelsmilieu.

Tegelijkertijd bleek zij bijzonder ontvankelijk te zijn voor de geest van het post-

Tridentijnse katholicisme, die de heiliging van het leven beoogde. Beide invloedssfe-

ren zouden een blijvend stempel op haar leven drukken.

Bij mijn bespreking van Bourignons verdere levensgang volg ik de verhaallijn van

La Parole de Dieu, maar niet zonder die te toetsen aan Sa vie extérieure. Twee vragen staan

hierbij centraal: hoe structureert Bourignon het ‘zelf’ en hoe geeft zij invulling aan

haar roeping? In beide geschriften wordt de toverijaffaire die zich in het door haar

geleide gasthuis voor meisjes te Rijsel afspeelde, breed uitgemeten. De zaak leidde

ertoe dat Bourignon in 1662 haar functie van regentes moest neerleggen. Toverij-

kwesties zouden Bourignon ook in haar latere leven blijven achtervolgen. De gebeur-

tenissen in het gasthuis verdienen daarom uitvoerig aandacht. Het moge duidelijk zijn

dat Bourignons autobiografieën slechts één kant van de zaak belichten. De vrienden en

kennissen die naar aanleiding van de toverijaffaire notariële verklaringen ten gunste

van Bourignon aflegden, waren evenmin onpartijdig.4 Uit de soms woordelijke over-

eenkomsten tussen de verschillende attesten kan bovendien worden afgeleid dat de

betrokken notarissen sturend moeten zijn opgetreden en hun comparanten op die

manier een deel van het getuigenis in de mond legden.5 Toch geven deze verklaringen

van ooggetuigen de gebeurtenissen in het gasthuis meer reliëf. Zij werpen tevens licht

op de wijze waarop Bourignon de liefdadigheidsinstelling bestierde, en bieden zo de

mogelijkheid het culturele spanningsveld te exploreren dat de voedingsbodem vorm-

de voor de toverijaffaire, die als opmaat fungeerde voor haar publieke zending.

Als monster geboren?

De aan het begin van dit hoofdstuk geciteerde passage uit de Nederlandse editie van Sa

vie extérieure confronteert ons direct met het spanningsveld dat in het autobiografisch

schrijven besloten ligt. Het eerste fragment, waarin Bourignon melding maakt van

haar geboorteplaats, geboortejaar, doopkerk, de namen van haar ouders en voortgaat

met verwijzingen naar de duur van hun huwelijk en het aantal kinderen dat hieruit

geboren werd, lijkt zonder meer als een referentiële tekst te kunnen worden opgevat.

‘ik moet spreken’
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Maar geldt dat ook voor het volgende fragment, waarin zij beschrijft hoe zij eruit zag

toen zij geboren werd? Juist die passage is in talloze biografische woordenboeken en

aan haar gewijde studies aangehaald om te betogen dat Bourignon een mismaakt en

lelijk schepsel was.6 Deze letterlijke en oppervlakkige lezing van de tekst gaat echter

voorbij aan de transformatie die Bourignon in het geciteerde fragment beschrijft: hoe

zij van een mismaakt kind in een mooie vrouw veranderde.

Als we een autobiografische tekst als middel beschouwen om het zelf te modelle-

ren en een eigen identiteit te creëren, dan ligt het voor de hand om Bourignons verhaal

van haar monsterlijke geboorte meer in symbolische zin op te vatten, als teken van

haar bijzondere gaven.7 Dat sluit echter geenszins uit dat Bourignon met een hazenlip

geboren werd. Hier stuiten we kortom op de problematische dynamiek die inherent is

aan het autobiografische schrijven, omdat het zich voortdurend beweegt tussen het

leven (buiten de tekst) en de representatie daarvan in verschillende soorten teksten. Dit

bemoeilijkt het historisch onderzoek van dit type bron aanzienlijk.8

Zelfrepresentatie
Het verhaal van de monsterlijke geboorte komt niet voor in Bourignons andere auto-

biografie, La Parole de Dieu.9 Dat is niet zo verwonderlijk. Dit eerste levensverhaal begint

immers niet bij haar geboorte maar bij haar ‘bekering’ in 1634. Dat La Parole de Dieu

uitgerekend op dat punt begon, zal geen toeval zijn geweest maar een direct gevolg

van het doel dat Bourignon bij het schrijven van haar ‘innerlijk leven’ voor ogen stond.

Dat doel hing nauw samen met de opdracht die zij in 1663 van de vicaris-generaal van

Mechelen, Aimé Coriache, gekregen had.

Coriache was een van de hoogste geestelijke gezagsdragers van het aartsbisdom

Mechelen.10 Hij leerde Bourignon in 1663 kennen toen zij hem om steun vroeg in de

rechtszaak die zij tegen de magistraat van Rijsel wilde aanspannen nadat zij daar

vanwege een ‘toverijaffaire’ in opspraak geraakt was. Voordat hij haar zijn hulp toezeg-

de, wilde hij echter weten of deze ‘verwonderenswaardige dochter’ daadwerkelijk door

God gezonden was, zoals zij zelf beweerde. Bourignon moet zich maar al te goed

hebben gerealiseerd dat dit verzoek haar de mogelijkheid bood om haar gezagsaan-

spraken te laten autoriseren. Een fragment uit de brief die Coriache haar in september

1663 schreef en waarin hij samenvatte wat zij hem via het schrijven van haar levensver-

haal kenbaar wilde maken, moge dat illustreren:

Voor desen hebt gy my gesegt, dat niet een eenig geheym voor my behoord

verborgen te zijn; en dat het betaamt, selfs dat het nodig is, dat ik alle soorten van

verseekeringe hebben, alvorens my in te laten, in de harde stoten die zich ontmoe-

ten; en dat gy u bereyde, om my alles te schrijven, dewijl God u het selve toeliet;

aangesien gy u selfs verbonden gevoelt, niet alleen om my de regtssaken te open-

baren, maar insgelijcks ook de innerlijcke en Geestelijcke.11

Bovendien had Bourignon de prelaat verzekerd dat God hem verkozen had om eraan

mee te werken dat haar ‘doen aan al de Werelt kennelijck zy’. Op 6 november 1663 over-

legde zij hem haar feitelijke levensverhaal onder de veelzeggende titel La Parole de Dieu,

het Woord Gods.

Sa vie extérieure daarentegen schreef Bourignon uit eigen beweging. Zij deed dat om

door god verkozen
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zichzelf, na aankomst in Amsterdam, te introduceren bij een nieuw publiek dat niet

langer uitsluitend rooms-katholiek was. Dit tweede levensverhaal is verpakt in een

brief aan een Amsterdamse koopman die wilde weten wie Bourignon was en waar zij

vandaan kwam. Door haar levensverhaal bij haar geboorte te laten beginnen kon

Bourignon de nodige aandacht besteden aan haar afkomst, aan de welstand van haar

ouders en aan het soort milieu waarin zij opgroeide.

Om zich in haar levensverhaal te kunnen profileren als de door God geroepen

‘dochter’ en de authenticiteit van haar gezagsaanspraken te onderstrepen, bediende

Bourignon zich zowel in La Parole de Dieu als in Sa vie extérieure van verteltechnieken die

in dienst stonden van de zelfrepresentatie. Stephen Greenblatt spreekt in dit verband

van self-fashioning. ‘Self-fashioning’, zo betoogt hij, ‘is achieved in relation to something

perceived as alien, strange or hostile. This threatening Other [...] must be discovered or

invented in order to be attacked and destroyed’.12 In Bourignons levensverhaal

fungeert telkens iemand uit haar leefomgeving als de ‘ander’ tegen wie zij zich afzet of

van wie zij zich in positieve zin wenst te onderscheiden. Het schrijven of beter gezegd

het construeren van haar levensverhaal kan op die manier zelfs nog hebben bijgedra-

gen aan de versterking van haar profetische identiteit.

Opvallend is dat Bourignon in Sa vie extérieure met geen woord rept over het in La

Parole de Dieu zo prominent aanwezige visioen. Zij vertelt alleen dat zij al van jongs af

aan gezocht heeft naar ‘het Landt daar de Christenen woonden’.13 Op die manier

brengt zij wel het motief van de geestelijke zoektocht in. De dialogen met God die als

een rode draad door het relaas van La Parole de Dieu lopen, ontbreken echter in Sa vie

extérieure. In plaats daarvan richt Bourignon zich geregeld direct tot de adressaat van

het in briefvorm geschreven levensverhaal om hem haar eigen uitleg of interpretatie

van de beschreven gebeurtenissen te geven. Kortom, hoewel La Parole de Dieu en Sa vie

extérieure grotendeels dezelfde tijd bestrijken, zijn er wat betreft verhaallijn en vertel-

techniek duidelijk verschillen tussen de beide levensverhalen aan te wijzen. Voor een

beter begrip van deze verschillen is het zinvol om de diverse lagen binnen autobiogra-

fische teksten te onderkennen.

Gelaagdheid in de autobiografie
In een autobiografische tekst kunnen verschillende lagen worden onderscheiden.14

Allereerst is er het substraat van de geleefde werkelijkheid, dat bestaat uit gedachten, gevoe-

lens en handelingen van het subject en uit gebeurtenissen en handelingen die het

subject betreffen. Daarnaast is er de autobiografie, dat wil zeggen de gestructureerde

narratio die gebaseerd is op relevante elementen uit het substraat van de geleefde

werkelijkheid. Een derde laag vormt de situatie waarin de tekst tot stand komt oftewel

de aansporing tot het autobiografisch schrijven. Iedere laag bestrijkt een eigen ontolo-

gisch domein. De eerste laag refereert aan gebeurtenissen in het verleden, de tweede is

een tekst en de derde betreft de interactie tussen de schrijver en de lezer.

De lezer die niet persoonlijk heeft kunnen waarnemen wat zich in het leven van de

autobiograaf heeft afgespeeld, heeft daartoe alleen via de autobiografie toegang.15 Voor

historici geldt echter dat zij bepaalde verwijzingen in autobiografische teksten

kunnen natrekken door andere primaire bronnen te raadplegen waarin de beschreven

gebeurtenissen hun neerslag hebben gevonden.16 Zo zijn er van de familie Bourignon

diverse notariële stukken overgeleverd. Naast haar autobiografische geschriften heeft
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Bourignon zelf een reeks brieven aan haar Rijselse biechtvader Nicolas Lambert nage-

laten, die ten dele dezelfde periode bestrijken als La Parole de Dieu en Sa vie extérieure.17

Ook de notariële verklaringen die vrienden en kennissen tussen 1662 en 1667 ten

gunste van Bourignon aflegden, bieden de mogelijkheid om bepaalde episodes uit

haar autobiografische geschriften nog vanuit een andere invalshoek te bezien.18 Dank-

zij de imposante studie die de Franse historicus Alain Lottin aan de doorwerking van

de Contrareformatie in Rijsel wijdde, is het bovendien mogelijk de door Bourignon

beschreven gebeurtenissen in een bredere sociaal-culturele context te beschouwen.19

De meeste auteurs van de aan Bourignon gewijde levensbeschrijvingen hebben

zich onvoldoende rekenschap gegeven van de verschillende lagen in haar autobiografi-

sche teksten en van de onderscheiden situaties waarin beide teksten zijn ontstaan.

Hierdoor hebben zij te weinig oog gehad voor het geconstrueerde karakter van haar

autobiografie. Zij meenden voor Bourignons biografie te kunnen volstaan met het

reproduceren van haar levensverhaal en namen niet de moeite om de verschillen

tussen La Parole de Dieu en Sa vie extérieure systematisch te onderzoeken. Het gevolg is

dat beide levensverhalen in alle tot nu toe aan Bourignon gewijde studies geharmoni-

seerd zijn en tot één biografie zijn samengesmeed.20

Uit het vergelijkende overzicht in bijlage II blijkt echter dat La Parole de Dieu en Sa

vie extérieure weliswaar teruggaan op hetzelfde substraat van gebeurtenissen, handelin-

gen en gedachten, maar dat er in de narratio wel degelijk verschillen zijn aan te wijzen.

Voor een belangrijk deel zijn die terug te voeren op de verschillende situaties waarin de

autobiografische teksten tot stand kwamen. Daarom is het van belang om te onderzoe-

ken welke gebeurtenissen, ervaringen en argumenten Bourignon constitutief achtte

voor het levensverhaal dat zij in 1663 ter autorisatie van haar profetische gezagsaan-

spraken opstelde. Het gaat hierbij niet alleen om wat zij vermeldenswaard achtte maar

ook om wat zij eventueel verzweeg. Die zogeheten stiltes zijn immers ook betekenis-

vol. Dit impliceert dat we toch niet helemaal om een ‘factische’ benadering van de

werkelijkheid heen kunnen.

Jeugd

Rijsel (Lille), waar Antoinette Bourignon in 1616 geboren werd, maakte aan het begin

van de zeventiende eeuw nog deel uit van de Zuidelijke Nederlanden (Frans-Vlaande-

ren). Ten tijde van Bourignons geboorte stond de stad onder gezag van aartshertog

Albrecht van Oostenrijk en diens echtgenote Isabella, de dochter van Filips II. De aarts-

hertogen, die als soevereine vorsten over de Zuidelijke Nederlanden regeerden, lieten

zich ter plaatse vertegenwoordigen door een gouverneur. Na de dood van Albrecht in

1621 kwamen de Zuidelijke Nederlanden weer onder gezag van Spanje, al bleef infanta

Isabella als landvoogdes het bewind voeren. Rijsel werd echter in 1667 door de troepen

van de Franse koning Lodewijk XIV veroverd. Daarmee kwam er een einde aan het

bewind van de Spaanse Habsburgers over de stad. Bij de vrede van Utrecht in 1713 werd

Rijsel aan de Franse kroon toegewezen.

De aartshertogen, die vurige pleitbezorgers waren van de katholieke Reformatie,

konden dankzij hun politieke macht en hun patronaatsrecht een stempel drukken op

de benoeming van bisschoppen en aartsbisschoppen. Dat leidde in 1615 tot de benoe-
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ming van Maximilien Villain de Gand tot bisschop van Doornik (Tournai), het bisdom

waaronder Rijsel sedert 1570 ressorteerde. In hetzelfde jaar werd Franciscus van der

Burch de nieuwe kardinaal van Kamerijk (Cambrai), het aartsbisdom waartoe Doornik

behoorde.21 Van der Burch, door Lottin getypeerd als een van de grote figuren van de

Contrareformatie in de Nederlanden, nam in 1616, het jaar waarin Bourignon geboren

werd, bezit van het aartsbisdom. Twintig jaar later, in 1636, zouden de wegen van de

Rijselse jongedame en die van de aartsbisschop elkaar kruisen!

Sociaal-culturele leefwereld
Bourignons geboortejaar viel in een periode waarin Rijsel een sterke groei doormaak-

te, zowel in economisch als in demografisch opzicht. De stad ontwikkelde zich in de

eerste helft van de zeventiende eeuw zelfs tot een van de belangrijkste en internatio-

naal concurrerende handels- en textielcentra van West-Europa. Het aantal inwoners

intra muros steeg van circa 32.000 in 1617 tot ongeveer 45.000 in 1651. Hiervan was onge-

veer eenderde ongehuwd en circa vijfenvijftig procent vrouw, hetgeen kenmerkend is

voor de bevolkingsopbouw van vóór de demografische transitie.22 De sterke bevol-

kingsgroei maakte uitleg van de middeleeuwse stad in noordoostelijke richting nood-
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zakelijk. Die werd tussen 1617 en 1621 gerealiseerd. Een zevental poorten en bruggen

verbond voortaan de geheel door water omzoomde vesting met de voorsteden en het

omringende platteland. Met de uitbouw van de stad kwam het totale aantal parochies

op zeven: vijf in het stedelijk territorium en twee in de voorsteden. Saint-Pierre, veruit

de kleinste parochie, was gecentreerd rond de collegiale (niet-kathedrale) kapittelkerk,

het belangrijkste religieuze bouwwerk van de stad. Vier grote parochies bestreken de

rest van het binnen de muren gelegen grondgebied: Saint-Etienne, Saint-Maurice, Saint-

Sauveur en Sainte-Catherine. Extra muros werden twee nieuwe parochies gevormd: Saint-

André in het noordwesten en Sainte-Marie-Madeleine in het noorden.

De laatmiddeleeuwse hallenkerk van Saint-Maurice, waar Antoinette Bourignon op

14 januari 1616 ten doop werd gehouden en waar haar ouders later begraven zouden

worden, bevond zich in een van de oudste delen van de stad, op een steenworp afstand

van het stadhuis.23 De bijbehorende parochie was groot en dichtbevolkt en kende een

hoog percentage immigranten (bijna eenderde). In sociaal-economisch opzicht was

Saint-Maurice een vrij gemêleerde wijk. Rondom de kerk waren de kleinhandelaren te

vinden. Het waren met name lompenverkopers die zich hier gevestigd hadden. Langs

de uiterste randen van de parochie woonden vooral armlastige handwerkslieden, wier

bouwvallige huisjes sterk afstaken bij het imposante klooster van de dominicanessen,

L’Abiette. Deze reeds in 1274 gestichte abdij, de rijkste van de hele stad, en de nabijgele-

gen ambtswoning van de gouverneur, L’Hôtel de Santes, bezorgden de parochie van

Saint-Maurice een zeker aanzien.24

Jean Bourignon, de vader van Antoinette, was geen geboren Rijselaar, maar hij

behoorde wel tot de bourgeois, de gezeten burgers, van de stad.25 Volgens een medede-

ling van Bourignon in Sa vie extérieure was hij van origine een Italiaan. Dat verklaarden

ook vier meester-handwerkslieden toen zij in 1664 te Rijsel voor de notarissen Manier

en Hochard een getuigenis ten gunste van Antoinette Bourignon aflegden.26 Maar

mogelijk werd met de zinsnede van ‘Natie een Italiaan’ of ‘uit Italien van geboorte’

alleen maar bedoeld dat de voorouders van de familie (Borignoni?) uit Italië stamden.

Uit een van de wilsbeschikkingen van het echtpaar Bourignon-Becquart kan namelijk

worden afgeleid dat Jean Bourignon zelf in ‘Kempe’ geboren was.27 Wanneer en waar-

om de Bourignons zich in Rijsel vestigden en wanneer zij het burgerrecht verwierven,

is niet bekend.28 Rond 1610 moet Jean Bourignon in het huwelijk zijn getreden met

Marguerite Becquart. Over haar is evenmin veel bekend, behalve dan dat zij uit de

buurt van Rijsel kwam en uit een bijzonder welgestelde familie afkomstig was.29

Bourignon bericht zelf dat uit het huwelijk van haar ouders vijf kinderen geboren

werden, vier dochters en een zoon. Antoinette was het derde kind. Alleen zij en haar

oudste zuster, Marguerite, bleven in leven. De overigen stierven jong.30

Uit diverse bronnen kan worden afgeleid dat de ouders van Antoinette Bourignon

bepaald niet armlastig waren.31 In Sa vie extérieure onderstreepte Bourignon zelf de

welstand waarin zij opgroeide. Zo maakte zij melding van hun ‘schoonen Huisraat en

kostelijke Huisen’ en berichtte zij dat haar vader op een gegeven moment twintigdui-

zend gulden in kas had.32 Haar ouders moeten hun vermogen ten dele te danken

hebben gehad aan het familiekapitaal van de Becquarts. Daarnaast verwierven zij

inkomsten uit de ‘Negotie’ die zij samen dreven.33 Een deel van hun vermogen was of

werd belegd in onroerend goed. Op die manier kwam de familie in het bezit van een

groot aantal huizen in Rijsel en een leengoed buiten de stad, ‘la seigneurie de la
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porte’.34 Ook ontving Jean Bourignon nog een inkomen uit de publieke functie die hij

vervulde. Hij was ‘sergeant de sa Majesté Catholique en sa prevoste’ en werd later

bevorderd tot ‘Lieutenant second et Decant des douze Sergeants de la Prévôté royale’.35

In die laatste functie assisteerde hij de provoost, die in de stad het gezag van de Spaan-

se koning vertegenwoordigde en samen met de magistraat toezicht hield op het stede-

lijk politieapparaat.36

De vrienden en kennissen die in 1664 notariële verklaringen ten gunste van

Antoinette Bourignon aflegden, onderstreepten stuk voor stuk dat zij afkomstig was

uit een zeer welgestelde en respectabele bourgeois familie die nauwe banden onderhield

met het bestuur van de stad. Zo verklaarden de gezusters Anthoinette en Anne de le

Becque, die altijd in de buurt van de Bourignons gewoond hadden, het volgende over

Jean Bourignon:

Dewelke van een goed leven, faam en Renommé was, met groote goederen der

fortuyn versien; aan ider een goede rekenschap doende en sijnen loon gevende;

liefdadig ontrent den Armen, en goed aan de Gemeente doende. Soo dat men

seggen kan, dat hy waarlijk een Man van goede faam was, dagelijks met de Heeren

der Magistraat deser Stad Rijssel verkeerende, en andere eerbare Lieden; soo ten

aansien van sijn bediening, als ook wegens sijn goed verstand en goeden raat.37

Antoinettes moeder werd door de beide zussen omschreven als ‘een Deugtsame en

Godvreesende Vrouw, van Vrome Ouders geboren; ook met tijdelijke Goederen rijke-

lijk voorsien’. Zij en haar echtgenoot hadden, als we de dames De le Becque mogen

geloven, vele jaren samengeleefd, ‘in soo eerlijke huishouding als geen personen van

hare conditie doen konnen’.38 Om nog een indicatie van de status van Antoinettes

familie te geven, verwezen beide getuigen ook naar de keuze van de huwelijkspartner

van haar zuster Marguerite. Die was gehuwd met de jurist Charles van Torre. Als

koninklijke raad en assessor vervulde hij in Rijsel een belangrijke bestuurlijke functie

voor het Habsburgse gezag.39

Gelet op de maatschappelijke positie en materiële welstand van het echtpaar

Bourignon is het aannemelijk dat hun dochters een bij hun stand en sekse passende

opvoeding kregen. In La Parole de Dieu rept Antoinette Bourignon echter met geen

woord over het door haar genoten onderwijs. Zij presenteert zich in deze voor Coriache

geconcipieerde autobiografie primair als de door God verkozen ongeletterde en onwe-

tende dochter. In Sa vie extérieure, geschreven tijdens haar verblijf in Amsterdam, stelt

Bourignon zich iets minder terughoudend op. Hierin vermeldt zij namelijk dat zij op

negenjarige leeftijd door haar vader per paard naar Ieper werd gebracht om de Neder-

landse taal te leren. Deze stad lag in West-Vlaanderen, en dus aan de andere kant van

de taalgrens, op nog geen 25 kilometer afstand van Rijsel. Bourignon bracht hier naar

eigen zeggen tien maanden door. Eerst logeerde zij bij de weduwe Arrink in de Del-

verinkstraat bij het klooster van de grauwzusters, en later bij mevrouw Van Allebos.40

Mogelijk hield zij aan deze leerperiode een zekere vertrouwdheid met het Nederduits

over.41

Wat Bourignon echter ook in Sa vie extérieure verzweeg, was dat zij al voor haar

negende in Rijsel onderwijs had gevolgd. Zij bezocht de school van het weeshuis Les

Bonnes Filles.42 Dit reeds in 1499 opgerichte huis was gesticht als pensionaat voor
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66 weesmeisjes, die zodanig opgeleid dienden te worden dat zij op veertien- of vijf-

tienjarige leeftijd een dienstbetrekking konden aanvaarden.43 Aan het weeshuis was

waarschijnlijk een school verbonden die ook door externe leerlingen werd bezocht.

Antoinette Bourignon moet hier hebben leren lezen en haar eerste godsdienstonder-

richt hebben genoten.44 De meesteres van het weeshuis, Catherine Bernise, verklaarde

bijna veertig jaar later, toen Bourignon als regentes van Notre-Dame des Sept Douleurs in

opspraak was geraakt, dat Antoinette

in hare jonge jaren, als sy in der Schole by ons was, wy nooyt gesien, gehoort, noch

iets vermerkt hebben in haar comportement, voor soo veel sy een kind zijnde;

waar uit men eenig quaad gevolg sou konnen trekken; maar in tegendeel zijnde

seer modest en gehoorsaam.45

Geen kwaad woord dus van juffrouw Bernise over Antoinette Bourignon. Jaren later

beweerde Bourignon echter zelf dat zij in haar jeugd niet altijd even oplettend was

geweest. Haar zorgeloosheid leidde ertoe dat zij op school altijd van alles en nog wat

verloor: haar boeken, haar schorteldoeken en zelfs haar schoenen. Als we Bourignon

mogen geloven was zij als kind echter ook bijzonder vrijgevig. Zo zou zij al het eten en

het fruit dat zij op school kreeg, aan de arme kinderen hebben gegeven. Naar eigen

zeggen leed zij liever honger dan dat zij iets weigerde aan degenen die haar erom

vroegen.46 Met deze bekentenissen gaf Bourignon overigens indirect wel te kennen dat

zij als kind onderwijs had genoten. Het is aannemelijk dat zij na haar verblijf in Ieper

terugkeerde naar Les Bonnes Filles in Rijsel. Maar zij kan ook zijn overgestapt naar een

van de vele privé-schooltjes die de stad rijk was.47 Voor zover is na te gaan leerde

Bourignon in deze periode schrijven, rekenen en handwerken. Haar vader schijnt erop

toegezien te hebben dat zij ook muzieklessen kreeg en op het klavecimbel leerde

spelen.48

In haar in Amsterdam geschreven levensverhaal vertelt Bourignon dat zij al op

jeugdige leeftijd haar ouders in hun koophandel assisteerde.49 Hierdoor zal zij allerlei

praktische vaardigheden hebben opgedaan, die haar in haar latere leven van pas

kwamen.50 Zo moet zij onder meer hebben leren boekhouden.51 De gezusters De le

Becque en Jeanne du Thoit, een gewezen dienstmaagd van Antoinette Bourignon,

verklaarden in 1664 dat zij na het overlijden van haar moeder in 1641 niet alleen de

zorg voor de huishouding van haar vader op zich had genomen, maar ook tijdelijk

diens koophandel had waargenomen en de boekhouding had bijgehouden.52 Dat

uitgerekend zij, en niet haar oudere zuster, deze taken op zich nam, hing ongetwijfeld

samen met haar ongehuwde staat, die maakte dat zij geen andere verplichtingen had.

Geloofsonderricht en morele vorming
Zowel in La Parole de Dieu als in Sa vie extérieure zwijgt Bourignon over de godsdienstige

vorming in haar jeugd. Wel maakt zij in La Parole de Dieu melding van een gesprek met

ene Jean Saint-Saulieu, dat rond 1650 plaatsvond, waarin hij haar voorstelde om gods-

dienstonderricht voor weesmeisjes te gaan verzorgen. Zij wijst dit in eerste instantie af

met het argument dat zij ‘niet beschickt was’ om iemand te onderwijzen, omdat zij

zelfs de catechismus niet ‘woordelijk’ kende.53 Het is echter alleszins aannemelijk dat

Bourignon in haar jeugd het gebruikelijke catechismusonderwijs gevolgd had.54 Zij
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berichtte later zelf in een brief aan de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp dat haar

ouders zeer katholiek waren, dat zij als een gelovig christen opgevoed was en dat zij

door hen onderricht was in ‘les principes de la Religion Chrétienne’.55 Bourignon

vertelde hem dat alles omdat zij de indruk wilde wegnemen dat zij een ‘ketter’ zou

zijn. Dat soort verdachtmakingen waren toen zij haar autobiografische geschriften

schreef, nog niet aan de orde.

Bourignon moet niet alleen thuis door haar ouders maar ook op school zijn onder-

wezen in de grondbeginselen van het rooms-katholieke geloof. In het bisdom Doornik,

waaronder Rijsel viel, werd vanaf de late zestiende eeuw veel aandacht besteed aan

catechese, zowel op de particuliere scholen als via de in 1584 opgerichte zondagsschool.

Daarbij gingen de jezuïeten een steeds belangrijkere rol vervullen. Zij bezochten de

scholen en de parochies in de stad en op het platteland. Ten behoeve van het catechis-

musonderricht ontwikkelden zij een specifieke didactiek, waarbij de leerlingen door

vraag en antwoord actief bij de les betrokken werden.56 Voor het elementaire gods-

dienstonderwijs werd een standaardprogramma afgewikkeld, dat ook door Bourignon

gevolgd zal zijn. Vaste onderdelen waren het leren lezen met behulp van het A. B.C. des

chrétiens57 en het in het Latijn en het Frans leren opzeggen van het Pater Noster (onze-

vader), de zeven boetpsalmen, Ave Maria (weesgegroet), Credo in Deum (Geloofsbelijdenis

van Nicea), Credo in Spiritum (Apostolische Geloofsbelijdenis), Confiteor (schuldbelijde-

nis), Benedicite (tafelgebed) en Agimus tibi gratias (dankgebed).58 Tevens werd bepaald dat

kinderen ook de ‘antwoorden van de mis’ uit het hoofd dienden te leren, alvorens

begonnen mocht worden met het onderricht in de kleine catechismus. Volgens Lottin

blijkt hieruit dat in de theologie en de pastorale strategie van het bisdom Doornik de

mis een centrale plaats innam.59 Ten slotte dienden de kinderen via catechismus-

onderricht onderwezen te worden in de beginselen van de christelijke leer.

In Rijsel waren aanvankelijk verschillende handboeken voor het catechismus-

onderricht in gebruik. Naast de Franse versie van de Catechismus van Parma werd op

een gegeven moment een Sommaire de la doctrine chrétienne geïntroduceerd, die als Cate-

chismus van Kamerijk het standaardwerk voor de catechese in de gelijknamige kerk-

provincie zou worden.60 Laatstgenoemde catechismus is in drie delen onderverdeeld

en omvat de eerste beginselen van het geloof, de plichten van de goede christen en de

nadere uitleg van de voor een christen noodzakelijke dingen.61 Leerlingen die dagelijks

naar school gingen, werden iedere dag opnieuw in de christelijke leer onderwezen.

Maar ook kinderen die alleen de zondagsschool bezochten, schijnen tegen de tijd dat

zij zeventien of achttien jaar oud waren, een ruime kennis te hebben gehad van ‘God,

de Heilige Drie-eenheid, de Incarnatie van de Zoon van God, het Lijden van Jezus

Christus onze Heer, de Heilige Katholieke Kerk, de biecht, de Heilige Communie, de

onsterfelijkheid van de ziel, het gebed des Heren, het weesgegroet, de twaalf geloofs-

artikelen, de geboden van God en de Kerk, de heilige sacramenten, de zonde, de deugd

en de vroomheidsoefeningen en de kleine dagelijkse plichten die een christen zijn hele

leven moest oefenen en praktiseren om het eeuwig leven te bereiken’.62

In de wekelijkse preek trachtten de zielzorgers en predikers de via de catechismus

verworven geloofskennis verder uit te diepen en te vertalen in morele richtlijnen voor

een stichtelijke levenswandel.63 Jongeren werd voorgehouden hoe belangrijk het was

om hun onschuld te bewaren. Het gedrag tijdens de jeugdjaren gold als een graadmeter

voor de levenswandel als volwassene en, in het verlengde daarvan, voor de bestemming
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in het hiernamaals. Tevens leerden de gelovigen, en met name de jongeren, dat om in de

hemel te komen, niet alleen het kwade moest worden nagelaten maar ook het goede

moest worden gedaan. Het beoefenen van de christelijke deugden was een absolute ver-

eiste voor wie zalig wilde worden. Vroomheid ten aanzien van God en goede werken ten

behoeve van de naaste werden aangeprezen als de pijlers van het christelijk leven.

Devotiepraktijken
Rijsel, de stad waarin Bourignon opgroeide, was in vele opzichten doortrokken van het

katholieke offensief dat in reactie op de Reformatie was ingezet. Dit ging gepaard met

een herinrichting van de publieke ruimte en met allerlei nieuwe devotiepraktijken.

Beide moeten een duidelijk stempel hebben gedrukt op Bourignons perceptie van de

werkelijkheid en op haar geloofsbeleving. Zo vond er tussen 1588 en 1667 bijna een

verdriedubbeling van het aantal kloostervestigingen plaats.64 De twee grote militante

ordes van de Contrareformatie, de jezuïeten en de kapucijnen, stichtten tegen het

einde van de zestiende eeuw nieuwe huizen in Rijsel. In hun kielzog volgden andere

religieuze gemeenschappen, die zich eveneens voornamelijk op gebed, onderricht en

apostolaat richtten. Uiteindelijk deden zeventien nieuwe ordes hun intrede in de stad,

waarvan maar liefst twaalf voor vrouwelijke religieuzen. De eerste helft van de zeven-

tiende eeuw was in Rijsel ook de gouden tijd van de relieken.65 In grote hoeveelheden

arriveerden zij vanuit Rome, waar men de catacomben ‘ontdekt’ had en dus aan de

vraag kon voldoen. Ook de parochiekerken in Rijsel deden er alles aan om relieken te

verwerven, liefst van hun beschermheiligen. In 1624 arriveerden in de stad de relieken

van Stephanus, Andreas, Jacobus, Maria Magdalena, Mauritius, de patroon van de

parochiekerk van de familie Bourignon, en voorts nog een stuk van het heilige kruis,

een deel van de snor van Jezus en haren van Maria en van Johannes de Doper.

Ten tijde van de Contrareformatie werd in Rijsel de Mariacultus weer nieuw leven

ingeblazen.66 Dat was vooral het werk van de jezuïeten. De kapucijnen bevorderden op

hun beurt, en met succes, de christocentrische devotie, die als de hoogste vorm van

vergeestelijking gold. Niet alleen in woord en geschrift maar ook met behulp van

picturale voorstellingen werd duidelijk gemaakt dat Christus werkelijk tegenwoordig

was in de hostie. Katholieken in Rijsel werden uitgenodigd om het Heilige Sacrament

te vereren en om dagelijks de kerk te bezoeken. Buiten de processies waren er dan nog

de veertigurengebeden voor het Heilige Sacrament, die ook weer door de kapucijnen

georganiseerd werden. In 1612 distribueerden zij na afloop van het veertigurengebed

maar liefst twaalfduizend hosties in twee dagen.

De kapucijnen waren eveneens nauw betrokken bij de devotie rond het lijden van

Christus en de verering van het kruis.67 In 1620 namen zij het initiatief om middenin

de stad een beplanting met kruisweg te plaatsen. De leden van de broederschap van het

Heilige Kruis, die hun basis in Saint-Maurice hadden, organiseerden processies door de

stad over de bolwerken, waarop kruizen en andere stukken hout geplaatst waren die

tezamen een enorme kruisweg vormden. Tijdens de goede week was er in de kerk van

Saint-Maurice, in de kapel van de broederschap van het Heilige Kruis, een reconstructie

te zien van de Hof van Olijven, die gemaakt was van met was beklede beelden. Schilde-

rijen die het lijden van Christus verbeeldden, sierden die week de wanden van de

kapel. Jaarlijks organiseerden de leden van de broederschap van het Heilige Kruis twee

grote processies die de kruisweg op de bolwerken aandeden. Bij deze gelegenheden
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werden niet alleen relieken en het stuk van het ‘echte’ kruis meegetroond maar ook de

geschilderde voorstellingen van de lijdende Christus.

Getrouw woonde Bourignon de missen bij in haar eigen parochiekerk, Saint-

Maurice. Daar liet zij het echter niet bij. Zij bezocht ook de kloosterkerk van de kapucij-

nen, wier boetepreken vermaard waren, en het convent van de jezuïeten, die de biecht-

praktijk grotendeels gemonopoliseerd hadden.68 Ontelbare malen moet Bourignon in

haar jonge jaren de Schriftlezingen en predikaties hebben aangehoord, terwijl zij

omringd was door de tot meditatie en gebed aanzettende altaarstukken en door talloze

beelden van Christus, Maria en de vele heiligen op wier bemiddeling een beroep kon

worden gedaan. Ongetwijfeld participeerde zij ook in de processies die de broederschap

van het Heilige Kruis jaarlijks vanuit haar eigen parochiekerk organiseerde. Het repeti-

tieve karakter van de liturgie (perikopen, predikaties, gebeden en rituele handelingen)

en de alom aanwezige religieuze beeldtaal moeten ertoe hebben bijgedragen dat zich

allerlei bijbelse teksten, tekens, beelden en verhalen in Bourignons geheugen vastzet-

ten. Elementen daarvan zouden later hun neerslag vinden in haar geschriften.

Kortom, de publieke religieuze wereld waarin Bourignon opgroeide was er een

waarin liturgie, predikaties, processies en tal van religieuze objecten en voorstellingen

een duidelijk instrumentele rol vervulden om de devotie van de gelovigen te sturen en

waar mogelijk de inwendige vroomheid te bevorderen.

Biechtvader
In 1636 koos Bourignon haar eigen parochiepastoor, Nicolas Lambert, tot biechtva-

der.69 Lambert, licentiaat in de theologie, was in 1624 in Rijsel begonnen als pastoor

van de minder welgestelde parochie van Saint-Sauveur. In 1627 had hij de leiding op

zich genomen van Saint-Maurice, waaraan hij tot aan zijn dood in 1681 verbonden zou

blijven.70 De parochies van Saint-Sauveur en Saint-Maurice waren beide dichtbevolkt. Die

van Saint-Maurice telde maar liefst tienduizend zielen. Toch beschikte ook deze paro-

chiekerk slechts over één pastoor, die samen met een plaatsvervanger leiding moest

geven aan de geloofsgemeenschap. Naast het pastoraat bekleedde Lambert nog de

functie van doyen de chrétienté.71 Als deken bemoeide hij zich met allerlei kleinere

kwesties die in Rijsel en Doornik speelden. Zo was hij in 1639 betrokken bij het verzet

van de seculieren tegen het preken van de regulieren (met name de dominicanen) in de

parochiekerken. In 1637 maakte hij zich sterk voor een reglement dat de burgers moest

informeren over de missen en hen in de gelegenheid zou stellen om op elke uur van de

dag een mis bij te wonen. Over zijn spirituele opvattingen is helaas weinig bekend.72

De bisschop zou hem ten slotte nog tot censeur de livres benoemen om op lokaal niveau

te waken over de boekhandel en de drukkerij.73 In deze functie was Lambert belast met

het toezicht op de orthodoxie en zedelijkheid van het lokale drukwerk en als zodanig

speelde hij een bescheiden rol in het plaatselijke intellectuele leven.

Het is opmerkelijk dat Lambert naast zijn drukke pastoraat en zijn dekenaat

Bourignon nog zoveel persoonlijke aandacht kon schenken dat hij een van haar

belangrijkste vertrouwenspersonen werd. Geruime tijd fungeerde hij als haar biecht-

vader én als haar geestelijk leidsman.74 Na haar vertrek uit Rijsel in 1662, ja zelfs na

haar vestiging in Amsterdam in 1667, zou Bourignon met hem in contact blijven staan.

Zo werd en bleef Lambert de belangrijkste schakel met haar geboortestad en het sterk

door de Contrareformatie beïnvloede religieuze milieu van haar jeugd.
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Bekering

Aan Lambert schreef Bourignon rond 1637 dat de ‘Predicatie van de Doot of het

Oordeel’ haar aanvankelijk weinig deed,

gelijk als of ’t maar een Historie waar geweest van een wijt-afgelegen Landt, dat

my gants niet raakte: En aldus leefden ik een gemeen leven, sonder andere dingen

te begrijpen dan de gene die ik met de Lichamelijke oogen sach.

Haar zorgeloosheid verdween echter toen zij zich ten volle bewust werd van de strek-

king van de predikaties:

Maar sedert dat het Godt beliefde my dese Onwetendheit af te nemen, en my

d’oogen der Ziele te openen, om te sien dat ik moest sterven en voor den grooten

Richterstoel verschijnen, en dat ik sulks niet konde wederstaan, soo overviel my

een soodanige bevreestheit, dat ik sulks noyt sou konnen uitdrukken.75

Door de angst die de predikaties haar inboezemden zou Bourignon tot inkeer zijn

gekomen en voor een boetvaardig leven hebben gekozen, in de hoop op die manier

Gods liefde en vertrouwen te kunnen herwinnen. In La Parole de Dieu, achteraf dus,

bestempelt Bourignon dit nieuwe inzicht als haar ‘bekering’. Die zou naar haar zeggen

in 1634 hebben plaatsgevonden.

Uit Sa vie extérieure blijkt dat de bekering zich niet van de ene op de andere dag

voltrokken had, maar de vrucht was van een moeizaam proces dat in 1634 begon en in

1636 min of meer was uitgekristalliseerd. Dit proces, dat zich tussen Bourignons acht-

tiende en twintigste levensjaar afspeelde, markeerde dus tevens haar volwassenwor-

ding. Bourignon was aanvankelijk de weg gegaan die ook haar zus en andere meisjes

uit hun milieu gingen, en had zich overgegeven aan ‘d’ydelheden des Weerelds’.76 In

die periode besteedde zij aandacht aan haar uiterlijk, aan haar kleding en trok zij op

met andere jongeren. Zij ging uit dansen en voelde zich gevleid door de complimenten

over haar schoonheid. Naar haar zeggen waren er vele jongens die naar haar hand

dongen. Zij wilde echter niet trouwen, omdat zij het huwelijk verafschuwde. De

uitweidingen over haar vroegere lichtzinnigheid en het wereldse gezelschap waarin zij

verkeerd had, zijn kenmerkend voor het genre van de rond een bekering gecentreerde

autobiografie. Reeds in Augustinus’ Confessiones (Belijdenissen), dat als paradigma

geldt voor het genre van de bekeringsliteratuur, staat de vernietiging van de oude

zondige mens ten gunste van de nieuwe in Christus herboren mens centraal.77 Die

structuur bepaalt zelfs heden ten dage nog bekeringsverhalen.78 Zij kunnen als topoi

worden bestempeld, maar hoeven daarom nog geen afbreuk te doen aan de bekering

zelf. Topoi kunnen immers ook worden gebruikt om echte ervaringen onder woorden

te brengen. In dit opzicht is het interessant om te zien dat Bourignon haar weerstand

tegen het huwelijk achteraf niet toeschreef aan een al dan niet reeds ontwaakt verlan-

gen naar de religieuze levensstaat. Het was, zo verklaarde zij in Sa vie extérieure, de

‘ellenden’ die haar moeder in haar ‘Huwelijken Staat gehad hadde’. Die maakte dat zij

zelf niets voor het huwelijk voelde.79
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Angst voor de hel
Uit Bourignons briefwisseling met Lambert blijkt dat de predikaties over het hierna-

maals een cruciale rol vervulden in haar bekering. Het post-Tridentijnse geloofsonder-

richt was in belangrijke mate gekleurd door de zekerheid dat ieder mens na zijn dood

door God geoordeeld zou worden en naar gelang zijn aardse levenswandel beloond of

gestraft. Daarbij werd de gelovigen voorgehouden dat slechts een klein aantal zielen in

staat zou zijn om de smalle weg te bewandelen die naar God voerde. De pastorale theo-

logie en de predikaties beoogden zo veel mogelijk zielen te redden en waren dienten-

gevolge sterk op het hiernamaals gericht.80

Centraal in de post-Tridentijnse predikatie stond de hel, die de niet-bekeerde

zondaar na de dood wachtte en die als een reële dreiging werd opgevat.81 Christus had

gewaarschuwd voor een ‘eeuwige straf’ (Mt 25,46) en verschillende van zijn uitspraken

en parabels werden van oudsher door theologen en predikanten geciteerd om er hun

vertoog over de verdoemenis mee te onderbouwen. De allerbelangrijkste passage in dit

verband was Mt 25,31-46, over het Laatste Oordeel en de definitieve scheiding van de

bokken en de schapen. Over deze tekst werd steevast gepreekt op de eerste zondag van

de advent. Veelvuldig geciteerd werden ook Mt 3,12 (‘zijn graan zal Hij verzamelen in

zijn schuur, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur’); Mt 10,28 (vrees ‘hem die en

ziel en lichaam kan ombrengen in de hel’); de parabel over het onkruid en de tarwe (Mt

13,24-30), over het koninklijk bruiloftsmaal (Mt 22,1-14: “Bind hem aan handen en

voeten en werp hem in de uiterste duisternis.” Het zal daar een gejammer zijn en een

tandengeknars. Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’); Mt

13,47-49 (‘Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de

kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen en hen in de vuuroven gooien’); de parabel over

de vijf dwaze en de vijf verstandige maagden (Mt 25,1-13) en die over het gebruik van de

talenten (Mt 25,14-30). Naast deze en andere Schriftplaatsen citeerden de predikanten

veelvuldig de kerkvaders, met name Augustinus.

Wilde men kans maken op het eeuwige leven dan diende men zich te distantiëren

van de zonde en zich tot God te bekeren. In de predikaties werd de gelovigen aangera-

den om hier onmiddellijk werk van te maken en een waarlijk christelijk leven te

leiden. Wie wilde weten of hij tot de uitverkorenen of verdoemden behoorde, kreeg

bijvoorbeeld het advies

dickmael u leven ende wercken t’overlegghen, oft die accorderen met den grooten

hoop, dat is, met de wereltsche lieden, die hun quaede gheneghentheden in eten,

drincken, begeerlijckheydt van eere en tijdtlijck goedt, etc. volghen: oft met de

cleynen hoop, daer wy van veel seker af zijn dat sy nu in den hemel met Christo

regeren, als Franciscus, Dominicus, Ignatius, ende ontallijcke andere, die de heyli-

ge Kercke voor Heylighen houdt. Volghdy de Heylighen, soo mooghdy wel hopen:

volghdy de wereldt, soo mooghdy wel vreesen.82

Hoezeer Bourignon de hel- en verdoemenisboodschap van de predikanten had geïn-

ternaliseerd, blijkt wel uit de volgende woorden en gedachten die naar haar zeggen

almaar door haar hoofd spookten wanneer zij alleen was:

Arm Creatuur, wat suld ghy worden? Gy moet sterven. Alle de dingen der Weereld
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konnen u van dese schroomelijke Doodt niet bevrijden. Gy kundt die niet

ontgaan. En wat suld ghy doch seggen als die ure komen zal?83

Ook in haar veel later geschreven autobiografische geschriften refereert Bourignon aan

haar grote angst voor de hel, die maakte dat zij nauwelijks nog durfde te gaan slapen.

Naar eigen zeggen vermeed zij in die tijd ieder gezelschap en zonderde zij zich af om

te kunnen bidden en huilen, bang als zij was dat zij door haar wereldse leven God van

zich vervreemd had.

Boetedoening en beroep op de sacramenten
Om Gods liefde te herwinnen zag Bourignon maar twee uitwegen: daadwerkelijk

boete doen voor haar zonden en op een uitwendige manier van haar vroomheid getui-

gen. Zo begon zij naar eigen zeggen haar lichaam te kastijden en koos zij ervoor om

een haren onderkleed te dragen. Maar liefst driemaal per week ging zij biechten en

even zo vaak ging zij ter communie.84 Op die manier ontving zij telkens opnieuw de

sacramenten van de biecht en de communie. Deze kregen ten tijde van de Contrarefor-

door god verkozen

51

Het horen van de preek, het biechten en het ter com-
munie gaan werden ten tijde van de Contrareforma-
tie gepropageerd als wezenlijke bijdragen aan de
zaligmaking van de ziel ( foto: UBU, uit Joannes 
David s.j., Veridicus christianus, 16212).



matie een centrale rol in het katholieke leven toebedeeld en waren niet langer voorbe-

houden aan de elite. De biecht was voor de berouwvolle zondaar het sacrament bij

uitstek om zich met God te verzoenen. Het regelmatig ter communie gaan stelde de

gelovige in staat zich meer met God en Zijn Geest verbonden te voelen. De zondige

mens was dankzij deze genademiddelen niet langer aan zichzelf overgeleverd. Telkens

wanneer hij in zonde verviel, kon hij dankzij betoond berouw en boete vergeving krij-

gen en weer in genade worden aangenomen om op die manier naar het eeuwig heil

geleid te worden.85 Het willen getuigen van een vrome levenswandel door veelvuldig

ter communie te gaan was in Bourignons tijd overigens een niet geheel onomstreden

praktijk.86

Hoe getrouw Bourignon zich ook hield aan het kerkbezoek en hoe vaak zij ook aan

alle godsdienstige ceremonies en rituelen deelnam, zij werd in het publieke religieuze

domein toch geacht zich, als leek en als vrouw, te onderwerpen aan het priesterlijke

gezag. Hoe anders was dat in het privé-domein van haar ouderlijk huis. Thuis creëerde

Bourignon een eigen religieuze leefwereld waarin zij door meditatie met behulp van

een crucifix zelf contact zocht met God. Uit La Parole de Dieu blijkt dat zij in de kamer

van haar ouderlijk huis een huisaltaartje had opgericht waarop zij een crucifix

geplaatst had. Naar eigen zeggen lag zij nachtenlang op haar knieën voor dit altaar te

mediteren. Telkens weer sprak zij dan tot haar crucifix: ‘Zijt gy ’t niet, mijn Godt, die

in mijn Herte spreekt, en die my dese gedachten geeft van alles te verlaten, en mijn

selven te verzaken?’87

Uit Bourignons beschrijving van de invulling die zij in de beslotenheid van het
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ouderlijk huis aan haar geloofsbeleving gaf, kunnen we al iets van de eigen religieuze

weg herkennen die zij later zou gaan. De keuze voor een altaartje en crucifix laat

duidelijk zien dat zij de inrichting van haar eigen religieuze leefwereld modelleerde

naar die van de publieke eredienst. Maar juist omdat religie toen ook vooral iets was

wat je deed, kon zij thuis uit de sterk geritualiseerde context van de publieke geloofs-

cultuur treden en daarin haar eigen accenten leggen. Of het hebben van een huisal-

taartje en het nachtenlang mediteren voor een kruisbeeld in het eigen huis uitzonder-

lijk was, is echter niet te zeggen. Over de vroomheidsbeleving in de privé-sfeer is nu

eenmaal nauwelijks informatie voorhanden. Zelfs Lottin kon niet anders dan constate-

ren dat de privé-devotie bijna altijd aan de blik van de historicus ontsnapt.88

Roeping

Bourignons bekering mondde uiteindelijk uit in het besluit om haar leven geheel aan

God te wijden door voor een religieus leven te opteren. Zij liet haar oog vallen op een

van de nieuwe en tevens strengste ordes die Rijsel kende: de ongeschoeide karmelie-

tessen. De keuze voor het klooster doorkruiste echter de plannen van haar ouders, die

als representanten van het burgerlijke handelsmilieu het liefst zagen dat hun dochter

trouwde. In La Parole de Dieu komt deze spanning tot uitdrukking in het conflict tussen

de ‘ik’ die gehoor wil geven aan haar persoonlijke roeping door in te treden, en de

vader die zijn dochter wil uithuwelijken aan een Franse koopman.

Klooster versus huwelijk
Met veel gevoel voor detail en dramatiek beschrijft Bourignon in La Parole de Dieu hoe

zij op haar achttiende probeerde in te treden bij de ongeschoeide karmelietessen. De

orde had zich dankzij de persoonlijke interventie van de aartshertogen in 1626 in Rijsel

kunnen vestigen.89 De zusters waren in dat jaar plechtig in de stad ontvangen. Kort

daarna hadden zij voor 15.175 gulden een gebouw bij het klooster van de paters karme-

lieten aangekocht in het binnen de muren gelegen deel van de parochie van Sainte-

Marie-Madeleine.90

Bourignon zou zelf contact hebben gezocht met de overste van de karmelieten in

Rijsel, pater Laurent, aan wie zij haar voornemen om in te treden kenbaar maakte. Zij

begreep dat haar vader dan wel een bruidsschat voor haar zou moeten doneren. Die

wilde echter onder geen beding dat zijn dochter intrad en weigerde, als we Bourignon

mogen geloven, ook maar een cent aan de religieuzen te betalen:

Soo seyde hy my van Neen, dat hy sulks noyt gedoogen soude, my verbiedende dat

ik my noyt meer begeven soude noch by Carmeliten noch by Carmelitessen; of dat hy

my anders de beenen sou doen aan stukken slaan; dat hy liever hadde my al de

dagen mijns Levens op het bedde te houden, dan dat hy my sou sien in een

Klooster gaan [...] dat hy my liever had te sien sterven, dan in een Klooster te sien

gaan; dat hy my noyt een penning daar toe geven soude; maar dat hy veel eer al

sijn goet sou verliesen.91
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Daarop schijnt zij voorgesteld te hebben om haar dan maar zonder geld aan te nemen.

Dat stuitte echter op bezwaren van de overste. Die hield haar voor, zo beweerde Bouri-

gnon, dat de nonnen het geld hard nodig hadden voor de bekostiging van hun nieuwe

gebouw.

Achteraf prijst Bourignon zichzelf gelukkig. De reactie van de karmelieten opende

haar de ogen voor de hebzucht en het materialisme van de religieuzen, die toch Gods

eer boven alles dienden te stellen.92 In Sa vie extérieure, dat een zeer gecomprimeerde

samenvatting van de betreffende episode geeft, is de kritiek op de afwijzing nog expli-

cieter en scherper geformuleerd:

Het welk my wel deed sien, dat dese Religieuse die menschen niet waren die ik

sochte onder de ware Christenen: daarom heb ik my vertrocken, ende heb noyt

meer willen denken om in eenige Kloosters te gaan; aangesien dat sy geld sochten.

Ik nam voor, de Weereld te verlaten, en alleen te blijven totter tijt dat Godt my

soude toonen wat ik moest doen, en waar ik sou moeten gaan.93

Haar ouders zagen het liefst dat ook hun jongste dochter met een goede partij zou trou-

wen. Zij hadden, zo hield haar moeder haar voor, door hard te werken een grote mate-

riële welstand bereikt en zij wilden graag dat hun bezittingen in de familie zouden blij-

ven. Nu het er niet naar uitzag dat hun oudste dochter kinderen zou krijgen, was alle

hoop op Antoinette gevestigd. Haar ouders hadden zelfs al een huwelijkspartner voor

haar op het oog: een Franse koopman die grote rijkdom in de handel vergaard had. In

overleg met hem werd de huwelijksdatum vastgelegd: voor het begin van de vasten van

het jaar 1636. Dat tijdstip bleek echter niet haalbaar toen de beoogde partner als gevolg

van de dreiging van een oorlog met Spanje niet op tijd uit Frankrijk kon vertrekken. Op

zijn vroegst zou hij pas met Pasen in Rijsel kunnen zijn. Bourignon zag maar één uit-

weg om aan het door haar ouders gearrangeerde huwelijk te ontsnappen: van huis weg-

lopen voordat de aanstaande bruidegom zou arriveren.94

Zowel in La Parole de Dieu als in Sa vie extérieure geeft Bourignon een vrij gedetail-

leerde beschrijving van de voorbereidingen die zij voor haar vlucht trof. Zij kocht een

paar boerenschoenen, een hoed en grof grijs laken en verborg deze spullen in een

koffer op haar kamer. ’s Nachts knipte en naaide zij uit het laken een kleed. Vlak voor

vertrek sneed zij haar haren af, ontdeed zich van al haar juwelen, zilver en goud en

hulde zich in een haren hemd met daarover het ‘Heremiten kleedt’. Als heremiet

verkleed verliet Bourignon, zo schrijft zij, in de paasnacht van 1636, haar ouderlijk

huis om op zoek te gaan naar de ‘wildernis’.95 Zij noemt zelfs de exacte datum: 23

maart.96 Erg ver kwam zij niet, want reeds de volgende dag werd zij ontmaskerd.

Opvallend zijn de details die Bourignon vermeldenswaard acht: de travestie, het

afknippen van de haren in combinatie met de vlucht voor het huwelijk en het verlan-

gen naar de wildernis. Hierdoor vertoont de hele episode een duidelijke parallel met de

middeleeuwse verhalen van vrouwelijke heiligen, waarin de vlucht in travestie, om te

ontsnappen aan een huwelijk of te breken met het vroegere bestaan, een bekend

motief is.97 Een aantal van deze verhalen is opgenomen in de Legenda aurea (‘gulden

legenden’) van Jacobus de Voragine, de beroemdste middeleeuwse verzameling van

heiligenlevens. Bourignon kan deze verhalen zelf gelezen hebben of hebben horen

vertellen. Het is daarom niet uitgesloten dat zij het verhaal van de verkleding invoeg-
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de om haar autobiografie te modelleren naar de hagiografie.98 Maar waarschijnlijker is

dat zij haar eigen leven in de praktijk wilde modelleren naar dat van vroegchristelijke

en middeleeuwse heiligen. Hierbij kan behalve aan vrouwen als Margareta, Thecla of

Eugenia overigens ook aan Franciscus van Assisi worden gedacht, wiens vita alom

bekend was. Bourignons afwijzing van het huwelijk en de vlucht uit het ouderlijk huis

vertonen namelijk sterke overeenkomsten met de eertijds door Franciscus gemaakte

keuzes. In Sa vie extérieure voegde Bourignon nog een zinsnede toe aan de episode van

haar vlucht uit het ouderlijk huis. Zij verliet de woning ‘volgens het Evangelie, sonder

buidel of male [reiszak, MdB] of stock’ mee te nemen.99 In deze passage ligt een duide-

lijke verwijzing naar Lucas 9,3 besloten, die de (protestantse) Amsterdamse koopman

voor wie Bourignon haar tweede autobiografie schreef, niet ontgaan zal zijn.

Het vervolg van La Parole de Dieu wordt voor een belangrijk deel beheerst door het

antagonisme tussen de wil van Bourignons aardse vader en die van haar hemelse Vader.

De ‘ik’ weet zich aan het gezag van de aardse vader te onttrekken door een beroep te

doen op het hogere gezag van de goddelijke vader, met wie deze ‘ik’ in La Parole de Dieu

voortdurend in dialoog staat. In haar autobiografie maakt Bourignon aldus kenbaar

dat zij zich uitsluitend aan het gezag van God wil onderwerpen. Daartoe zoekt zij,

indien nodig, steun bij twee van zijn dienaren die zij als haar geestelijke vaders

beschouwt: de pastoor van haar parochiekerk in Rijsel, Nicolas Lambert, en Georges de

Lille, de pastoor van Blaton, die zij in 1636 leert kennen. Op deze manier voegt zij zich

toch in de patriarchale gezagsorde in, terwijl zij tegelijkertijd ruimte creëert voor haar

eigen religieuze levensidealen.

Visioen van een personage
De samenspraken met God lopen als een rode draad door het autobiografisch relaas

van La Parole de Dieu. Daarnaast spelen in dit levensverhaal, net als in de autobiografi-

sche geschriften van middeleeuwse mysticae, visioenen een belangrijke rol.100 Het

‘Visioen van een personnage’ dat Bourignon in 1635 gehad zou hebben, toen zij acht-

tien of negentien jaar oud was, brengt haar spirituele zoektocht zelfs op gang en is

tevens richtinggevend voor de in La Parole de Dieu geformuleerde gezagsaanspraken.

Het visioen ontving zij naar eigen zeggen na de mislukte poging om bij de onge-

schoeide karmelietessen in te treden maar vóór de vlucht uit Rijsel. Bourignon schrijft

dat zij zich in deze periode bij voorkeur terugtrok in haar eigen kamer in het ouderlijk

huis, waar zij zich overgaf aan ‘innerlijke Onderhoudingen’. Gelegen voor haar huis-

altaar vroeg zij dan telkens opnieuw aan God wat zij moest doen om Zijn wil te

volbrengen. Terwijl Bourignon op een van die avonden in gebed verzonken was, zag

zij naar eigen zeggen ineens een man in haar kamer staan.

Het personage daalde, zo vertelt Bourignon, rond een uur of tien uit de hemel neer

op een kleyn wolkje, de welke met een Kerckelijk Kleedt gekleedt was; hebbende

een Cap om, waar van het voerdsel een levendige roode couleur hadde, geheel met

Goudt geborduur[d], en met veelerley Gesteenten verçiert die seer glinsterden. Hy

had op sijn hooft als een hoog verheven Miter, van de selfste stoffe als de Cap;

maar meerder met Goudt overdekt.
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De rijkversierde koorkap en de met goud beklede mijter zijn onmiskenbare insignia

van de bisschoppelijke waardigheid van de verschijning. Over zijn uiterlijk merkt

Bourignon nog op:

Hy was van middelbare Postuur, eerwaardiglijk, het hair blondachtig, middelma-

tig lang, den Baart van de selfde couleur, kort afgesneden, maar niet geschoren.101

Bourignon ziet de gestalte boven haar hoofd neerdalen. Hij blijft rechtop staan en

begint met vaste stem tot haar te spreken. Op straffe toon draagt hij haar op om zijn

‘Ordere’ te herstellen ‘in die Volmaaktheit die gy begeert’.102 Op haar vraag wie hij is,

antwoordt de man: ‘Ik ben Augustinus’.103 Bourignon repliceert daarop dat Augustinus

‘soo niet is’. Blijkbaar voldeed de bisschoppelijke verschijning niet aan de haar bekende

picturale voorstellingen, want bij haar weten was Augustinus lang van gestalte en

droeg hij een zwarte baard.104

Alvorens te verdwijnen richtte de droomgestalte zich, zo schreef Bourignon,

nogmaals tot haar met de woorden: ‘Indien gy desen Wijngaart bebouwdt/ soo zal sy

zulke Vruchten dragen’.105 Op de plaats waar hij had gestaan, verscheen vervolgens

‘een seer schoonen Wijngaart, beladen met schoone Vruchten’. De wijnranken bedek-

ten de hele muur van haar kamer tot aan het plafond toe. Wat moest zij hiervan

denken?

Ik aanmerkte deselve wel langen tijt, niet wetende wat sulks beduide, noch waar

dit van daan quam, alleenlijk bespeurden ik dat den Tronck dicht by mijne knien

uitquam. Ik was als geheel buiten mijn selven, niet wetende waar dat ik was, noch

of ik levend, dan of ik doot was.106

Haar verbazing werd nog groter toen zij een blik op haar eigen lichaam wierp. Zij

bemerkte dat zij nog steeds in geknielde houding lag, maar ineens gekleed was in ‘een

graauwen Rock, bedekt met een swarten Mantel’. De wijngaard bleek inmiddels

verdwenen te zijn. Van schrik verloor zij geruime tijd haar bewustzijn. Toen zij weer

bij zinnen kwam, zag zij dat ook het grijze kleed er niet meer was.
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Bijna dertig jaar later noteerde Bourignon in La Parole de Dieu dat zij destijds abso-

luut niet begreep wat dit alles te betekenen had:

want ik had noyt hooren spreken van dat men Orderens herstelde, noch ook niet

wat dat Ordere beteikende. Dit geschiede in ’t Jaar 1635. sonder andere uitlegging

noch verklaring.107

Hoe moet het visioen worden geduid? Wat wil God van haar? Deze vraag vormt het

Leitmotiv van La Parole de Dieu. Geregeld richt Bourignon zich tot God om haar vertwij-

feling uit te spreken, waarop Hij haar steeds weer geruststelt en nader instrueert. Maar

een uitleg van het beeld van het visioen blijft vooralsnog achterwege.

Hy sprak hierop tot my: Gy sult doen het geene dat ik u getoont hebbe. Ik

vroeg: Maar wat is dat gene gy my getoont hebt; een Man, een Wijngaart, een Kleedt? Ik

verstae niets met al wat sulks beteykend. Dit is/ dat gy mijnen Evangelischen Geest

zult herstellen/ onder de vergadering van Mannen ende Vrouwen/ dewelke

Leven zullen gelijk als d’eerste Christenen/ buyten alle menschelijken

Ommegang: ’t welk veel vruchten in mijn Kerck zal brengen. Maar so haast

als sy zullen beginnen te verflaauwen/ so zal ’t Algemeen Oordeel komen;

omdat het mijn Laatste Barmhertigheyt is.108

Deze uitleg ontlokt het volgende commentaar aan de ‘ik’:

Ik verstond niet wat dit was, en noch veel minder konde ik begrijpen, dat ik selfs

daer iets soude konnen toedoen, zijnde maar een jonge eenvoudige en onwetende

Dochter, die noyt gelesen had noch onderwesen waer geweest van jemand, om te

weten wat het Evangelisch Leven in hadde, noch oock van eenige geestelijke

dingen. Dit alles ging mijn Verstandt te boven.109

Instrument van God
In de in La Parole de Dieu ingelaste dialogen met God is eveneens een parallel te ontwa-

ren met de levens van vrouwelijke heiligen. Zo refereert ook Catherina van Siena, met

wier vita Bourignon niet onbekend was, in haar brieven geregeld aan haar gesprekken

met Christus. Van hem krijgt zij antwoord op de vragen en twijfels die haar parten

spelen.110 Op vergelijkbare wijze wordt in La Parole de Dieu het autobiografisch relaas

herhaaldelijk onderbroken voor een beklag aan God waarin de autobiografische ‘ik’

van Bourignon twijfels uitspreekt over haar roeping.111 Maar keer op keer is er de stem

van God die de ‘ik’ aanspoort om vol te houden, waarna Bourignon op haar beurt

betoogt dat zij ‘onwetend’ is (dat wil zeggen iedere theologische vorming ontbeert) en

dat zij geen ‘autoriteit’ heeft (omdat zij als vrouw onmachtig is).112 Door de interne

dialoog met God in de narratio te integreren presenteert de ‘ik’ zich dus tegelijkertijd al

als Zijn instrument. Op die manier anticipeert de tekst tevens op eventuele weerstan-

den van derden. Zo legt de zoekende ‘ik’ God de volgende vraag voor:

Waarom hebt gy my niet tot een Man gemaakt; ik sou dan Voordeel gehad hebben, en ook

meerder bequaamheit, om u van my te bedienen?113
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Gods antwoord, waarin onmiskenbaar de tekst van 1 Korintiërs 1,27 doorklinkt, luidt

als volgt:

Ik wil my bedienen van de geringste Materie/ om den Hoogmoet der

Mannen te schande te maken. Ik zal u alles geven wat gy zult van nooden

hebben.114

Het beroep op deze door Bourignon aan God toegeschreven woorden is typerend voor

de vrouwelijke prophetus die binnen het christendom van zich heeft doen spreken. Zo

rechtvaardigden middeleeuwse exponenten als Hildegard van Bingen en Catherina

van Siena hun spreken eveneens door naar de genoemde bijbelplaats te verwijzen.115

Elizabeth Petroff, die een studie wijdde aan visionaire literatuur van middeleeuwse

mysticae, stelt zelfs dat de bescheidenheidstopos in combinatie met de gehanteerde

dialoogvorm een van de formele onderscheidende kenmerken is van de autobiografi-

sche geschriften van (middeleeuwse) vrouwen.116 In dit opzicht staat La Parole de Dieu

dus niet op zichzelf.

De ingelaste dialogen met God, die in Sa vie extérieure geheel ontbreken, maken van

La Parole de Dieu een meerstemmige tekst, waarin de auteur buiten de stem van de

vertellende ‘ik’ afwisselend gebruikmaakt van een autoriserende (goddelijke) stem en

van een tegensprekende (‘ik’) en beamende stem (‘ik’). In de (postuum) gepubliceerde

teksteditie zijn de goddelijke en de menselijke stem typografisch onderscheiden.117

Het in de ik-vorm geschreven levensverhaal is in romein gezet. De passages waarin de

‘ik’ met God communiceert, zijn gecursiveerd. Is God aan het woord, dan is de tekst in

een gotische letter gezet en vet afgedrukt. De tegensprekende en beamende stem

wisselen elkaar af, maar lopen soms ook door elkaar. Afhankelijk van de context van de

uiting krijgen zij betekenis.118 Zo is in de interne dialogen God degene die instrueert

en betekenis verleent, en is de zoekende en vertwijfelde ‘ik’ degene die betekenis

krijgt. Hierdoor transformeert deze ‘ik’, een ‘onwetende dochter’, die krachtens haar

sekse zwak is en geen macht heeft, tot een ‘ik’ die profetisch gezag en dus godsspraak,

aangemeten krijgt en op basis daarvan een religieuze spreekpositie kan opeisen.119

Anders gezegd, het Woord Gods (‘La Parole de Dieu’!) is empowering.120 Het wordt in

het autobiografisch relaas ingezet, en wel zo dat het de ‘ik’ de macht en de kracht geeft

om als vrouw aanspraak te kunnen maken op een rol waarmee zij zich, zonder zich

buiten de traditie te plaatsen, aan de maatschappelijke en kerkelijke gezagsverhoudin-

gen weet te onttrekken.121 Kort en bondig vat Bourignon in de narede van La Parole de

Dieu nog eens samen hoe God zich van haar bedient:

Ik ben een enkele Nietigheit, maar Godt is alles in my. Hy onderwijst my; hy

werkt en hy spreekt in my, sonder dat de natuur iets daar toe doet, dan alleen het

enkel Werktuig; gelijk als het Penceel helpt tot de Konst van een schoone Schilde-

ry.122

‘ik moet spreken’

58



Geestelijke zoektocht

In La Parole de Dieu gebruikt Bourignon het visioen om binnen de marges van de rooms-

katholieke kerk op zoek te gaan naar een passende invulling voor haar roeping.

Uitvoerig beschrijft zij de weerstand en innerlijke twijfels die haar hierbij parten blij-

ven spelen. Niettemin slaat zij tussen 1636 en 1643 toch telkens nieuwe wegen in die

haar langs verschillende vormen van geestelijk leven voeren, totdat zij zich realiseert

dat de vervulling van de goddelijke opdracht meer behelst dan een individuele zoek-

tocht naar een God welgevallige religieuze levensvorm.123 Tot die tijd kiest zij voor een

strenge en ascetische levenswijze.124 Nu eens verblijft zij kortstondig in een klooster of

gemeenschap van geestelijke dochters, dan weer verkiest zij een leven in afzondering.

Zij brengt achtereenvolgens enige tijd door bij de augustinessen in Doornik, bij de

Filles de Notre-Dame de la Présentation (een gemeenschap van geestelijke dochters) in

Bergen (Mons), bij de eveneens in Bergen gevestigde grauwzusters van Bavay, bij de

pastoor in Blaton en bij een geestelijke dochter in Luik. Bourignon treedt echter

nergens in en legt ook geen geloftes af. Tussendoor verblijft zij twee keer voor een

aantal maanden bij Antoinette d’Oignies, gravin van Willerval, op het tussen Aat (Ath)

en Chièvres gelegen kasteel van Ladeuze.125 Driemaal wordt de semi-religieuze levens-

wijze onder druk van de vader of familieomstandigheden verwisseld voor een kort-

stondig burgerlijk bestaan in Rijsel. Uiteindelijk verkiest Bourignon in 1643 de afzon-

dering van een kluis net buiten de muren van haar geboortestad.

Terugkerend motief in de door Bourignon beschreven geestelijke zoektocht is het

verlangen naar de wildernis, dat op verschillende manieren wordt ingevuld. Nu eens

wordt de wildernis gelijkgesteld aan een locatie en dus ergens in de geografische ruim-

te gesitueerd, dan weer wordt zij in geestelijke zin opgevat.126 In dat laatste geval

symboliseert de wildernis voor Bourignon incidenteel de afwezigheid van God, geheel

conform de middeleeuwse mystieke traditie.127 Meestal staat de wildernis bij haar

echter juist voor de breuk met de wereld, die zij als een noodzakelijke voorwaarde

beschouwt om tot God te kunnen komen. Het gaat er in dat geval om dat men in de

wereld leeft alsof men in de wildernis is en dus ontslagen is ‘van alle aardsche gene-

gentheden, en ontbloot van al ’t gene dat Godt niet is’.128 In deze ‘Geestelijke Wilder-

nis’ zal men even ‘eensamig’ zijn als in de ‘stoffelijke Wildernis’.

Het verlangen naar de woestijn of de wildernis was ten tijde van de

Contrareformatie opnieuw een actueel thema geworden. Het waren vooral de onge-

schoeide karmelieten en karmelietessen die het vroegchristelijke anachoretische ideaal

nieuw leven inbliezen. Eind zestiende eeuw stichtte de Spaanse karmeliet Tomas de

Jesus het eerste ‘woestijnklooster’ in Bolarque in Nieuw-Castilië. In de loop van de

zeventiende eeuw volgden nieuwe vestigingen in Spanje, Italië, de Zuidelijke Neder-

landen (Marlagne bij Namen (1619)), Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Nieuw-Mexico.129

Het is niet uitgesloten dat Bourignons verlangen naar de wildernis was aangewakkerd

door verhalen over het leven in de door de ongeschoeide karmelieten opgezette hermi-

tages. Per slot van rekening was dit ook de orde waarin zij aanvankelijk had willen

intreden. Maar Bourignons verlangen naar de wildernis kan ook direct geactiveerd zijn

door het evangelie en door de verhalen van de woestijnvaders of door de heiligenle-

vens.130 Uit La Parole de Dieu blijkt namelijk dat Antonius, de bekendste woestijnvader,

door Bourignon tot haar voorbeelden gerekend werd.131 In het nawoord van haar

door god verkozen

59



levensverhaal refereert zij nog aan ‘La Vie des Saints’, waarvan zij op een of andere

manier kennis had genomen.132

In Bourignons levensverhaal zijn, conform het hagiografisch genre, woestijn en

duivelsdreigingen aan elkaar gekoppeld.133 De woestijn was het terrein van de duivel

bij uitstek. Daarom gold het kluizenaarschap ook als het aangaan van de strijd met de

Boze. Bourignon zag met name de seksuele gevaren waaraan zij als vrouw blootstond,

voor duivelsdreigingen aan. Zo refereert zij zowel in La Parole de Dieu als in Sa vie exté-

rieure meer dan eens aan verleidingspogingen van jongemannen. Deze waren in haar

optiek het werk van de duivel en impliceerden een bedreiging van haar maagdelijke

staat, die voor een aan God gewijd leven een eerste vereiste was. Op deze manier

fungeerde ook haar lichaam, maar dan in passieve zin, als het strijdtoneel van de

goddelijke en de duivelse machten. De in La Parole de Dieu terugkerende duivelsdrei-

gingen weerspiegelen tevens het contemporaine rooms-katholieke pastorale vertoog,

dat een prominente plaats inruimde voor de duivel en de wijze waarop hij het zielen-

heil bedreigde. Hij zou het vooral gemunt hebben op heilige en deugdzame mensen.

In het catechismusonderricht en in de preken werden de gelovigen gewaarschuwd

voor het arsenaal aan middelen waarmee Satan hen probeerde te verleiden. Zo zou hij

het vermogen hebben om illusies op te wekken en om verschillende gedaantes aan te

nemen.134 In Bourignons autobiografische teksten kiest hij zoals gezegd opvallend

vaak de gedaante van de jongeman die het op haar maagdelijkheid voorzien zou

hebben.135

Verlangen naar de wildernis
In het autobiografisch relaas valt Bourignons eerste poging om naar de wildernis te

trekken samen met haar vlucht voor het huwelijk in 1636. De wildernis is voor haar

dan nog een locatie in de geografische ruimte. Opmerkelijk genoeg situeert zij deze in

Italië, omdat zij in haar jeugd dikwijls had horen verhalen dat daar woeste onbewoon-

de plaatsen waren waar niemand woonde.136 Mogelijk had haar vader, die van Italiaan-

se afkomst zou zijn, hierover verteld. Of misschien was haar ooit iets ter ore gekomen

over de stichting van de woestijnkloosters van de ongeschoeide karmelieten in Varezze

bij Genua (1616) of Varese in Lombardije (1633).137

Voor Bourignon was de grote vraag hoe zij de door haar in Italië gelokaliseerde

wildernis kon vinden. Uit de door haar in La Parole de Dieu beschreven vluchtroute

blijkt dat zij geen idee had waar haar reisdoel lag, al kan de betreffende passage ook als

metafoor fungeren voor wel willen maar niet kunnen of weten. Bourignon vertelt hoe

zij de stad via de zuidoostelijke poort verlaat: de ‘porte de Fives’, die naar het achttien

kilometer verderop gelegen Doornik leidt. In deze stad aangekomen bezoekt zij naar

haar zeggen de kerk van de karmelieten om de hoogmis van Pasen bij te wonen. Vanuit

Doornik vervolgt zij haar weg naar het zuidoosten, richting Bergen, maar in de buurt

van Basècles verdwaalt zij. Uiteindelijk blijkt zij in een cirkel te hebben gelopen,

waardoor zij aan het einde van de dag opnieuw in het genoemde dorp terechtkomt.

Als de als heremiet verklede Bourignon ’s avonds op de markt van Basècles

aankomt, neemt zij haar hoed af om voorbijgangers te groeten. Verderop spelende

kinderen slaan haar gade en roepen dan ineens: ‘desen Vader is als een Dochter: de

andere die antwoorden: Ja, zekerlijk ’t is een Dochter’.138 De oploop die dit veroor-

zaakt, trekt, zo schrijft Bourignon, de aandacht van een groep passerende ruiters. Zij
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komen poolshoogte nemen. Intrigerend is de dialoog die zich dan in Sa vie extérieure

ontspint:

en ondervraagde my om te vernemen wie ik was, seggende, dat ik een Verspieder

waar; daar na, dat ik de Dochter was van de Prins van Orangie, die gevlucht was,

om dat men haar niet had willen geven te Trouwen een Persoon die sy beminde:

en alsoo vele buitenspoorige discoursen, waar op ik alleenlijk ja, en neen antwoor-

de.139

In de zinsnede ‘dat ik de Dochter was van de Prins van Oranje’ lijkt een verwijzing

besloten te liggen naar het leven van de oudste dochter van Frederik Hendrik en

Amalia van Solms, Louise Henriette. Zij had haar hart verpand aan Henri Charles de la

Trémoïlle, prins van Talmont maar mocht niet met hem trouwen omdat haar ouders

hem geen geschikte partij vonden.140 Als het hier inderdaad om prinses Louise

Henriette gaat, dan moet Bourignon de betreffende passage tijdens het schrijven

hebben ingevoegd. In 1636, het jaar waarin Bourignon haar ouderlijke huis verlaten

zou hebben, was de prinses namelijk pas negen jaar oud.
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Bourignon vervolgt haar verhaal met de mededeling dat de ruiters haar naar het

nabijgelegen Blaton besloten te brengen. Daar wilden zij haar voorleiden aan de

compagniescommandant, die in het huis van de burgemeester van Blaton verbleef.141

In beide autobiografische geschriften wijdt Bourignon vervolgens uitvoerig uit over de

poging tot aanranding door de genoemde commandant. Het lijkt om een exempelver-

haal te gaan dat haar wonderbaarlijke redding en daarmee haar deugdzaamheid moest

illustreren. Te lezen is hoe de commandant haar die nacht ‘tot sijn wil begeerde te

hebben’. De burgemeester en diens vrouw, die zich in een belendend vertrek bevonden,

probeerden dit te verhinderen maar bleken niet tegen de commandant te zijn opge-

wassen. Deze wilde van geen wijken weten en dreigde zelfs het dorp in brand te steken

als hij zijn zin niet zou krijgen. Om de burgemeester te intimideren riep de comman-

dant alvast al zijn ruiters op. Hij droeg hun op om zich bij de woning van de burge-

meester te verzamelen. Ondertussen was de dienstbode, die via een kier in de deur

gezien had dat Bourignon geen kant op kon, de pastoor gaan waarschuwen. Net op het

moment dat de commandant zich aan Bourignon wil vergrijpen, stormt de pastoor

met zijn kapelaan de kamer binnen. De pastoor spreekt de commandant op diens zede-

loze gedrag aan, waarna deze neervalt en bewusteloos blijft liggen.142 Zo wordt de ‘ik’

zonder dat daar geweld aan te pas komt, gered. In het getuigenis dat burgemeester,

schepenen en inwoners van Blaton bijna twintig jaar later ten gunste van Bourignon

aflegden en dat in 1673 in Gezeugnis der Waarheit gepubliceerd werd, is echter geen enke-

le aanwijzing te vinden die haar verhaal ondersteunt. Volgens de in 1665 opgeroepen

getuigen uit Blaton waren de toenmalige burgemeester en zijn vrouw degenen

geweest die de als man verklede Bourignon ontmaskerd hadden. Zij zouden aan ‘hare

teederheit en zedige manieren’ gezien hebben dat zij ‘van een ander Geslacht was, als

sy sich vertoonde’.143 Daarom hadden zij besloten de pastoor in te lichten. Dat zou zijn

gebeurd door de schoonmoeder van de burgemeester (en dus niet door het dienstmeis-

je). Het lijkt er kortom op dat Bourignon met háár verhaal eerst en vooral wilde

demonstreren dat zij Gods bescherming genoot en juist daarom ook door de duivel

belaagd werd, maar dat zij in staat was om diens macht te weerstaan.

De vlucht uit Rijsel bracht Bourignon niet in de wildernis, maar zij leidde wel tot

contacten met geestelijken die niet geheel afwijzend tegenover haar nieuwe levens-

ideaal stonden. De pastoor van Blaton, Georges de Lille, ontfermde zich over Bourignon 

en stelde de aartsbisschop van Kamerijk, Franciscus van der Burch, op de hoogte van

haar voornemen om zich in de wildernis terug te trekken. Van der Burch zou het echter

niet verantwoord hebben gevonden dat Bourignon als jonge vrouw geheel alleen rond-

trok. Hij adviseerde haar om zich ergens te vestigen en ‘God alsoo in verzekerdheid’ te

dienen. De pastoor stelde daarop voor om voor haar een huisje te laten bouwen op het

kerkhof te Blaton, waar zij zich als een kluizenares van de wereld zou kunnen afzon-

deren.144 Van der Burch bleek bereid te zijn om de hiervoor vereiste toestemming te

geven. Het plan zou echter geen doorgang vinden, wat volgens Bourignon de schuld

was van haar vader. Hij was naar zijn dochter op zoek gegaan en zou haar toen hij haar

eenmaal gevonden had, zo beweerde zij, gedwongen hebben om terug te keren naar

Rijsel.145

Terug in Rijsel legde Bourignon zich toe op alle uiterlijke vormen van vroomheid

en ‘oeffende’ zij ‘alle de werken, die een waarlijk boetveerdig mensch betamen’, aldus

Jeanne du Thoit in haar latere getuigenis.146 In La Parole de Dieu staat Bourignon zelf
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uitvoerig stil bij deze periode. Zo schrijft zij dat zij veelvuldig ter kerke ging en een

jaar lang zieken en armen bezocht. Zij voorzag hun van eten en drinken en bracht hun

haar eigen lakens.147 Later zou Bourignon betogen dat zij toen gezien had hoe de door

haar bezochte armen in zonde leefden en hun armoede aan zichzelf te danken

hadden.148 Ondertussen leerde zij het breviergebed en bad dat iedere dag, net als het

officie van Onze Lieve Vrouw, de rozenkrans en andere gebeden. In haar kamer creëer-

de zij een miniatuurhermitage door een kleine afscheiding te maken van rotsen.149

Hiertussen zette zij niet alleen een wassen beeldje neer van Antonius maar ook van

Maria Magdalena, de boetvaardige zondares die volgens middeleeuwse legendes met

Jezus door Palestina trok en naar Frankrijk ging om de heidenen te bekeren.150 Bij de

beeldjes plaatste Bourignon in was uitgevoerde voorstellingen van de ‘Mysteries van

Christus’ passie’ en van de wijngaard die haar in het door haar beschreven visioen was

geopenbaard.151 Zij schrijft verder dat zij haar eigen doodskist liet maken en ’s nachts

daarin sliep. Dit zou erop kunnen wijzen dat zij de geestelijke richtlijnen om het gewe-

ten dagelijks te onderzoeken en om te bidden, ‘au soir entrant au lit comme un

tombeau, le matin [en] sortant comme de vostre fosse’, wel heel letterlijk nam.152

Geleidelijk aan maakte de uitwendige vroomheid plaats voor een meer verinner-

lijkte geloofsbeleving, waarbij Bourignon zich steeds meer afzonderde in haar kamer

in het ouderlijk huis en overging tot ‘innerlijke Onderhoudingen’. Zij at nauwelijks en

sliep weinig. Naar haar zeggen maakten haar ouders zich grote zorgen om haar licha-

melijk en geestelijk welzijn en vroegen zij daarom advies aan hun eigen biechtvaders,

de paters jezuïeten. Deze hielden Bourignon voor dat zij door de duivel bedrogen werd

en in de hel zou eindigen omdat zij geen geestelijk leidsman had en de raad van haar

ouders niet wilde opvolgen.153 Maar Bourignon wilde niet dat haar persoonlijk onder-

houd met God werd verstoord door interventies van haar ouders of door die van de

jezuïeten.

Interventie van de aartsbisschop van Kamerijk
In La Parole de Dieu maakt Bourignon kenbaar hoe zij, in weerwil van haar vader en

ondanks alle twijfels die zij zelf had, hoe dan ook gehoor wilde geven aan Gods

opdracht. Zij besloot nu daadwerkelijk voor een evangelisch leven te kiezen. Hiervoor

kreeg zij de steun van haar biechtvader, Lambert, en van de gardiaan (overste) van het

kapucijnenklooster. De laatste was een goede vriend van haar vader en had tevergeefs

geprobeerd om te bemiddelen.154

Om haar plan te realiseren zocht Bourignon in 1639 opnieuw contact met Van der

Burch. Zij reisde daartoe naar Bergen en maakte de aartsbisschop duidelijk dat zij een

leven als dat van de eerste christenen verkoos. Om dat te kunnen verwezenlijken wilde

zij zich samen met enkele geestelijke dochters op een eenzame en afgelegen plaats in

het aartsbisdom Kamerijk vestigen.155 Van der Burch was zelf een groot voorstander

van de vestiging van gemeenschappen van geestelijke dochters. Maar ongetwijfeld

stond hem hierbij echter iets anders voor ogen dan Bourignon. Voor de aartsbisschop

waren de geestelijke dochters een belangrijk instrument in zijn streven om het geeste-

lijk onderricht in zijn bisdommen te verbeteren. Geestelijke dochters konden worden

ingezet in het onderwijs aan arme meisjes, de toekomstige rooms-katholieke moeders

van wie in de ogen van Van der Burch het voortbestaan van de rooms-katholieke kerk

in de Zuidelijke Nederlanden afhankelijk was.156

door god verkozen

63



In La Parole de Dieu staat Bourignon uitvoerig stil bij haar contacten met Van der

Burch. Zij verhaalt hierin dat de aartsbisschop haar eerst wilde laten examineren om te

onderzoeken of haar ‘Voornemens van Godt’ waren.157 Tevens adviseerde hij haar om

voorlopig bij de Filles de Notre-Dame de la Présentation in Bergen te gaan wonen. Deze

geestelijke dochters, ook wel jésuitesses genoemd, stonden onder toezicht van de jezu-

ieten. Zij waren afkomstig uit zeer gegoede families en onderscheidden zich van ande-

re communiteiten door hun leerlingen te rekruteren uit de sociale laag waartoe zij zelf

behoorden.158 Door voor de gemeenschap van geestelijke dochters te kiezen in plaats

van voor een klooster was Bourignon, zo zou Van der Burch haar hebben voorgehou-

den, vrij om regelmatig met hem van gedachten te wisselen.159 Bourignon ging op zijn

voorstel in. Zij vervoegde zich inderdaad bij de Filles de Notre-Dame de la Présentation, aan

wie zij haar plannen ontvouwde.160 De deken van Maubeuge, oratoriaan Pierre du

Bois, kreeg opdracht om haar te examineren.161 Hij zou, zo schreef zij, op grond van

haar ‘manier van Leven’ hebben geoordeeld dat alles bij haar van God kwam. Onge-

twijfeld dacht Bourignon bij het schrijven van deze passage aan Coriache, de vicaris-

generaal van Mechelen in wiens opdracht zij haar leven boekstaafde. Zij gaf zo immers

expliciet te kennen dat haar goddelijke roeping al in 1640 door de aartsbisschop van

Kamerijk geautoriseerd was, hetgeen haar positie ten opzichte van Coriache alleen

maar sterker maakte.

Uiteindelijk kreeg Bourignon van Van der Burch toestemming om zich op een stuk

land bij de kerk van Blaton te vestigen. Bourignon had deze grond van de weduwe

Jeanne Brouwet gekregen maar zou haar hiervoor later toch betalen.162 Op deze locatie

werd begonnen met de bouw van een huis.163 Volgens Bourignon spraken haar plan-

nen diverse geestelijke dochters van Notre-Dame de la Présentation zo aan dat zij bereid

waren met haar naar Blaton te gaan als het huis klaar zou zijn. Het plan om een eigen

religieuze gemeenschap te vormen vond echter geen doorgang, omdat de jezuïeten

daar een stokje voor staken, aldus Bourignon. Zij zouden hebben willen verhinderen

dat de vier geestelijke dochters die hun lot aan het hare wilden verbinden, het huis

Notre-Dame verlieten, omdat dit de ondergang zou betekenen voor de gemeenschap in

Bergen.164 Daarom zouden zij Van der Burch hebben wijsgemaakt dat Bourignons

geest niet door God maar door de duivel bestierd werd. De aartsbisschop van Kamerijk,

die volgens Bourignon niet ongevoelig bleek te zijn voor de argumenten van de jezu-

ieten, zou daarop zijn handen van haar plan hebben afgetrokken. Bourignon schrijft

dat zij vervolgens op advies van Du Bois naar Luik reisde om daar aan de prins-

bisschop toestemming te vragen voor de vestiging van een religieuze gemeenschap.165

Na van hem de gevraagde toestemming te hebben gekregen keerde zij terug naar

Bergen om haar medestandsters in het huis Notre-Dame hiervan op de hoogte te stel-

len.166 De vier geestelijke dochters zouden in de tussentijd echter tot andere gedachten

zijn gekomen. Zij wilden niet meer met haar mee.

Bourignon legde de schuld voor het mislukken van haar plan bij de jezuïeten.

Eerst hadden zij via haar ouders druk uitgeoefend en vervolgens waren zij erin

geslaagd ook Van der Burch om te praten. In La Parole de Dieu is de strijd met de paters

jezuïeten een terugkerend motief.167 Bourignons afkeer van deze mannelijke religieu-

zen lijkt derhalve ook een symbolische betekenis te hebben. Haar strijd met hen weer-

spiegelt in zekere zin de weerstand die haar streven naar een persoonlijk gekleurde,

meer ervaringsgerichte religie opriep bij een bepaald type geestelijken. Zo bezien is het
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niet verwonderlijk dat zij de jezuïeten als antagonisten opvoerde. In Bourignons

optiek stonden zij niet alleen voor geestelijke orde, rationaliteit, kerkelijke superio-

riteit en mannelijke dominantie, maar ook voor een uitwendige vroomheid die haaks

op het door haar uitgedragen geestelijke ideaal stond.

God als leidsman
Tijdens haar onderhoud met Van der Burch had Bourignon toestemming gevraagd om

het Nieuwe Testament te mogen lezen. Leken die dit bijbelboek zelfstandig wilden

bestuderen, hadden hiervoor nu eenmaal kerkelijke dispensatie nodig. Bourignon

wilde, zo motiveerde zij haar verzoek aan Van der Burch, haar gevoelens toetsen aan de

Schrift om te onderzoeken of zij dwaalde.168

Uit het vervolg van La Parole de Dieu kan worden afgeleid dat Bourignons verzoek

gehonoreerd werd. Zij kreeg een exemplaar van het Nieuwe Testament toegestuurd,

dat zij aandachtig bestudeerde.169 Bij lezing van het evangelie bespeurde zij hierin ‘een

soodanige Overeenkoming’ met haar ‘inwendige gevoelens’ dat indien zij ‘die had

moeten by geschrift opstellen’, zij ‘even soodanigen Boek sou gemaakt hebben als dit

Evangelium was’. In La Parole de Dieu ontlokt deze ontdekking het volgende commen-

taar aan Bourignon: ‘Ik hield my niet langer op om voorder te lesen; om dat Godt my

inwendig onderwees, all hetgeene wat ik van nooden hadde, gelijk als hy my nu ten

huidigen dagen noch doet.’170 Dat is een belangrijke uitspraak, want hiermee introdu-

ceert Bourignon een nieuw, fundamenteel argument om haar gezagsaanspraken te

onderbouwen. Op basis van haar studie van het Nieuwe Testament stelt zij haar godde-

lijke ingevingen namelijk gelijk aan het Woord Gods. Aldus meet zij zich indirect het

gezag van de Schrift aan, en presenteert zij zich als een autoriteit wier kennis hoger

moet worden aangeslagen dan die van de priesters en theologen, aan wie het recht op

exegese formeel was voorbehouden.171 Het was een aanspraak die, zoals we nog zullen

zien, onlosmakelijk verbonden was met haar andere religieuze denkbeelden.

Bourignons persoonlijke kennismaking met het Nieuwe Testament en haar teleur-

stelling over het gebrek aan steun van aartsbisschop Van der Burch zullen haar nog

sterker dan voorheen hebben doen verlangen naar een geestelijke levensstijl die haar

in staat zou stellen zonder interventie van de clerus met God in contact te treden. Het

reclusenbestaan kwam vermoedelijk het meest aan dat verlangen tegemoet. Het kon

echter pas in 1643 worden gerealiseerd.

Kluizenaarsbestaan

In 1643 betrok Antoinette Bourignon een kluis bij de kerk van Saint-André, net buiten

Rijsel in de voorstad Saint-Pierre. Zij zou hier een jaar of vier in afzondering doorbren-

gen.172 In de praktijk betekende dit dat zij afstand deed van het aardse leven met alle

verleidingen, om zich door middel van contemplatie, onthechting en boetedoening

toe te leggen op het eeuwige leven. Daarmee lijkt zij zich wederom openlijk en welbe-

wust te hebben willen distantiëren van haar vader, naar wie zij in juli 1641, kort voor

het overlijden van haar moeder, was teruggekeerd.173
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In de traditie van de anachorese
Bourignons keuze voor een reclusenbestaan laat zich begrijpen vanuit haar wens om

zonder bemiddeling van de clerus direct met God in contact te treden, maar moet ook

in het licht van haar verlangen naar de wildernis worden beschouwd. Reclusen ston-

den immers in de traditie van het oosterse anachoretendom.174 De vroegchristelijke

kluizenaars in Egypte, Palestina en Syrië huisden veelal in de woestijn om alleen voor

God te leven in gebed en boete. Een van de bekendste was Antonius, Bourignons voor-

beeldheilige, wiens beeldje de miniatuurwildernis in haar ouderlijk huis sierde. Vanaf

de vierde eeuw begonnen zich groepen leerlingen te verzamelen die een gemeenschap-

pelijk leven leidden volgens een bepaalde regel. Het was mede aan de geschriften van

Johannes Cassianus (overleden ca. 430) te danken dat het oosterse anachoretisme een

belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan het kluizenaarsbestaan in het middel-

eeuwse West-Europa. Cassianus, die zelf in Constantinopel tot diaken en in Rome tot

priester was gewijd, schreef over de monastieke gebruiken in De institutis coenobiorum.

In de vierentwintig boeken van zijn Collationes patrum gaf hij zijn gesprekken met de

woestijnvaders weer.

Wie in middeleeuws Europa een leven in afzondering nastreefde, koos bij gebrek

aan woestijn voor een onbewoond eiland of een ontoegankelijke berg. In de late

Middeleeuwen, met name in de twaalfde eeuw, prefereerde een steeds groter aantal

vrouwen de afzondering van het reclusenbestaan. In tegenstelling tot hun mannelijke

voorgangers trokken deze kluizenaressen niet naar de wildernis of naar verafgelegen

gebieden (desertum). In plaats daarvan verkozen zij juist een stedelijke omgeving, waar

zij een kleine afgesloten ruimte (reclusorium) naast een kerk of kapel lieten bouwen

zodat zij zonder uit de kluis te komen dagelijks de mis konden bijwonen. In principe

mochten zij hun kluis namelijk nooit verlaten, zelfs niet om ter kerke te gaan. Daarom

werden zij ook wel ‘reclusen’ of ‘inclusen’ genoemd. In deze zelfgekozen afzondering

kon een kluizenares het christelijk ideaal van een arm en kuis aan God gewijd leven

puur en consequent belijden. Door de kluis te voorzien van een binnenvenster was het

mogelijk om alle liturgische plechtigheden te volgen, ter communie te gaan en te

biechten. Bij de keuze voor een stedelijke omgeving speelden daarnaast ook praktische

overwegingen een rol. Reclusen waren voor hun dagelijkse verzorging aangewezen op

hun naaste omgeving. In een stedelijke omgeving was de kans op ondersteuning vele

malen groter dan daarbuiten. Om die reden was er meestal ook aan de buitenzijde van

de kluis een venster aangebracht. Hierdoor stroomden lucht en licht naar binnen en

kon alles wat nodig was voor de persoonlijke verzorging van de kluizenares worden

aangereikt.

Het dagritme van een recluse werd gewoonlijk bepaald door het op vastgestelde

uren bidden van bepaalde psalmen met de erbij behorende antifonen, responsoriën,

lezingen en gebeden. Dit ‘goddelijk officie’ was heilige plicht.175 Daarnaast nam de

recluse vanuit de kluis deel aan de mis. De rest van de tijd werd gevuld met meditatie

en allerlei vormen van handwerk.

De kluis bij Saint-André
Toen Bourignon opteerde voor een leven als kluizenares was deze vorm van geestelijk

leven al op zijn retour.176 Toch waren in het vroeg-zeventiende-eeuwse Rijsel nog altijd

twee kluizen in gebruik. Eén kluis bevond zich bij Sainte-Catherine aan de westkant van
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de stad. Hier liet in 1622 Marie-Madeleine Hennegrave zich inkluizen, die eerder als

recluse in Brussel had geleefd. De enige opening in haar cel bestond uit een raam. Het

is heel goed mogelijk dat Bourignon in haar jeugd gezien heeft hoe de recluse via dit

raam voedsel en de hostie kreeg toegediend of de biecht werd afgenomen. Hennegrave

bracht tien jaar in de kluis door, waarna haar plaats werd ingenomen door Elizabeth

Pochet. In 1634 betrok Barbe Masquelier de kluis en ten slotte volgde in 1648 Marie

Becquart.177 Buiten de muren van Rijsel, in de ten noordwesten van de vesting gelegen

voorstad Saint-Pierre, bevond zich een tweede kluis. Deze cel, die tegen de muur van de

kerk van Saint-André leunde, werd in 1625 betrokken door zuster Jeanne de Cambry uit

Doornik.178 De kluis was speciaal voor haar gebouwd in opdracht van de bisschop van

Doornik, Maximilien Villain de Gand. Volgens Bourignon had hij ook de bouwkosten

voor zijn rekening genomen.179 Na het overlijden van Jeanne de Cambry bepaalde de

bisschop dat het huisje voortaan niet meer officieel als kluis mocht worden gebruikt,

naar het schijnt vanwege problemen die de kluizenares de pastoor van Saint-André

bezorgd had. De bisschop doneerde de kluis aan de pastoor, op voorwaarde dat deze de

schulden van de recluse zou betalen. Hierdoor kwam de cel in 1639 leeg te staan. Vier

jaar later betrok Bourignon de afgesloten ruimte.

In Sa vie extérieure, geschreven voor een publiek dat niet vertrouwd was met het

reclusenbestaan als vorm van geestelijk leven, is te lezen hoe Bourignon in de kluis bij

Saint-André terechtkwam. Zij had, zo vertelt ze, eerst een huisje gehuurd in de hof van

het klooster van de grauwzusters in de parochie van Saint-Pierre. De grauwzusters, die

oorspronkelijk onder toezicht stonden van de franciscanen, hadden zich toegelegd op

de verzorging van zieken en voorzagen met het doen van naaiwerk in hun eigen

onderhoud.180 Om haar eigen kost te verdienen legde Bourignon zich hier toe op spel-

denwerken en op het naaien van ‘Agnus Deïtjes’. Daarmee werden waarschijnlijk de

zijden zakjes bedoeld die als omhulsel dienden voor kleine fragmenten ‘Agnus Dei’,

een medaillon van witte (door de paus gewijde) was met aan de voorzijde het Lam Gods

en aan de achterzijde de afbeelding van een heilige.181 De huur van het huisje bij de

grauwzusters was echter dermate hoog dat Bourignon naar een kleinere behuizing

besloot om te zien. Bij toeval zagen twee grauwzusters tijdens een bezoek aan Saint-

André, net buiten Rijsel, een verhuurbriefje hangen voor een huisje op het kerkhof van

deze parochiekerk. Het betrof de kluis die eerder had toebehoord aan Jeanne de

Cambry en nu door de pastoor van Saint-André te huur werd aangeboden.182 Een van de

twee zusters tipte Bourignon over de leegstaande kluis. Deze kwam daarop zelf pools-

hoogte nemen, won informatie in bij de pastoor en besloot het huisje voor een periode

van negen jaar te huren tegen betaling van drie Vlaamse ponden per jaar.183

Het is niet duidelijk of Bourignon vanuit een venster in haar kluis zicht had op de

kerk, zodat zij haar ruimte niet hoefde te verlaten om de mis bij te wonen of om de

sacramenten te ontvangen. Het officiële inkluizingsceremonieel, dat op theatrale wijze

de overgang van een wereldlijke naar een streng religieuze leefwijze bekrachtigde,

bleef in ieder geval achterwege.184 Mogelijk was dat omdat de bisschop niet wilde dat

de kluis nog langer als zodanig gebruikt werd. Dit betekende dat Bourignon voor een

bepaalde religieuze levenswijze koos zonder dat deze bezegeld werd met de bijpassen-

de liturgische rituelen en parafernalia. Hiermee viel de rituele inkadering ten dele

weg. Dat kan er in haar geval toe hebben bijgedragen dat de afstand tot door vaste ritu-

elen gestuurde gebruiken groter werd.
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De laatmiddeleeuwse kluizenaressen leefden weliswaar in de beslotenheid van

hun kluis maar waren toch niet geheel afgesloten van de wereld. Velen kwamen een

recluse om raad vragen of vertrouwden haar hun zorgen, problemen en geheimen

toe.185 Bourignon schijnt zich daarentegen zoveel mogelijk van contacten met de

buitenwereld te hebben onthouden: ‘als iemand aan de deur klopte, soo sag ik door het

vengster, en liet kloppen soo lang tot dat sy weder weg gingen, en alsoo behield ik

mijne Rust’.186 De enige voor wie zij naar eigen zeggen de deur opende, was een arm

meisje dat eenmaal per week brood en andere benodigdheden kwam brengen.

Voor zover de ervaringen van vrouwelijke reclusen zijn opgetekend, hetzij door

henzelf hetzij door hun biechtvader, weten wij dat hun verlangen naar direct contact

met God vaak vervuld werd. Zowel de Utrechtse Suster Bertken als de Engelse kluize-

nares Juliana van Norwich getuigen in hun geschriften van hun mystieke ervarin-

gen.187 Ook Bourignon moet deze tijdens haar inkluizing hebben gehad. In La Parole de

Dieu refereert zij daaraan:

Ik kan noyt beschrijven de Vertroostingen die ik op dese Plaats van Godt ontfing;

’t en waren niet dan Lieftalligheden en geestelijke Wellusten. Ik bracht meenig-

maal heele dagen door sonder eten of drincken, zijnde somtijts Dach en Nacht in

sulken Onderhoudt met Godt, en soo sterk aan hem vereenigt, dat ik den dach uit

de nacht niet onderscheyde, en ontfing soo groote Soetigheit en Vreugden in de

Ziele, dat my den tijt altoos te kort viel.188

Bourignons mystieke ervaringen in de kluis zetten haar aan tot schrijven. Zo ontstond

haar eerste traktaat, waarin zij het solitaire leven als de meest volmaakte levenswijze

aanprees.189

In La Parole de Dieu last Bourignon na de beschrijving van haar hemelse ervaringen

onmiddellijk een scène in onder de titel ‘Een Jongman vervolgt my uit Minne-Liefde’

om te illustreren dat zij in haar kluis ook heeft moeten lijden. Het verhaal kan als een

bewijs worden gelezen voor haar trouw aan haar goddelijke minnaar en haar stand-

vastigheid. Verhaald wordt hoe een jongeman, de neef van de pastoor, verliefd op haar

werd, haar toewijding aan God niet wilde respecteren en aandrong op een huwelijk

met haar. Toen zij niet op zijn avances inging, bedreigde hij haar. Tevens poogde hij

haar in opspraak te brengen door in de stad het gerucht te verspreiden dat zij zouden

gaan trouwen.190

Terugblikkend typeert Bourignon de vier jaren in de kluis als een hemelse periode

waarin zij de wereld vergat. Tegelijkertijd ventileert zij in haar autobiografie ook de

twijfel die haar hier overviel. In dit geval vertolkt God de tegenstem. Hij houdt

Bourignon (en daarmee de lezer) voor dat in het reclusenbestaan niet haar eigenlijke

roeping gelegen is:

Gy zult noch trekken door de Weereld/ ende zult vervolgt en overlastigt worden.

Gy zult in de Woestijne vlieden/ door oneffene wegen. Stelt mijne Eer voor uwe

Vernoeging.191

De opmars van de Franse troepen rond Rijsel maakte een einde aan Bourignons verblijf

in ‘La Recluse’. Toen soldaten op het punt stonden de voorstad van Saint-Pierre binnen
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te vallen, zou de pastoor van Saint-André het niet meer verantwoord hebben gevonden

dat zij zich nog langer buiten de stadsmuren ophield.192 In 1646 of 1647 ontruimde

Bourignon haar kluis. Voorlopig kon zij terecht bij de geestelijke dochters van Thiery,

die een school hielden.

Ondanks de breuk met de wereld die in het kluizenaarsbestaan besloten lag, bleef

Bourignon aanspraak maken op haar deel van het familievermogen. Het armoede-

ideaal impliceerde in haar optiek blijkbaar geenszins dat zij op voorhand afstand zou

moeten doen van haar geld en goederen. Al na de dood van haar moeder in 1641 was

Bourignon verwikkeld geraakt in een juridische strijd met haar vader, toen zij en haar

zuster het moederlijk erfdeel opeisten. Jean Bourignon weigerde dat echter aan hen uit

te keren.193 Daarop spanden Antoinette en haar zuster Marguerite een proces tegen

hem aan. Hoe dat precies afliep, is niet duidelijk. Marguerite overleed in 1647 en in

1648 stierf ook Antoinettes vader. Marguerites echtgenoot, Charles van Torre, was

reeds in 1644 gestorven. Hun huwelijk was kinderloos gebleven zodat hier verder geen

erfgenamen waren. Dat lag anders voor Jean Bourignon. Hij was na de dood van zijn

echtgenote hertrouwd en uit dit tweede huwelijk waren inmiddels drie kinderen gebo-

ren. Antoinette meende echter dat zij de enige was die aanspraak kon maken op haar

vaderlijk erfdeel. Daarom spande zij een proces aan tegen haar stiefmoeder. Dit leidde

ertoe dat de erfenis over beide partijen verdeeld werd. Antoinette kreeg de helft van

alle goederen toegewezen die haar vader bezat op het moment van hertrouwen en

verder de helft van de ontvangen ‘vruchten’ en de restitutie van de helft van de

verkochte goederen.194 Op die manier kwam zij in bezit van zestien à zeventien huizen

in Rijsel, landerijen buiten de stad en rentebrieven. Het enorme kapitaal waarover zij

toen kon beschikken, zou haar tot tweemaal toe, in 1653 en in 1667, in de gelegenheid

stellen om haar leven een nieuwe wending te geven.

Regentes van een armenhuis voor meisjes

In 1653 werd Bourignon gevraagd om de leiding op zich te nemen van het Hôpital Notre-

Dame des Sept Douleurs te Rijsel.195 Stichter van dit armenhuis voor meisjes was de koop-

man Jean Stappaert. Hij was een van de vele welgestelde burgers van Rijsel die door

middel van een fundatie hun liefdadigheid uitten jegens de armen.196 Zo stelde Stap-

paert een in de rue du Plat gelegen huis en een jaarlijkse rente van 265 gulden beschik-

baar om arme meisjes op te vangen en hen op te voeden in de rooms-katholieke leer. Zij

zouden of een vak moeten leren waarmee zij in hun onderhoud konden voorzien of

zodanig opgevoed moeten worden dat zij een dienstbetrekking bij een burgerfamilie

konden aanvaarden.197 Op aanraden van zijn vrienden vertrouwde Stappaert de

leiding toe aan Bourignon, die zich naar haar zeggen in geweten verplicht voelde om

dit te aanvaarden.198

‘Historie’ van de schijnheilige Jean Saint-Saulieu
Zowel in La Parole de Dieu als in Sa vie extérieure last Bourignon in de episode van het

regentschap een ‘Historie’ in over ene Jean Saint-Saulieu, die haar zou hebben overge-

haald om de leiding van het huis Stappaert op zich te nemen. Zijn naam wordt inder-

daad genoemd in de in 1653 en 1656 opgemaakte contracten tussen Stappaert en Bouri-

door god verkozen

69



gnon, waarbij hij als getuige optreedt.199 Met de ingelaste ‘Historie’ over Saint-Saulieu

wil Bourignon bewijzen dat de meest vrome lieden de grootste oplichters zijn en dus

instrumenten van de duivel. In die zin figureert ook Saint-Saulieu als contrastfiguur.

Bourignon gebruikt de ‘Historie’ over hem in haar autobiografie om zichzelf te profi-

leren en de authenticiteit van haar eigen roeping te demonstreren. Op die manier

omzeilt zij de vraag of zij wel met deze man in zee had moeten gaan.

Naar eigen zeggen ontmoette Bourignon Saint-Saulieu in 1650. Zij was op dat

moment verwikkeld in een proces met haar stiefmoeder over de erfenis van haar vader.

Saint-Saulieu zou haar op straat hebben aangesproken om te informeren hoe haar zaak

ervoor stond. Bourignon kende de jongeman niet, maar was naar eigen zeggen onder

de indruk van de wijze waarop hij over de ‘Volmaaktheit’ sprak. Hij vertelde haar dat

hij afkomstig was uit het dorpje Mons-en-Perle in de buurt van Dowaai (Douai) en

soldaat was geweest. Hij was, zo verklaarde hij, altijd met deugdzame mensen omge-

gaan en had enige tijd bij een kluizenaar gewoond. Uiteindelijk had hij Luc Roussel, de

pastoor van Saint-Etienne te Rijsel, als geestelijk leidsman verkozen.200 Saint-Saulieu

beweerde voorts, als we Bourignon mogen geloven, dat hij veel boeken over het geeste-

lijk leven gekocht en gelezen had, onder andere La vie d’Esprit de Cansfelt.201 Daarmee

doelde hij waarschijnlijk op Règle de perfection contenant un bref et lucide abrégé de toute la vie

spirituelle réduite à ce seul point de la volonté de Dieu; divisée en trois parties (1610), het mystie-

ke leerboek van de Engelse kapucijn Benedictus van Canfeld.202 Bourignon, die keer

op keer wilde onderstrepen dat zij haar goddelijke kennis niet aan boeken ontleende,

noteerde in haar autobiografie dat zij dit geschrift nooit eerder gezien had. Dit zou

kunnen verklaren waarom zij de titel van het genoemde werk verbasterde.

Op het eerste gezicht boezemt Saint-Saulieu, zo schrijft Bourignon, haar vertrou-

wen in. Hij komt op haar over als een aardige en vrome jongeman, die genegen is tot

liefdadige werken. Saint-Saulieu houdt haar voor dat er al genoeg religieuze gemeen-

schappen en kloosters zijn en dat de meesten die intreden dat alleen maar doen om

verzorgd te worden, niet om God te dienen. Daarentegen is er naar zijn zeggen

niemand die zich bekommert om de zielen van vele arme, onwetende en dus verdoem-

de kinderen. Als gevolg van de oorlog met Frankrijk waren velen van hen wees gewor-

den.203 Als Bourignon bereid zou zijn om haar geld (de erfenis!) en energie in deze

weeskinderen te investeren, zouden er ‘duisent en duisenden Zielen’ gered kunnen

worden.

Naar Bourignons zeggen wist Saint-Saulieu ‘soo Goddelijk van geestelijke dingen’

te spreken dat zij overtuigd was van zijn vroomheid:

Ik geloofden dat hy waarlijk onderwesen wierd van den H. Geest; want hy seyde

my, de natuur geheel afgestorven te zijn, dat hy eenige jaren Soldaet had geweest,

en dat hy van den Oorlog was weder gekeert soo suyver Maagt als een kind; al-

hoewel verscheide Dochters en Vrouwen hem versogt hadden tot Onkuysheit.204

Hij verklaarde ook dat hij materiële goederen verachtte en de ‘smaak der spijse en

drank’ verloren had door onthouding en verzaking. De wijze waarop Saint-Saulieu

zijn vroomheid, devotie en naastenliefde uitdroeg, deed Bourignon kortom geloven

dat hij een heilig persoon was, die door God gezonden was om de zielen te geleiden. Zij

meende in hem haar evenknie te hebben gevonden:
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Ik gevoelde een vreugde in mijn hert van te hooren datter nog menschen in de

Wereld waren die soodanig leefden; waar over ik Godt loofden, meenende in dien

Man gevonden te hebben, een ander mijn selfs.205

Het uiterlijk vertoon van heiligheid bleek echter slechts schone schijn. In werkelijk-

heid was hij, zo maakt Bourignon in het vervolg van de ‘Historie’ duidelijk, een eerste-

klas oplichter. Zijn godvruchtige praatjes, die hij aan boeken ontleend zou hebben,

waren alleen maar een dekmantel om de rijken geld af te troggelen en de maagden van

hun kuisheid te beroven. Bourignon vermeldt dat Saint-Saulieu uiteindelijk eiste dat

zij zijn vrouw werd en als het niet goedschiks kon, dan maar kwaadschiks. Toen hij

desondanks bot ving, zou hij een van de meisjes uit het gasthuis waarover zij de

leiding had, bezwangerd hebben. Zijn loon was, zo meende Bourignon, navenant

omdat hij op een verschrikkelijke manier aan zijn einde kwam. De schijnheilige Saint-

Saulieu representeert kortom de zoveelste duivelsdreiging in Bourignons levensver-

haal waaraan zij met Gods hulp weet te ontsnappen.

Pedagogische oogmerken
Voordat Bourignon officieel benoemd werd tot meesteres en regentes van het gasthuis

stelde zij met Stappaert een nieuw fundatiecontract op.206 Niets in het contract wijst

erop dat het om een weeshuis ging, zoals Saint-Saulieu aanvankelijk zou hebben voor-

gesteld. Bepaald werd dat Stappaert voortaan een jaarlijkse rente van vijfhonderd

gulden zou doneren. Bourignon, die dankzij haar erfenis inmiddels over een groot

vermogen beschikte, zou de meisjes op eigen kosten van voedsel, drank en kleding

voorzien.207 Tevens zou zij het onderricht in de christelijke leer op zich nemen en alles

doen wat voor hun zielenheil noodzakelijk was. Ook zou zij de meisjes leren lezen en

schrijven en erop toezien dat zij een vak leerden of in staat zouden zijn om een betrek-

king als dienstbode te aanvaarden. Bourignon beloofde dat zij zich als regentes zou

laten bijstaan door enkele meisjes of weduwen die ‘een goede reputatie hadden,

deugdzaam waren en over een gezond verstand beschikten’. Verder werd bepaald dat

de pastoor van de parochie waaronder het huis ressorteerde, diens plaatsvervanger, de

huiskapelaan of een kapucijn eenmaal per week catechismusonderricht zou geven.

Hiervoor zou jaarlijks dertig gulden worden uitgetrokken. Als toezichthoudend

pastoor fungeerde gedurende Bourignons regentschap Pierre Salmon van Saint-

Sauveur.

Het fundatiecontract werd in 1656 verlengd en enigszins bijgesteld.208 Voortaan

zouden ook meisjes van buiten de stad ‘dewelke niet tot lasten van des Stads armoede

souden zijn,’ in het huis worden opgenomen. Wat betreft leeftijd ging het om kinderen

van twaalf, dertien, veertien jaar en ouder. Zij dienden gezond te zijn, zowel van

lichaam als van geest, en ten minste twee jaar in het gasthuis te blijven wonen. Over

het aantal kinderen dat zou worden toegelaten, werd niets vastgelegd. Bourignon lijkt

zich in dit opzicht zo min mogelijk beperkingen te hebben willen laten opleggen. Op

een gegeven moment verbleven er zelfs vijftig meisjes tegelijk in het huis. Opvallend is

dat zich hieronder ook meisjes van gegoeden huize bevonden. Een van de twee nota-

rissen die in 1663 betrokken was bij de opstelling van de attesten ten gunste van Bouri-

gnon, verklaarde namelijk dat zijn eigen dochtertje twee jaar in het gasthuis gewoond

had.209
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Om zich zoveel mogelijk van de buitenwereld te kunnen afzonderen, stelde Bouri-

gnon voor om het gasthuis onder clausuur te laten stellen. In 1658 stemde de bisschop

van Doornik, François Villain de Gand, hierin toe.210 Het gasthuis kwam daarmee

onder zijn jurisdictie te staan en werd dus een semi-religieuze instelling. Bourignon,

die zich voortaan in habijt kleedde, stelde zelfs een eigen regel op schrift: ‘Regle de

nostre petite congregation de l’Hospital de Lille’.211 Zij volgde hierin de regel van

Augustinus, die veel vrijheid bood en daardoor een levenspatroon aanreikte voor een

grote variëteit aan roepingen. De regel schreef slechts voor dat alle bezit gemeenschap-

pelijk was, gehoorzaamheid betracht werd aan een overste en de kuisheid werd nage-

leefd.212

De meisjes werden aan een streng dagritme onderworpen.213 Hun dagorde, die

kloosterlijke trekken had, zag er als volgt uit:

5 uur: opstaan

5 - 5.30 uur: aankleden en bidden

5.30 - 6.30 uur: lees- en schrijfonderricht

6.30 - 7 uur: bijeenkomst in de huiskapel

7 - 8 uur: werken en reciteren van de gemeenschappelijke gebeden

8 - 9 uur: ontbijt, stichtelijke lezing

9 uur: zingen van geestelijke liederen

10 - 11 uur: werken in stilte

11 - 12 uur: opzeggen van de catechismus

12 - 12.30 uur: middageten

12.30 - 13 uur: recreatie

tot 19 uur: dezelfde oefeningen als ’s ochtends

19 - 20 uur: eten

20 uur: bidden in de ‘bede-kamer’

21 uur: lichten uit, slapen

In de opvoeding van de meisjes werd veel aandacht besteed aan gebed en religieuze

vorming. Bourignon legde zich toe op het onderricht in de ‘Christelijke Catholijke

Religie’ en onderwees de meisjes in ‘d’articulen des Catholijken Geloofs, de godvruch-

tigheit en goede Zeden’.214 Voor het lees- en schrijfonderwijs ontwikkelde zij een eigen

leesmethode. In plaats van de meisjes het hele alfabet te laten opzeggen, liet zij hen

elke dag met een nieuwe letter kennismaken. Op die manier leerden zij alle letters in

24 dagen, waarna zij met spellen begonnen en ten slotte met lezen en met schrijven.215

Om later in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien, moesten de meisjes daarnaast

nog een ambacht leren. Hiervoor konden zij kiezen uit spinnen, kousen breien of naai-

en speldenwerken.216

In La Parole de Dieu en Sa vie extérieure maakt Bourignon melding van de in 1653 en

1656 opgemaakte contracten met Stappaert en gaat zij omstandig in op haar functio-

neren als regentes en meesteres.217 Zij beschrijft hoe zij met harde doch moederlijke

hand regeerde en de meisjes tot God trachtte te bekeren. De wijze waarop zij naar

eigen zeggen leiding gaf aan haar Hôpital Notre-Dame des Sept Douleurs, doet vermoeden

dat het gasthuis als een proeftuin voor haar geestelijke ambities fungeerde:
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Ik onderwees dese kinderen de ware Christelijke Leering, en het gene wat ter

Zaligheit noodig is [...] Ik las altoos van ’t Oordeel en van de pijnen der Hellen,

sonder dat ik d’oorsaak wist waarom. Maar ik heb dat naderhand tot mijn groot

Leedwesen wel on[t]dekt. Ik gevoelde altoos een benaaudheit des Herten wanneer

ik om hare Zaligheit docht. Ik waarschoude hun, dat sy noyt het Paradijs genieten

konden in dien Standt waar in sy leefden; dat sy hun moesten bekeeren.218

Mogelijk liet ook de niet van rigorisme gespeende pastoor Pierre Salmon in zijn hoeda-

nigheid van toezichthouder zijn invloed gelden. Salmon stelde zich op het standpunt

dat een ieder die zich uitsluitend tevredenstelde met de biecht en het geregeld ter

communie gaan, niet gered zou worden.219 Bourignon handelde in diezelfde geest

door aan te dringen op een daadwerkelijke bekering van de aan haar zorgen toever-

trouwde meisjes.

In de beoordeling van het resultaat van deze bekeringsijver vertonen La Parole de

Dieu en Sa vie extérieure opmerkelijke verschillen, die wederom te relateren zijn aan de

interactie tussen de schrijver en de lezer. Terwijl Bourignon in haar eerste autobiogra-

fische geschrift de meisjes van schijnheiligheid beticht en haar twijfels uitspreekt over

de frequentie van het biechten en ter communie gaan, meet zij in Sa vie extérieure haar

successen breed uit:

Ik arbeyde met al mijn vermogen, om de zielen van dese Dochterkens tot

Volmaaktheit te brengen, en ook om hun bequaam te maken tot hare kost te

winnen, het zy dienende, of werkende op sich selven, soo sy ’t best leerden: en sy

beminden en gehoorsaamden my dat’et een wonder was.220

Blijkbaar wilde zij de lezer van haar tweede autobiografie ervan overtuigen dat zij wist

wat opvoeden was. Naar eigen zeggen slaagde zij er wonderwel in vrede en harmonie

te bewerkstelligen in een groep met zulke sterk uiteenlopende karakters en ‘humeu-

ren’:

noemende alle malkander Susters, en beminde d’een d’ander gelijk of sy alle van

een selfde Moeder voortgekomen waren, al-hoewel sy alle van verscheide Landen,

van verscheide Steden en Dorpen waren, en meenigmaal van quade zeden, en van

quade complexie.221

Opvallend is ook hoe apologetisch de tekst van Sa vie extérieure op dit punt wordt.

Bourignon spreekt haar lezer persoonlijk aan en houdt hem voor dat vrede en deugd-

zaamheid als teken van God gezien moeten worden. Vervolgens legt zij uit wat zij met

de opvoeding van de aan haar zorgen toevertrouwde meisjes beoogde. Zij wilde niets

liever dan dat zij ware kinderen Gods zouden worden, opdat zij op hun beurt in hun

latere dienstbetrekking of als moeder met dat doel voor ogen andermans kinderen of

die van henzelf zouden opvoeden:

Soud gy niet gelooven, Mijn Heer, dat soo vele baarblijkelijke Deugden van Godt

quamen, die de Vrede en het goet Reglement bestiert; en dat men sou hopen, dat

een soodanig Huis den Oorspronk of Fontein-ader der ware kinderen Godts sou
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wesen, die aldus van hare Jonkheit in sijne Vreese, in sijn Geloof, en in sijn Liefde

onderwesen zijnde, een oneindelijk getal van menschen om kinderen Godts te

wesen behoorden voort te brengen: Want sy alle jonk zijnde, en hun verspreyden-

de onder allerley Natien, souden bequaam wesen om d’andere t’onderwijsen voor-

namentlijk die kinderen der gene wien sy dienden, of wel hunne eigen kinderen

als sy hadden komen te trouwen?222

Het is een pedagogisch streven waarin de visie doorklinkt van aartsbisschop Van der

Burch, die zich juist met het oog op het katholieke offensief sterk maakte voor

gemeenschappen van geestelijke dochters. In het door hen te verzorgen onderwijs zag

hij een belangrijk pedagogisch instrument dat voor dit doel kon worden aangewend.

In Bourignons geval bleken haar pedagogische oogmerken, zo zal in het vervolg

duidelijk worden, echter geenszins het beoogde effect te sorteren.

In opspraak

Het vervolg van Sa vie extérieure is geheel gewijd aan wat Bourignon zelf de ‘Ontdek-

king der Tooveryen’ noemt.223 Uitvoerig verhaalt zij hoe zij er in 1661 achter kwam dat

vrijwel alle meisjes in haar gasthuis een pact met de duivel gesloten hadden en zich ’s

nachts met hem te buiten gingen aan allerlei excessen.224 De toverijaffaire vormt het

sluitstuk van Sa vie extérieure.

Onder arrest
In La Parole de Dieu, dat wat verhaalde tijd betreft langer doorloopt dan Sa vie extérieure,

betoogt Bourignon dat zij in 1662, na haar ontdekking van het door de meisjes geslo-

ten pact met de duivel, gearresteerd werd en nog datzelfde jaar haar functie van

meesteres en regentes moest neerleggen. Daarmee omzeilde zij de werkelijke reden

van haar arrestatie. De directe aanleiding was, zo blijkt uit de processtukken, de door

een moeder tegen Bourignon ingediende aanklacht vanwege een te strenge behande-

ling van de kinderen.225 Bourignon refereert hier zelf ook aan. Zij verhaalt dat een

vrouw uit de stad haar gevraagd had om voor een negenjarig ‘Dochterke’ te zorgen.

Bourignon ontfermde zich naar haar zeggen over het meisje maar het bleek niet te

willen leren en niet te willen werken; ‘tot dat eindelijk op een dach men haar wilde

kastijden, soo seyde sy, dat de Duivel haar de armen vast hield, dat sy ’t niet konde

doen.’ Toen dit de vrouw die het betreffende kind had aanbevolen, ter ore kwam, dien-

de zij, zo beweert Bourignon in La Parole de Dieu, ‘een Request aan de Magistraat’ in.

Daarin verklaarde zij dat Bourignon ‘de Kinderen qualijk tracteerde[n]’ en dat zij ‘hun

hare eer wilde ontstelen, met te gelooven, dat sy Tooveressen waren’.226 Naar aanlei-

ding van deze aanklacht besloot de magistraat een onderzoek in te stellen.227 Maar

dankzij de ontlastende getuigenverklaringen van de drie pastoors die als regenten aan

het gasthuis verbonden waren, kwam het niet tot vervolging van Bourignon.228

Toen de beschuldigingen aanhielden, werd Bourignon alsnog gedagvaard. Welis-

waar stond het gasthuis na de clausuur formeel onder jurisdictie van de bisschop van

Doornik, maar op diens officiële toestemming om Bourignon te mogen verhoren wilde

de ‘lieutenant criminel’ niet wachten. Met zeven à acht sergeanten viel hij op een
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avond in februari 1662 het gasthuis binnen, forceerde de deur van de huiskapel en

dwong Bourignon onmiddellijk voor verhoor mee te gaan naar het stadhuis.229 Dat

moet een vernederende ervaring zijn geweest. De beeldende wijze waarop Bourignon

het tafereel in La Parole de Dieu beschrijft, toont haar schrijftalent, maar laat tegelijker-

tijd zien dat zij met het vertellen van haar levensverhaal ook een zeker effectbejag

nastreefde. Zo schrok zij er niet voor terug om een parallel te trekken tussen haar arres-

tatie en de vervolging van Jezus. Het schouwspel van een in een habijt geklede vrouw

die omringd door sergeanten door de stad geleid werd, geleek wel ‘de Gevangen-

neming van onsen Heer, in den Olijven Hof’, aldus Bourignon.230

Op het stadhuis werd Bourignon urenlang door de magistraat ondervraagd over

‘de regering’ van het gasthuis en over ‘de bestiering’ van de kinderen. Haar antwoor-

den waren echter van dien aard dat zij niet kon worden vastgehouden. Nog diezelfde

avond moest het stadsbestuur haar laten gaan. Twee dagen later kreeg Bourignon

echter te horen dat zij zich opnieuw moest melden. Het stadsbestuur had inmiddels

overleg gehad met de vicaris-generaal van het bisdom, André Catulle, en wilde nu van

Bourignon weten of zij vasthield aan haar dependentie van de bisschop van Door-

nik.231 In dat geval diende zij zich uit de jurisdictie van de magistraat van Rijsel te

begeven. Bourignon kreeg acht dagen bedenktijd, die zij benutte om zelf te overleggen

met de vicaris-generaal. Zeer tegen zijn zin in besloot zij te blijven, omdat zij vond dat

zij onschuldig was.232 Toen Bourignon daarop ten derde male aan een urenlang

verhoor werd onderworpen, concludeerde zij dat het toch beter was om te vertrekken.

Zij stelde iemand aan die haar regentschap moest waarnemen, schreef alsnog een

protestbrief aan de magistraat en verliet het gasthuis. Naar haar eigen zeggen bleek

echter geen klooster bereid te zijn om haar op te vangen. Zo kwam zij in maart 1662

terecht in een logement dat buiten de jurisdictie van de magistraat van Rijsel was gele-

gen: in ‘een vry Veldt, alwaar gemeenlijk de Dootslagers en de Bankeroetiers sich op

vertrekken’.233 Tot juni 1662 zou zij zich in dit logement verborgen houden.234

Bourignons dienstbode, die eveneens ontboden was, ging niet vrijuit. Zij werd

ervan beschuldigd een van de meisjes zo ernstig met de roede te hebben mishandeld

dat deze was overleden.235 Reden genoeg om haar gevangen te nemen en de zaak aan te

houden. Het gevolg was dat het grootgerecht van Rijsel in 1663 een onderzoek instelde

naar de handel en wandel van Bourignon als regentes van het gasthuis. In dit verband

zouden, als we haar mogen geloven, wel honderd getuigen à charge en à decharge in en

buiten Rijsel gehoord zijn.236 Dit onderzoek leidde vervolgens, zo bericht Bourignon,

tot de aanhouding van een aantal meisjes die ten tijde van haar regentschap in het

gasthuis gewoond hadden. In de gevangenis zouden deze meisjes hun ‘beledene

quaden’ herroepen hebben.237

Jaren later beweerde Bourignon dat de heren magistraten van Rijsel op grond van

hun onderzoek destijds tot de conclusie waren gekomen dat zij haar niets ten laste

konden leggen.238 Maar of dat inderdaad zo was, valt te betwijfelen. Want waarom

nam Bourignon haar regentschap dan niet weer ter hand? Waarom bleef zij nog jaren-

lang vechten voor eerherstel? En waarom meende zij zich tot tweemaal toe in haar

autobiografische geschriften, eerst in 1663 en nogmaals in 1668, vrij te moeten pleiten

van alle schuld? In beide autobiografieën nam Bourignon de gelegenheid te baat om

zichzelf te rechtvaardigen in de toverijaffaire. De wijze waarop zij hierover berichtte,

verdient nader aandacht. Niet zozeer vanwege de eventuele schuldvraag maar veeleer
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omdat de toverijaffaire duidelijk licht werpt op de rol die Bourignon zichzelf als

regentes en meesteres van Notre-Dame des Sept Douleurs meende te moeten toeschrijven.

Duivelse bezetenheid?
De ontdekking van de toverij begon volgens Bourignon in 1661 met één geval, dat van

de vijftienjarige Bellot. Dit meisje was voor straf opgesloten in haar kamer maar wist

hieruit te ontsnappen. Toen zij hiervoor ter verantwoording werd geroepen, vertelde

zij dat een jongeman de deur voor haar had geopend en dat hij de ‘Duivel’ was. Zij

beweerde hem al van jongs af aan te kennen. Bourignon riep daarop de hulp in van de

drie pastoors die als toezichthouders aan het gasthuis verbonden waren. Zij exami-

neerden het meisje. Tegenover hen verklaarde zij dat zij haar ziel aan de duivel

verpand had en dat zij ’s nachts de heksensabbat bezocht. Het bleef echter niet bij dit

ene geval. Drie maanden later bekenden twee andere meisjes dat ook zij dagelijks naar

de heksensabbat gingen. Daarop stelden een van de pastoors opnieuw een onderzoek

in. Dat leidde tot nog meer bekentenissen. De aan een verhoor onderworpen meisjes

verklaarden dat zij al voor hun komst naar het gasthuis de ‘Tover-konst’ bedreven.

Uiteindelijk kwam Bourignon erachter dat alle tweeëndertig meisjes in het huis ‘in ’t

gemeen en ider in ’t bijsonder aan den Duivel verbonden waren door hun eigen vrijen

wil’.239 Het pact was in alle gevallen al gesloten voordat de meisjes hun intrede deden

in het gasthuis.

Na overleg met de bij het gasthuis betrokken pastoors besloot Bourignon de kinde-

ren te ‘redden’. Gedurende acht maanden vermaanden zij en de pastoors de meisjes dage-

lijks om zich tot God te bekeren. Bourignon sprak over het Oordeel Gods, het eeuwig

leven, de vreugde van het paradijs en de pijn van de hel. Aanvankelijk met succes, zo

meende zij. De tranen, het veelvuldige biechten, de gebeden en het aandachtig gehoor

van de meisjes leken te wijzen op een daadwerkelijke bekering. Maar dat alles was slechts

uiterlijke schijn. Navraag wees uit dat de duivel de meisjes nog altijd in zijn greep had.

Vijfentwintig van hen zouden zelfs een poging hebben ondernomen om Bourignon te

vergiftigen met toverballetjes waarin dodelijke poeders verwerkt waren.240

De beslotenheid van het onder clausuur gestelde en overbevolkte gasthuis en het

rigoristische regiem van bidden, geestelijk onderricht, werken en soberheid dat Bouri-

gnon de meisjes oplegde, vormden ongetwijfeld een ideale voedingsbodem voor de

eruptie van een collectief protest. In Rijsel had zich al eens eerder, aan het begin van de

zeventiende eeuw, een collectieve manifestatie van ‘duivelse bezetenheid’ voorgedaan.

Die zaak speelde zich tussen 1608 en 1614 af in het klooster van de birgitinessen. In het

daar heersende klimaat van mystieke vervoering bleken niet alle jonge nonnen zich te

kunnen aanpassen aan het strenge kloosterregiem en aan de extreme kastijdingen die

de abdis hun oplegde.241 Ook als het om weeshuizen gaat waar religieuze vorming en

oefening in vroomheid het leven van kinderen volledig beheersten, zijn er voor de

zestiende en zeventiende eeuw genoeg voorbeelden bekend van collectieve waanzin of

overspanning.242 Problematisch is dat we in het Rijselse geval alleen over het relaas van

Bourignon en over de getuigenissen van de drie pastoors beschikken. In hún perceptie

waren de meisjes het slachtoffer geworden van de duivel. Of de meisjes zelf dat ook zo

beleefd hebben, is niet bekend, al moet niet worden uitgesloten dat zich onder hen

inderdaad bepaalde somatische verschijnselen hebben voorgedaan of dat zij zich daad-

werkelijk bezeten hebben gevoeld.
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Bijzonder interessant is de zelfperceptie die in Bourignons beschrijving van de

toverijaffaire besloten ligt. Haar verslag van de gebeurtenissen in het gasthuis is name-

lijk sterk gekleurd door haar eigen gevoel van uitverkiezing. Zij was, zo betoogt zij in

beide autobiografische geschriften, door God aangezocht om de zonden uit de wereld

te bannen. Haar optreden als meesteres en regentes werd bovendien mede bepaald

door de contemporaine zorg én concurrentiestrijd om de zielen van kinderen. Niet

voor niets verhaalt Bourignon hoe zij tijdens haar regentschap de jezuïeten buiten de

deur had weten te houden. Herhaaldelijk zouden de paters pogingen in het werk

hebben gesteld om in het gasthuis te komen catechiseren. Bourignon wilde deze taak

echter zelf ter hand nemen. Zij wilde hoogstpersoonlijk de meisjes bewust maken van

hun zondige leven om hen vervolgens tot God te kunnen brengen. Zelfs haar biechtva-

der bleek, als we Bourignon moeten geloven, moeite te hebben met de toewijding die

zij hierbij aan de dag legde. Lambert meende dat zij door God nog tot andere taken

geroepen was en fungeerde daarmee als de tegenstem die Bourignons latere publieke

zending, indirect onder verwijzing naar God, autoriseerde:

Waar op ik antwoorde, dat wanneer sijnen tijt sou gekomen zijn, Godt als dan de

middelen wel weten sou om my daar uit te trekken; dat ’et aen my stondt te doen

’t gene goet was voor den tegenwoordigen tijt, en dat Godt in het to[e]komende

voor de rest sorg dragen zou. Desen Pastoor kon mijn taal niet verstaan, om dat hy

een vast geloof had, dat Godt my wilde gebruiken tot de Vernieuwing van sijnen

Evangelischen Geest, en dat ik my nochtans Wilde doen opsluiten voor altoos, in

een Huis met kinderen. Ik seide hem, dat ik alle occasien van zonde moest weg

nemen, sonder my op te houden met het gene dat Godt in het toekomende met

my wilde doen.243

Dat Bourignon haar taak als regentes en meesteres bijzonder serieus nam, blijkt ook

uit de in 1662 opgestelde notariële attesten. Hierin onderstreepten de toezichthouden-

de pastoors, de chirurgijn, drie vrouwen en vijf handwerkslieden die in het gasthuis

gewerkt hadden, alsmede de twee notarissen met wie Bourignon samenwerkte, haar

ijver en goede zorgen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de meisjes.244 Stuk

voor stuk verklaarden zij dat Bourignon de meisjes had ‘opgevoed en gespijst van hare

eygen Goederen’ en ‘geleert en onderwesen [had] op den Weg ten Hemel’.

De door Bourignon beschreven chaos in het gasthuis wijst erop dat het door haar

beoogde geestelijke reveil had gefaald en haar inspanningen om de meisjes te bekeren

mislukt waren. Tot overmaat van ramp werd zij daarop zelf gearresteerd en publieke-

lijk beschuldigd van een te strenge behandeling van de meisjes. Heeft zij wellicht

geprobeerd zichzelf vrij te pleiten door de schuld bij de meisjes te leggen en haar rigo-

ristische regiem te rechtvaardigen door hen als satanskinderen af te schilderen? Of had

haar religieuze offensief een omgekeerd effect gesorteerd en ertoe geleid dat de meis-

jes daadwerkelijk dachten dat zij door de duivel bezeten waren?

Zeker is dat Bourignons religieuze opvoedingsmethodes rigoristischer waren dan

die van de jezuïeten, die in 1662 het geestelijk klimaat in het gasthuis trachtten te

normaliseren. Zij plaatsten, nadat de magistraat Bourignons plaatsvervangster had

afgezet, een van hun geestelijke dochters aan het hoofd van het huis, verzorgden zelf

de catechese en lieten alle kinderen tot de biecht en de communie toe. Het geheel werd

door god verkozen
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afgesloten met een louteringsritueel in de vorm van een processie. Hierbij werden de

kinderen in een triomfwagen die het vagevuur voorstelde door de stad gereden,

terwijl zij het ‘Miserere’ zongen. ‘En aanstonds deed men haar voor kleyne Heyligen

Passeren, seggende dat men hun had willen in de Helle stellen’, aldus een verbitterde

Bourignon.245 Woedend over het onrecht dat haar was aangedaan en allesbehalve

gerust op een goede afloop, besloot zij in juni 1662 haar geboortestad de rug toe te

keren.

Achteraf bezien heeft de toverijaffaire Bourignons hang naar een publieke zending

alleen maar versneld. Omdat zij alsnog voor vervolging vreesde, zag zij zich genood-

zaakt te vluchten. Vervolgens besloot zij buiten Rijsel bij hogere rechtsorganen haar

recht te halen. Deze jacht op eerherstel voerde haar steeds verder naar het noorden

totdat zij in 1663 in Mechelen belandde. Hier kwam Bourignon in aanraking met de

jansenistische partijstrijd maar ook met een nieuwe spiritualiteit. Deze nieuwe erva-

ringen bleken verreikende gevolgen te hebben voor haar visie op de kerk, voor de

duiding van het visioen uit 1635 en voor wat zij als haar van God gegeven opdracht zag.
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hoofdstuk 2 Aanspraak op een religieuze 

spreekpositie
Gent en Mechelen, 1662-1667

Ik moet spreken

Ik moet schrijven

Ik ontfang kinderen

Antoinette Bourignon, Woordt Godts, p. 161.

Nog tot 1664 zou de toverijaffaire Antoinette Bourignon in haar greep houden. Voor

haar telde slechts één ding: dat haar goede naam van alle blaam gezuiverd zou worden.

Daarom besloot zij al het mogelijke te doen om haar dienstbode uit de gevangenis te

krijgen, de eertijds aan haar zorgen toevertrouwde meisjes voor het gerecht te slepen

en een proces aan te spannen tegen de magistraat van Rijsel. Met dat doel voor ogen

begaf Bourignon zich eerst naar Gent, vervolgens naar Brussel en ten slotte naar

Mechelen. Bij de in de genoemde steden gevestigde kerkelijke en politieke autoriteiten

dacht zij steun te kunnen verwerven voor haar juridische strijd met de magistraat van

Rijsel.

Tijdens haar rondreis kwam Bourignon in contact met verschillende hooggeplaat-

ste geestelijken die bereid waren zich voor haar zaak in te zetten. Deze geestelijken

bleken stuk voor stuk met het jansenisme te sympathiseren, waardoor Bourignon

betrokken raakte bij de binnenkerkelijke strijd tussen de jansenisten en de jezuïeten.

Wat die strijd voor haar persoonlijk voor consequenties had en hoe die doorwerkte in

de transformatie van haar persoonlijke roeping tot een publieke zending, verdient

nader onderzoek. Het is in ieder geval duidelijk dat Bourignon na 1664 niet langer het

regentschap van het eertijds aan haar zorgen toevertrouwde gasthuis in Rijsel ambi-

eerde, en in plaats daarvan in Mechelen besloot te blijven.

Tot de geestelijken die Bourignon in haar nieuwe verblijfplaats leerde kennen,

behoorde Christiaan de Cort. Over zijn rol en over zijn betrekkingen met Bourignon is

tot op heden tamelijk eenzijdig en negatief geoordeeld.1 Dat is niet terecht. De Cort en

Bourignon fungeerden, zo zal in dit hoofdstuk duidelijk worden, ieder als katalysator

voor de ander. De Cort zou zelfs een geheel nieuwe dimensie toevoegen aan wat Bouri-

gnon als haar zendingstaak beschouwde. Hij zette haar namelijk op het spoor van

Noordstrand en stelde haar voor om samen met hem op dit voor de kust van Sleeswijk-

Holstein gelegen eiland haar gemeenschap van ware christenen te vestigen.2 Zijn voor-

stel haakte aan bij haar oude verlangen naar de ‘wildernis’. Tegelijkertijd was zij echter

zeer bevreesd voor een verblijf op het aan alle kanten door water omzoomde land. Dat

zou kunnen verklaren waarom het nog tot november 1667 duurde voordat Bourignon

op De Corts voorstel besloot in te gaan.

Het vertrek uit Mechelen betekende voor Bourignon een definitieve breuk met

haar rooms-katholieke leefwereld. Nimmermeer zou zij in de Zuidelijke Nederlanden
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terugkeren. Zij zou ook nooit meer een gebied of territorium aandoen waar de rooms-

katholieke kerk een monopoliepositie bekleedde. In Amsterdam, waar Bourignon en

De Cort moesten overstappen om hun route te kunnen vervolgen, was de openbare

belijdenis van het rooms-katholicisme zelfs verboden. Toch wilde De Cort de reis

onderbreken voor een kortstondig verblijf in de Noord-Nederlandse metropool. Hij

had hiervoor zakelijke redenen. Bourignon zag in Amsterdam echter vooral voor zich-

zelf nieuwe mogelijkheden in het verschiet liggen. Wat zij tijdens haar tussenstop in

de noordelijke metropool wilde bewerkstelligen, zal aan het slot van dit hoofdstuk

duidelijk worden.

Gebrand op eerherstel

In juni 1662 begon Antoinette Bourignon te beseffen hoe slecht haar zaak ervoor stond.

De door haar tijdelijk aangestelde regentes was afgezet, in het gasthuis zelf hadden de

jezuïeten de macht overgenomen en haar dienstbode zat nog altijd in de gevangenis

omdat zij beschuldigd werd van de dood van een van de meisjes. Als zij wilde voorko-

men dat de vrouw ‘schandaleuslijk gekastijt’ zou worden of in het ergste geval de dood-

straf zou krijgen, dan moest zij in actie komen.3 Daarom besloot Bourignon het loge-

ment bij Rijsel waar zij zich voor de buitenwereld verborgen hield, te verlaten en naar

Gent af te reizen. In die stad had zij een vriendin wonen, juffrouw Mazuriel, een geeste-

lijke dochter die zij al meer dan twintig jaar kende. Vanuit Gent hoopte Bourignon als-

nog iets te kunnen doen voor haar dienstmaagd.

Al snel na aankomst in Gent werd duidelijk dat de vriendin op wie Bourignon haar

hoop gevestigd had, niet stond te springen om haar op te vangen. Zij had op een of

andere manier lucht gekregen van de geruchten over de toverijaffaire waarin

Bourignon in Rijsel verwikkeld was geraakt, en twijfelde aan haar onschuld.4 Alleen als

Bourignon beloofde dat zij zich verborgen zou houden voor de buitenwacht, wilde

Mazuriel haar wel in huis opnemen. De Gentse geestelijke dochter liet Bourignon ook

weten dat zij absoluut geen verstand van proceszaken had. De enige advocaat die zij

kon laten komen, was iemand die zij toevallig kende omdat hij familie van haar was.

Ook deze man raadde Bourignon aan om zich verborgen te houden. Zij moest zich vol-

gens hem beslist niet in Rijsel vertonen, omdat zij dan zeker gevangengenomen zou

worden. In de zaak van haar dienstmaagd kon hij appèl aantekenen. Hij durfde het

beroep echter niet in te dienen uit angst dat het de woede zou opwekken van de

magistraat met alle gevolgen van dien.5

In La Parole de Dieu gaat Bourignon omstandig in op de door haar ondernomen

acties ten behoeve van haar dienstmaagd en op het gebrek aan hulp en bijstand dat zij

hierbij ondervond; alsof zij wilde laten zien dat haar niets te verwijten viel. Terugblik-

kend op deze periode had zij, zo schrijft zij, het gevoel dat zij door al haar vrienden in

de steek gelaten was en geheel en al op zichzelf was teruggeworpen. Op dit punt in het

autobiografisch relaas is wederom een korte dialoog met God ingelast. Hierin vraagt

de ‘ik’ aan God of zij niet beter alsnog naar de woestijn kan trekken, waar zij in de

anonimiteit zou kunnen leven. Het antwoord van God luidt echter ontkennend:
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Neen/ Neen/ den Tijt is gekomen om te Spreken: verklaart u/ ende doet u kennen;

houd mijne Voornemens niet meer Verborgen. [...] Ik zal u door de geheele

Weereld Vermaard maken.6

Wanneer Bourignon daarop, niet zonder cynisme, de vraag opwerpt of zij dan soms als

‘Toveresse’ vermaard zal zijn, spreekt God haar vermanend toe:

Ver-eenvoudigt uwen Geest gy kent mijne Wegen niet.7

Veiligheidshalve verkoos Bourignon voorlopig nog de afzondering. Zes maanden lang

bleef zij bij de groep geestelijke dochters wonen waartoe Mazuriel behoorde.8 Zo nu en

dan sprak zij met een oude kanunnik, maar verder hield zij zich zo veel mogelijk

verborgen. Zelfs in huis waakte Bourignon er nog angstvallig voor om niet in de buurt

van het venster te komen, omdat zij vreesde herkend te worden aan haar habijt, ‘’t

welck seer kennelijk of opmerkelijk was’.9 Naar de mis durfde zij al helemaal niet te

gaan. In deze eenzame periode hervatte zij haar correspondentie met Lambert, haar

oude biechtvader in Rijsel. Hij fungeerde als haar vertrouwenspersoon, informeerde

haar over de stand van zaken rond het gasthuis en hield haar voor dat zij in deze tijd

van vervolging ontslagen was van de plicht om naar de mis te gaan.

Via Lambert hoorde Bourignon dat de bisschop van Doornik, ondanks zijn gedane

belofte, niets voor haar zou kunnen uitrichten. Het ware daarom beter wanneer zij de

Geheime Raad zou verzoeken om een ‘Versekering des Lichaams’ zodat zij zelf haar

zaak zou kunnen bevorderen. Om hiertoe een eerste aanzet te geven, reisde Bourignon

begin 1663 naar Brussel. Hier vervoegde zij zich bij Johannes Vernimmen, een oratori-

anerpriester, wiens adres zij opgekregen had. Vernimmen, die zelf rechten gestudeerd

had, was bereid om haar te helpen. Hij zorgde ervoor dat Bourignon een advocaat

kreeg toegewezen.10 Deze advocaat raadde haar echter af tegen ‘een geheel Corpus van

sulken machtigen Magistraat’ te gaan ageren.11 Uiteindelijk zou Bourignon nog

datzelfde jaar doorreizen naar Mechelen in de hoop dat Aimé Coriache, de vicaris-

generaal van het aartsbisdom, uitkomst zou kunnen bieden in haar zaak.12 Maar ook

die verklaarde niets voor haar te kunnen doen.

Toch wist Bourignon met steun van Coriache haar zaak in 1663 aanhangig te

maken bij de Geheime Raad in Mechelen.13 Zij slaagde er zelfs in twee ‘lettres de secu-

rité de Corps’ te verkrijgen. Met deze voor de schepenen en burgemeester van Rijsel

bestemde brieven keerde zij in september 1664 terug naar haar geboortestad. Daar

vond zij onderdak bij Lambert. Onmiddellijk liet Bourignon in het schepenhuis de

authenticiteit van haar vrijgeleide vaststellen.14 Zij hoefde nu niet langer bang te zijn

om alsnog voor de rechter te worden gedaagd en kon eindelijk proberen haar recht te

halen. Daartoe benoemde zij twee procureurs. Die moesten bij de Raad van Vlaanderen

beroep aantekenen in haar zaak.15 Tegelijkertijd hoopte zij alsnog een akkoord te

kunnen sluiten met het gasthuis Notre-Dame des Sept Douleurs en weer in haar oude func-

tie aangenomen te kunnen worden. Daartoe deed zij een beroep op de pastoors van

Saint-Maurice, Saint-Sauveur en Saint-Etienne, die al eerder voor haar in de bres gespron-

gen waren.16 De drie zielzorgers verklaarden zich bereid om gezamenlijk met de

magistraat een ‘accordatie’ te overleggen.17 Ondertussen riep Bourignon nogmaals een

aantal vrienden en kennissen op om ten overstaan van een notaris te Rijsel een getui-

aanspraak op een religieuze spreekpositie
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genis ten gunste van haar persoon af te leggen.18 Velen van hen gaven hieraan gehoor.19

Tegelijkertijd probeerde zij ook haar vrienden in Mechelen te mobiliseren.20 Tot een

akkoord kwam het, om onduidelijke redenen, echter niet. Onverrichterzake verliet

Bourignon in september 1665 Rijsel. Via Gent keerde zij in december van dat jaar weer

terug naar Mechelen.

Betrokken bij de jansenistische partijstrijd

Tijdens haar rondreizen raakte Bourignon geleidelijk aan betrokken bij de jansenisti-

sche partijstrijd. Rijsel was, zolang Bourignon daar woonde, gevrijwaard gebleven van

de jansenistische twisten. Dat gold echter niet voor de drie steden die zij tussen 1662 en

1663 aandeed en waar zij tussen 1663 en 1667 geregeld zou terugkeren: Gent, Brussel

en Mechelen.21 Via de geestelijken die zij in deze plaatsen leerde kennen, nam Bouri-

gnon voor het eerst kennis van de controverse over de relatie tussen de vrijheid van de

mens en de goddelijke genade, waarmee het jansenisme gewoonlijk geassocieerd

wordt.22

Het theologisch debat over de definitie van de vrije wil en de genade was voort-

gevloeid uit de omstreden studie die Cornelis Jansenius (naar wie de jansenisten

genoemd zijn) aan de genadeleer van Augustinus gewijd had.23 Diens driedelige werk

was in 1640 postuum uitgegeven onder de titel Augustinus.24 Jansenius’ op Augustinus

gebaseerde leer over erfzonde, genade en vrije wil ging lijnrecht in tegen het moli-

nisme, de optimistische leer van de Spaanse jezuïet Luis de Molina, die oordeelde dat

de vrije wil van de mens een belangrijke rol kan en moet vervullen bij het verwerven

van de zaligheid.25 Als de mens vrijwillig meewerkt met de door God aan hem

geschonken ‘toereikende genade’ (gratia sufficiens), dan wordt de genade ‘werkdadig’

(gratia efficax). Jansenius daarentegen verwierp de gedachte dat de mens op basis van

zijn natuurlijke goedheid gerechtvaardigd kon worden. Het effect van de erfzonde

stond dat in de weg. Vóór de zondeval was de wil van Adam op het goede gericht. Adam

had de beschikking over wat Jansenius omschrijft als gratia sufficiens (toereikende gena-

de). Na de zondeval was de mens op het kwade gericht en had hij een andere, kracht-

dadigere genade nodig (gratia efficax), die hem zou helpen en tot liefde voor God zou

brengen. Direct na de publicatie van Augustinus hadden de jezuïeten de tegenaanval

ingezet, omdat zij meenden dat Jansenius hen betichtte van ketterij door hun genade-

leer te associëren met die van Augustinus’ opponent en de door zijn toedoen als ketter

veroordeelde Pelagius. Zij schilderden Jansenius af als een cryptocalvinist en maakten

zo ook zijn geestverwanten verdacht. Het gevolg van dit alles was dat Jansenius’

Augustinus in 1642 door de paus veroordeeld was en de auteur van het werk postuum

van ketterij beschuldigd was.

Jansenius’ genadeleer verschafte de basis voor een strenge, introverte benadering

van het geloof en leidde tot een kritische stellingname tegen de, volgens de jansenisten

overdreven, nadruk die de jezuïeten legden op uiterlijke vormen van devotie en ver-

ering van beelden en heiligen. Het lijdt geen twijfel dat de anti-jezuïtische en rigo-

ristische opstelling van de jansenisten Bourignon persoonlijk bijzonder aansprak.

Maar het jansenisme behelsde meer dan dat. De jansenisten betoonden zich ook voor-

standers van intellectuele en spirituele vernieuwing.26 Zij keerden zich tegen het strik-
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te onderscheid tussen priester en leek, dat het Concilie van Trente in reactie op de

Reformatie sterk onderstreept had. De Kerk diende in de ogen van de jansenisten een

gemeenschap te zijn waarin ook leken een rol konden spelen. Dat vereiste dat zij zorg-

vuldig geïnstrueerd werden in de leerstellingen van de Kerk zodat zij niet uit sociale

gewoonte maar uit devotie en uit overtuiging deelnamen aan de eredienst. Ook

koesterden de jansenisten een grote liefde voor de Schrift. Hun inspanningen resul-

teerden in een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament, de zogeheten Bible de

Mons.27 Leken werden aangemoedigd om zelf de bijbel te lezen en om hun meditaties

en spiritualiteit hierop te enten. Ten slotte bevorderde het jansenisme een visie op een

minder hiërarchische kerk, waarin de liturgische teksten, de vaste gebeden van de mis

en de Schrift via vertalingen voor iedereen toegankelijk waren, ook voor vrouwen.28

Connecties met jansenistisch georiënteerde geestelijken
Dat Bourignon tijdens haar rondreizen uitgerekend met geestelijken in contact kwam

die met het jansenisme sympathiseerden, was een gevolg van het religieuze netwerk

waarin zij participeerde vanaf het moment dat zij in Gent de theoloog Ignaas Gille-

mans leerde kennen.29 Via de gemeenschap van geestelijke dochters waar zij in 1662

tijdelijk verbleef, kwam zij met deze theoloog in contact. Op hem doelde zij toen zij in

La Parole de Dieu melding maakte van de oude kanunnik met wie zij tijdens haar verblijf

in Gent zo nu en dan sprak.

Jansenisme-specialist Lucien Ceyssens typeert Gillemans als een man met een

brede visie, die onmiskenbaar een stempel heeft gedrukt op het religieuze leven van

zijn tijd. Al in 1649, toen hij nog slechts licentiaat was, zond de toenmalige aartsbis-

schop van Mechelen, Jacob Boonen, hem samen met de theoloog Joannes Recht naar

Madrid. Recht en Gillemans dienden daar de steun te verwerven van de Spaanse

koning tegen de paus, die in 1642 Jansenius’ Augustinus veroordeeld had.30 In 1653 keer-

den zij terug. Tijdens de terugreis verbleven zij nog enige tijd in Parijs, waar zij verslag

uitbrachten aan de theologen die gelieerd waren aan de nabijgelegen abdij Port-Royal-

des-Champs, het centrum van de jansenistische beweging. Bij zijn terugkeer werd

Gillemans secretaris van Antoon Triest, de bisschop van Gent. Na diens overlijden in

1657 trad hij als gegradueerd kanunnik toe tot het Sint-Baafskapittel.31 In 1660 werd

Gillemans hiervan penitentiaris, zodat hij in de biecht, met volmacht, ook de zonden

mocht vergeven waarvoor alleen de bisschop absolutie kon verlenen.

Kort voordat Gillemans met Bourignon in contact trad, was hij benoemd tot land-

deken van Deinze.32 In deze functie was hij een belangrijke schakel tussen de bisschop

van Gent en de pastoors van zijn decanaat en zou hij onder meer betrokken raken bij

de in het bisdom woedende strijd over het berouw. Gillemans, die in een anoniem

uitgegeven geschrift stelling nam tegen het standpunt van de jezuïeten in deze

kwestie, vond dat men om zalig te worden niet kon volstaan met alleen berouw te

hebben over begane zonden uit vrees voor hellestraf (attritio). Men diende volmaakt

berouw te hebben uit liefde tot God en om Hemzelf (contritio).33 Alleen dan kon abso-

lutie verleend worden voor in de biecht beleden zonden en zou de penitent de eucha-

ristie mogen ontvangen. De strijd tussen het zogeheten attritionisme en het contritio-

nisme kwam naar alle waarschijnlijkheid ook in de gesprekken die Gillemans en

Bourignon met elkaar voerden, aan de orde. Uit de brieven en traktaatjes die zij tussen

1664 en 1667 schreef, blijkt in elk geval dat de kwestie haar niet is ontgaan.34
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Tijdens haar verblijf in Brussel kwam Bourignon in contact met een andere voor-

aanstaande seculiere geestelijke: de al genoemde Johannes Vernimmen, die kanunnik

van Sint-Goedele was.35 Vernimmen speelde een belangrijke rol in de wereld van de

vrouwelijke (semi)-religieuzen in Brussel. Hij was de stichter en de pastoor van het

Brusselse Klein Begijnhof. Het zal dus ook aan hem te danken zijn geweest dat Bouri-

gnon in 1663 onderdak vond op dat begijnhof. Vernimmen fungeerde tevens als geeste-

lijk leidsman van de birgitinessen en de lotharinessen. Daarnaast had hij nog een

aantal geestelijke dochters onder zijn hoede, onder wie Marie-Madeleine Laurin, die

naast het huis van de oratorianen woonde.36 Bij haar logeerde Bourignon in 1664,

tijdens een tweede verblijf in Brussel. Vernimmens activiteiten reikten nog verder. Hij

schreef ook een aantal handleidingen voor een christelijke levenswijze in de wereld en

vertaalde diverse ascetische geschriften uit het Frans.37

Toen Bourignon Vernimmen leerde kennen, werd hij verdacht van jansenistische

sympathieën. Hij zou in 1657 een rol gespeeld hebben bij de distributie van de

anoniem gepubliceerde Lettres provinciales. Met deze bundel brieven mengde de Franse

filosoof en sympathisant van Port-Royal, Blaise Pascal, zich in de strijd tussen de janse-

nisten en de jezuïeten. De Mechelse aartsbisschop André Creusen, een fervent anti-

jansenist, liet Vernimmen vanwege zijn betrokkenheid bij deze zaak zelfs gevangen-

nemen. Dankzij tussenkomst van de vicaris-generaal van het Mechelse kapittel, Aimé

Coriache, werd hij echter weer vrijgelaten. Wel kreeg hij een verbod opgelegd om te

preken en om het sacrament van de biecht toe te dienen. Pas na het overlijden van de

aartsbisschop in 1666 zou Vernimmen in zijn geestelijke functies hersteld worden.

Vernimmen raadde Bourignon aan om haar zaak aan Coriache voor te leggen. Die

was, zo hield hij haar voor, kerkelijk rechtsgeleerde en bekleedde als aartsdiaken en

vicaris-generaal van het Sint-Romboutskapittel een zeer hoge functie in het aartsbis-

dom Mechelen.38 Toen hij kort daarna hoorde dat Coriache in Brussel was, arrangeer-

de hij een ontmoeting tussen Bourignon en de aartsdiaken in het ‘Spreekhuis’ van het

convict van de oratorianen.39 Vernimmen hoopte dat zijn vriend Bourignon van dienst

kunnen zijn in haar strijd met de magistraat van Rijsel. Een paar dagen na het gesprek

met Bourignon liet Coriache haar per brief weten dat hij haar zaak aan God had opge-

dragen. Hij verontschuldigde zich dat hij zichzelf niet bekwaam achtte om haar te

helpen. Desondanks was Bourignon, zo verklaarde zij in La Parole de Dieu, er zelf wel

van overtuigd dat Coriache de man was die al haar ‘Vyanden’ zou overwinnen.40 Daar-

om besloot zij in 1663 naar Mechelen af te reizen en daar opnieuw contact met hem te

zoeken.

In Mechelen vond Bourignon wederom onderdak bij vrouwelijke (semi-)religieu-

zen. Zij logeerde eerst op het volgepakte Groot Begijnhof.41 Een Engelse reiziger die

juist in die periode Mechelen aandeed en langs het convent geleid werd, kreeg te horen

dat hier soms wel twaalfhonderd begijnen samenwoonden.42 Bourignon kreeg het er

al snel aan de stok met haar medebewoonsters. Haar behoefte aan afzondering werd

door hen niet op prijs gesteld. Een nieuw onderkomen vond zij bij de zwartzusters, bij

wie zij een maand of tien bleef (van juli 1663 tot mei 1664).43 Toen zij in december 1665

na een lange periode van afwezigheid weer terugkeerde in Mechelen vond zij onder-

dak bij Anna Sneesens, regentes van het kindertehuis Sint-Joseph. In de twee daarop-

volgende jaren bleef dit Bourignons vaste logeeradres.44

Coriache, bij wie Bourignon zich direct na aankomst in de stad gemeld had, verwees
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haar door naar Christiaan de Cort, de pastoor van de Sint-Janskerk.45 Bourignon had

haar eerste ontmoeting met hem in mei 1663 in de genoemde kerk.46 Waarom Coriache

Bourignon in contact bracht met de Mechelse oratoriaan, is niet helemaal duidelijk.

Misschien verwachtte hij dat De Cort in zijn hoedanigheid van rector en contractant

van het Sint-Josephshuis Bourignon van advies zou kunnen dienen. Dit als werkhuis

ingerichte kindertehuis had een vergelijkbare functie als het Rijselse armenhuis waar-

over Bourignon de scepter gezwaaid had, zij het dat het groter was en meer kinderen

telde.47 Uiteindelijk was het echter aan diezelfde De Cort te danken dat Bourignon haar

gasthuis in Rijsel definitief vaarwel zei toen hij haar in 1667 voorstelde om met hem

naar Noordstrand te gaan. Daar zou, zo spiegelde hij Bourignon voor, de door haar

beoogde gemeenschap van ware christenen gevestigd moeten worden. De Cort wist

waarover hij sprak, want van 1657 tot 1662 had hij namens zijn congregatie leiding

gegeven aan de financiële organisatie rond de inpoldering van Noordstrand. In die

hoedanigheid had hij het voor de westkust van Sleeswijk-Holstein gelegen eiland

tweemaal bezocht.

De Cort lijkt van alle geestelijken met wie Bourignon tussen 1662 en 1663 kennis-

maakte, het meest ontvankelijk te zijn geweest voor haar poging om de ware christe-

nen te mobiliseren door hen op te roepen om God te beminnen, de wereld te vermijden
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en de eigen wil te verloochenen. Als priester was hij zelf geheel en al gevormd door de

christocentrische spiritualiteit van het Oratoire (Oratorium Domini Jesu Christi). Dit secu-

liere priesterinstituut streefde naar de vervolmaking van het priesterschap in de geest

van Trente door zich te richten op zelfheiliging van de leden en verbetering van het

peil van de seculiere clerus. Het was in 1611 in Frankrijk gesticht door Pierre Bérulle.48

Wat hem voor ogen stond, is door Frijhoff omschreven als ‘een hiërarchisch opge-

bouwd heiligingsproces van kerk en samenleving: van de bisschop via de priester naar

de gelovige’.49 De priester zou in zijn leven zo nauwkeurig mogelijk de weg van

Christus moeten volgen. Daartoe behoorde onder andere een strenge gebedsascese. De

navolging van Christus impliceerde volgens Bérulle echter geen wereldverzaking. Het

was juist de taak van de priester om de ijdele wereld weer zin te geven door de band

met Christus uit te dragen. De priesters hoefden bij hun intrede geen geloftes af te

leggen, konden ieder moment weer uittreden en mochten vrijelijk over hun inkom-

sten en vermogen beschikken.50 Wel verplichtten zij zich tot een gemeenschappelijk

leven, tot gemeenschappelijke studie, tot een vaste beroepsbezigheid en tot onvoor-

waardelijke onderschikking aan hun bisschop, die naar eigen inzicht een beroep kon

doen op hun arbeid in zijn bisdom. Al in 1613 had de aartsbisschop van Kamerijk, Fran-

ciscus van der Burch, de aartshertogen Albrecht en Isabella geadviseerd om de oratori-

anen in hun steden toe te laten. Het duurde echter nog tot 1626 voordat de eerste vesti-

ging van het Vlaamse Oratoire in Leuven gesticht werd. In 1630 volgde het Mechelse

huis, waar De Cort als telg van een welgestelde notarisfamilie uit Hilvarenbeek nog

datzelfde jaar intrad. De huizen waren niet van elkaar afhankelijk en waren zelfstan-

dig voor zover het hun vermogens- en beheerszaken betrof. De Cort bekleedde diverse

bestuurlijke functies binnen het instituut. Zo was hij enige tijd overste van het

Mechelse huis en eerste assistent en plaatsvervanger van de proost van het Vlaamse

Oratoire. Daarnaast vervulde hij als pastoor van Sint-Jan allerlei pastorale taken.

Ten slotte raakte Bourignon tijdens haar verblijf in Mechelen nog bevriend met

Pierre Noels, die als gegradueerd kanunnik aan het Sint-Romboutskapittel verbonden

was. Noels, een Augustijner pater, was tijdens het episcopaat van Jansenius te Ieper

diens secretaris geweest.51 Met hem voerde Bourignon lange gesprekken over de gena-

de, over Augustinus’ denkbeelden hierover en over diens strijd met Pelagius.52 Op zijn

aanraden zou zij in Mechelen naar preken van anti-jansenisten zijn gaan luisteren.53

Dankzij Noels moet Bourignon zich dus een goed beeld hebben kunnen vormen van

de theologische controverse die ook in Mechelen tot grote verdeeldheid onder de

geestelijkheid leidde.

Naar Port-Royal?
Wat op groot verzet van de geestverwanten van Jansenius, voor wie Augustinus’ leer

over de predestinatie de leidraad was, stuitte, waren de nieuwe bullen die Innocentius

X in 1653 en Alexander VII in 1656 tegen het werk van de voormalige bisschop van

Ieper uitvaardigde. In 1653 ging het om een pauselijk veroordeling van vijf stellingen

die aan Jansenius’ Augustinus werden toegeschreven. Drie jaar later bevestigde de paus

dat de bewuste stellingen typerend waren voor het werk van Jansenius en dat zij

veroordeeld werden.54 Het leidde tot een verschuiving van de strijdvraag naar het

gezag van de paus, waardoor de kwestie tevens een kerkpolitieke dimensie kreeg.

Brandhaard van verzet werd de reeds genoemde Franse abdij Port-Royal-des-Champs.
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De aan dit cisterciënzerinnenklooster verbonden theologen waren afkerig van een

overwaardering van het oppergezag van de paus en maakten zich sterk voor de rol van

de bisschoppen in de lokale kerken. In dat opzicht deelden zij het standpunt van de

gallicanen, die zich beijverden voor een lokale rooms-katholieke kerk in Frankrijk.

Daarnaast werd het theologisch en geestelijk klimaat van Port-Royal gekenmerkt door

een verlangen terug te keren naar de spiritualiteit van de vroege kerk, met name naar

die van de woestijnvaders.

Van Bourignons geestelijke vrienden onderhielden Gillemans en Vernimmen

alsmede De Cort persoonlijke contacten met de theologen van Port-Royal (‘Messieurs

de Port-Royal’). In het geval van De Cort dateerden die contacten naar alle waarschijn-

lijkheid al uit de tijd dat hij in Frankrijk studeerde.55 Het kan Bourignon dus niet

ontgaan zijn waar Port-Royal voor stond.56 Dat maakt begrijpelijk waarom zij zich in

La Parole de Dieu ontvankelijk toonde voor de daar heersende spiritualiteit. In één van

de in haar autobiografie ingelaste dialogen met God werpt zij zelfs de vraag op of zij

niet naar ‘een Frans klooster in Vrankrijk, Port Royal’ moet gaan om daar Zijn werk te

beginnen. God raadt echter af om dit te doen. Hij antwoordt Bourignon als volgt:

Neen, gy zijt den Oorspronk en het Beginsel. Daar moet een veel meerder Eenvou-

digheyt zijn: dat is uw Werck niet.57

Deze passage vormt een cruciale schakel in de identiteitssturende functie van La Parole

de Dieu. Gods woord effent hier namelijk het pad voor een autonome geestelijke rol van

Bourignon buiten alle kerkelijke instituties om.

Conferenties en geschriften
Met de geestelijken die zij in 1662 en 1663 in Gent, Brussel en Mechelen had leren

kennen, voerde Bourignon intensieve gesprekken.58 Zij sprak zelf van ‘conferenties’.

Deze discussies droegen in belangrijke mate bij aan haar geestelijke heroriëntatie. Zo

blijkt uit de brieven die Bourignon tussen 1663 en 1666 schreef, dat haar opvattingen

over de sacramenten veranderden en zich in een meer spirituele richting ontwikkel-

den.59 In de praktijk leidde dat ertoe dat zij nog wel ter kerke ging, maar voortaan

slechts minimaal gebruikmaakte van de sacramenten. Zij beperkte zich hierin tot wat

voor haar als leek verplicht was.60 Tevens begon zij kritiek uit te oefenen op alle

vormen van uitwendige boetedoening of zelfkastijding. Dat soort zaken hadden ‘de

Godvruchtige menschen’ ingevoerd ‘als middelen, om de wederspannigheden onses

vleesch te dwingen, en sig aen God t’onderwerpen’. God had daartoe echter in het

geheel geen opdracht gegeven, aldus Bourignon.61 In het pauselijke verbod op het

bijbellezen door leken bleek zij zich al evenmin meer te kunnen vinden.62

Op de conferenties met haar geestelijke vrienden sprak Bourignon vrijelijk over ‘de

wonderen die God in en door haar gewerkt heeft, en der gene die hy voornemens is, in

het toekomende, noch door haar te doen’.63 De welwillendheid waarmee haar gespreks-

partners reageerden op wat Bourignon zelf als haar goddelijke boodschap beschouwde,

moet haar profetisch zelfbesef versterkt hebben. De Cort stelde de antwoorden die

Bourignon hem gaf op zijn vragen over de Kerk, de geloofsbelijdenis, het monastieke

leven en het evangelie, op schrift onder de titel ‘La lumière du monde’.64 De conferen-

ties met haar geestelijke vrienden inspireerden Bourignon zelf ook tot het schrijven van
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een reeks traktaatjes over de genade, vrije wil, preken en devoties, biecht, berouw, het

avondmaal, het gebed, het onderscheiden der geesten, et cetera.65 Deze stukken circu-

leerden in manuscript onder haar geestelijke gesprekspartners, die de geschriften voor

eigen gebruik kopieerden.

Toen Bourignon in 1666 tijdelijk Mechelen verliet om in Gent te gaan logeren,

zette zij de gedachtewisseling met haar Mechelse vrienden via brieven voort. Zij

instrueerde hen, hield hen op de hoogte van elkaars vorderingen en informeerde hen

over haar contacten in Gent. Zo schreef zij aan De Cort onder meer het volgende:

de Heer N. [Noels, MdB] maakt wel naeuwkeurige afschriften van mijne geestelij-

ke Schriften. Indien de Heer C. [Coriache?, MdB] daer lust toe had, het sou goet

zijn, dat hy de vier laatste Boeken sag.66

Mijn Heer Gillemans [...] heeft het Ondersoek der Ware Christenen, en ’t Geschrift

van de Liefde Gods gelesen, met het tweede en derde laatste Boek, dewelke my

dunkt, hy alle heeft gecopiëert; en segt my, dat het altemaal sijn Gevoelens zijn;

maar dat hy die noyt soo klaar heeft gekent, dan door ’t lesen mijner Schriften.67

Gillemans stimuleerde zelfs een van zijn geestelijke dochters om Bourignons ‘Gevoe-

lens’ te volgen. Die kwamen ‘van God’ zou hij haar gezegd hebben. Met deze juffrouw

Schinlielle voerde Bourignon in juli 1666 vele gesprekken over de ‘ware Volmaaktheyt’

en de ‘suyvere Liefde Gods’. Zij gaf Schinlielle ook brieven en andere geschriften van

haar hand ter inzage. De geestelijke dochter liet deze op haar beurt weer aan Gillemans

zien, die deze ‘hoog’ achtte, aldus Bourignon.68 En Noels zou haar gezegd hebben dat

het kopiëren van haar geschriften zijn ziel bijzonder gesterkt had.69

Uit Bourignons correspondentie blijkt kortom dat Noels, Coriache, Gillemans en

De Cort niet alleen ontvankelijk waren voor haar ‘Gevoelens’ maar haar ook aanmoe-

digden om die uit te dragen. Zij raadden haar zelfs aan om naar Leuven te gaan en haar

oordeel over de ondergang en verwoesting van de Kerk kenbaar te maken aan de doc-

tores van de Hoge School aldaar.70 Moet hieruit worden geconcludeerd dat Bourignon

zich het gedachtegoed van haar met het jansenisme sympathiserende vrienden op

succesvolle wijze had toegeëigend? Ja, maar tegelijkertijd was en bleef ze als leek en als

vrouw een buitenstaander, een buitenstaander die bovendien niet zozeer in leerstelli-

ge kwesties als wel in de religieuze praxis geïnteresseerd was. Dat Bourignon deson-

danks theologisch gezag kreeg toegemeten, wijst er veeleer op dat zij optimaal en over-

tuigend gebruik wist te maken van de ‘spreekruimte’ die vrijkwam in en door de

botsing tussen twee conflicterende vertogen over de vrije wil en de genade. Zij slaagde

er zelfs in om een eigen koers te bewandelen. Zo nam zij weliswaar krachtig stelling

tegen het berouw uit louter vrees voor straf (attritio) en beklemtoonde zij de noodzaak

van echt volmaakt berouw (contritio), maar verwierp zij tegelijkertijd de strenge gena-

deleer van de jansenisten, die maakte dat de mens God slechts vol huiver mocht nade-

ren. In Bourignons optiek zouden in principe alle mensen dankzij een speciale daad

van genade gered kunnen worden door het voorbeeld van Christus na te volgen en zich

weer tot God te richten.71
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Spreekbuis van God

De positieve respons van haar jansenistisch georiënteerde geestelijke vrienden moet

Bourignons zending een belangrijke impuls gegeven hebben. Zij begon tijdens haar

verblijf in Mechelen ook zelf in te zien dat de Kerk ver verwijderd was geraakt van het

ideaal van de eerste christengemeente. Dankzij dat nieuwe inzicht kreeg haar godde-

lijke zending voor het eerst concreet inhoud en richting.72 Deze omslag laat zich afle-

zen uit de uitleg van het visioen van 1635, die haar, zo schrijft zij in La Parole de Dieu, in

1663 werd meegedeeld.

Uitleg van het visioen
In een in La Parole de Dieu weergegeven tweespraak met God onthult Bourignon de

uitleg van haar ‘Visioen van een personnage’, dat zij in 1635 op haar kamer in het

ouderlijk huis in Rijsel gehad zou hebben. Gelet op haar kennismaking met het

augustinianisme zal het geen toeval zijn geweest dat de figuur met de mijter en de

rijkversierde rode koorkap alsnog geïdentificeerd werd als een adept van Augustinus:

Dien AUGUSTIN dien gy gesien hebt/ dat is een Man die den Geest en de

Gevoelens van den H. AUGUSTINUS hebben zal. De roodigheit van zijn Cap/

beteikent dat hy met Liefdadigheit zal overdekt zijn; het Goudt beteikent

het Geloof/ en de Gesteenten/ allerhande schoone Deugden. Ik vroeg; Is hy

niet Heylig, om dat niemand my hem aanwijzen kan? Men antwoorde: Neen; hy zal dat

worden door uwe Bemiddeling.73

In deze uitleg lijkt een impliciete verwijzing naar Coriache besloten te liggen, voor wie

La Parole de Dieu geschreven was en over wiens benoeming tot bisschop Bourignon zelf

speculeerde.74

Over de wijngaard die Bourignon gezien had, zei God: ‘dat is mijn Kerck; dewelcke

schoone Vruchten moet dragen/ wanneer gy die zult bearbeyt hebben’. Toen Bourignon

daarop vroeg waar die Kerk was, zag zij een grote vlakke weg voor zich waarop iemand

ter hoogte van haar knieën drie à vier scheppen aarde neerwierp. Zij kon echter niet zien

wie dat deed. Onder de aarde zag zij een grote wijnstronk, die was afgesneden maar er

toch nog zeer groen en krachtig uitzag. Hieruit sproten achtereenvolgens kleine scheu-

ten, ranken en ten slotte mooie vruchten. Het grijze kleed waarmee zij destijds bedekt

was, verwees naar de kleding die allen zouden dragen die haar volgden. Bourignon, die

zei dat zij niet kon geloven dat de Kerk zo verwoest was, kreeg daarop van God de vol-

gende opdracht:

Verklaart het Quaat/ en den armen Standt van mijn Kerck; en daar na zal ik

u andere dingen toonen.75

Met deze uitleg van het visioen uit 1635 is de cirkel van het in 1663 door Bourignon

vastgelegde levensverhaal rond. De vele raadsels waarvoor het visioen haar stelde, zijn

opgelost. De Augustinus, die zij gezien had, was, zo suggereerde zij aan het einde van

haar relaas, Coriache. Wat de haar van Godswege opgedragen zending inhield, was nu

ook duidelijk. Zij was door God geroepen om het ware christendom op aarde te
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herstellen. Dit nieuwe inzicht moet Bourignon ertoe gebracht hebben om haar

programma voor de ‘Herstelling van de Kerk’ te ontvouwen aan haar geestelijke vrien-

den. Zij deed dat in een in dialoogvorm geschreven tekst waarin zij Augustinus de rol

toebedeelde van instructeur en teruggreep op de door hem ontworpen regel voor het

religieuze leven.76

Bourignons pleidooi voor het herstel van de Kerk viel min of meer samen met de

hervatting van de partijstrijd tussen jansenisten en jezuïeten.77 Aan deze strijd lijkt zij

zich toch niet geheel te hebben kunnen of willen onttrekken. Zo worden de jezuïeten

in La Parole de Dieu als gezworen vijanden afgeschilderd.78 Toch impliceerde Bourignons

antipathie jegens de jezuïeten niet dat zij zich zonder meer achter de jansenistische

partij schaarde. Illustratief is de hierboven geciteerde passage waarin zij te kennen gaf

dat zij met Port-Royal sympathiseerde, maar tevens aangaf waarom zij haar lot niet aan

dit vrouwenklooster wilde verbinden.79 Onder verwijzing naar haar directe, onbe-

middelde relatie tot God wenste zij zich toch zoveel mogelijk aan de kerkpolitieke

strijd te onttrekken en zich boven de strijdende partijen te verheffen.80

‘Ik moet spreken, schrijven en ontfang kinderen’
Nog voordat Bourignon in La Parole de Dieu haar ontmoeting met Coriache ter sprake

brengt, beschrijft zij hoe God haar tijdens haar verblijf in Gent in 1662 onderhield over

de wijze waarop zij het voortouw moest nemen voor een nieuwe op het evangelie geïn-

spireerde leefgemeenschap. De betreffende passage laat zich lezen als het eerste

ontwerp van de door Bourignon te stichten gemeenschap van ware christenen:

Men seyde my: Gy zult Kinderen hebben/ die uwe Woorden zullen aanhoo-

ren/ en deselve in ’t werck stellen. Sy zullen u naargaan/ en u volgen buyten

het Beslach van de Weereld. Sy zullen al d’aardsche genegendheden verla-

ten/ om my te beminnen. Gy zult al t’samen niet dan eenen Geest zijn/ een

Hert/ en eenen Wille in my. Gy zult met malkander volharden in mijne Lief-

de. Neemt niets anders dan de noodzakelijkheit. Blijft altoos in Eenvoudig-

heyt en Armoede des Geest. Hebt noyt geen aankleving met iemand/ dan

gesamentlijk onder malkander. Dat het Hooft eenvoudiglijk Vader genaamt

word; en de andere/ Broeders ende Susters. Dat noyt iets onder u lieden ver-

deelt zy. Dat alles in ’t gemeen zy sonder eenige uitsondering.

In deze op te richten kloosterlijke gemeenschap is nog wel een plaats ingeruimd voor

priesters, maar deze lijkt tamelijk marginaal te zijn:

Hebt anders geen Priesters dan voor de noodzakelijkheyt. Bearbeydt de

Aarde. Zijt te samen vereenigt/ gelijk als ik met mijnen Vader vereenigt

ben/ sonder gedeeltheyt van Ouderdom/ van Geslacht of Conditie.

Vereyscht niet anders dan alleen mijne Glorye. Ontfangt alle die u toege-

sonden worden; en behoud niemand van die gene dewelke sich ontrekken

van d’Eenvoudigheyt mijns Evangeliums.81

In het vervolg van La Parole de Dieu eist Bourignon stapsgewijs haar nieuwe subjectpo-

sitie op, hetgeen op pregnante wijze tot uitdrukking komt in de tussenkopjes die het

‘ik moet spreken’

90



relaas onderbreken: ‘Ik moet spreken’; ‘Ik moet schrijven’; ‘Ik ontfang kinderen’. Deze

doelstellingen culmineren in een ‘Na-reden, of Besluyt’, waarin Bourignon haar eigen

levensverhaal ten slotte op metaniveau becommentarieert en zelfbewust het woord tot

de lezer richt. Niet langer uit zij twijfels over haar eigen onvermogen om Gods

opdracht waar te maken of vraagt zij zich wanhopig af waarom Hij uitgerekend haar

heeft aangezocht om de ware christenen te verzamelen. Kort en bondig formuleert zij

nu waarom God haar gezonden heeft:

Mijne Woorden zijn een weinig hart om te verteren, voor de swakheit van de

hedensdaagsche Magen; maar indien men deselve wel herkaauwdt, soo zal men

veel Voedsel en kracht daar uit trekken om te herleven. Ik heb dit alles tot geen

ander eynde geschreven, dan alleen om te verklaren ’t gene dat Godt my leerdt,

aan degene die bereyt zijn om sijne Onderwijsingen te volgen. ’t En is niet dat ik

wil onderwijsen; om dat my sulks niet toekomt; maar ik soek alleenlijk de goede

Zielen op te wekken van hare Dootslapende Siekte, dewelke hun verhindert te

sien, dat ’er nu geen ware Christenen meer op Aarden zijn; en dat wy nu tegen-

woordig in ’t Rijk des Anti-Christ leven.82

Uit het nawoord blijkt dat het in opdracht van Coriache geschreven levensverhaal tege-

lijkertijd ook een instrumentele functie had. Door haar autobiografie onder de titel La

Parole de Dieu te schrijven, eigende Bourignon zichzelf toe wat zij als haar goddelijke

opdracht beschouwde. Zij deed dat door in La Parole de Dieu een reeks van dialogen met

God op te nemen waarin Hij haar direct instrueerde. Hierdoor steeg het levensverhaal

uit boven de lineaire opeenvolging van feiten en kon de inbreuk op de kerkelijke

hiërarchie en op de maatschappelijke orde, die Bourignon met haar gezagsaanspraken

maakte, gelegitimeerd worden.

Een nieuwe Hulda
In oktober 1663 overhandigde Bourignon La Parole de Dieu aan Coriache. In het begelei-

dend schrijven vroeg zij hem om haar ‘liefdadiglijk te waarschouwen van de fouten en

gebreken’ die hij tegenkwam, zodat zij deze zou kunnen herstellen en verbeteren.

Zaken waaraan Coriache twijfelde, wilde zij graag toelichten. Eventueel konden ook

getuigen worden opgeroepen om het een en ander te bekrachtigen. Ten slotte verze-

kerde zij hem dat er geen twijfel over kon bestaan dat het God was die tot haar ziel

sprak. Zij had dat menigmaal ondervonden door de ‘bewegingen van den grondt der

Ziele’. Volgens haar kon in deze ‘suiveren geestelijken Grondt’ noch de duivel noch de

imaginatie ‘daar iets toe of by voegen’.83

Coriache was er na lezing van La Parole de Dieu van overtuigd dat Bourignon door de

Heilige Geest bestierd werd. Dat blijkt uit zijn correspondentie met haar oude biecht-

vader in Rijsel, Nicolas Lambert.84 In een op 12 december 1663 aan hem geschreven

brief bekende Coriache dat hij aanvankelijk moeite had gehad om de ‘wonderen die

Godt in en door haar gewerkt heeft’ te geloven. Omdat hij ‘alles tot in den gront [had]

willen doorsien, en de dingen van uyt haar oorspronk ophalen’, had hij Bourignon

opdracht gegeven haar leven op schrift te stellen. Examinatie van haar levensverhaal

had hem tot een ander inzicht gebracht:
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Maar t’zedert dat my Godt door zijn goetheyt de oogen van de Geest geopent

heeft, en dat ik haar woorden, daden, en voornemens, volgens de regelen des

Evangeliums ondersogt heb, soo is my geen de minste stoffe van twijffel meer

overgebleven, noch dat men ’t zy op wat wijse het ook zy, daar van iets tot de

valsche verschijninge, of tot de konstige bedriegerijen van versieringe kan over-

brengen.85

Wel betreurde hij het, zo liet hij Lambert weten, dat Bourignon niets over haar jeugd

had geschreven en vele ‘dingen, dewelcke tot de Eere Godts dienstig soude zijn’ had

weggelaten.86

Opvallend is dat Coriache in zijn briefwisseling met Lambert Bourignon conse-

quent betitelde als ‘u Geestelijke Dogter’ en voortdurend refereerde aan diens invloed

op haar en aan het gezag dat hij als pastoor over haar had. Wat de vicaris-generaal niet

wist of niet wilde weten, was dat de gezagsverhoudingen geleidelijk aan waren omge-

keerd, en dat niet de pastoor leiding gaf aan Bourignon maar zij aan hem. In zijn

antwoord aan Coriache liet Lambert hierover geen misverstand bestaan. Op het

moment dat hij deze brief schreef, verbleef Bourignon bij hem in Rijsel. Zij was terug-

gekeerd naar haar geboortestad om te onderhandelen over een akkoord met het gast-

huis. Lambert had haar zijn huis als schuilplaats aangeboden. Zonder enige terughou-

dendheid schreef hij aan de Mechelse vicaris-generaal dat hij dit gedaan had in de

hoop ‘door middel van haar de genade en de gaven van God’ te verkrijgen.87 Na lezing

van La Parole de Dieu had hij ook maar één conclusie kunnen trekken: dat God ‘ge-

duuriglijk in haar, en selfs op een gantsch volmaakte wijse’ werkte.

Niet alleen de deken van Rijsel maar ook de Mechelse oratoriaan De Cort getuigde

tegenover Coriache van Bourignons gaven. De Cort liet de vicaris-generaal per brief

weten dat zij van God gezonden was.88 Hij eiste in zijn schrijven een positie voor haar

op die de kerkelijke hiërarchie te boven ging, door haar als een ‘werktuyg van den

H. Geest’ te beschouwen. Daartoe maakte hij een vergelijking met de oudtestamenti-

sche profetes Hulda, die de hogepriester Hilkia uitleg gaf over het door hem gevonden

‘Boek van de Wet’ in het huis des Heren (2 K 22,14-20). Dat was, zo hield De Cort 

Coriache voor, Deuteronomium oftewel de ‘tweede Wet of de tweede instellinge van

Gods Wet’, die een ‘afbeeltsel’ was van hetgeen onder de ‘Wet des Evangeliums’ gedaan

zou worden. Nu was de tijd gekomen om de eertijds opgerichte maar inmiddels verge-

ten en verloren gegane ‘Wet des Evangeliums’ voor de tweede maal te vernieuwen en in

te stellen ‘onder de bediening van een nieuwe Hulda’. In de ogen van De Cort vervulde

Bourignon die rol:

wy hebben hier een sterke Vrouw, Vriendinne van Godt, begunstigde van Jesus,

werktuyg van den H. Geest, dewelke meerder [cursivering MdB] is als Hulda, aan

dewelke Godt sich op een extraordinaare wijse openbaart [...] Ik heb nooyt van

den Aarts-Bisschop, noch Bisschoppen, noch Pastooren, noch van mijne Bestier-

ders en Opperhoofden, Oppervoogden, noch van de Heyligen, noch onmiddelijk

van Godt selfs, niet meerder goet ontfangen als van haar, door Godt alleenlijk.89

Dit inzicht had, zo voegde hij eraan toe, gedurende ‘eenige daagen een smertelijk

gevoelen’ in zijn ‘inwendigste’ losgemaakt.90 Het moest hier wel om een ‘profetes’
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gaan, zo oordeelde hij. Daarom deed hij een dringend beroep op de vicaris-generaal om

Bourignon te raadplegen en te geloven wat deze ‘nieuwe Hulda’ van Godswege

meedeelde.

Uit de correspondentie van Coriache met Lambert en De Cort blijkt dat de vicaris-

generaal, hoezeer hij ook overtuigd mocht zijn van Bourignons authenticiteit, zich als

geestelijk gezagsdrager toch ook voor een dilemma geplaatst zag. Bourignon weigerde

immers zich te voegen naar de kerkelijke hiërarchie en zich aan het gezag van een

geestelijk leidsman te onderwerpen. Zij eiste als leek en als vrouw zelfs een hogere

subjectpositie op dan de clerus en wilde uitsluitend God nog als autoriteit erkennen.

De Cort bood een uitweg door Bourignon als een profetes in de oudtestamentische

traditie en daarmee als een instrument van God te presenteren. Lambert was zelfs

bereid om als haar spreekbuis te figureren. In een brief van 10 november 1667 verzocht

hij Bourignon om hem ‘des grandes secretes d’en haut’ te openbaren: ‘Les prophetes

prenoient le soing de faire entendre au peuple l’occasion des evenemens arrivants,

pour en procurer les remedes pour appaiser l’ire de dieu’.91 Hiermee doelde hij onge-

twijfeld op de rampspoed die Rijsel in augustus van dat jaar getroffen had, toen de stad

zich na een kortstondig beleg had moeten overgeven aan de troepen van de Franse

koning, Lodewijk XIV.92 De Rijselse pastoor maande Bourignon om op te schrijven wat

God haar meedeelde ‘touchant l’estat miserable du monde, et des hommes chrestiens

de ce temps’. Deze goddelijke boodschap diende vervolgens gepubliceerd en gepredikt

te worden, aldus Lambert.

Bourignon zelf had al in een brief van maart 1665 aan een ‘geleerd geestelijke’ laten

weten dat zij vastbesloten was om te openbaren wat God haar meedeelde. Naar haar

zeggen was Zijn tijd gekomen en wilde Hij dat zij sprak.93 Haar boodschap kwam er

kort samengevat op neer dat het einde der tijden nabij was en dat de christenen op

aarde daadwerkelijk zichzelf zouden moeten verzaken en zich van de wereld zouden

moeten afkeren als zij gered wilden worden. De plagen en rampen die God in de huidi-

ge tijd op aarde neer liet dalen, onderstreepten hoezeer Hij ‘vertoornd’ was.94 Bouri-

gnon beweerde zelfs al de antichrist te hebben gezien, wiens verschijning op grond van

de Openbaring van Johannes als een van de tekenen van het einde der tijden werd

opgevat.95 Alleen door in de voetsporen van Jezus Christus te treden en een evangeli-

sche levenswijze aan te nemen zou de mens de liefde van God kunnen terugwinnen en

zijn zielenheil veilig kunnen stellen. Het evangelie, ‘dat Jesus Christus selfs ons betee-

kent heeft’, was voor Bourignon de ‘regel van een waerachtig Christen’. In een van haar

brieven uit 1666 verbond zij daaraan de volgende conclusies:

De leere Jesu Christi, is sijne Bruid, onbeweeglijk, vast-duurende, en onbevlekt.

Buiten de selvige is’er geen saligheid. Dit is de eenige Kerk, die den Hemel opent;

de eenige waerheid, en het leven der ziel; altijd vast, altijd heilig, altijd bestendig,

sonder te kunnen dwalen, noch veranderen, niet meer als God. Alle regelen,

buiten de selvige, zijn niet dan ongeregeltheden: alle leeringen, buiten de selvige,

zijn niet dan dwalingen, onnutte besigheden, en bedriegerien, door de menschen

uitgevonden.96

Het zal duidelijk zijn dat de door Bourignon voorgestane boodschap en vrije profeti-

sche rol binnen de post-Tridentijnse kerk ontoelaatbaar waren. Zij botsten niet alleen
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met de strakke, mannelijke hiërarchie maar vormden een regelrechte aantasting van

het kerkelijk leergezag en de rooms-katholieke heilsleer, die ervan uitging dat er

buiten de eigen geloofsgemeenschap geen heil te vinden was (extra ecclesiam nulla

salus).97 Het Vijfde Lateraans Concilie (1512-1517) had bovendien profeteren in preken

verboden en bepaald dat elke aanspraak op goddelijke openbaring door een bisschop

of de paus getoetst moest worden.98 Het is daarom zeer twijfelachtig of Bourignon

haar boodschap zou kunnen openbaren zolang zij zich in de invloedssfeer van de

rooms-katholieke kerk bevond. In geen geval wilde zij haar geschriften ter goedkeu-

ring voorleggen aan een censor librorum, een kerkelijke censor.99 Publicatie van haar

werk in de Zuidelijke Nederlanden werd hierdoor vrijwel onmogelijk. Het is dus niet

verwonderlijk dat Bourignon ook zelf al vrij snel tot de conclusie kwam dat zij in

Brabant of Vlaanderen niets meer kon uitrichten ter ere van God of voor het heil van de

christenen.100

Noordstrand als de door God aangewezen locatie

In 1667 besloot Bourignon haar zaak in Rijsel definitief te laten rusten. Zij ambieerde

het regentschap van het armenhuis niet langer nadat De Cort haar ervan had weten te

overtuigen dat haar roeping elders lag.101 Hij hield haar voor dat de aangewezen loca-

tie voor de te vormen gemeenschap van ware christenen niet in de Zuidelijke Neder-

landen gevonden moest worden maar in het veel noordelijker gelegen Sleeswijk-

Holstein, en wel op het eiland Noordstrand (Nordstrand). De Cort geloofde dat God dit

woeste en geïsoleerde oord gereserveerd had voor de door Bourignon te verzamelen

ware christenen. Daarmee kreeg het motief van de woestijn of de wildernis opnieuw

een geografische invulling.

De rol van Christiaan de Cort in de Noordstrandonderneming
Voor zijn kennismaking met Bourignon was De Cort als ‘Directeur van Noordstrand’

belast geweest met de zakelijke leiding van het bedijkingsproject op Noordstrand, dat

in de catastrofale stormvloed van 1634 grotendeels in zee verdwenen was. Meer dan

zesduizend eilandbewoners (zo’n zeventig procent van de bevolking) en circa vijftig-

duizend stuks vee waren daarbij verdronken.102 Voor de aanbesteding van het herstel

van de zwaar beschadigde en ten dele weggeslagen dijk had de toenmalige landsheer,

hertog Frederik III van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, contact gezocht met particuliere

ondernemers in de Republiek der Verenigde Nederlanden en met de Staten-Generaal.

Tot daadwerkelijke investeringen kwam het echter niet, waardoor de zee vrij spel hield

en de binnendijken verder in verval raakten.103 Wel kreeg de landmeter François

Symonsz. Indervelde uit Dordrecht in 1641 van Cornelis Musch, griffier van de Staten-

Generaal, opdracht om een kaart van het gebied te maken. Indervelde stelde ook een

plan op voor de herbedijking. Hij was bereid deze voor eigen rekening te nemen, toen

bleek dat Musch geen overeenstemming met de hertog kon bereiken over de voor-

waarden voor de inpoldering.104

Uiteindelijk was het Quirinus Indervelde, een zoon van François Indervelde, die

het plan voor de eerste herbedijking zou verwezenlijken. Samen met zijn broers Johan

en Nicolaes en drie andere hoofdparticipanten was hij bereid de bedijking van de
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eerste polder te financieren. De feitelijke werkzaamheden zouden moeten worden

verricht door ervaren dijkwerkers uit Brabant, die de strijd met de zee durfden aan te

binden.105 Deze arbeidskrachten waren overwegend katholiek, terwijl het eiland waar-

op zij moesten gaan werken en wonen sinds 1528 volledig luthers was. Indervelde en

zijn compagnons realiseerden zich dat er voor de nieuwkomers aparte kerkelijke voor-

zieningen gecreëerd zouden moeten worden. In de overeenkomst die zij in 1652 met de

hertog sloten, werd daarom bepaald dat op het eiland voortaan vrijheid van godsdienst

zou worden gegarandeerd voor rooms-katholieken en gereformeerden.106 In hetzelfde

contract werd ook vastgelegd dat Indervelde en zijn compagnons de ondergelopen

gronden van Noordstrand in erfelijk bezit kregen, met inbegrip van de hoge heerlijke

rechten. De contractanten organiseerden de hoge gerechts- en grondheerlijkheid

vervolgens als een soort vennootschap op aandelen, voor regeling van de herbedijkin-

gen en voor uitoefening van het bestuur en de rechtspraak. In 1654 kwam de inpolde-

ring van de naar de hertog vernoemde Frederikskoog gereed.107 De totale kosten

bedroegen 228.000 gulden, oftewel 360 gulden per hectare, wat voor die tijd een enor-

me som geld was.108

Dat Christiaan de Cort in 1654 bij de Noordstrandonderneming betrokken raakte,

was te danken aan zijn familierelatie met Quirinus Indervelde.109 Indervelde en zijn

medeparticipanten achtten heeroom Christiaan de aangewezen persoon om de rooms-

katholieke zielzorg op Noordstrand te organiseren. De Cort stelde daarop gelden ter

beschikking voor de aanstelling en bezoldiging van een priester en koster-school-

meester.110 Als tegemoetkoming in de kosten verkochten de hoofdparticipanten hem,

als overste van het Mechelse Oratoire, tegen zeer gunstige voorwaarden twaalf dema-

ten land en een vijfde deel van de tiendrechten van de reeds bedijkte en nog te bedijken
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gronden.111 Weldra bleken overstromingen echter extra investeringen noodzakelijk te

maken. De Cort, die niet onbemiddeld was en als oratoriaan over zijn eigen vermogen

mocht beschikken, droeg in 1656 zelf vierduizend gulden bij. Toen een van de eerste

hoofdparticipanten vervolgens zijn aandeel wilde verkopen, nam De Cort dit met geld

van zijn moeder en broers en zusters over. Zo kwam hij buiten zijn deel van de tiend-

rechten in het bezit van 150 hectare grond in de Frederikskoog en tweevijfde van de

aandelen.

Toen duidelijk werd dat de vier hoofdparticipanten niet over voldoende gelden

beschikten om nog een tweede inpoldering te financieren, werd De Cort gevraagd om

geld te fourneren en nieuwe investeerders te zoeken. Daartoe was hij bereid, misschien

wel vanwege het geldelijk gewin dat ten goede zou kunnen komen aan het Vlaamse

Oratoire, in het bijzonder aan het Mechelse huis, en aan zijn familie en vrienden. Ook

meer ideële, missionaire motieven kunnen een rol gespeeld hebben. Voor de oratoria-

nen zal immers het vooruitzicht van het herstel van de rooms-katholieke eredienst op

protestants grondgebied een aanlokkelijk perspectief zijn geweest.112 In 1656 benoem-

den de hoofdparticipanten De Cort voor een periode van veertien jaar tot ‘Directeur

van ’t Eiland Noortstrant in ’t Hertogdom Holstein’. De Cort kreeg hiermee namens

zijn congregatie de zakelijke leiding van de bedijking van het eiland in handen en een

volmacht om land op Noordstrand te verkopen en geld op te nemen.113 Mede dankzij

zijn inspanningen kon in 1657 de Maria-Elisabethkoog worden ingedijkt.114 Zes jaar

later, in 1663, kon zelfs een derde polder, de Trendermarschkoog, worden bedijkt.115

Voor de oratorianen liet De Cort op de zuidwesthoek van de Maria-Elisabethkoog een

Oratoire met huiskapel oprichten, het zogenaamde ‘Heerenhuys’. Tevens gaf hij

opdracht om een gebedshuis te bouwen op de dijk, daar waar de drie nieuw ingedijkte

polders samenkwamen. Zo verrees in 1662 op luthers grondgebied het, nu nog

bestaande, kerkje dat vernoemd is naar Theresia van Avila.116

De voor de bedijking benodigde gelden wist De Cort te verzamelen door meer dan

vijftig nieuwe investeerders voor de inpoldering van Noordstrand te interesseren.117

Hij maakte hiervoor gebruik van zijn eigen familie- en vriendennetwerk en van zijn

contacten in en buiten het Oratoire. Om de Franse jansenisten voor het project te

winnen, reisde hij zelfs naar Parijs.118 Potentiële belangstellenden hield hij onder ande-

re voor dat zij met hun investeringen een hoog rendement konden behalen (acht

procent). Tot de groep die gronden in de reeds bedijkte polders en aandelen in de heer-

lijkheid kochten, behoorden zowel leken als geestelijken: familieleden van De Cort,

zijn Mechelse confrères, verschillende andere huizen van het Oratoire, Margareta de

Vendeville (een van de weldoensters van het Mechelse huis), de apostolisch vicaris in de

Nederlandse Republiek, Johannes van Neercassel (zelf een oratoriaan), en bekende

Franse jansenisten als Antoine Arnauld, Pierre Nicole en Louis Gorin de Saint-

Amour.119 Laatstgenoemde was in 1661 door De Cort meegetroond naar Noordstrand in

de hoop de toekomstige Franse participanten te kunnen overtuigen van het belang van

de investeringen.

De aanvankelijke successen die De Cort als directeur van het bedijkingsproject wist

te boeken, getuigen niet alleen van een groot organisatie- en netwerktalent maar ook

van zijn ondernemingsdrang en enthousiasme. Tegelijkertijd verraden zij ook een

misschien wat al te optimistische en impulsieve aard. Uiteindelijk zou de hele onder-

neming De Cort volledig boven het hoofd groeien. Het is echter zeer de vraag of dat
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geheel en al op zijn conto moet worden geschreven. De voortgang van het bedijkings-

project was immers sterk afhankelijk van onberekenbare factoren (weersomstandighe-

den, overstromingen). Hierdoor bracht de onderneming grote financiële risico’s met

zich mee. Het is dus niet zo verwonderlijk dat De Cort in 1662 vanwege financiële

problemen zijn directeurschap besloot neer te leggen. Twee jaar later deed hij zijn

rechten op de tienden, landerijen en huizen op Noordstrand voor 76.700 gulden over

aan de proost van het Vlaamse Oratoire, Judocus van der Linden.120

Vervulling van een oude profetie
De kennismaking met Bourignon en het besef hier met een verkondigster van de

goddelijke waarheid te doen te hebben, deden De Cort in 1667 besluiten om de

verkoop van zijn tiendrechten en bezittingen op Noordstrand ongedaan te maken.

Dankzij zijn gesprekken met Bourignon was hij het eiland in een ander, profetisch,

licht gaan bezien. Als het einde der tijden nabij was en God, zoals Bourignon verkon-

digde, ergens op aarde een hoekje had gereserveerd als toevluchtsoord voor zijn vrien-

den, dan moest dat Noordstrand zijn. Op het moment dat hij tot dit inzicht kwam, zou

De Cort enthousiast zijn opgesprongen en geroepen hebben: ‘Je l’ay, moy, ce petit coin

que Dieu reservera: c’est l’Isle de Noortstrand.’121 Ongetwijfeld meende hij dat zijn

inspanningen voor de herbedijking van Noordstrand niet voor niets waren geweest als

hij daar ter plaatse met Bourignon een gemeenschap van ware christenen zou kunnen

vestigen.

Bourignon wist dat zij zou kunnen bijdragen aan De Corts eerherstel wanneer zij

op zijn plannen met Noordstrand zou ingaan. Omgekeerd was hij ook voor haar een

aantrekkelijke bondgenoot. Niet alleen geloofde hij onvoorwaardelijk in haar gezags-

aanspraken, maar hij vertegenwoordigde ook een bepaalde autoriteit. Bovendien, zo

hadden zijn eerdere successen met het bedijkingsproject uitgewezen, was hij daad-

krachtig en beschikte hij over een groot organisatietalent. Dit alles kan verklaren waar-

om Bourignon De Cort ondersteunde in zijn pogingen om weer aanspraak te maken

op zijn functie van ‘Directeur van Noordstrand’. Naar eigen zeggen maakte zij zelf de

minuut op van het rekest dat De Cort bij de Grote Raad van Mechelen indiende om de

verkoop van zijn belangen ongedaan te maken.122

Op 3 september 1667 wees de Grote Raad vonnis. Hierbij werd het verkoopcontract

geannuleerd op voorwaarde dat De Cort zijn schulden binnen een jaar en zes weken zou

aflossen.123 Hij was echter niet in staat om de koopsom terug te betalen en kon niets te

gelde maken omdat de oratorianen tot de totale schulddelging in bezit bleven van de

percelen op Noordstrand. Deze ondoorzichtige constructie zou later grote problemen

geven, toen Bourignon, als erfgenaam van De Cort, en het Mechelse Oratoire elkaars

aanspraken op Noordstrand betwistten. Problematisch was ook dat Bourignon in 1664

zelf vierduizend gulden in het bedijkingsproject investeerde, terwijl zij daarnaast geld

aan De Cort leende om de bouw van een dam te kunnen financieren.124 Hierdoor raak-

ten ook de financiële belangen van Bourignon en De Cort verstrengeld.
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Vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden

Het vooruitzicht om zelf op Noordstrand te gaan wonen, boezemde Bourignon

aanvankelijk grote angst in. De gedachte alleen al had haar geruime tijd met afschuw

vervuld. Maar in februari 1667 liet zij De Cort weten dat zij er toch wel iets voor begon

te voelen: ‘Je sente comme quelque inclination d’aller demeurer sur le lieu, ce que me

faisoit au passé horreur a penser.’125 Uiteindelijk zouden Bourignon en De Cort nog

datzelfde jaar besluiten om samen naar het eiland te vertrekken. Die beslissing zal

echter mede zijn ingegeven door de groeiende tegenstand die beiden van het Mechelse

Oratoire ondervonden.

De Cort verkeerde op gespannen voet met het Oratoire vanwege de schulden die hij

voor de bedijking van Noordstrand had gemaakt en vanwege zijn sympathie voor

Bourignon. In de ogen van de proost van het Vlaamse Oratoire, Judocus van der

Linden, was zij een dwaalgeest wier opvattingen in strijd waren met de leer van de

kerkvaders en concilies.126 Hij hield haar voor een gevaarlijk en hoogmoedig persoon,

die er ketterse gevoelens op na hield. Zo zou zij zich verwaardigd hebben zichzelf een

‘Heilige’ te noemen. Ook zou zij gezegd hebben dat zij getrouwde personen kende, die

‘arbeide[n] om het leven te winnen, die vreedsamige en oprechte luiden waren’ en daar-

om bij haar in hoger aanzien stonden dan ‘meenigte Religieusen sonder deugt, die de

volmaektheid gestelt hebben in het dragen van een kleet, of Godsdienstige belydenis,

blijvende sonder volmaektheid of boeten’.127 De proost zou hieruit hebben afgeleid dat

Bourignon de huwelijkse staat hoger achtte dan de maagdelijke. Mede hierom drong

hij er bij het vicariaat van Sint-Rombouts op aan om een onderzoek naar haar in te stel-

len.128

Voor Bourignon was het optreden van de proost reden om haar beklag te doen bij

de ‘Vicarius Generael van den overledenen Bisschop’ en bij andere raadsheren van het

Sint-Romboutskapittel.129 Zij wilde zichzelf voor de kerkelijke rechtbank verdedigen

omdat zij van ‘ketterij’ beschuldigd was. Coriache kon haar dit echter niet toestaan

zolang er bij het kapittel geen aanklacht tegen haar was ingediend. Wel had hij ‘buiten

het Gericht’ horen zeggen dat zij ‘gevoelens had, tegenstrijdig aan de H. Vaders en

Concilien’ en dat zij ‘den Houwelijken-staet meer achtede als de Maagdelijken’.

Hoezeer Bourignon er alleen al daarom op aandrong dat hij als ‘vader van de Kerk’ een

onderzoek naar haar instelde, de kans om zich ‘in ’t Recht’ te verdedigen kreeg zij niet.

Ook bij de wereldlijke overheid ving zij bot. De magistraat van Mechelen weigerde

haar zaak te onderzoeken omdat zij niet formeel in staat van beschuldiging was

gesteld.130 Om zichzelf op voorhand vrij te pleiten besloot Bourignon maar weer naar

het wapen van de notariële attesten te grijpen. Op haar verzoek verschenen De Cort en

diverse vrouwelijke religieuzen met wie zij in Mechelen bevriend was geraakt, in

februari 1667 voor notaris J. Horte om een getuigenis ten gunste van haar persoon af te

leggen.131 Of deze actie enige invloed gehad heeft op de door de proost ondernomen

stappen, is niet bekend. Tot een officiële aanklacht en een kerkrechtelijk onderzoek

kwam het in elk geval niet.

Vertrek naar Noordstrand moet Bourignon uiteindelijk ook een aanlokkelijker

perspectief hebben geleken dan terug te keren naar het inmiddels door Franse troepen

bezette Rijsel. Wat had zij daar bovendien nog te zoeken nu eerherstel na de toverijaf-

faire was uitgebleven en haar naaste familieleden allemaal overleden waren?132 Daarbij
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kwam dat zij dankzij het geld en de onroerende goederen in en buiten Rijsel die zij van

haar ouders had geërfd, genoeg financiële armslag had om een nieuw avontuur aan te

gaan. De huizen en landerijen die zij bezat, leverden alleen al een jaarinkomen van ten

minste elf- à twaalfhonderd gulden op.133 Ook De Cort kon over zijn eigen gelden

beschikken. Hij was in zijn hoedanigheid van pastoor van de parochie van Sint-Jan

echter nog wel formeel gebonden. Maar nu hij meende dat er op Noordstrand een

nieuwe bestemming voor hem in het verschiet lag, voelde hij zich blijkbaar niet langer

verplicht aan zijn parochianen en aan zijn ordegenoten. Zonder zijn superieuren over

het voorgenomen vertrek naar Noordstrand in te lichten verliet hij op 2 december 1667

samen met Bourignon Mechelen.134

Vanuit Mechelen wilden Bourignon en De Cort eerst naar Amsterdam reizen.135 De

Cort hoopte daar zijn financiële zaken met betrekking tot het bedijkingsproject te

kunnen afwikkelen. Daartoe diende hij zich in verbinding te stellen met zijn neef, de

Amsterdamse koopman Jan de Swaen, die in 1660 als zaakgelastigde van het Mechelse

Oratoire voor Noordstrand was aangesteld.136 Na een kort oponthoud in de Hollandse

metropool zou De Cort, zo was het plan, met Bourignon doorreizen naar Noordstrand.

Een tussenstop in de buiten het gezag van Rome staande Republiek der Verenigde

Nederlanden was ook voor Bourignon een aanlokkelijk vooruitzicht. Zij stelde zich ten

doel in het ‘ketterse’ Noorden een begin te maken met de publicatie van haar geschrif-

ten. Tijdens haar verblijf in Mechelen had zij verschillende stukken geconcipieerd die

daar al in manuscriptvorm gecirculeerd hadden. Toen zij in 1665 tijdelijk in Rijsel

verbleef, had zij nog een uitleg van Matteüs 24 en 25 geschreven.137 In Amsterdam

heerste vrijheid van drukpers en zou haar werk niet aan een censor te hoeven worden

voorgelegd alvorens het kon worden gedrukt en uitgegeven. Als eerste zou zij daar, zo

nam zij zich voor, ‘La lumière du monde’ laten drukken, het geschrift waarin haar

gesprekken met De Cort waren opgetekend.138

Bourignons publicitaire overwegingen zijn het beste bewijs dat het haar volkomen

ernst was met haar aanspraak op een religieuze spreekpositie.139 Daarvoor was in haar

geval niets minder nodig dan een breuk met de rooms-katholieke instituties en kaders.

In de buiten het gezag van Rome staande Noordelijke Nederlanden zou zij bevrijd zijn

van de bescherming en bevoogding van de katholieke geestelijkheid, maar stond zij

tevens voor de opgave haar publieke zending opnieuw vorm en inhoud te geven.
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Plattegrond van Amsterdam. In december 1667 betrok Antoinette Bourignon hier samen met Christiaan de Cort 
een huis, dat, zo beweerde Pierre Poiret later, ‘aan de Waterkant, in een seer ver af-gelegen plaats’ gelegen was.
Dat laatste was niet helemaal waar. De woning lag namelijk in de Haarlemmer Houttuinen (zie het omcirkelde
gebied) en maakte deel uit van een huizenblok dat aan enige pakhuizen grensde ( foto: UBU, uit Joan Blaeu,
Toonneel der Steeden van de Vereenighde Nederlanden, 1649).
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hoofdstuk 3 Naar een publieke zending
Amsterdam, 1667-1671

[...] dat ik in ’t binnenste van mijne ziel gevoel, dat de tijd is gekomen om nu te spreken,

en niet meer te swijgen.

Antoinette Bourignon, Licht schijnende in de Duysternissen II

brief 5 (3-3-1668), p. 46.

In december 1667 arriveerde Antoinette Bourignon met een koffer vol paperassen,

devotieprentjes, relieken en andere kostbaarheden in Amsterdam1 – een stad die

oneindig veel meer inwoners telde dan Mechelen en die vanwege haar economische en

culturele zuigkracht een bijzonder aantrekkelijke vestigingsplaats was voor tal van

nieuwkomers.2 Bourignon en haar metgezel Christiaan de Cort dachten echter alleen

maar aan een tijdelijk verblijf. Zodra het voorjaar zou zijn aangebroken en de reis over-

zee hervat kon worden, zouden zij, zo was het plan, doorreizen naar Noordstrand.3

Daar wilde Bourignon haar gemeenschap van ‘ware christenen’ vestigen, ‘pour y vivre

à la façon des Chrétiens en la primitive Eglise’.4 Al spoedig na aankomst in Amsterdam

bleek echter dat de plannen voor Noordstrand moesten worden opgeschort. Voor

Bourignon betekende dit een onvoorziene verlenging van haar verblijf in de Holland-

se metropool. Uiteindelijk zou zij tot juli 1671 in Amsterdam blijven zitten. Toen

besloot zij alsnog naar Noordstrand af te reizen.

Het meer dan drie jaar durende Amsterdamse intermezzo moet voor Bourignons

geestelijke ontwikkeling van veel grotere betekenis zijn geweest dan tot nu toe

gedacht is. Haar zelfbeeld, religieuze roeping en perceptie van de werkelijkheid waren

ontkiemd en gevormd in een omgeving met een onmiskenbaar rooms-katholieke

signatuur. In Amsterdam werd zij echter geconfronteerd met een samenleving waarin

verschillende confessionele groeperingen naast elkaar functioneerden, en de stedelijke

en sacrale gemeenschap niet langer samenvielen. Hier ook werd zij al aan het begin

van het jaar 1668 door de mystieke chiliast Petrus Serrarius als een ‘goddelijk licht’

ontdekt. Dat bracht haar leven in een stroomversnelling. Want dankzij Serrarius kwam

zij in contact met vertegenwoordigers van andere confessies, met geestverwanten en

met andersdenkenden. Het ging om

persoonen, van alle soorten van plaatsen, belydinge van Gods-diensten, van

gevoelens, van Gereformeerde, Luthrianen, Weder-Doopers, Socinianen en andere

Gods-geleerde, Wijsgeeren, Rabbinen, inbeeldelijke fantastique, Propheten en

Prophetesse, en van alle slag van ervaren, en in alle konsten en kennissen wel

afgerechte menschen.5

Ook kwam Bourignon tijdens haar verblijf in Amsterdam in contact met vertegen-

woordigers van het collegiantisme, een in de jaren twintig van de zeventiende eeuw

ontstane stroming die het ‘Algemeen Christendom’ aanhing zonder dit met een belij-
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denis of kerk te verbinden.6 Waarover sprak Bourignon met al deze personen? En wat

voor consequenties hadden die gesprekken voor haar geestelijke ontwikkeling en voor

de precisering van haar zending?

Het Amsterdamse intermezzo was voor Bourignon nog om een andere reden een

ingrijpende periode. In november 1669 overleed De Cort. Daarmee kwam Bourignon

voor de vraag te staan of zij, nu hij er niet meer was, moest blijven vasthouden aan het

ideaal van een gemeenschap van ware christenen op ‘zijn’ eiland. Waarom het tot 1671

duurde voordat zij de knoop doorhakte en in juni van dat jaar alsnog besloot om

Amsterdam te verruilen voor Noordstrand, zal in het laatste deel van dit hoofdstuk

duidelijk worden.

Op zichzelf aangewezen

In afwachting van de lente betrokken Bourignon en De Cort een huisje aan de uiterste

rand van de stad. Aan haar oude biechtvader in Rijsel, Nicolas Lambert, schreef Bouri-

gnon dat het huis gelegen was ‘achter eenige Pak-huizen, op een plaets daer ses

verscheide Huisingen waren’.7 Op grond van deze omschrijving meende Van der Does

de woning in een hofje aan de Prinsengracht bij de Prinsenstraat te moeten lokalise-

ren.8 Dat is echter niet juist. Het huis lag, zo blijkt uit het getuigenis van een van

Bourignons Amsterdamse volgelingen, in de Houttuinen bij de Haarlemmer Poort.9

Aan de hand van een briefadressering heb ik het precieze adres kunnen achterhalen:

‘achter jan jbens ganck in No 4 op t drooghback’.10 Het door Bourignon gehuurde huis

lag dus achter de Jan Ibensgang en grensde aan de rivier de Droogbak. Het ging om een

tussenwoning met souterrain. Het vertrek op de begane grond nam Bourignon in

gebruik als werk-, slaap- en zitkamer. Boven deze ruimte was een bedstee aangebracht.

Daar sliep De Cort.11

De Mechelse oratorianen, ongetwijfeld door hun zaakgelastigde Jan de Swaen op de

hoogte gesteld van De Corts handel en wandel in Amsterdam, waren ontzet.12 Zij namen

het hun ordegenoot hoogst kwalijk dat hij zijn parochie te Mechelen in de steek had gela-

ten om er met Bourignon vandoor te gaan. Tot overmaat van ramp bleek hij nu zelfs met

haar onder één dak te wonen.13 Op alle mogelijke manieren probeerden zij de ‘afvallige’

te overreden om naar Mechelen terug te keren.14 Zelfs Johannes van Neercassel, de

apostolisch vicaris in de Hollandse Zending, bemoeide zich met de zaak.15 Van Neercas-

sel was een ordegenoot van De Cort en had zelf grote sommen geld geïnvesteerd in de

bedijking van Noordstrand. Naar Bourignons zeggen had hij een persoonlijk onder-

houd met De Cort in Amsterdam. Bij die gelegenheid zou ‘de bisschop van Holland’,

zoals Bourignon hem betitelde, De Cort van drankzucht, ontuchtig samenwonen en ket-

terij beschuldigd hebben.16 Zeker is dat Van Neercassel twijfelde aan de integriteit van

De Cort omdat deze in de hoedanigheid van ‘directeur van Noordstrand’ zijn betalings-

verplichtingen niet nakwam.17 De tussenkomst van de apostolisch vicaris baatte de

Mechelse oratorianen echter niet. Bourignon, die zich ver boven alle geestelijke auto-

riteiten verheven voelde, nam De Cort tegenover zijn ordegenoten in bescherming en

zou de oratorianen in 1669 zelfs openlijk van repliek dienen.18

In juli 1668 scheidden de wegen van Bourignon en De Cort zich. Zij bleef in

Amsterdam, terwijl hij naar Noordstrand vertrok. De benodigde gelden om de Mechel-
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se oratorianen uit te kopen had hij nog niet binnen weten te halen. Toch hoopte hij als

‘directeur van Noordstrand’ bezit te kunnen nemen van zijn goederen op het eiland.

Hendrik Schoof, een Latijnse taalmeester met wie Bourignon en hij tijdens hun eerste

maanden in Amsterdam bevriend waren geraakt, zou hem vergezellen.19 Bourignon

zou pas volgen, zo was het plan, wanneer De Cort ter plaatse orde op zaken gesteld

had. In de tussentijd zou zij proberen om, zonder daarvoor naar Rijsel terug te keren,

tot een financieel akkoord te komen met de beheerders van het gasthuis Notre-Dame des

Sept Douleurs.20 Om vrijelijk over haar goederen te kunnen beschikken was het wel zaak

dat de Franse koning, die na de inname van Rijsel overal beslag op had laten leggen, de

confiscaties zo snel mogelijk ophief.21 Tevens zou zij zich inspannen om haar in de

Zuidelijke Nederlanden geschreven stukken in Amsterdam te laten drukken.22 Daarna

zou niets haar nog langer in Holland kunnen vasthouden.

De financieringsproblemen rond de bedijking op Noordstrand bleken echter van

dien aard te zijn dat Bourignon haar vertrek moest uitstellen. De Cort kon niet aan zijn

betalingsverplichtingen voldoen, waarna de hoofdparticipanten hem niet langer als

directeur wilden erkennen.23 Daarop besloot De Cort al zijn kaarten op een nieuwe

inpoldering te zetten, in de hoop een deel van zijn schulden te kunnen saneren. De

landsheer van Noordstrand, hertog Christiaan Albrecht van Sleeswijk-Holstein-

Gottorp, wist hij voor zijn nieuwe bedijkingsvoorstel te winnen. In januari 1669 kreeg

De Cort van hem een vrijgeleide, waarna hij terugkeerde naar Amsterdam. Daar

vervoegde hij zich weer bij Bourignon. In de Hollandse metropool hoopte De Cort

nieuwe gegadigden voor de financiering van zijn plannen te vinden. Hij had echter

buiten de Franse hoofdparticipanten gerekend.

De Franse hoofdparticipanten zagen niets in de plannen van De Cort omdat zij
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vreesden dat zijn schuldenlast alleen maar verder zou oplopen. Louis Gorin de Saint-

Amour, ‘directeur des participants de la compagnie Françoise’, schijnt degene te zijn

geweest die De Cort daarom wegens insolventie in gijzeling aanbeval.24 Gorin was een

van de Franse participanten die in 1661 en 1662 via De Cort vijf kavels en 1/12 land op

Noordstrand had gekocht, waarvoor hij in totaal 40.000 gulden had betaald. Via de

Mechelse oratoriaan Jacobus van der Meulen kocht hij daarna nog eens voor 11.000

gulden land. De Cort verpachtte de landerijen van Gorin tegen een bedrag van acht

procent van de verkoopprijs, maar zou nooit enige gelden hebben afgedragen. In 1668

was hij Gorin naar het schijnt alleen al aan achterstallige pacht en rente 8000 gulden

schuldig.25 Om De Cort in gijzeling te kunnen stellen, spanden de hoofdparticipanten

een valstrik. Op 12 maart 1669 lieten zij hem naar een aandeelhoudersvergadering ten

huize van Jan de Swaen aan het Singel komen. Toen hij na afloop van deze bijeenkomst

buiten kwam, werd hij voor de deur van het huis gearresteerd en door twee ‘dieffley-

ders’ afgevoerd naar het cellenblok onder het stadhuis op de Dam.26

De Corts gevangenschap doorkruiste Bourignons eigen plannen. Misschien was

dat ook wel de reden dat zij zich, meer nog dan hij, realiseerde dat in deze situatie actie

geboden was. Niet alleen zou zijn detentie zo snel mogelijk moeten worden opgeheven

maar ook zouden zijn belangen op Noordstrand veiliggesteld moeten worden. Voor

dat doel diende alles te wijken. Zelfs de publicatie van ‘La lumière du monde’ had niet

langer Bourignons hoogste prioriteit.27

Verschuiving van prioriteiten
Uit de briefwisseling tussen De Cort en Bourignon blijkt dat zij, nu hij gevangen zat,

voortvarend de leiding nam.28 Zij liet proviand bij hem bezorgen, bemoedigde hem als

een ‘moeder’ en liet hem weten dat zij de volmaaktheid van zijn ziel meer liefhad dan

zevenduizend Noordstrandeilanden. Waar nodig voorzag zij hem van praktische

adviezen en hielp zij hem bij de opstelling van verzoekschriften en de correspondentie

met de belanghebbenden in het bedijkingsproject.29 Tegelijkertijd deed Bourignon

ook zelf alle mogelijke moeite om De Cort te verdedigen tegenover de verschillende

partijen die bij de affaire betrokken waren. Onverschrokken en zelfbewust bond zij

met hen de strijd aan. Haar profetisch zelfbesef maakte ongetwijfeld dat zij God, en

dus het recht, aan haar zijde wist.

In een zeer lang epistel, dat zij voor de gelegenheid liet drukken, richtte Bourignon

zich op 25 april 1669 tot De Corts superieuren in Mechelen.30 Die hadden hem voor de

voeten geworpen dat hij zijn parochie nooit had mogen verlaten om met haar naar een

vreemd land te gaan. Maar, zo repliceerde Bourignon, hoe had hij kunnen terugkeren?

Hij had immers voortdurend ruzie met zijn ordegenoten over Noordstrand en hij

werd door hen niet serieus genomen. Zij noemden hem een dwaas, hoonden hem

wegens zijn dromen en vervloekten het eiland, dat zij een ‘Pais [pays] de Merde’ noem-

den. Bourignon had hen dat tijdens haar verblijf in Mechelen zelf horen zeggen. Maar

betoonden deze zogenaamde goddelijke dienaren en geestelijke leidsmannen zich niet

nog onmenselijker en ontrouwer dan de, niet-christelijke, Turken en barbaren? Zij

schenen immers niet bereid te zijn hun gevangengenomen ordegenoot uit zijn ellen-

dige situatie te verlossen. In Bourignons optiek gaven de oratorianen hiermee blijk van

een ronduit onchristelijke handelwijze.

Met een scherp gevoel voor de belangen die op het spel stonden, richtte Bourignon
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zich vervolgens tot de meest invloedrijke investeerders in het bedijkingsproject. Zo

verdedigde zij De Cort achtereenvolgens tegenover Antoine Arnauld31, geestelijk leider

van Port-Royal, tegenover de Franse ambassadeur Simon-Nicolas Arnauld de Pompon-

ne32, tegenover de Antwerpse koopman Leonard van Muggenhoven33 en tegenover

Margareta de Vendeville34, begunstigster van het Mechelse Oratoire. Vervolgens

probeerde zij ook Hans Bontemantel, de voorzitter van de Amsterdamse schepenbank,

te overtuigen van De Corts onschuld door hem voor te houden wat de ‘ware’ reden van

diens gevangenneming was. In de optiek van een aantal godsvruchtige katholieken

zou hij zich van de rooms-katholieke kerk hebben afgekeerd en in ‘ketterij’ zijn verval-

len.35 De beschuldiging dat hij zijn schulden niet kon inlossen, was alleen maar een

voorwendsel geweest omdat in Amsterdam iemand nu eenmaal niet op religieuze

gronden opgepakt kon worden. Bourignon ging nog een stap verder door haar brieven

aan het Mechelse Oratoire en aan Arnauld ook te laten drukken, tezamen met diverse

officiële documenten die moesten bewijzen dat De Cort in zijn recht stond.36 Zo wilde

zij in bredere kring openlijk aandacht vragen voor zijn zaak. Het geheel werd in 1669

in eigen beheer uitgegeven onder de apologetische titel L’innocence reconuë, et la verité

découverte, Par Anthoinette Bourignon. Pour la justification de Mr. Christian de Cort, en opge-

dragen aan de burgemeesters, schepenen en raadsleden van de stad Amsterdam.

Pas op 31 augustus 1669, na bijna zes maanden gevangen te hebben gezeten, werd

De Cort op vrije voeten gesteld. Zijn onverwachte vrijlating was naar zijn zeggen ‘een

wonder’.37 Alle inspanningen van Bourignon ten spijt was de Amsterdamse overheid

maandenlang onvermurwbaar gebleven. Ook de door de hertog van Sleeswijk-

Holstein-Gottorp bij de raad van Amsterdam ingediende bezwaren tegen de gevan-

genneming van De Cort leidden aanvankelijk tot niets. In een schrijven van 28 mei

1669 verzocht Christiaan Albrecht, onder wiens jurisdictie Noordstrand viel, nogmaals

de ‘schimfliche harte Incarceration’ op te heffen, opdat de zaak verder via het hofge-

recht van Gottorp kon worden afgehandeld.38 Maar zijn verzoek bleef zonder resul-

taat. Ten einde raad besloot Bourignon in juli 1669 alle verdere actie te staken en de

zaak, zoals dat heette, geheel en al in Gods hand te leggen.39

Wat uiteindelijk de doorslag gegeven schijnt te hebben, was een door Leonard van

Muggenhoven afgelegde verklaring dat hij voor zichzelf en zijn kinderen afzag van

zijn vorderingen.40 Omdat de Amsterdamse burgemeesters er abusievelijk van uit

moeten zijn gegaan dat deze ene toezegging voor alle crediteuren gold, besloten zij de

schuldenaar te laten gaan.41

Universeel erfgenaam van Christiaan de Cort
Na de vrijlating van De Cort scheidden de wegen van Bourignon en de Mechelse

priester zich opnieuw, maar nu definitief. De Cort verliet op 1 september 1669 in alle

vroegte Amsterdam om terug te keren naar Sleeswijk.42 Hier werd hij door tussen-

komst van de hertog weer tot directeur van de inpolderingen op Noordstrand

benoemd. Vervolgens reisde hij door naar het eiland, in de hoop toch bezit te kunnen

nemen van zijn goederen en met de hoofdparticipanten en gevolmachtigden tot een

vergelijk te kunnen komen.43 Bourignon gaf er de voorkeur aan om in Amsterdam de

verdere ontwikkelingen af te wachten. Zij liet De Cort weten dat zij pas naar Noord-

strand zou overkomen als God haar daartoe een teken gaf.44 Zover kwam het echter

niet.
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Kort na zijn aankomst op Noordstrand overleed De Cort. Hij stierf in het

‘Heerenhuys’ in de nacht van 3 op 4 november 1669.45 De doodsoorzaak was niet, zoals

Bourignon later suggereerde, vergiftiging door een van zijn vijanden, maar een beroer-

te.46 Zijn stoffelijk overschot werd overeenkomstig zijn laatste wens op Noordstrand

begraven in het Sint-Theresiakerkje, dat in 1662 op zijn initiatief was gebouwd.47 In de

kroniek van het Mechelse Oratoire kon wellicht daarom worden vermeld dat De Cort

zich kort voor zijn dood van Bourignon had afgewend en zich weer tot de moederkerk

had bekeerd. In Bourignons visie op de katholieke kerk, die De Cort zal hebben gedeeld,

had hij de moederkerk echter nooit verlaten.48 Zij had hem in september 1669 zelfs nog

geadviseerd om ‘voor eenigen tijd [...] de Pastory’ op Noordstrand te bedienen. Dat was

ook ‘om te toonen’ dat hij ‘geen Ketter’ geworden was.49

In december 1669 werd het testament van De Cort, dat hij een jaar eerder op

Noordstrand had opgemaakt, geopend.50 Universeel erfgenaam bleek Antoinette

Bourignon te zijn.51 Zij besloot de erfenis te aanvaarden, ondanks de hoge schulden

waarmee de boedel belast was.52 Daarmee haalde zij zich de woede van de Mechelse

oratorianen op de hals, die de wilsbeschikking van hun ordegenoot onwettig achtten.

De oratorianen meenden dat alleen zij, krachtens hun schuldeis van 76.700 gulden,

aanspraak konden maken op de eigendomsrechten op het land en de goederen op

Noordstrand. Bourignon weigerde echter toe te geven. Zowel op papier als in de

rechtszaal bond zij de strijd aan met de Mechelse oratorianen. Ondertussen probeerde

zij zelf tot een vergelijk te komen met de Franse participanten.53 Een directe verwe-

zenlijking van de utopie op Noordstrand lag daardoor vooralsnog niet in het verschiet,

maar de hoop daarop kon wel levend worden gehouden zolang het conflict met de

oratorianen nog niet beslecht was.

Kennismaking met Petrus Serrarius

De problemen rond de afwikkeling van de erfenis van De Cort betekenden opnieuw

een onverwachte verlenging van Bourignons verblijf in Amsterdam. In deze vrijstad

waar zich vele geestverwanten bevonden, had zij inmiddels in geestelijk opzicht een

nieuw thuis gevonden. Bovendien had zij zich hier al in 1668 toegang weten te

verschaffen tot de drukpers, hetgeen voor haarzelf verstrekkende gevolgen had.

Bekende en onbekende mensen wensten nader met haar van gedachten te wisselen en

zochten haar op. Haar roem reikte binnen de kortste keren zelfs over de grenzen van

de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dat laatste was vooral te danken aan de

ontdekking van Bourignons werk en persoon door de in Amsterdam woonachtige

theoloog en gewezen predikant Petrus Serrarius (Pierre Serrurier), die in Bourignon

een geestverwant meende te hebben gevonden.54

Hoe Serrarius Bourignon op het spoor gekomen was, is te lezen in de brief die zij

hem op 21 juni 1668 schreef.55 Bourignon refereerde in dit schrijven aan hun eerste

ontmoeting, een maand of twee na haar aankomst in de stad. Zij was toen zo ernstig

ziek dat consultatie van een geneesheer noodzakelijk was. Deze informeerde naar haar

zeggen zijn vriend Serrarius over de door hem bezochte patiënte. Serrarius, zelf auteur

en vertaler van diverse mystieke en chiliastische werken, zocht Bourignon direct op.56

Hij raakte bij deze gelegenheid zo onder de indruk van dit in zijn ogen ‘levendig Evan-
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gelie’ dat hij terstond besloot zijn connecties in het internationale circuit van mystieke

spiritualisten en chiliasten over haar in te lichten. Tot ‘in Duitsland, Engeland, en

Palestina’ bracht hij zijn vrienden op de hoogte van het bestaan van deze ‘Godvreesen-

de Dochter’.57 Dankzij zijn publiciteitscampagne zou zij, zo hield Bourignon hem

voor, tegen haar bedoelingen in overal bekend zijn geworden.

Totstandkoming van het contact
Wie was die niet bij name genoemde ‘Medicijn meester’, die Bourignon thuis bezocht

had en Serrarius over haar geïnformeerd zou hebben? Uitgaande van de door

Bourignon verstrekte gegevens moet hij een eigen praktijk hebben gehad, in de buurt

van de Haarlemmer Poort hebben gewoond, met Serrarius bevriend zijn geweest en

belangstelling hebben gehad voor het godsdienstig gedachtegoed van een figuur als

Bourignon.58 Er is maar één iemand die aan dit signalement voldoet: Galenus

Abrahamsz. de Haan, med. dr., leraar van de Vlaamse-doopsgezinde gemeente ‘Bij ’t

Lam’, woonachtig op de Keizersgracht bij de Brouwersgracht en een goede vriend van

Serrarius.59 Galenus Abrahamsz. stond bekend om zijn belangstelling voor mystieke en

chiliastische lectuur en speelde een prominente rol in het Amsterdamse collegianten-

milieu. Daar had hij naar alle waarschijnlijkheid Serrarius leren kennen. Deze sprong

voor Galenus Abrahamsz. in de bres toen de doopsgezinde leraar in 1657 in een intern

conflict verzeild raakte met de conservatieve vleugel van zijn gemeente. Die botsing

zou uiteindelijk uitlopen op de scheuring in 1664 tussen de ‘Galenisten’ of ‘Lamisten’

en de ‘Zonisten’.60 Serrarius diende in 1659 de behoudende doopsgezinden van repliek

door een traktaat te publiceren waarmee hij een einde aan alle ruzies wilde maken, niet

alleen in de doopsgezinde gemeente maar ook onder de christenen in het algemeen.61

Bij Poiret, die het verhaal van Serrarius’ ‘ontdekking’ van Bourignon later opnam

in zijn biografie over haar, is nog een ander gegeven te vinden, dat eveneens in de rich-
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ting van Galenus Abrahamsz. wijst. Volgens Poiret zou de betreffende geneesheer die

Bourignon bezocht, een kennis van De Cort zijn geweest.62 Uit brieven die De Cort

tijdens zijn gevangenschap in 1669 aan Bourignon schreef, blijkt dat er één Amster-

damse geneesheer was die hij persoonlijk kende en in wie hij een groot vertrouwen

had: Galenus Abrahamsz. De Cort stelde Bourignon zelfs voor om zich bij een eventu-

ele vrijlating op borgtocht in diens huis te laten opnemen, zodat hij zich door Galenus

Abrahamsz. kon laten behandelen.63

De goede betrekkingen tussen Bourignon en Serrarius waren slechts van korte

duur. Serrarius herzag nog in 1668 zijn oordeel over Bourignon, toen hem duidelijk

was geworden dat er tussen hen op diverse punten fundamentele verschillen van

inzicht bestonden. Bourignon liet zijn kritiek op haar persoon en werk niet onbeant-

woord en schreef hem in juni 1668 een lange brief. Dit schrijven, waarin zij en passant

verslag deed van haar eerste kennismaking met Serrarius, droeg een uitgesproken

polemisch karakter. Dat zou kunnen verklaren waarom zijn persoon zelfs in het door

haar beschreven ‘ontdekkingsverhaal’ als negatief contrapunt fungeerde:

Ik heb twee maenden of daer on trent in dese Sadt [sic] geweest sonder my

bekent te maken [...] En wanneeer [sic] gy my voorgestelt hebt eenige meer

Persoonen tot my te brengen, soo heb ik u daer in tegen gegaen, en gebeden

sulks niet te doen; maer verwonnen door de betuigingen die gy my deed, van dat

mijn by-zijn en ommegank tot haer voordeel souden wesen, soo heb ik niet

durven weigeren.64

Door Serrarius de actieve rol toe te bedelen en zichzelf de passieve, maakte Bourignon

hem verantwoordelijk voor de verstoring van haar rust. Op die manier onderstreepte

zij indirect haar authenticiteit. Zij zou als instrument van God nooit de publiciteit

gezocht hebben. Maar gelet op de al in 1668 door Bourignon en De Cort ondernomen

publicitaire activiteiten lijkt enige scepsis hier op zijn plaats.65 Verzweeg zij misschien

haar eigen aandeel of ging zij wat al te gemakkelijk voorbij aan de rol van De Cort?

In haar terugblik op hun eerste ontmoeting liet Bourignon buiten beschouwing

waarom de geneesheer die haar bezocht, zijn vriend over haar informeerde. Wat maak-

te haar zo interessant dat Serrarius haar direct wilde opzoeken? Poiret schrijft in zijn

versie van het verhaal dat Serrarius Bourignon ‘kende’.66 Hieruit zou kunnen worden

afgeleid dat hij, en mogelijk gold dat ook voor Galenus Abrahamsz., al iets van haar

had gelezen voordat hij haar in levenden lijve ontmoette. Als dat inderdaad het geval

was, dan had Bourignon zelf de voorwaarde gecreëerd om ontdekt te kunnen worden!

In dat geval zal De Cort degene zijn geweest die het geschrift naar buiten had gebracht.

De vraag is met welk geschrift Bourignon in 1668 de aandacht kan hebben getrok-

ken van Serrarius. Volgens Poiret was De l’état du monde et des jugemens divins Bourignons

eerste geschrift dat in druk verscheen.67 Het betreft een brief aan Nicolas Lambert, de

Rijselse pastoor die eertijds haar biechtvader was geweest. Dit schrijven dateert van 3

maart 1668 en kan dus op zijn vroegst in maart van dat jaar gepubliceerd zijn. Twee

dagen later liet Bourignon aan diezelfde Lambert weten dat hij zijn brieven voor haar

het beste kon adresseren aan ‘Monsr. Ser[r]arius demeurant chez son frere Louijs Serru-

rier en Amsterdam qui est lamy de Gabriel le febvre vostre parochien’.68 Hieruit kan

worden afgeleid dat het eerste contact met Serrarius vóór 5 maart 1668 moet zijn
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gelegd. Dat stemt overeen met Bourignons mededeling dat zij twee maanden na haar

aankomst in Amsterdam een dokter nodig had. Een eerste traktaatje van Bourignons

hand zou dan dus al in januari of februari 1668 in Amsterdam gecirculeerd moeten

hebben. Was er dan misschien voor de uitgave van De l’etat du monde et des jugemens divins

al een ander geschrift van Bourignons hand in omloop? Een aanwijzing dat dit inder-

daad het geval was, is te vinden in Serrarius’ correspondentie.

Serrarius kwam in een brief aan Bourignon van 15 april 1668 terug op het eerste

‘écrit’ van haar hand dat hij gelezen had. Hij prijst dit geschrift omdat zij daarin de

lezer aanraadt:

de tenir pour suspect tout ce que vous nous dites de la part de Dieu, ‘en cas que

remarquions, soit en vostre vie, moeurs et actions, soit en vostre doctrine, aucune

chose qui ne soit conforme à la vie de nostre Seigneur ou à la doctrine de son

Evangile’.69

Serrarius moet hier doelen op een passage uit een brief van Bourignon aan Coriache uit

1664 waarin zij schrijft:

Tenez donc pour suspect tout ce que je vous dit de la part de Dieu, en cas que

remarquez que ma vie, mes moeurs, et actions ne soient toutes conformes à celles

de Jesus Christ, et que ma doctrine ne soit entièrement semblable à la Sainte Ecri-

ture.70

De betreffende brief is, zonder vermelding van de naam van de adressaat, opgenomen

in het in 1669 gepubliceerde eerste deel van La lumiere née en tenebres. Een aanwijzing

dat het hier om een stuk gaat dat Bourignon al eerder geschreven had, is te vinden in

het tweede deel van La lumiere née en tenebres, waar zij in een brief van 1 mei 1668 naar

de betreffende verhandeling verwijst. Zij betitelt deze zelf als haar kleine traktaatje

waarin zij de wijze waarop de ziel met God spreekt, heeft beschreven.71 Misschien had

De Cort nog voordat het eerste stuk van Bourignons hand in druk verscheen, een

afschrift van het genoemde traktaatje in kleine kring doen rondgaan. Indien dat inder-

daad het geval was, dan kan het stuk Serrarius al onder ogen zijn gekomen voordat hij

Bourignon aan het begin van het jaar 1668 persoonlijk ontmoette.

Uit de anonimiteit
Bourignons geschriften en uitspraken sterkten Serrarius aanvankelijk in zijn eigen

opvattingen over het einde der tijden en de verwachte wederkomst van Christus:

Et ce qui m’a encore rejouï en vous, c’est que ça et là en vos écrits et paroles vous

nous annoncez l’approche de nostre Seigneur et la restitution de toutes choses

estre à la main, et que mesme les derniers fleaux [...] sont déjà commencés pour ne

cesser jusques à ce que Dieu ait executé son jugement sur ce monde présent, pour

en establir un autre en la place.72

Zijn vreugde over de kennismaking met Bourignon was zo groot dat hij met de vrouw

uit Lucas 15,8-9 uitriep: ‘Verblijdt u met mij, want ik heb de schelling gevonden, die ik
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verloren had’. Vóórdat de laatste gerichten voltrokken werden, zou Bourignon, zo

meende hij, vele zielen weten te redden, net zoals Abigaïl, de vrouw van Nabal, door

haar tussenkomst diens huis voor de ondergang had weten te behoeden (1 S 25,1-35).73

Haar leven, haar woorden en haar geschriften zouden dienen om ‘heel de Christenheid

te verlichten’.74 Geen wonder dat Serrarius niet wist hoe snel hij zijn vrienden op de

hoogte moest brengen van Bourignons bestaan. Tot degenen die hij in maart en april

1668 informeerde, behoorden de op dat moment in Amsterdam wonende theoloog en

pedagoog Jan Amos Komenský (Comenius), de Middelburgse predikant Jean de

Labadie, John Dury, predikant in de Palts, en de Engelse geleerde Robert Boyle.75 Naar

alle waarschijnlijkheid behoorde ook de Brandenburgse diplomaat Johann Friedrich

Schlezer tot de kring die Serrarius deelgenoot maakte van zijn vreugde.76 Diens lof-

zang op Bourignon deed de genoemde vrienden besluiten om zelf contact te zoeken

met de ‘Vlaamsche dochter’ die ‘soo hoog van Goddelijke dingen sprak’.77

Hoewel Serrarius’ enthousiasme slechts van korte duur zou zijn, kreeg Bourignons

publieke zending dankzij hem een krachtige impuls. Zijn intermediaire rol bood haar

nieuwe mogelijkheden om zich aan de wereld kenbaar te maken. Met de haar door

God opgedragen taak de ware christenen te redden, kon nu daadwerkelijk een begin

worden gemaakt.

Discussies met geestverwanten en andersdenkenden

Als er in haar tijd nog ware christenen te vinden waren, dan moesten zij in ieder geval

het rooms-katholieke geloof zijn toegedaan, zo meende Bourignon voor haar vertrek

naar het noorden. Allen die buiten de kerk van Rome stonden beschouwde zij eenvou-

digweg als ketters, met wie zij liever niets van doen wilde hebben. Zij had voor haar

komst naar Amsterdam, beweerde zij, ook nooit enige omgang gehad met niet-katho-

lieken.

Car avant que je fusse venue en l’an 1667, en la Hollande, je n’avois jamais conver-

sé avec nulles personnes autres que celles qu’on appelle Catholiques, ni esté en

païs hors de l’obeïssance de Rome: & mesme j’avois beaucoup d’aversion de venir

en la Hollande, à cause qu’on m’avoir donne dés mon enfance une fort mauvaise

impression des heretiques, comme on appelle là tous ceux qui sont hors de l’Egli-

se Romaine; & on enseigne aux enfans, qu’il vaut mieux de converser avec un

Diable qu’avec un Lutherien, Calviniste, ou autres.78

Haar intrede in de multiconfessionele samenleving van het zeventiende-eeuwse

Amsterdam bracht in dat opzicht een belangrijke kentering teweeg. Daar werd

Bourignon voor het eerst van haar leven geconfronteerd met een verdeeld corpus christi-

anum.

Religieuze pluriformiteit
De Republiek der Verenigde Nederlanden nam dankzij de coëxistentie van verschillen-

de geloofsrichtingen en dissidente religieuze bewegingen een unieke plaats in het

Europa van de zeventiende eeuw in.79 De stad Amsterdam, waar zich dankzij de tole-
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rante godsdienstpolitiek van de magistraat en de mogelijkheden om vrijelijk geschrif-

ten te laten drukken ook vele dissidenten uit het buitenland vestigden, telde in de

tweede helft van de zeventiende eeuw de grootste concentratie van kerkgenootschap-

pen en dissidente religieuze groeperingen. Naast calvinisten, remonstranten, luthera-

nen, doopsgezinden, katholieken en joden verbleven hier ook quakers, brownisten,

collegianten, socinianen en andere religieuze dissidenten. Het open godsdienstige

klimaat oefende tevens grote aantrekkingskracht uit op figuren die zichzelf als godde-

lijke profeten afficheerden. Nog op 7 oktober 1667, dus kort voordat Bourignon arri-

veerde, had het Amsterdams gerecht ene Sabbatij Raphaël uit de stad verbannen, die

verklaard zou hebben ‘een profeet Gods’ te zijn, die ‘meer als menschelijke weten-

schap’ had. Naar zijn zeggen waren hem ‘veel secreten door Goddelijke inspiratie’

geopenbaard. Hij zou bovendien beweerd hebben dat hij zich onzichtbaar kon maken

en dat hij deze kunst zelfs aan de paus had vertoond.80

Hoewel formeel alleen de calvinisten hun geloof in het openbaar mochten belij-

den, werd de andere kerkgenootschappen door de Amsterdamse overheid weinig in de

weg gelegd. Ook zij beschikten over vaste locaties waar zij hun godsdienstoefeningen

hielden. In het geval van de remonstranten, katholieken en doopsgezinden ging het

om schuilkerken, die van buiten aan het oog waren onttrokken.81 Daarentegen maakte

de in 1633 plechtig ingewijde kerk van de lutheranen aan het Spui wel deel uit van de

openbare ruimte. Hetzelfde gold voor de synagogen van de in Amsterdam wonende

joden, die in drie ‘naties’ waren verdeeld.82 In 1663 verleenden de Amsterdamse burge-

meesters ook de uit Engeland verdreven volgelingen van John Brown, de brownisten

of independenten, toestemming om een kerk te bouwen. De Amsterdamse collegian-

ten hielden wekelijks openbare bijeenkomsten, de zogenaamde vrijspreekcolleges,

waarop alle aanwezigen het recht hadden om van hun godsdienstige inzichten te

getuigen.83 Tussen 1664 en 1675 vergaderden zij in een huis aan het Rokin (hoek Kalfs-

velsteegje), maar met de aankoop van het weeshuis ‘De Oranjeappel’ in 1675 kregen

ook zij de beschikking over een eigen gebouw. Quakers en andere dissenters vergader-

den in het geheim op diverse plaatsen in de stad.

In Amsterdam leerde Bourignon al snel dat niet-katholiek niet simpelweg gelijk te

stellen was aan protestants. Zo ontdekte zij toen zij haar woning aan de Droogbak

betrok, dat de zes omliggende huizen bewoond werden door ‘lieden van ses verschil-

lende Religien’.84 Aanvankelijk wilde Bourignon alle godsdienstige bijeenkomsten van

die groeperingen eenmaal bezoeken om te zien wat daar gebeurde, maar uiteindelijk

vond zij dat toch niet nodig. Zij werd zelf door haar buren ook met rust gelaten,

‘omdat hier groote vryheid is van conscientie; ydereen leeft sonder verwijt in ’t gevoe-

len dat hy het beste gelooft’.85

De religieuze pluriformiteit dwong Bourignon meer nog dan in de Zuidelijke

Nederlanden ook inhoudelijk haar positie te bepalen en zich nader te bezinnen op de

invulling van haar zending. Van groot belang voor de taak waarvoor zij zich gesteld

zag, was het afleggen van oude vooroordelen. Dat Amsterdam een ‘ketters oord’ zou

zijn, berustte op een misverstand, schreef zij in augustus 1668 aan een Vlaamse

theoloog. De stad telde meer dan vijftig katholieke kerken, waar weliswaar geen

klokken te bekennen waren maar waar wel missen werden opgedragen en soms meer

dan duizend mensen bijeenkwamen. Voor het oog waren die Amsterdamse katholieken

devoter en ingetogener dan die in Vlaanderen, zo meende Bourignon.86 Haar angst dat
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de niet-katholieke inwoners van Holland ‘weerzinwekkende personen’ waren, bleek

eveneens ongegrond te zijn.87 In Amsterdam ondervond zij dat zich onder hen

evengoed ‘fatsoenlijke mensen’ (‘gens de bien’) bevonden. Aan Lambert berichtte

Bourignon al in maart 1668:

Want ik heb in die plaets eenige persoonen onder de Christenen gevonden, die

meerder bequaemheid hebben om de waerheid t’ontfangen, dan de lieden in ons

Land, waer over ik God heb gelooft.88

Tegelijkertijd realiseerde zij zich meer dan voorheen hoezeer het christendom van

haar tijd verdeeld was:

Daer zijn ook veele Secten en verschillige Religien, die na mijn oordeel geen ande-

re grond hebben dan d’opinien der menschen. d’Een houd het met de leere van

Calvin, d’ander van Luther, een ander van Menno, een ander van Arminius, en soo

voorts alle de andere. En ondertusschen dat sy alle in God en Jesum Christum

gelooven, soo heb ik verdriet in soo veel scheuring te sien onder een selfde

geloof.89

Behalve met godsdienstige verdeeldheid zag Bourignon zich in Amsterdam ook gecon-

fronteerd met een religieuze praxis waarin de Schrift een veel grotere plaats innam dan

zij van huis uit gewend was. Zij verbaasde zich vooral over de Schriftkennis van vrou-

wen, die, zo beweerde zij, groter was dan die van de theologen in haar geboorteland.90

Dat was misschien overdreven, maar zeker is dat de bijbelkennis van Hollandse vrou-

wen wel vaker de aandacht trok van Zuid-Nederlanders en Spanjaarden die de Repu-

bliek bezochten.91 In die waarneming van buitenlanders lag meestal ook een moreel

oordeel besloten. Dat gold evenzeer voor Bourignon. Zij meende te mogen conclude-

ren dat bijbelkennis alléén niet garant stond voor een daadwerkelijk evangelische

levenswijze. Integendeel.

Indien dit lesen den H. Geest aen de zielen gaf, men behoefde hier het Boeck van

de Evangelien niet meer te drukken, omdat alle de persoonen van Holland, die

byna van buiten konnen alle de Capittelen en versen des Ouden en Nieuwen

Testaments, te gelijk levendige Evangelien souden wesen: maer men siet niets dat

hier naer gelijkt.92

Belangrijker nog dan Bourignons observaties van het godsdienstig pluralisme en de

Schriftkennis in haar nieuwe omgeving waren de urenlange gesprekken die zij vanaf

maart 1668 met vertegenwoordigers van de verschillende religieuze gemeenschappen

voerde. Onder hen bevonden zich naast geestverwanten ook niet-christenen en ‘atheïs-

ten’.93 Van het brede religieuze spectrum dat in de zeventiende-eeuwse Republiek

vertegenwoordigd was, leerde Bourignon op die manier ook de uiterste polen kennen.

Dat leverde niet alleen nieuwe inzichten op, maar dwong haar ook stelling te nemen.
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Gesprekspartners
De eerste met wie Bourignon uitvoerig van gedachten wisselde, was Serrarius. Dat was

in maart 1668. Nog in diezelfde maand maakte zij via hem kennis met een internatio-

naal gerenommeerde godgeleerde die eveneens het herstel van het ware christendom

beoogde: Jan Amos Comenius, de verbannen leider van de Moravische Broederschap,

Unitas Fratrum.94 De Tsjechische pedagoog, filosoof en theoloog was met Serrarius

voorstander van een ‘universele kerk’ en beijverde zich in zijn pansofische geschriften

voor een universeel religieus reveil. Als bode van het naderend wereldgericht achtte hij

zich geroepen zijn medemensen tot bekering en zelfs tot universele reformatie op te

wekken. In tegenstelling tot Serrarius was Comenius ook ontvankelijk voor chiliasti-

sche voorspellingen en visioenen, die hij in het licht van de politieke gebeurtenissen

van zijn tijd beschouwde.95 Bourignon, door Comenius aangesproken als ‘electa virgo’

(uitverkoren maagd), ontmoette de ‘grote theoloog’ nog voor 27 maart 1668. Hierbij

moet of Serrarius of De Cort als tolk zijn opgetreden, want Comenius sprak geen

woord Frans. Zelf betreurde hij het ten zeerste dat hij niet rechtstreeks kennis kon

nemen van wat zij zei of schreef:

Je suis bien marrij de mon malheur, tres noble Ame et aijmée soeur en Christ, que

ie ne puis sans interprete entendre les paroles qui coulent de vostre bouche, et de

vostre main. et que ie ne puis assez bien comprendre le sens abstru et caché de

quelques unes, sans que vous mesme n’en soijez l’interprete, afin que ie puisse

pleinement concevoir vostre sentiment, et celuÿ de Christ, lequel je confie quil

parle en vous et par vous.96

In deze door Serrarius uit het Latijn vertaalde brief legde Comenius haar daarom enige

vragen voor, niet omdat hij wilde disputeren maar omdat hij graag zijn voordeel wilde

doen met wat zij te zeggen had. Zijn vragen gaven aanleiding tot een intensieve

gedachtewisseling in de maanden maart en april 1668, die haar beslag kreeg in een

reeks brieven.97

Via Serrarius had Bourignon intussen ook kennisgemaakt met Jean de Labadie, die

sedert 1666 als predikant aan de Franse gemeente van Middelburg verbonden was.98

De Labadie, een voormalig jezuïet uit Bordeaux, was in 1650 tot het protestantse geloof

overgegaan en had zich sedertdien als vurig boeteprediker gemanifesteerd. Hij was

ervan overtuigd dat de kerk van zijn tijd ‘gedeformeerd’ was en dat het einde der tijden

en Christus’ wederkomst nabij waren. De ware kerk, ook die hier op aarde, zou in zijn

ogen alleen uit wedergeborenen mogen bestaan.99 Daarom pleitte hij in Middelburg

voor een ‘renouvellement chrétien’. In maart 1668 wisselden Bourignon en De Labadie

hun eerste brief.100 In september van dat jaar stonden zij nog steeds met elkaar in

contact.101 De Labadie herkende in Bourignons kritiek op de bestaande kerken en in

haar eindtijdverwachting ongetwijfeld zijn eigen opvattingen. Als we Bourignon

moeten geloven, drong hij aan op samenwerking. Zo zou hij haar en De Cort hebben

uitgenodigd om bij hem in Middelburg te komen en haar zelfs te kennen hebben gege-

ven dat hij in het Noordstrandproject wilde participeren. In ruil daarvoor zou hij haar

maar liefst één à twee ton goud geboden hebben.102

Dankzij De Labadie leerde Bourignon ook Anna Maria van Schurman kennen. Zij

ontmoette de Utrechtse geleerde op 15 maart 1668 te Amsterdam.103 Van Schurman had
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in 1641 een traktaat gepubliceerd waarin zij het recht van de christelijke vrouw op stu-

die verdedigde. Zelf genoot zij internationale faam vanwege haar buitengewone talen-

kennis en haar eruditie, met name op het terrein van de theologie.104 Maar tegen de

tijd dat zij Bourignon ontmoette, had zij haar aandacht verlegd naar de praktische

vroomheidsbeoefening en de contacten met haar geleerde vrienden en vriendinnen

verbroken. Bezorgd over het verval van het christendom sympathiseerde zij met de

piëtistische stroming binnen de gereformeerde kerk.105 Uiteindelijk zou Van

Schurman met De Labadie de remedie voor dit verval meer en meer in een zichtbare

kerk van wedergeborenen zoeken.106 Toen de Middelburgse predikant in 1669 vanwe-

ge zijn chiliastische opvattingen en exclusieve kerkideaal uit zijn ambt werd gezet en

vervolgens in Amsterdam een huisgemeente vestigde, was Van Schurman een van de

eersten die zich bij hem aansloot. Tussen Bourignon en De Labadie was het toen al tot

een breuk gekomen. Wat daarvan de reden was, zullen we dadelijk zien.

In Amsterdam sprak Bourignon ook met vertegenwoordigers van de joodse

gemeenschap.107 Naar alle waarschijnlijkheid had Serrarius hierin wederom een

bemiddelende rol gespeeld. Hij stond te boek als een zogeheten filojudaïst en onder-

hield persoonlijke contact met verscheidene joden. Voor zeventiende-eeuwse chili-

asten als Serrarius was het vraagstuk van de algemene, toekomstige bekering van de

joden een belangrijk thema. Serrarius was geneigd te denken dat dit diende te geschie-

den vóór Christus’ wederkomst op aarde.108 De Labadie deelde deze opvatting.109 Daar-

om hechtten beiden aan een goede verstandhouding met de joden. Bourignon daaren-

tegen besloot zich van de joden te distantiëren omdat zij het geloof in Jezus Christus,

en dus de ‘waarheid’, afwezen.

Tot Bourignons gesprekspartners behoorde verder een niet bij name genoemde

godgeleerde professor van luthersen huize, met wie zij over het evangelische leven dis-

cussieerde.110 Ook met de doopsgezinden kwam het tot een gedachtewisseling. In

maart 1668 werd Bourignon bezocht door twee Amsterdamse doopsgezinde leraren: de

koopman Jacob Linnich uit de Waterlandse gemeente ‘Bij de Toren’ en de geneesheer

Galenus Abrahamsz. de Haan uit de Vlaamse gemeente ‘Bij ’t Lam’.111 Naar we mogen

aannemen had Galenus Abrahamsz. een maand of twee daarvoor al kennisgemaakt

met Bourignon, toen hij haar in zijn hoedanigheid van geneesheer een huisbezoek

bracht. Beide doopsgezinde leraren waren aanvankelijk erg gecharmeerd van

Bourignons denkbeelden. Linnich deed zelfs een dringend beroep op haar om niet

naar Noordstrand te vertrekken. Zij zou, zo hield hij haar voor, in Amsterdam tot haar

‘volmaektheid’ kunnen ‘vorderen’ door haar omgang met geleerde en deugdzame lie-

den. Tevens zou zij dan anderen die naar een volmaakt leven verlangden, tot steun

kunnen zijn. Noordstrand was daarentegen een plaats die door ‘rouwe Lieden’

bewoond werd: dronkaards, gulzigaards en bedriegers.112 Bourignon bleek niet gevoe-

lig te zijn voor zijn argumenten. Zij had naar haar zeggen nog nooit iets geleerd van

geleerde lieden en meende daarom geen enkel profijt te hebben van de omgang met

geleerde of deugdzame personen. Of zij in Amsterdam anderen tot volmaaktheid kon

brengen, betwijfelde zij ook. Iedereen die zij ontmoette, was in haar optiek overtuigd

van zijn eigen ‘wijsheid’ en wilde veeleer zelf onderwijzen dan iets leren.113

Het is aannemelijk dat Bourignon dankzij haar gesprekken met Serrarius, Galenus

Abrahamsz. en Linnich tevens kennisnam van de denkbeelden van de collegianten en

van de radicale opvattingen van de socinianen, die de godheid van Christus ontkenden
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en de H. Drie-eenheid en de voldoeningsleer verwierpen.114 Grote groepen uit Polen

afkomstige socinianen hadden in de jaren veertig van de zeventiende eeuw, en nog-

maals in 1662, hun toevlucht gezocht in de Republiek. Het socinianisme, dat zijn naam

en leer dankte aan Lelio Fausto Sozzini en diens neef Fausto Sozzini, werd echter in de

over het algemeen zo tolerante zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde

Nederlanden als een vorm van atheïsme beschouwd en door de overheid bestreden. In

Amsterdam mengden de socinianen zich met de collegianten, die een algemeen

christendom bepleitten zonder een nieuwe kerk te willen vormen. Aan de Amster-

damse colleges namen soms wel meer dan tweehonderd mensen deel. De meesten van

hen waren afkomstig uit de gegoede burgerij. Serrarius werd in 1665 met Galenus

Abrahamsz. als een van de voornaamste sprekers op een Amsterdamse collegianten-

vergadering genoteerd.115 Linnich was eveneens actief in de Amsterdamse collegian-

tenkring.116 De toenadering van socinianen tot de collegianten leidde tot een reeks van

polemieken, waarbij zowel Serrarius als Galenus Abrahamsz. nauw betrokken was.

Serrarius zette zich in de jaren zestig, met Comenius, tegen hen af.117 Galenus daaren-

tegen onderhield nauwe contacten met het netwerk dat zich in Amsterdam rond de

persoon van Daniel Zwicker gevormd had.118 Eén van diens volgelingen, Adriaen

Swartepaert, zou zich later bij Bourignons gezelschap vervoegen.119

Tijdens haar eerste jaar in Amsterdam debatteerde Bourignon ook met Abraham

Heidanus, hoogleraar in de theologie te Leiden en gereformeerd predikant. Aan deze

conferentie nam mogelijk ook Heidanus’ schoonzoon Franciscus Burmannus deel, die

eveneens hoogleraar in de theologie was.120 Heidanus stond bekend als een gematigd

maar beginselvast cartesiaan.121 Hij meende dat de filosofie van Descartes de theologie

niet kon schaden en stelde zich op het standpunt dat de natuurlijke zaken, die in Gods

Woord niet geopenbaard zijn, vrijelijk met de rede mochten worden onderzocht. Tege-

lijkertijd verdedigde hij de natuurlijke, ingeboren godskennis en meende hij het gods-

bestaan ontologisch te kunnen bewijzen. Daarmee wenste hij zich van de atheïsten te

distantiëren. In het twee uur durende gesprek met Heidanus, dat op 15 augustus 1668

plaatsvond, werd Bourignon duidelijk wat de cartesiaanse theologie inhield. Zij

begreep dat zij hier met een theoloog van doen had ‘die geen ander God kent, dan een

soodanig dien hy door sijn Reden begrijpt’.122 Voor haar was God ‘enckelijck een Geest’,

die met de menselijke rede niet te kennen was. Heidanus gaf daarom, zo meende zij, in

zijn manier van redeneren blijk van ‘Atheïstische Gevoelens’. Openlijk vroeg zij zich

naderhand af of hij niet zelf een ‘Atheïst’ was.

Voorts leerde Bourignon in Amsterdam andere profeten en profetessen kennen die

beweerden door de Heilige Geest verlicht te zijn. Een van hen was Jan Rothe, die haar

zijn visioenen deelachtig maakte en haar zei de twaalf stammen van Israël onder banie-

ren te zullen verzamelen en herstellen.123 Ook Tanneke de Nijs (Denijs), wier geschrif-

ten, zo wist Bourignon, sterk beïnvloed waren door het werk van de vroeg-zeventiende-

eeuwse Silezische mysticus Jacob Boehme, kruiste haar pad.124 Bourignon sprak in

Amsterdam met Tannekes dienstmaagd, met haar vader, moeder, zuster en broer en

met haar echtgenoot Hendrik van Swinderen.125 De Nijs zelf ging als we Bourignon

moeten geloven een ontmoeting met haar uit de weg. Met Tannekes tweede man, de uit

Silezië afkomstige profeet Quirinus Kuhlmann, die zich in 1673 in Amsterdam vestigde

en eveneens op Boehme georiënteerd was, kwam Bourignon pas later in contact.126 Of

zij tijdens haar verblijf in Amsterdam ook nog de theosoof en Boehme-adept Johan
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Georg Gichtel leerde kennen, valt te betwijfelen.127 Gichtel zelf beweerde meer dan

twintig jaar na Bourignons dood dat hij haar destijds geregeld had bezocht.128 In haar

correspondentie uit de jaren 1667-1671 is van enig contact met hem echter geen spoor te

vinden. Bourignon was zich er zeer wel van bewust dat Rothe, De Nijs en Kuhlmann

concurrenten van haar waren. Zij maakten allen aanspraak op een exclusieve profeti-

sche opdracht en beweerden allen door God te zijn gezonden om de wereld voor diens

toorn en straffen te waarschuwen. Daarom diskwalificeerde Bourignon hen terstond als

‘valsche Propheten en Prophetessen’, die het op haar fortuin gemunt hadden. Tekens

van ‘de geest der nederigheid, der liefdadigheid, of der gewillige armoede die Jesus

Christus besat’, waren in hen niet te bespeuren, aldus Bourignon.129

Ten slotte voerde Bourignon tijdens haar verblijf in Amsterdam gesprekken met

representanten van de Society of Friends.130 Al voor haar overkomst naar Amsterdam wist

zij van hun bestaan af. Tijdens haar verblijf in Mechelen was haar zelfs verweten zelf

een aanhangster te zijn van de ‘Secte des Quakres d’Angleterre’ omdat zij geen enkele

superieur erkende.131 In Amsterdam kwam Bourignon erachter wat de volgelingen van

George Fox precies geloofden en welke rituelen zij erop nahielden:

Sy seggen, dat sy alle van God verlicht zijn; maer volgen Gods licht niet, nemende

dikwils hare eigene inbeeldinge voor ingevingen des H. Geestes. Sy willen

niemand groeten, noch eere toedragen aen eenige Richters of Overigheden. Sy

vergaderen somtijds in hare kerken, sonder dat iemand een woord spreekt,

seggende; dat sy niet konnen spreken, indien de geest haer niet bekent maekt, dat

sy ’t moeten doen. De Vrouwen prediken of voeren het woord alsoo wel als de

Mannen, wanneer de geest haer aandrijft. Maer alle hare wijsen van doen schijnen

my te seer gemaekt om van den H. Geest af te komen.132

Al in een van haar eerste geschriften distantieerde Bourignon zich openlijk van hen om

duidelijk te maken dat zij er heel andere gevoelens op na hield. Voor de Engelse

quakerleider Steven Crisp, die in 1669 in Amsterdam verbleef, was Bourignons nega-

tieve oordeel aanleiding om contact met haar te zoeken.133 Conform de omgangsvor-

men van de quakers sprak hij haar in zijn brief aan als ‘freind’. Hij was ervan overtuigd,

zo schreef hij haar, dat God haar een getuigenis had meegedeeld ‘against the grosse

blindness and Ignorance of this world’. Maar, zo hield Crisp haar in dezelfde brief voor,

de zuivere geest die haar dit getuigenis gegeven had, ‘did never lead thee to turne thy

sword against the innocent people of god called quakers nor to put a weapen into the

hands of their enemys as thou hast done’.134

Uit de vele contacten die Bourignon tijdens het eerste jaar van haar verblijf in

Amsterdam legde, kan geconcludeerd worden dat haar naamsbekendheid zich razend-

snel verspreidde – en dat al voordat de eerste geschriften onder haar eigen naam in

druk verschenen.135 Ten minste drie intermediairs lijken hiervoor verantwoordelijk te

zijn geweest. In de eerste plaats Serrarius, die over tal van connecties in het internatio-

nale netwerk van mystieke spiritualisten en chiliasten beschikte.136 Maar ook de

Amsterdamse uitgever Daniel Elzevier speelde een bemiddelende rol. Hij was degene

die in 1668 op verzoek van Bourignon een gesprek met Heidanus had gearrangeerd,

toen hem ter ore was gekomen dat de Leidse hoogleraar in Amsterdam was. In het

volgende kattebelletje informeerde Elzevier Bourignon over de plaats en het tijdstip

van de bijeenkomst:
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Mejuffrou. d’heer Heydanus sal voor groote eere reeckenen met UE. te spreecken

ende heeft aengenomen morgen oechtent precys ten 10 uyren t’mijnen huyse te

syn. Sal brengher deses morgen oechtent tydelyck senden om UE. myn huys te

wysen; soude myn selven de eere geven van UE. te koomen haelen: doch vermits

verscheyde affaires kan sulx niet by brenghe.137

Elzevier was een grote, internationaal georiënteerde uitgever, een druk bezet man, die

met vele geleerde auteurs in binnen- en buitenland in verbinding stond.138 Over zijn

betrekkingen met Bourignon was tot op heden echter niets bekend. Het contact tussen

beiden was naar alle waarschijnlijkheid via De Cort totstandgekomen. De Cort was

namelijk degene die na aankomst in Amsterdam Elzevier benaderde omdat hij iemand

zocht die Bourignons geschriften zou kunnen approberen. Elzevier had hem toen de

naam van de Leidse theoloog Heidanus genoemd.139 Dat De Cort zich uitgerekend tot

de van huis uit Waalse uitgever Daniel Elzevier wendde, zou erop kunnen wijzen dat

hij op de hoogte was van diens betrokkenheid bij de uitgave van een aantal werken uit

de kring rond Port-Royal.140

De Cort was zonder twijfel Bourignons belangrijkste intermediair in die eerste

maanden van haar verblijf in Amsterdam. Geheel ten onrechte is hij altijd afgeschil-

derd als een volledig door haar gedomineerde figuur.141 Weliswaar is dat het beeld dat

oprijst uit Bourignons brieven aan De Cort, maar dat komt omdat hij hierin als object

van háár instructies en háár zorg fungeert. Die brieven geven echter een eenzijdige en

onvolledige voorstelling van hun relatie. Deze moet gecompliceerder zijn geweest dan

tot nu toe gedacht is, omdat De Cort, tegen de traditionele gezagsverhoudingen in,

Bourignon als zijn geestelijk leidsvrouwe erkende, maar zij op haar beurt van hem

afhankelijk was voor de organisatie van haar conferenties en haar contacten met de

buitenwereld. Het is zelfs de vraag of Bourignons leven ook zonder zijn culturele

bemiddeling in de stroomversnelling zou zijn geraakt waarin het tussen 1668 en 1669

terechtkwam. In elk geval speelde De Cort vanaf hun aankomst in Amsterdam tot aan

zijn vertrek naar Noordstrand in de zomer van 1668 een sleutelrol in haar ‘doorbraak’.

Dit blijkt uit het door mij teruggevonden aantekenboek dat hij in deze periode

bijhield.142 Tussen 1665 en 1668 noteerde De Cort in dit geschrift profetieën, deed hij

verslag van zijn gesprekken met Bourignon en hield hij afschriften van haar brieven

bij.143 Hieruit kan worden afgeleid dat hij in 1668 als haar secretaris optrad en in die

hoedanigheid de contacten met haar gesprekspartners onderhield. De Cort correspon-

deerde daartoe zelf ook met Serrarius, met Comenius en met De Labadie. Hij maakte

de afspraken met hen, leverde ter voorbereiding de nodige stukken aan, was bij de

conferenties aanwezig en had hierin ongetwijfeld ook een eigen inbreng.144

In veel gevallen werden de conferenties door Bourignon aangegrepen om haar

eigen standpunten uit te werken in brieven waarin zij zich opnieuw tot haar gespreks-

partners richtte. In De Corts aantekenboek zijn van een aantal van die brieven kopieën

of kladversies van zijn hand te vinden.145 Het is niet uitgesloten dat Bourignon de

betreffende brieven, die voor een deel over leerstellige kwesties handelden, in nauw

overleg met De Cort concipieerde.146 Afschriften van deze brieven circuleerden vervol-

gens in kleine kring.147
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Discussiepunten
Soms leidden de brieven die Bourignon naar aanleiding van de conferenties aan haar

gesprekspartners schreef, tot nieuwe vragen. Soms ook boden zij discussiestof voor een

volgende conferentie. Serrarius bijvoorbeeld plaatste kanttekeningen bij de standpun-

ten die Bourignon tegenover Van Schurman en Linnich had verdedigd, terwijl Come-

nius op de inhoud van haar brief aan De Labadie wilde terugkomen.148 In een enkel

geval resulteerde een conferentie in een zelfstandige publicatie. Zo waren de door

Heidanus verdedigde standpunten voor Bourignon aanleiding tot een zeer uitvoerig

schrijven waarin zij haar afwijzing van het cartesiaanse gedachtegoed toelichtte. Deze

in de vorm van een brief geschreven verhandeling liet zij nog in 1668 drukken en

verspreiden onder de titel Copie van eenen exellenten brief.149

Aan de hand van de stukken die Bourignon naar aanleiding van de conferenties

schreef, kunnen de gespreksthema’s van deze bijeenkomsten worden achterhaald. Het

betrof veelal actuele kwesties, die soms ook Bourignons eigen positie raakten. Met Ser-

rarius en Comenius wisselde zij bijvoorbeeld van gedachten over het onderscheid tussen

‘ware’ en ‘valse’ profeten, een thema dat beide theologen na aan het hart lag. Voor haar

was ‘de Prophetie een geestelijke Gave [...], die geene deugden toebrengt aen de ziel die

daer van is ingenomen, niet meer dan doet de gave der Memorie en des Verstands, wan-

neer het niet word geoeffent, om de willen Godts te volbrengen’.150 Met Heidanus dis-

cussieerde Bourignon eveneens over de komst van profeten en over de vraag of ‘de

H. Geest tegenwoordig in de zielen werkt, gelijk sy ten tijde der Apostelen deed’.151

Een andere actuele kwestie die in de briefwisseling met Serrarius, De Labadie en

Comenius aan de orde kwam, was de vraag of er nog ‘ware christenen’ waren.

Bourignon vocht in deze discussie Serrarius’ denkbeelden over de onderscheiden trap-

pen van volmaaktheid aan. In zijn optiek kon van wedergeboorte worden gesproken,

ook als niet alle gaven en vruchten van de Heilige Geest aanwezig waren. Bourignon

meende daarentegen dat juist die personen die geloofden zelf ware christenen te zijn,

het nooit zouden worden:

maar sy die seggen dat sy herboren zijn, vinden sich noch wel verre daer van af, en

sy noch veel verder die moeielijk worden wanneer men haer seit dat sy geen ware

christenen zijn, om dat sy sich geloovende soodanige te zijn, noit dezelfde sullen

konnen worden.152

Linnich en Galenus hielden Bourignon voor dat geen enkel gezelschap zich in die

mening kon vinden. Zij betwistten overigens ook haar aanspraak op het ‘moederschap

der recht-geloovigen’.153

Gelet op het verloop van het gesprek met Linnich en Galenus is het niet zo verwon-

derlijk dat Bourignon zich een tamelijk negatief beeld vormde van de godsdienstige

opvattingen en praxis van de doopsgezinden, voor wie de volwassenendoop niet meer

als een teken van Gods verbond maar louter als teken van de eigen wedergeboorte

gold. In haar verslag aan Lambert omschreef zij de doopsgezinden als zeer vrome en

deugdzame lieden, die bijzonder goed onderlegd waren in de bijbel. Maar of zij weder-

geboren waren, betwijfelde zij. Naar haar gevoelen waren zij daarvoor nog te zeer

gehecht aan de aardse goederen. Hun vroomheid was met andere woorden slechts

schijn. Daarom deden zij haar aan de jezuïeten denken.
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Vanzelfsprekend spitsten de gedachtewisselingen met Serrarius, De Labadie, Van

Schurman en Heidanus zich toe op een aantal centrale theologische leerstellingen.

Bourignon stelde niet alleen de voldoeningsleer, de genadeleer en de ecclesiologie van

haar protestantse gesprekspartners ter discussie, maar ook hun Schriftopvatting.

Terugkerende gesprekspunten waren de vraag of Jezus Christus voor alle mensen was

gestorven, of iedereen zalig zou kunnen worden, welk gezag aan de Schrift moest

worden toegekend en langs welke weg het heil te bereiken was.154

Bourignon wees Heidanus’ opvattingen over de genade uitdrukkelijk af. Hij stelde

‘dat men niets behoeft te doen om Zalig te worden, dan alleen in Jesum Christum te

gelooven: dat de Menschen al te swak zijn om eenig goet te bewerken’.155 De gedachte

dat de genade door het geloof te verkrijgen was, verwierp Bourignon met kracht. De

mens moest volgens haar juist zien Gods liefde, die hij door zijn zondige levenswijze

verspeeld had, te herwinnen. Daartoe was in haar ogen een evangelische levenswijze

een eerste vereiste.

Tegenover Van Schurman stelde Bourignon zich op het standpunt dat Jezus

Christus niet alleen gezonden was om de zonden van de mensen te voldoen, maar ook

om hun ‘t’onderwijsen’ wat zij moeten doen en laten, opdat zij ‘weder mochten keeren

in God aen te hangen’.156 Volgens haar konden in principe alle mensen zalig worden,

zij het dat zij de voldoening wel voor zichzelf moesten bewerkstelligen door Christus’

leer te volgen. Daarom verwierp Bourignon de predestinatieleer, waarvan Van Schur-

man een overtuigd aanhanger was. Ook op andere punten stonden meningsverschillen

een toenadering in de weg.157 Hoewel beiden de gedachte van de apostasie aanhingen

en het verval van de kerk betreurden, wees Bourignon iedere kerkvorming af, terwijl

Van Schurman vasthield aan een kerk van louter wedergeborenen. In Bourignons

gesprekken met De Labadie, die aanvankelijk wel oren had naar samenwerking,

kwamen eveneens onverzoenlijkheden aan het licht. Ook hier vormden de predestina-

tieleer, volgens Bourignon de verderfelijkste leerstelling die er bestond, en De Labadies

ecclesiologische opvattingen een breekpunt. Al in maart 1668 liet zij de Waalse predi-

kant weten dat zij niets zag in zijn hervormingsijver zolang hij zich met een specifieke

kerk (de gereformeerde) verbonden bleef voelen:

Si vous estes vray Disciple de Jesus Christ, c’est dommage que vous soyez attache a

une Eglise particuliere, puis qu’il n’y a aucune Assemblee maintenant dans le

monde ou preside le Saint esprit; toutes sont corrompues [...] C’est pourquoi que

se peiner ou travailler beaucoup a soutenir ou reformer ces Eglises, c’est perdre le

temps inutilement.158

Twee gesprekken, die Bourignon in september 1668 met De Labadie voerde, bevestig-

den dat hij onverkort bleef vasthouden aan de predestinatieleer.159 Toen Bourignon

daarmee de spot dreef, werd hij, als we haar mogen geloven, woedend. Niet zonder

leedvermaak schreef zij aan De Cort: ‘Il [De Labadie, MdB] est mis deux ou trois fois en

colere, et se levoit de furie’.160 Voor Bourignon reden genoeg om te concluderen dat de

oude mens in hem nog niet gestorven was en hij niet tot de wedergeborenen gerekend

mocht worden. Daarmee was de breuk al een feit voordat De Labadie in 1669 zijn huis-

gemeente in Amsterdam vestigde en een van Bourignons naaste concurrenten werd.161

Tussen Serrarius en Bourignon was het al eerder tot een breuk gekomen.162

‘ik moet spreken’

122



Serrarius verweet haar een sociniaanse opvatting van de voldoeningsleer aan te hangen

en met haar aanspraak op het ‘moederschap der recht-geloovigen’ een titel voor zich-

zelf te reserveren die alleen de maagd Maria toekwam. Bourignon hield echter voet bij

stuk en betichtte Serrarius van ‘onwetentheid’. Hij op haar beurt verweet haar grillig-

heid of zelfs leugenachtigheid.163 Want als alles wat zij zei van God kwam, hoe was

dan, zo redeneerde hij, te verklaren dat haar denken niet altijd consistent was? Een

breuk werd onontkoombaar toen ook op andere punten fricties ontstonden en beiden

onverkort vasthielden aan hun eigen standpunten.164 Zo kon Serrarius niet accepteren

dat Bourignon haar goddelijke inspiratie boven het gezag van de Schrift stelde. Alles

wat de Geest haar ingaf, stemde, zo repliceerde zij, volstrekt overeen met wat in de

Schrift stond. Zij verwierp daarom ten enenmale de gedachte dat zij God door lezing

van het Nieuwe Testament zou kunnen zoeken. In Bourignons ogen wilde Serrarius,

die haar juist om die reden had geadviseerd de Schrift te lezen, te graag de geleerde uit-

hangen.165 Maar, zo hield zij hem voor, wat had hij aan al zijn Schriftkennis zolang hij

‘het eerste A.B.C. in de lere Jesu Christi niet geleert’ had? Liefde en zelfverloochening,

daar ging het volgens haar om.166 Ook ten aanzien van de verwachting van een dui-

zendjarig rijk bleken beiden op belangrijke punten van mening te verschillen.167

Bourignon zag verder weinig in een toenadering tot de joden en zij weigerde de in

1666 in Turkije opgestane ‘koning der joden’ Sabbatai Sevi als voorloper van de

Messias te aanvaarden.168 Daarmee verwierp zij niet alleen Serrarius’ filojudaïsme

maar ook zijn sabbatianisme. ‘Adieu Monsieur, c’est trop raisoner avec un opiniâtre’,

voegde Bourignon hem in haar laatste brief van 21 juni 1668 nog toe. Een maand of

acht later verscheen diezelfde brief in druk onder de titel Op twaelf lasteringen bij Petrus

Serrarius ten onrecht haer aengewreven.169 Daarmee werd de breuk door Bourignon nog

eens publiekelijk bezegeld.

Zou in de grilligheid of leugenachtigheid die Serrarius Bourignon verweet, niet

ook een aanwijzing besloten kunnen liggen dat de gedachtewisseling met anderen

voor haar een uitgelezen middel was om kennis te vergaren en positie te kiezen? Een

eenmaal gegeven uitleg van haar kant werd immers keer op keer gevolgd door nieuwe

vragen van met name Comenius en Serrarius, waardoor zij zich genoodzaakt zag haar

standpunt te verhelderen of soms zelfs te herzien, zonder dit overigens altijd te willen

erkennen.170 De discussies en daarop volgende briefwisselingen kunnen voor

Bourignon dus tevens een instrument zijn geweest om verbaal vat te krijgen op de reli-

gieuze verdeeldheid waarmee zij in Amsterdam geconfronteerd werd, en om zich ten

opzichte van haar geestverwanten te positioneren.171 Anders dan bijvoorbeeld Van

Schurman, die ten aanzien van de predestinatie een orthodox-gereformeerd standpunt

bleef innemen, zocht Bourignon bijvoorbeeld wel nieuwe theologische posities op

zonder dat zij nu direct een nieuwe leer wilde formuleren.172 En daar waar Serrarius

haar onder verwijzing naar Paulus voorhield dat vrouwen niet mochten onderwijzen

in de kerk, probeerde zij vast te houden aan haar profetische én aan haar vrouwelijke

specificiteit door voor zichzelf het ‘moederschap der ware christenen’ op te eisen.173

Tijdens haar verblijf in Amsterdam moet Bourignon ook zeker iets gehoord heb-

ben over de plannen voor een universeel christendom. Vooral Serrarius en Comenius,

die beiden contacten onderhielden met de Hartlib-kring, waren hiervan vurige pleit-

bezorgers.174 Zij probeerden op hun beurt De Labadie voor hun plannen te winnen.

Niettemin is het opvallend hoezeer een gemeenschappelijke bezorgdheid over het ver-
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val van het eigentijdse christendom gepaard ging met het verdedigen van eigen stand-

punten zonder een daadwerkelijke dialoog met de ander aan te gaan. Dat gold niet

alleen voor Serrarius en voor De Labadie maar ook voor Bourignon, die zelf meer en

meer een interconfessionele, irenische richting zou inslaan. Uit de wijze waarop zij

zich tegenover De Cort over haar Amsterdamse gesprekspartners uitliet, blijkt hoe

zorgvuldig zij haar exclusiviteit koesterde. Wat God de wereld kenbaar wilde maken,

kon Hij alleen maar via haar doen.

Pleidooi voor een niet-confessioneel gebonden religieuze praxis

De conferenties en de correspondentie die daaruit voortvloeide, moeten voor

Bourignon gedachtevormend zijn geweest. Zij brachten immers niet alleen onver-

zoenlijke verschillen in opvattingen aan het licht, maar riepen ook nieuwe en funda-

mentele vragen op. Haar gesprekspartners en de door hen naar voren gebrachte pun-

ten dwongen haar ook steeds explicieter positie te kiezen. De discussies met geestver-

wanten en met andersdenkenden droegen er zo in belangrijke mate toe bij dat

Bourignon zich geleidelijk aan losmaakte van oude vooroordelen ten aanzien van ‘ket-

ters’ en probeerde greep te krijgen op de leergeschillen tussen de verschillende geloofs-

gemeenschappen die het christendom van haar tijd rijk was.

Het waren echter niet alleen de discussies die leidden tot een herdefiniëring van de

goddelijke opdracht waarvoor Bourignon zich gesteld zag. Ook de confrontatie met

een verdeeld christendom in haar nieuwe woonplaats droeg bij aan een omslag in haar

denken. Reeds op 5 maart 1668 schreef zij aan Lambert:

Ik hoop nochtans, dat God my soo langen leven sal geven, dat ik voor mijn sterven

alle de Kerken t’samen weder vereenigt sal sien, en dat ’er niet meer dan een

Herder en een Schaep-stal sal wesen, niet meer dan een God, een geloof, en eene

kerke in den Geest Jesu Christi; en dat de Jooden selfs, die nu noch soo verhard

tegen hem zijn van herten, sig aen hem sullen overgeven, en hem erkennen voor

den waerachtigen Messias, dien sy soo lang verwacht hebben.175

Overstijging van de verdeeldheid
Waarom was het christendom van haar tijd zo verdeeld? Nog in maart 1670, toen

Bourignon opnieuw aan Lambert over haar ervaringen in Amsterdam schreef, worstel-

de zij met deze vraag, die voor haar een kernprobleem was geworden:

Amsterdam is de eerste plaets waer ik van andere Religien hoor spreken. Ik weet

noch huiden ten dage niet, waer op alle dese verscheidentheden van geloovens

gegrond zijn.176

Wel plaatste zij kanttekeningen bij de exclusiviteitsaanspraken en heilsbeloften van de

verschillende kerkgenootschappen en godsdienstige groeperingen:

De Rooms-gesinde versekeren sich op de Sacramenten: de Gereformeerde op het

geloof, dat Jesus Christus alles voor haer verdient heeft: de Joden, op de werkken
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der Wet, en dus alle de andere: ygelijk smeed sich een middel tot sijn Zaligheit, na

sijn eigen inbeelding; en niemand koomt (na my dunkt) tot de kennis van de rech-

te Waarheit. Want d’een seit, het Lichaem Jesu Christi te hebben: een ander seit,

den geest Jesu Christi te hebben: en d’ander seit, de Wet Godts te hebben.177

Want de Catholijken seggen, dat men moet onderworpen zijn aan de Paus, om

Zalig te worden. De Calvinisten, dat men niets behoeft, dan van God gepraedesti-

neert of geordent te zijn ter Zaligheit. De Lutherianen seggen dat men niets

behoeft, dan sich de Verdiensten Jesu Christi toe te eigenen. De Arminianen

seggen, dat de menschen sich kunnen saligmaken als sy willen. En de Mennonisten

gelooven, zalig te wesen door hare uitwendige Rechtveerdigheden. De Quakers

versekeren hare zaligheit, op het geloof, dat den H. Geest haar sijn Licht geeft: en

alsoo met vele andere waar van ik noit de gevoelens verstaan heb, al is ’t dat ik

weet, dat sy alle een verscheide Taal spreken.178

Maar, zo was Bourignons stellige overtuiging, ‘de saligheid bestaet niet in woorden;

men moet om salig te worden een levendig geloof hebben, dat altijd werksaem is: yder

een besit het geloof sonder de werken des selfs’.179

Voor Bourignon stond voorop dat het ware christendom in de geest van de eerste

christengemeenschap hersteld diende te worden, aangezien ‘de Kerke Godts een

vertrek der Dieven en Roovers geworden’ was.180 Het bleef ook haar vaste overtuiging

dat zij door God persoonlijk was aangezocht om deze waarheid bekend te maken en

door hem gezonden was om de christenen op aarde een andere geloofshouding bij te

brengen. Maar niet langer richtte zij zich uitsluitend op de rooms-katholieken; alle

denominaties golden voortaan als haar doelgroep. Daarbij ging het er Bourignon

primair om de tegenstellingen tussen de verschillende kerken en sekten te overstijgen

en in een voor allen herkenbare taal te spreken.181 Zelf zou zij overigens haar trouw aan

de rooms-katholieke kerk blijven uitspreken.182 Wie het protestantse geloof beleed,

hoefde zich wat haar betreft echter niet tot het katholicisme te bekeren. Eenieder die

zich bij haar wilde aansluiten, kon lid blijven van zijn eigen kerkgenootschap en daar

ook de diensten bezoeken. In dit opzicht stelde Bourignon zich op hetzelfde stand-

punt als de collegianten, die veelal lid bleven van hun eigen geloofsgemeenschap.

Dankzij de nieuwe mogelijkheden die de in Amsterdam heersende vrijheid van

drukpers haar bood, kon Bourignon voor het eerst haar stem ook in het openbaar laten

horen. Door wat God haar ingaf op schrift te stellen en in druk te laten verschijnen,

zou Zijn boodschap aan de hele wereld bekendgemaakt kunnen worden. Die bood-

schap hield in dat eerst en vooral de dogmatische geschilpunten tussen de verschillen-

de kerkgenootschappen terzijde geschoven moesten worden. Zij kenden alle immers

hetzelfde evangelie, dezelfde geloofsbelijdenis, hetzelfde onzevader en dezelfde tien

geboden. Het ging er uitsluitend om de raadgevingen van Jezus Christus na te volgen,

aldus Bourignon. Daarin bleef voor haar de essentie van het christelijk geloof liggen.

Inherent hieraan was een zekere onverschilligheid ten opzichte van leerstellige

kwesties en een sterke nadruk op de religieuze praxis. Wie zich hierin wilde oefenen,

kon in Bourignons brieven tal van instructies vinden die, zo pretendeerde zij, tot de

zaligheid zouden voeren.183
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Navolging van Jezus Christus
Wilden de christenen van haar tijd gered worden, dan dienden zij volgens Bourignon

de relatie met God te herstellen en zich niet langer te richten op tijdelijke en aardse

zaken. Dit vereiste dat zij afstand zouden doen van hun materiële rijkdommen om het

voorbeeld van Jezus Christus na te volgen, die nooit enige aardse rijkdom bezeten

had.184

Houd u altijt vast aen de navolging Christi. Alle andere saken zijn niet dan belem-

meringen, en gebouwen door handen van menschen gemaekt, die van selfs

terneer sullen storten.185

Bourignon putte haar religieuze inspiratie vooral uit de voorbeeldfunctie van Jezus, en

niet uit zijn lijden. In dit opzicht verschilde haar christologie duidelijk van die van

zovele middeleeuwse en vroegmoderne mysticae voor wie de lijdensdevotie voorop

stond.186

De discussies met De Labadie en Van Schurman, die zoveel nadruk legden op de

predestinatie, brachten Bourignon ertoe het middelaarschap van Jezus Christus te

relativeren onder verwijzing naar het rappel van de noodzaak van goede werken. De

gedachte van Christus’ plaatsbekleding wees zij af.187 Volgens haar was Jezus mens

geworden om de mensen de weg naar de zaligmaking te wijzen en om hun te onder-

wijzen hoe zij zichzelf moesten ‘verzaken’.188 Bourignon presenteerde hem als het laat-

ste redmiddel voor onze kwalen en de laatste barmhartigheid die God de mensen

bewijst. Meermaals vergeleek zij Jezus Christus met een ‘geneesmeester’ die alle kwet-

suren van de zielen heelt.189 Door zijn leven en leer had hij laten zien wat de mensen

moesten doen om weer op vriendschappelijke voet te komen met God. Deze vriend-

schap met God hadden de mensen, zo meende Bourignon, door hun zonden verspeeld.

Zonder die vriendschap zouden de mensen de zaligheid niet kunnen verkrijgen. In

Bourignons optiek bleef het verrichten van de goede werken uit liefde voor God en

voor de naaste van groot belang. Een ‘waerachtig Christen’ diende in haar ogen ‘bese-

ten te worden van den selfden Geest, daer van Jesus Christus is beseten geweest; en de

werken na te volgen die hy op aerden zijnde gedaen heeft, om ons een voorbeeld te

geven’.190 Alleen dan kon de zaligheid verkregen worden. Uiteindelijk ging zij zelfs

zover dat zij meende dat dit ook voor de heidenen gold. Ook zij zouden zalig kunnen

worden als zij de werken die Jezus de mensen tijdens Zijn leven had voorgedaan,

zouden onderhouden.191

Kortom, Bourignons antwoord op de verdeeldheid van het christendom van haar

tijd behelsde bovenal een pleidooi voor een evangelische levenswijze waarin armoede,

gehoorzaamheid en maagdelijkheid vooropstonden. Ware christenen dienden in haar

ogen naar volmaaktheid te streven. In talloze brieven en traktaten zou zij dit ascetisch

ideaal blijven uitdragen zonder te pretenderen een nieuwe sekte of kerk te willen

stichten. In januari 1671 formuleerde zij in een van haar brieven nog eens kort en

bondig wat haar voor ogen stond:

Ik wil geen Secten noch vergaderingen maken, om de menschen aan te trekken tot

my te volgen; om dat ik alle die Poppen veracht, waar mede vele spelen. Maar ik
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sou wel ware Christenen willen sien, die beseten zijn met den selfsten Geest als

Jesus Christus was doen hy op aarde leefden.192

In de praktijk bleek Bourignon echter geenszins afkerig te zijn van de vorming van een

eigen religieuze gemeenschap toen zij zag dat haar boodschap aansloeg. Die gemeen-

schap zou, zo was zij als universeel erfgename van De Cort van mening, op het eiland

Noordstrand gevestigd moeten worden.

Op naar Noordstrand

Al in 1668 hadden zich de eerste Hollandse volgelingen bij Bourignon aangediend.193

Zij toonden zich ontvankelijk voor haar oproep om een evangelische levenswijze aan te

nemen. Sommigen van hen verklaarden zelfs dat zij zich geheel uit de wereld wilden

terugtrekken om met haar de ‘uiterlijke Wildernis’ in te gaan.194 In de zomer van 1671

ondernam Bourignon de eerste stappen in die richting, toen zij besloot alsnog naar

Noordstrand af te reizen. Dat besluit had echter alles te maken met de aanhoudende

problemen rond de afwikkeling van de erfenis van De Cort.195

Na de opening van het testament van De Cort in december 1669 en de bekendma-

king van zijn beschikkingen vreesde Bourignon voor haar leven. Zij was ervan over-

tuigd dat haar vriend door zijn vijanden was vergiftigd en dat de oratorianen het nu op

haar gemunt hadden omdat zij zijn universeel erfgename was.196 In overleg met enke-

le Amsterdamse vrienden besloot Bourignon daarom onder te duiken. Om ongezien

het huis te verlaten, liet zij zich nog in de maand december in het holst van de nacht

door twee van haar volgelingen op een mestkar of in een mand naar een geheim adres

in de stad overbrengen.197

Vanuit haar ‘schuilplaats’ nam Bourignon in brieven aan de hertog van Sleeswijk-

Holstein en in petities aan het hof van Gottorp stelling tegen de oratorianen, wier

aanspraken op de erfenis zij betwistte.198 Zij eiste dat De Corts voormalige ordegeno-

ten met geweld van het eiland verdreven zouden worden. Om haar eisen publiekelijk

kracht bij te zetten en stemming te kweken tegen de Mechelse oratorianen, publiceer-

de zij in de zomer van 1670 een lange brief aan Gerard Patin (Patyn), die de belangen

van het Oratoire op Noordstrand behartigde.199 In een nawoord verantwoordde zij

deze beslissing als volgt:

je me suis resoluë d’imprimer cette pour ceux qui ont la curiosité d’aprendre en

quel degré est arrivée la malice des Hommes, non seulement ceux, qu’on apelle

meschans, mais aussi ceux quon apelle Chrestiens spirituels, voir Prestre, de Dieu,

sur lesquels plusieurs appuient leur salut.200

Tegelijkertijd liet Bourignon notarieel vastleggen dat zij bereid was een bedrag van

meer dan vijftigduizend gulden ter beschikking te stellen om de boedel en het sterf-

huis van Christiaan de Cort te redden.201 Dat bedrag dekte echter geenszins de astro-

nomisch hoge schuld van bijna tweehonderdduizend gulden, die op de boedel lag.

Elf maanden hield Bourignon zich schuil. Verrassend is dat zij tot tweemaal toe

een notaris op haar schuiladres liet komen om een schenkingsakte op te laten maken
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ten gunste van het eertijds door haar geleide Hôpital Notre-Dame des Sept Douleurs.202

Hierbij doneerde zij een groot deel van de goederen die zij in Rijsel bezat, aan de

regenten van de stedelijke armenkas ten behoeve van het genoemde armenhuis. Het

lijkt erop dat Bourignon met deze schenkingen het hoofdstuk Rijsel definitief afsloot.

Maar dat zij uitgerekend in 1670, en nogmaals in 1671, haar goederen aan ‘de armen’ in

Rijsel schonk, geeft ook aan dat zij niet voor de financiële problemen rond Noord-

strand wilde opdraaien.203 Door haar huizen, landerijen, koopbrieven en obligaties te

doneren wist zij immers te voorkomen dat de schuldeisers van De Cort beslag lieten

leggen op haar goederen.

Pas in oktober of november 1670 keerde Bourignon terug naar haar huis aan de

Droogbak. Maar naar haar gevoel was het gevaar ook toen nog niet geweken. Volgens

haar had een zaakgelastigde van een van de hoofdparticipanten met de Amsterdamse

officier afgesproken om haar te gijzelen, zodat die niet langer wroeging hoefde te

hebben over de vrijlating van De Cort.204 Pogingen om het poorterschap van Amster-

dam te verwerven, dat haar meer bescherming had kunnen bieden, mislukten.205 Uit

veiligheidsoverwegingen besloot Bourignon daarom in maart 1671 naar Haarlem uit te

wijken, waar zij onderdak vond bij Lodewijk de Vos en diens zuster Anna.206

In Haarlem legde Bourignon de formele grondslag voor haar beoogde gemeen-

schap van ware christenen. Naar haar eigen zeggen omdat God haar had opgedragen

een verbond te sluiten met haar ‘kinderen’.207 Op 7 april 1671 liet zij daartoe een offici-

eel contract opmaken met een drietal getrouwen: Johan Tiellens en Volckert van de

Velde, twee Amsterdamse kooplieden, en Ewoud de Lindt, voormalig boekhouder van

een Amsterdamse koopman.208 Het Haarlemse pact werd gevolgd door een apart ver-

drag met Van de Velde op 9 juni 1671, dat de financiële basis moest leggen voor wat

voortaan de ‘sociëteit van ware christenen’ zou gaan heten. Hierbij beloofden

Bourignon en Van de Velde al hun tijdelijke goederen te besteden tot Gods eer en tot

bijstand van hen ‘die het van noden sullen hebben, namentlyck sulcke personen die bij

ons contrahenten voor ware christenen sullen worden herkent’.209 Dit contract kan

beschouwd worden als de stichtingsakte van de nieuwe gemeenschap.

Het tijdstip waarop de verdragen werden opgesteld, viel samen met een reeks van

aanzeggingen aan Bourignon door het hof van Gottorp om borg te staan voor de schul-

den waarmee de erfenis van De Cort belast was. Waarschijnlijk hebben die aanzeggin-

gen Bourignon niet op tijd bereikt omdat zij inmiddels naar Haarlem was vertrokken.

Zij liet alle termijnen verstrijken. Het gevolg hiervan was dat op 4 mei 1671 haar recht

op de erfenis verviel.210 Dit besluit van het hof van Gottorp moet de reden zijn geweest

dat Bourignon op 15 mei 1671 hals over kop naar Amsterdam terugkeerde om voorbe-

reidingen te treffen voor de oversteek naar Sleeswijk-Holstein. Acht dagen later al ver-

trok zij naar Enkhuizen, vanwaar schepen op Tönning voeren. Ongetwijfeld hoopte

Bourignon met haar overkomst de beslissing van het hof ongedaan te kunnen maken,

zodat de door De Cort nagelaten rechten en goederen op het eiland alsnog aan haar

zouden worden toegewezen.

Op 23 mei 1671, drie jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was, kwam er een

einde aan het Amsterdamse intermezzo. In de tussentijd was Bourignon erin geslaagd

zowel de ideologische als de materiële basis voor haar gemeenschap van ware christe-

nen te leggen. Discussies met geestverwanten en andersdenkenden hadden haar

gedwongen om zich te bezinnen op haar zendingsopdracht. Dat bracht haar tot haar
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supraconfessionele boodschap, die zij tijdens haar verblijf in Holland met succes naar

buiten wist te brengen.211 Met haar pleidooi voor een levenswijze in navolging van

Jezus Christus vond zij in en buiten Amsterdam gehoor bij een aantal zoekende

christenen. Uiteindelijk bleken vijf van hen bereid te zijn om hun banden met de

wereld te verbreken en hun lot aan dat van Bourignon te verbinden: Ewoud de Lindt,

Johan Tiellens, Volckert van de Velde, Anna de Vos en Frederik Franken.212 Voor hen en

met hen richtte Bourignon in 1671 de ‘sociëteit van ware christenen’ op. Hiermee werd

hun de gelegenheid geboden zich onder Bourignons leiding te verzamelen en een

gemeenschap te vormen waarin zij hun hang naar een waarlijk christelijk leven daad-

werkelijk vorm zouden kunnen geven. Het sprak vanzelf dat de vijf groepsleden

Bourignon op haar reis naar Sleeswijk-Holstein zouden begeleiden. Op 9 juni 1671

verliet het gezelschap de haven van Enkhuizen voor de overtocht naar het land waar de

door God aangewezen locatie voor de ware christenen te vinden zou zijn.

naar een publieke zending
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Proclamatie van Christiaan Albrecht, de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, waarin hij allen die meenden
aanspraak te kunnen maken op de door Christiaan de Cort nagelaten rechten en goederen op Noordstrand, opriep
zich met de benodigde papieren voor 12/22-4-1670 tot de kanselarij van Gottorp te wenden. In totaal meldden zich 
twaalf crediteuren, die gezamenlijk bijna 200.000 gulden eisten ( foto: KB, 78 C 44, f. 138).
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hoofdstuk 4 In de verdediging
Sleeswijk-Holstein en Oost-Friesland, 1671-1680

[...] contre les fausses accusations dudit Berkendal, lequel n’a pas seulement voulu

attaquer ma doctrine, ains aussi mon honneur, ma pudicité, & toutes les graces que Dieu

m’a departies.

Antoinette Bourignon, Persecutions du Juste

brief 20 (16-11-1673), p. 66.

‘Amsterdam pour souffrir: Noordstrant pour jouir’; ‘Amsterdam om te lijden, Noord-

strant om te verblijden’.1 Onder aanheffing van deze leus zetten Antoinette Bourignon

en haar vijf volgelingen in juni 1671 koers naar het Noord-Duitse waddeneiland

Noordstrand. Omdat zij er nog altijd van overtuigd was dat dit oord door God voor de

ware christenen gereserveerd was, meende Bourignon dat de door De Cort nagelaten

rechten en goederen op het eiland haar, en niemand anders, toekwamen. Het was dus

zaak dat het hertogelijk hof in Gottorp alsnog haar aanspraken op de erfenis erkende.

Toen een beslissing van het hof almaar uitbleef, besloot Bourignon haar plannen bij te

stellen en zich voorlopig met haar gevolg in Husum te vestigen. Vanuit deze recht

tegenover Noordstrand gelegen kustplaats kon zij het eiland letterlijk in het vizier

houden. Uiteindelijk zou zij nog tot 1676 in Sleeswijk-Holstein blijven wonen zonder

dat zij op Noordstrand ooit een voet aan de grond zette. Zo liep opnieuw wat als een

tussenstop bedoeld was, op een langdurig verblijf uit.

In tegenstelling tot het intermezzo in Amsterdam, waar Bourignon door kerk en

overheid met rust gelaten was, stonden de jaren in Sleeswijk-Holstein geheel en al in

het teken van strijd en vervolging.2 In de ogen van de lutherse predikanten in Husum,

Sleeswijk en Flensburg, en de gereformeerde predikanten in Altona kon Bourignons

beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen, wier zaligheid niet afhan-

kelijk zou zijn van hun lidmaatschap van een bepaalde kerk maar van hun christelijke

levenswijze, niet getolereerd worden.3 Terecht zagen zij hierin een aantasting van hun

eigen autoriteit, kerkorde en theologische leer. Daarom namen zij in een reeks

geschriften stelling tegen Bourignons gedachtegoed en drongen zij bij de lokale over-

heden en bij de landsheren van Sleeswijk-Holstein aan op maatregelen. Bij het formu-

leren van hun aanklachten bedienden de predikanten zich maar al te graag van een

seksespecifieke argumentatie. Juist als vrouw kon Bourignon naar hun mening niet

met gezag over religieuze zaken spreken. Hun acties, strijdschriften en beschuldigin-

gen hebben in de eerder aan Bourignon gewijde studies nauwelijks aandacht gekre-

gen. Uit de felheid waarmee zij tegen haar leer en haar optreden ageerden, blijkt echter

dat de dreiging die destijds van haar godsdienstige opvattingen uitging veel sterker

was dan tot op heden is aangenomen.

De belasteringen van de zijde van de predikanten en het repressieve optreden van
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de overheid dwongen Bourignon enerzijds in de openbaarheid te treden om zich te

verweren, terwijl zij zich anderzijds schuil moest houden om uit handen van justitie

te blijven. Onder de druk van de toenemende confessionalisering werd Bourignon

tevens geacht in confessioneel opzicht kleur te bekennen.4 Was zij nu wel of niet

rooms? Verkondigde zij niet ook heterodoxe leerstellingen? Op welke wijze Bourignon

zich tegen dit alles teweerstelde, zal in de loop van dit hoofdstuk duidelijk worden.

Wat de aantijgingen en de vervolgingen haar persoonlijk deden, onttrekt zich groten-

deels aan onze waarneming. Maar het is vrijwel zeker dat zij het zonder de steun en

inzet van haar volgelingen niet gered zou hebben. Op cruciale momenten kwamen zij

Bourignon te hulp. Hun acties droegen er in belangrijke mate toe bij dat zij voor ver-

volging gespaard bleef en, hoe moeizaam ook, haar werk kon blijven voortzetten.

Aankomst in Sleeswijk-Holstein

De aan de monding van de Eider gelegen vestingplaats Tönning was de eerste halte die

Bourignon en haar vrienden aandeden. In deze kustplaats ging het gezelschap op 13

juni 1671 van boord.5 Besloten werd om twee kamers in een logement te huren, één

voor de mannen en één voor de vrouwen. Vanuit Tönning deed Bourignon een eerste

poging om haar aanspraken op Noordstrand, haar beoogde reisdoel, veilig te stellen.

Daartoe zocht zij schriftelijk contact met het hertogelijk hof in Gottorp. Zij deelde mee
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dat zij en enkele Amsterdamse kooplieden zich op Noordstrand wilden vestigen ‘pour

avec ces personnes et plusieurs autres pouvoir y vivre en paix de nos biens, en la crain-

te de Dieu et l’edification du prochain’.6 Bourignon hoopte hiervoor toestemming te

krijgen van de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, Christiaan Albrecht, onder

wiens jurisdictie Noordstrand viel, en zo alsnog de door De Cort nagelaten goederen

op het eiland in bezit te kunnen nemen. Om Christiaan Albrecht te paaien hield zij

hem voor dat zij de door De Cort voorgenomen plannen voor de bouw van nieuwe

dijken ten uitvoer zou brengen en op die manier de landerijen zou vergroten.7

Drie weken lang wachtte Bourignon op antwoord. Een reactie van het hertogelijk

hof bleef echter uit. Daarop besloot zij van Tönning door te reizen naar het bij de stad

Sleeswijk gelegen slot Gottorp. Wellicht zou zij er dan wel in slagen tot de hertog door

te dringen en hem een gunstig besluit af te dwingen.8 Na een korte reis over land

bereikten Bourignon en haar vrienden op 12 juli 1671 Sleeswijk. Hier betrok het gezel-

schap de bovenverdieping van de recht tegenover het slot gelegen herberg met de bete-

kenisvolle naam ‘Het Land van Beloften’.9

Onderhandelingen met hof Gottorp
Eenmaal in Sleeswijk trachtte Bourignon opnieuw de steun van de hertog te winnen

door hem persoonlijk aan te schrijven. Uitvoerig deed zij uit de doeken wie zij was, wat

haar oogmerk was en waarom zij naar Noordstrand wilde afreizen. Om te voorkomen

dat de hertog haar plannen op godsdienstige gronden zou afwijzen, verzekerde zij

hem dat zij het christelijke geloof beleed (en dus geen jodin of heiden was) en dat zij

geen deel uitmaakte van de sekte der ‘Trembleurs’ (quakers). Zij vertelde hem dat zij te

Rijsel in Vlaanderen geboren was, opgegroeid was in de rooms-katholieke kerk, nooit

met iemand van een andere confessie gesproken had voordat zij in 1667 naar Holland

was gekomen, en van haar ouders een uitstekende godsdienstige opvoeding gekregen

had. God had haar, zo ging zij voort, begiftigd met Zijn geest, waardoor zij over een

goed onderscheidingsvermogen beschikte en de dwalingen van wat zij ‘notre Religion’

noemde, ontdekt had. Zij onderstreepte ook haar vriendschapsbanden met De Cort,

die nog in 1668 met de hertog overeenstemming had bereikt over een nieuw bedij-

kingsproject. Uitvoerig informeerde zij hem over de visie van De Cort op Noordstrand

en over de inspanningen die hij zich destijds getroost had om zijn deel terug te kopen

van het Mechelse Oratoire.10 Als proeve van haar werk stuurde zij met haar brief het

eerste deel van Licht der Weereld mee, waarin haar samenspraken met De Cort waren

opgenomen. Bourignon moet zich echter gerealiseerd hebben dat het niet alleen

aankwam op wat zij zei of schreef, maar ook op wat zij deed. Daarom drong zij er bij

haar vrienden op aan om voortaan in de kapel van slot Gottorp ter kerke te gaan. Op

die manier kon de indruk worden weggenomen dat zij quakers waren.11

Uitsluitsel over de zaak Noordstrand kreeg Bourignon vooralsnog niet. In mei 1672

wist zij nog altijd niet wat het hertogelijk hof met haar zaak voor had. Reden genoeg

om zich opnieuw tot Christiaan Albrecht te wenden en hem haar woede en teleurstel-

ling over het uitblijven van de juridische beslissing kenbaar te maken.12 Ditmaal stuur-

de Bourignon maar liefst zes geschriften van haarzelf mee die inmiddels in druk

verschenen waren. Ongetwijfeld hoopte zij dat de hertog zich in haar werk zou verdie-

pen en zo alsnog tot andere gedachten zou komen. Maar ook deze actie bracht geen

verandering in haar zaak teweeg.
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Kaart van de hertogdommen Sleeswijk en Holstein. In 1672 vestigde Antoinette Bourignon zich in de stad 
Husum, vanwaar zij ‘haar’ eiland kon zien liggen. Noordstrand is hier nog in de oude omvang van voor de over-
stroming van 1634 afgebeeld ( foto: UBU, uit Joan Blaeu, Grooten atlas, oft wereltbeschrijving II, 1664).



Noodgedwongen schortte Bourignon haar plannen met Noordstrand op. Zij

besloot echter om niet naar Amsterdam terug te keren maar om de verdere verwikke-

lingen in Sleeswijk-Holstein af te wachten. Deze beslissing werd mogelijk mede inge-

geven door de in de Republiek der Verenigde Nederlanden afgekondigde staat van

beleg, nadat op 6 april 1672 eerst de Engelse koning Karel II en de  Franse koning

Lodewijk XIV en vervolgens ook de prins-bisschoppen van Münster en Keulen het land

de oorlog hadden verklaard.13

Vestiging in Husum
De recht tegenover Noordstrand gelegen stad Husum werd de nieuwe verblijfplaats

van Bourignons gezelschap.14 Hier liet zij per 1 mei 1672 op naam van Johan Tiellens

een groot huis huren in de Krämerstrasse, op een steenworp afstand van de markt en

de grote lutherse kerk.15 De woning was eigendom van de secretaris van de stad,

August Giese, die nauwe banden onderhield met diverse piëtisten in en buiten Slees-

wijk-Holstein.16 Dat uitgerekend hij een woning aan Bourignons gezelschap verhuur-

de, zou bij de lutherse predikanten van Husum zeer kwaad bloed zetten.17

In februari of maart 1672 keerde Tiellens terug naar Holland om zijn zaken te rege-

len en de verhuizing van de in Amsterdam achtergebleven meubels van Bourignon en

de andere groepsleden voor te bereiden. De voormalige koopman charterde hiervoor

een schip en liet onder andere zeven bedden met strozakken, vijf paar stoelen, drie

kastjes en een groot aantal manden aan boord brengen. De drukpers met toebehoren

die Bourignon in Amsterdam had aangeschaft, werd eveneens verscheept.18 Na

aankomst van de transporten kon de woning in Husum worden ingericht en de huis-

drukkerij opnieuw worden geïnstalleerd.19

Bourignon twijfelde of zij zelf wel in Husum moest gaan wonen. Tijdens haar ver-

blijf in Sleeswijk was duidelijk geworden dat de lutherse predikanten van die stad haar

als een persona non grata beschouwden en haar het liefst zo snel mogelijk zagen ver-

trekken. Het leek haar verstandiger om uit te wijken naar Frederikstad (Friedrich-

stadt), waar godsdienstvrijheid heerste. In deze vrijplaats zou zij, zo verwachtte

Bourignon, met rust gelaten worden. Daarom overwoog zij om hier voor zichzelf een

huis te huren. Maar toen in april 1672 het eerste transport uit Amsterdam in Holstein

arriveerde, besloot zij haar plannen te wijzigen. Haar meubels moesten toch maar naar

Husum, en niet naar Frederikstad, worden overgebracht.20 In juni 1672 woonde zij

echter nog altijd in Sleeswijk en overwoog zij zelfs om daar te blijven en voor zichzelf

een huis te huren. ‘Ik moet’, zo verdedigde zij haar twijfels tegenover haar volgelingen,

‘de Ordre van den Heer afwachten. Ik ben een rechte Pellegrimme op der Aarden, sonder

een vaste Verblijf-plaats te hebben, zijnde ten alleen tijde gereet om te vertrekken, en

ook om te blijven’.21 Het werd uiteindelijk toch Husum. In juli 1672 nam Bourignon

haar intrek in ‘het huis van de Hollanders’. Vanaf dat moment werd Husum de plaats

waar haar ware christenen zich, in afwachting van het vertrek naar Noordstrand,

moesten verzamelen.
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Vervolgd door kerk en overheid

Al tijdens Bourignons verblijf in de stad Sleeswijk werd duidelijk dat kerk en overheid

niet van zins waren haar activiteiten te tolereren. Hun repressieve optreden is in

belangrijke mate terug te voeren op de politieke en kerkelijke situatie in het over twee

hertogdommen verdeelde Sleeswijk-Holstein. In beide vorstendommen vielen, anders

dan in de Republiek der Verenigde Nederlanden, de politieke en de religieuze gemeen-

schap samen. Sedert 1542 was de lutherse kerk hier staatskerk en de landsheer tevens

de hoogste geestelijke autoriteit.22 Daarmee vormde het lutheranisme als staatsgods-

dienst de basis van de politieke en sociale orde van de samenleving, ook op lokaal

niveau.23 Naar alle waarschijnlijkheid vreesden de kerkelijke en politieke autoriteiten

dat Bourignons optreden en opvattingen tot verdeeldheid in het corpus christianum

zouden leiden. Daarbij kwam dat de economische crisis waarin de hertogdommen

sedert 1665 verkeerden, de potentiële ontvankelijkheid van de bevolking voor het

gedachtegoed van profeten en voor chiliastische en piëtistische bewegingen versterk-

te.24 Niet voor niets werd er in hetzelfde jaar waarin de magistraat van Husum een

onderzoek instelde naar Bourignon, door de raad en burgemeesters van Frederikstad

een rapport opgemaakt over de quakers die zich in deze vrijstad gevestigd hadden.25

Een complicerende factor was dat het territorium van Sleeswijk-Holstein over twee
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hertogdommen verdeeld was en dat de beide hertogen in een onderlinge machtsstrijd

verwikkeld waren.26 Sedert 1659 regeerde Christiaan Albrecht over het hertogdom

Sleeswijk-Holstein-Gottorp, waaronder Noordstrand viel.27 Sleeswijk-Holstein-Glück-

stadt, het zogeheten koninklijke deel van Sleeswijk-Holstein, stond vanaf 1670 onder

gezag van de Deense koning Christiaan V.28 Dankzij het huwelijk van diens zuster

Friederika Amalia met Christiaan Albrecht waren de beide hertogen sedert 1667

verzwagerd. Toch liepen de politieke spanningen in Sleeswijk-Holstein snel en hoog

op nadat Christiaan V in 1670 de Deense troon bestegen had.29 Voor Bourignon was het

echter niet ongunstig, zo zou weldra blijken, dat zij zich tot twee elkaar beconcurre-

rende landsheren moest verhouden.

Vijandschap van de predikanten in Husum
De vestiging van Bourignon en haar gevolg in Husum stuitte al snel op verzet van de

lutherse predikanten. Het ongehuwd samenwonen van een groep mannen en vrouwen

in één huis wekte ongetwijfeld argwaan, en hun onwil om in confessioneel opzicht

kleur te bekennen zal de vrees voor sektevorming hebben aangewakkerd. Als we

Bourignon moeten geloven, tekenden de predikanten van Husum tegen haar aanwe-

zigheid in de stad protest aan bij de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp en bij de

hoogste geestelijke van het hertogdom, Johannes Reinboth.30 De Generalsuperintendent,

die bekendstond om zijn gematigdheid en een tolerante politiek jegens socinianen en

mennonieten voorstond, bleek echter niet bereid te zijn om stappen te ondernemen

tegen Bourignon.

Reinboth had zich al in Bourignons zaak verdiept voordat zij zich in 1672 in

Husum vestigde. Naar aanleiding van de geruchten die in Sleeswijk, waar zij toen

verbleef, de ronde deden, had hij haar een vermanende brief geschreven. Zij zou een

quaker zijn; zij ging niet ter kerke maar wilde een nieuwe kerk oprichten, en zij

beweerde dat er geen ware christenen meer op deze aarde waren. Reinboth bracht deze

punten van kritiek onder Bourignons aandacht en tekende hierbij aan dat haar stand-

punten overeenkwamen met die van ketters als David Joris, Weigelius, de rozenkrui-

zers, Paul Felgenhauer en de quakers. Daarbij kwam, zo hield de opperpredikant haar

voor, dat zij een vrouw was en dus geen recht van spreken had. Bourignon diende Rein-

both daarop in april 1672 in een lange brief van repliek.31 Ook stuurde zij hem haar

boek tegen de quakers toe toen dat in druk verschenen was. Zij voorzag dit present-

exemplaar van een persoonlijke opdracht.32 Blijkbaar stelde zij Reinboth hiermee

gerust. In de resterende tijd van zijn ambtsperiode liet hij Bourignon en haar gevolg in

elk geval met rust.

Na de dood van Reinboth in juni 1673 zagen de predikanten van Husum nieuwe

mogelijkheden om de aanval op Bourignon in te zetten. Ditmaal vonden zij wel

gehoor, ook omdat inmiddels het sterke vermoeden gerezen was dat Bourignon in

Husum een eigen drukkerij had ingericht. In augustus 1673 stelden de burgemeesters

en raad van Husum in opdracht van Christiaan Albrecht een onderzoek in.33 Hieruit

bleek dat Bourignon inderdaad over een volledig ingerichte huisdrukkerij beschikte.

Daarop volgde op 29 augustus 1673 de wijzing van een vonnis waarbij het Bourignon

verboden werd om te schrijven of te drukken op straffe van verbeurdverklaring van

haar goederen en verbanning uit het hertogelijk deel van Sleeswijk.34
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Direct na de uitvaardiging van het drukverbod ging Bourignon in beroep bij de

magistraat van Husum en bij de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp.35 Zij verbaasde

zich erover dat uitgerekend zij zo gehaat en vervolgd werd. Want als zelfs hoeren overal

wel met rust gelaten werden, waarom een dienstmaagd des Heren dan niet?36 In haar

ogen waren de grote boosdoeners de predikanten van Husum, over wie zij zich in zeer

felle bewoordingen uitliet. Bourignons protestacties hadden echter geen succes. Het

drukverbod bleef onverminderd van kracht. De predikanten van Husum zouden zich

een paar maanden later publiekelijk verdedigen tegen haar beschuldigingen in een

namens het Ministerium door Martinus Holmer opgestelde ‘Gezeugniss der Unwahrheit

J. Anthoinettae Bourignons’.37 In dit verweerschrift werden alle boeken die Bourignon

inmiddels op haar naam had staan (Graf der valsche theologie, Licht des weerelds, Licht schij-

nende in de duisternis, Advertissement en Gezeugnis der Waarheit) kritisch doorgelicht.

Ondertussen werd er, zo was Bourignon ter ore gekomen, ook vanuit Rome actie

tegen haar ondernomen. In 1669 had het Heilig Officie al het eerste deel van La lumie-

re née en tenebres op de index gezet.38 Nu zou er een commissie zijn gevormd die

Bourignons boeken moest examineren. Dit onderzoek zou op Noordstrand moeten

plaatsvinden en uitgevoerd worden door een Franse priester, een Brabantse priester en

een jezuïet uit Frederikstad. Bourignon verwachtte hier weinig goeds van en zocht

daarom contact met de namens de oratorianen op Noordstrand gestationeerde pastoor,

Johannes Chrysosthomos Snyders.39 Zij vroeg hem of hij er bij de commissieleden op

aan wilde dringen om discreet te werk te gaan, als zij tenminste de goede naam van de

rooms-katholieke kerk wilden behouden. Want als de commissieleden zich door hun

gevoelens zouden laten leiden of haar zonder enige grond van bepaalde misstappen

zouden beschuldigen, dan zag zij zich genoodzaakt om ‘de waarheid’ te verdedigen. In

dat geval zou zij zich openlijk uitspreken tegen ‘les abus de nôtre Religion’.40

Bourignons actie demonstreert opnieuw hoe zelfbewust en onafhankelijk zij zich

jegens het kerkelijk leergezag opstelde. Of de brief het gewenste effect sorteerde, is

niet duidelijk. Het genoemde onderzoek lijkt om wat voor reden dan ook geen door-

gang te hebben gevonden. Ook werden er geen andere boeken van Bourignon op de

index gezet.

Agitatie van de predikanten van Flensburg
Tegen het einde van het jaar 1673 verlegde Bourignon haar actieradius naar het noor-

delijker gelegen Flensburg. Deze havenstad lag in het deel van Sleeswijk-Holstein dat

toebehoorde aan de Deense koning Christiaan V. Het is mogelijk dat Bourignon in

diens territorium een veilig heenkomen dacht te kunnen vinden. Maar het heeft er alle

schijn van dat zij haar bezoek aan Flensburg vooral wilde gebruiken om ook in het

koninklijk deel van Sleeswijk-Holstein haar geschriften te verspreiden. Waarom had

zij anders een koffer volgestouwd met haar eigen boeken en met manuscripten van

Duitse vertalingen van haar geschriften?41 Zij wist bovendien dat er in Flensburg

iemand woonde die in haar gedachtegoed geïnteresseerd was: Nicolaas Henning.

Henning had eerder dat jaar, toen Bourignon in Husum verbleef, contact met haar

gezocht en een aantal van haar boeken besteld. Daarna had hij Bourignon laten weten

dat hij al haar geschriften wilde hebben, dat hij de daarin verkondigde waarheden

wilde navolgen, en dat eenieder van haar gezelschap die naar Flensburg wilde komen

bij hem mocht logeren.42
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Op haar reis naar Flensburg liet Bourignon zich vergezellen door Maria Hase-

Tilemans (in het vervolg Maria Hase genoemd), een wat oudere weduwe die jarenlang

in Hamburg had gewoond en zich in 1672 met haar zoon Johan Conrad bij het gezel-

schap in Husum had aangesloten.43 Een andere volgeling, Jelle Aedes, reed de wagen.

Rond 12 december 1673 bereikte het gezelschap de Rode Poort, de zuidelijke stadspoort

van Flensburg. Daar werden de beide dames opgevangen door Henning, die hen mee-

troonde naar zijn huis en hun de logeerkamer ter beschikking stelde. Voor zijn echt-

genote en zijn inwonende schoonmoeder hield hij de ware identiteit van de twee

logees voorlopig geheim. Maar na twee dagen vertelde hij zijn echtgenote alsnog dat

het Bourignon was die met een van haar volgelingen bij hen logeerde. Toen zijn

schoonmoeder er daarna ook achter kwam wie de twee logees werkelijk waren, was het

huis, als we Bourignon mogen geloven, te klein. Blijkbaar was Bourignons faam haar

al vooruitgesneld. Anders is niet te verklaren waarom Hennings schoonmoeder zo in

paniek raakte. De vrouw zou zelfs gedreigd hebben haar dochter te zullen vergiftigen

indien die, net als haar echtgenoot, Bourignon haar sympathie zou betuigen.44 Toen

Bourignon zag dat de vrouw de volgende dag aanstalten maakte om haar dochter met

een mes te doden, besloot zij samen met Maria Hase zo snel mogelijk het huis van de

Hennings te verlaten. Zij weken uit naar de herberg op de markt [Südermarkt, MdB],

waar zij twee kamers huurden. Om geen argwaan te wekken bediende Bourignon zich

in de herberg van de schuilnaam Anna Janssens. Aan haar volgelingen in Husum 

gaf zij als postadres op: ‘Marie Pieters chez Marguerite Sattelmacker, c’est à dire,

faiseur de selles à Chevaux, en Engleburg-strate [Angelburger Strasse, MdB], à Flens-

bourg’.45

Bourignons aanwezigheid in de stad bleef niet lang verborgen voor de lutherse

predikanten. Al voor 2 januari moet hun ter ore zijn gekomen dat Bourignon zich in

Flensburg wilde vestigen.46 Naar alle waarschijnlijkheid was Hennings schoonmoeder

degene geweest die het Ministerium getipt had.47 De predikanten besloten direct tot de

aanval over te gaan, zo blijkt uit de brief die Bourignon aan haar vrienden in Husum

schreef. Niet zonder trots berichtte zij hun hoe de predikanten vanaf de kansel stem-

ming tegen haar probeerden te maken:

Les Prédicants mettent toute la ville en allarme à cause de moy: ils préchent, que

je suis icy, & m’appelle Antoinette: que je compose des livres ésquels y a des héré-

sies diaboliques, plus pernicieuses que celle des Juifs, desquelles chacun s’en doit

bien garder; car il y a du grand peril: Et cela se fait en diverses Eglises, dimanches,

& festes, continuellement.48

Als we Bourignon mogen geloven, leidden deze waarschuwingen ertoe dat de buren

van haar herbergier zich grote zorgen begonnen te maken over de twee vrouwen die bij

hem en zijn vrouw logeerden. Misschien was een van hen wel de door de predikanten

gezochte Antoinette. De herbergierster wist haar buren echter gerust te stellen. Zij

deelde hun mee dat zij twee fatsoenlijke dames te logeren had, dat de ene Maria heette

en de ander Anna, dat zij zich zeer goed en bescheiden gedroegen, dat zij alleen maar

wist dat de een uit Hamburg kwam en de ander uit Holland, en dat zij voor de oorlo-

gen gevlucht waren. Vervolgens lichtte de herbergierster haar vrouwelijke gasten in.

Zij vertelde hun over het gesprek met de buren en zei dat het zo jammer was dat de
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predikanten altijd fatsoenlijke mensen vervolgden. De herbergier voegde eraan toe dat

niemand hem kon beletten om fatsoenlijke lui onderdak te bieden. Zelf dacht Bouri-

gnon dat alle ophef rond haar persoon haar naamsbekendheid alleen maar ten goede

kwam en de belangstelling voor haar geschriften in een plaats als Flensburg zou doen

aanwakkeren. In haar optiek was het niet verwonderlijk dat de predikanten slechts het

tegenovergestelde zouden bereiken van wat zij wilden: ‘Car le diable se trompe

toûjours en ses desseins, lors que nous demeurons fidelles à Dieu ....’49

Op 5 januari 1674 gingen drie door het Ministerium afgevaardigde predikanten op

onderzoek uit in de herberg waar Bourignon haar intrek genomen had. Maar zij trof-

fen daar alleen nog Maria Hase aan. Die verklaarde dat Bourignon nooit in het loge-

ment geweest was, wel ene Anna Janssens uit Amsterdam. Deze Anna Janssens was die

ochtend, zo verklaarde Hase, naar Sleeswijk vertrokken.50 De predikanten namen

echter geen genoegen met deze informatie. Zij ondervroegen Hase de volgende dag

opnieuw en wisten haar toen een positief getuigenis over Bourignon te ontlokken.

Voor het Ministerium was deze bekentenis voldoende bewijs dat Bourignon inderdaad

in Flensburg was geweest. De predikanten meldden dit onmiddellijk aan de stedelijke

autoriteiten. Naar aanleiding van hun berichtgeving liet de stadsvoogd op 7 januari

1674 het logement waar Hase en Bourignon verbleven hadden, doorzoeken. In en

onder de bedden in hun kamer bleken diverse boeken en manuscripten van Bourignon

verstopt te zijn. De totale buit bestond uit twee delen van Licht schijnende in de duisternis-

sen, drie delen van Graf der valsche theologie, zes exemplaren van Gezeugnis der Waarheit en

vier of vijf Duitstalige manuscripten.51 Bij de huiszoeking werd bovendien nog een

koffer gevonden die Bourignon in de herberg had achtergelaten. Die werd samen met

de boeken en manuscripten in beslag genomen.

De vondst van Bourignons boeken en manuscripten was voor de stadsvoogd reden

genoeg om aan te nemen dat zij haar boodschap in Flensburg had willen verspreiden.

Om zijn vermoeden bevestigd te krijgen, besloot hij nog diezelfde dag Maria Hase aan

de tand te voelen. Dit verhoor vond plaats in het gebouw van de Latijnse school, waar

het Ministerium en de raad gewoonlijk vergaderden. Tijdens haar ondervraging liet

Hase niets los over de connecties met Henning. Wel bekende zij dat zij samen met

Bourignon in de herberg was geweest waar de boeken en manuscripten waren gevon-

den. Op de vraag waarom zij niet de waarheid had verteld, antwoordde zij dat Bouri-

gnon dit niet gewild had. Bourignon had haar voor vertrek ook opgedragen om haar

mond te houden over de in het logement verstopte boeken.52 Na haar bekentenis

mocht Hase vertrekken op voorwaarde dat zij de stad voor zonsondergang verlaten

had.

Boekverbranding te Flensburg
Ziedend tekende Bourignon bij de magistraat van Flensburg protest aan tegen de

inbeslagname van haar boeken en manuscripten. In een zeer scherpe brief, geschreven

op 17 januari 1674, betichtte zij de burgemeesters en raad van Flensburg van roof.53 Zij

wenste gerechtigheid, wilde weten wie haar aanklagers waren en eiste haar

geconfisqueerde eigendommen terug. In het postscriptum schreef zij dat de boeken en

manuscripten in Husum, bij het ‘huis van de Hollanders’, konden worden afgeleverd.

Bourignon liet haar bezwaarschrift door Johan Conrad Hase, de zoon van Maria Hase,

in het Duits vertalen. Hij kreeg ook opdracht om de brief persoonlijk bij het
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stadsbestuur van Flensburg af te geven.54 Daarbij liet Bourignon het niet. Zij zocht

tevens verhaal bij de Deense koning, onder wiens gezag Flensburg stond. In een

persoonlijk schrijven aan Christiaan V beklaagde zij zich over het optreden van de

stedelijke autoriteiten jegens haar en haar reisgenote. Die zouden hen als criminelen

hebben behandeld. Maria Hase was zelfs, zo berichtte Bourignon aan de koning, bij het

verlaten van de stad door een te hoop gelopen menigte van meer dan honderd personen

uitgescholden en gemaltraiteerd. Bourignon verzekerde de koning dat zij tijdens haar

verblijf in Flensburg met niemand had gesproken en op geen enkele manier aanstoot

gegeven had. Er was dus geen reden om haar te vervolgen. Daarom verzocht zij de

koning de magistraat van Flensburg te ordonneren om haar goederen terug te geven,

en haar mee te delen wie haar aanklagers waren en van welke misdaad zij beschuldigd

werd.55

Op 28 januari 1674 werd Bourignons brief aan de magistraat van Flensburg in de

raadsvergadering voorgelezen. De toon en inhoud van de brief waren van dien aard dat

besloten werd om de bezorger van de brief de volgende dag aan een verhoor te onder-

werpen. Hase verzweeg tijdens dit verhoor dat hij degene was geweest die de brief in

het Duits vertaald had. Hij volstond met de verklaring dat hij het schrijven in Frede-

rikstad uit handen van ‘Jille Edes’ [Jelle Aedes, MdB] had ontvangen.56 Burgemeesters

en raad, voor wie Hase mogelijk alleen al vanwege zijn gereformeerde achtergrond een

verdacht persoon was, bleven hun bedenkingen houden. Daarom besloten zij hem

voorlopig vast te zetten in zijn logement.57

Op 30 januari 1674 brachten burgemeesters en raad van Flensburg rapport uit aan

Christiaan V over Bourignons verblijf in de stad, de vondst van haar boeken, het

verhoor van Maria Hase en de smaadbrief die Johan Conrad Hase namens Bourignon

bij de raad bezorgd had.58 Diezelfde dag nog richtten ook de predikanten van Flens-

burg zich tot Christiaan V met het verzoek om passende maatregelen te nemen tegen

Bourignon.59 Ter ondersteuning stuurden zij in maart 1674 aan de Deense gezant een

overzicht van de dwalingen die zij in Gezeugnis der Waarheit hadden aangetroffen.60 In

hun ogen dwaalde Bourignon in drieërlei zin. Zij zou de grond der zaligheid en de

voornaamste geloofsartikelen loochenen, de reeds lang afgeschafte ‘paapse’ godsdienst

weer willen oprichten, en de door God ingestelde standen omver willen werpen. Gelet

op de door magistraat en Ministerium van Flensburg verstrekte informatie, is het niet

verwonderlijk dat de smeekbede die Hase op 4 februari 1674 aan de Deense koning

richtte, zonder effect bleef.61

Christiaan V bepaalde op 27 april 1674 dat Bourignon en haar volgeling Johan

Conrad Hase vanwege haar ‘verdamblichen lehre’, ‘höchstschädlichen Schriftten’ en

lasterlijke brief aan de burgemeesters en raad van Flensburg gestraft dienden te wor-

den.62 Een maand later, op 29 mei 1674, werd in Flensburg vonnis gewezen. Bepaald

werd dat de in beslag genomen boeken en manuscripten en haar brief aan de raad van

Flensburg de volgende dag op de Zuidermarkt door de beul verbrand zouden wor-

den.63 Hase diende bij deze openbare veroordeling van Bourignons ‘ketteryen en Gods-

lasteringen’ aanwezig te zijn en de kosten voor zijn rekening te nemen. Daarna zou hij

worden vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich nooit meer in stad en land vertoonde.

Indien hij niet betaalde, zou hij na de executie op eigen kosten in de gevangenis wor-

den vastgehouden.

Op 12 juni 1674 werd het verschuldigde geld betaald, waarna Hase met zijn hand
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op het zwaard van de scherprechter zwoer dat hij zich nooit meer in Flensburg en in de

beide vorstendommen van Sleeswijk-Holstein zou laten zien.64 Na zijn vrijlating

vertrok hij onmiddellijk naar Friesland, waar diverse vrienden van Bourignon woon-

den. Ondertussen ondernam Bourignon een laatste poging om voor Hase te bemidde-

len door zich nogmaals tot de Deense koning te richten. Op die manier hoopte zij te

kunnen bewerkstelligen dat hij alsnog naar Holstein mocht terugkeren.65 Hase zelf

reisde vanuit Friesland door naar Amsterdam, waar hij in juli 1674 arriveerde. Toen hij

van Bourignon begreep dat haar verzoek aan Christiaan V niets had opgeleverd,

besloot hij te blijven waar hij was en een kamer en werk te gaan zoeken.66

Inval in de woning te Husum
Inmiddels was ook in Husum krachtig tegen Bourignon opgetreden. De predikanten

van de stad hadden hierop aangedrongen bij burgemeesters en raad toen duidelijk was

geworden dat Bourignon zich niet wilde schikken in het haar opgelegde drukverbod.

Zij zou de huisdrukkerij heimelijk in bedrijf gehouden hebben. Om hiervoor de nodi-

ge bewijzen te verzamelen gaf de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp opdracht tot

huiszoeking. Deze vond plaats in februari 1674 en werd geleid door dr. Johannes Kirch-

mann, eerste burgemeester van Sleeswijk en fiscaal van Christiaan Albrecht.67

Bij het doorzoeken van Bourignons woning liet Kirchmann de sloten van de diver-

se deuren van het huis forceren en de aanwezige koffers openbreken. Zijn actie leidde

niet alleen tot de inbeslagneming van de drukpers met toebehoren, maar ook tot de

confiscatie van de in huis opgeslagen boeken van Bourignon, de papiervoorraad, een

aantal manuscripten, persoonlijke waardepapieren en stukken die aan De Cort hadden

toebehoord.68 Om haar in beslag genomen eigendommen terug te krijgen riep

Bourignon in maart 1674 de hulp in van een van haar vrienden in Sleeswijk, generaal-

majoor Van der Wijk.69 Hij zou Christiaan Albrecht moeten meedelen dat zij zou

afzien van het drukken van haar geschriften als zij haar drukpers terugkreeg.70 De her-

tog bleek echter niet gevoelig te zijn voor dit argument. Alleen haar waardepapieren

en boekhouding wilde hij retourneren, omdat deze stukken ten onrechte door

Kirchmann in beslag genomen waren.

De vondst van de drukpers met toebehoren bewees in de ogen van de predikanten

van Husum waar het Bourignon om te doen was. De inbeslagneming van haar drukke-

rij stelde hen daarom niet gerust. Om haar te zwijgen op te leggen, zouden krachtige-

re maatregelen nodig zijn. Daarom drongen zij erop aan haar gevangen te nemen of te

verbannen en haar goederen te confisqueren als haar geschriften toch gepubliceerd

zouden worden.71

Op zoek naar een veilig heenkomen
Bourignon zag maar één manier om zichzelf in veiligheid te brengen: onderduiken en

haar ware identiteit verhullen. Wanneer en waar zij een schuilplaats vond, is niet

bekend, maar vrijwel zeker is dat zij Husum verliet.72 Uit een uit haar kring afkomsti-

ge brief van juni 1674 blijkt dat Bourignon de grootst mogelijke geheimhouding

betrachtte omtrent haar schuilplaats. Haar vertrouwelingen moesten indien dat nodig

was, zeggen dat ook zij niet wisten waar zij zich ophield omdat zij geregeld van adres

wisselde.73 Vermoedelijk week zij tijdelijk uit naar Frederikstad, waar zij in 1672

alsnog een huis had gehuurd.74 Deze woning had zij beschikbaar gesteld aan de afge-
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zette (lutherse) predikant Jacob Taube, die zich met zijn echtgenote bij haar gezelschap

had aangesloten.75 Het huis in Husum bleef ook na Bourignons vertrek het verzamel-

punt voor haar gevolg. In oktober 1674 was er zelfs sprake van de aankoop van het

‘Brouw-huys’, dat, indien afgetimmerd, als woning zou kunnen dienen voor eventuele

nieuwkomers.76

Ondertussen bleef Bourignon al haar hoop vestigen op Noordstrand. In september

1674 was zij er echter nog altijd niet in geslaagd om de door De Cort nagelaten goede-

ren en rechten op legitieme wijze in haar bezit te krijgen. Daarom probeerde zij alsnog

langs andere wegen land op Noordstrand te verwerven. Niet alleen overwoog zij grond

en goederen te kopen van de Franse participanten, die een kwart van het eiland in

handen hadden en bereid waren hun verlies te nemen.77 Maar ook liet zij nagaan of

Johannes van Neercassel zijn bezittingen op Noordstrand wilde verkopen.78 Ten slotte

informeerde Bourignon nog naar de hoeveelheid grond en huizen die de Hollandse

participanten wilden verkopen, en naar de prijs die zij hiervoor vroegen.79 Zolang

Bourignon zich echter niet gesteund wist door de hertog van Sleeswijk-Holstein-

Gottorp ondernam zij geen actie.

In het najaar van 1674 besloot Bourignon naar Sleeswijk uit te wijken, waar nieuwe

vrienden bereid waren haar op te vangen. De stad lag op ongeveer acht uur gaans van

Husum. Om te voorkomen dat zij onderweg herkend en opgepakt zou worden, schijnt

Bourignon zich als boerin te hebben verkleed. Eenmaal in Sleeswijk wist zij zichzelf in

veiligheid te brengen door zich voor te doen als een Hollandse vrouw die op reis was

met haar mannelijke wederhelft. Poiret verhaalde later dat zij om geen verdenkingen

op zich te laden, in het logement zelfs een en hetzelfde bed deelde met deze manne-

lijke volgeling.80 In de zuiver lutherse stad Sleeswijk ontfermden generaal-majoor Van

der Wijk en diens echtgenote zich over haar. Bourignon bracht de winter van 1674-1675

bij hen door totdat zij een huis in Frederiksberg (Friedrichsberg), een voorstad van

Sleeswijk, kon huren.81

Tijdens haar verblijf in Sleeswijk zon Bourignon op middelen om haar positie

veilig te stellen. Daartoe deed zij een beroep op twee topfunctionarissen, die binnen de

kerkelijke en politieke organisatie van het hertogdom de sleutelposities bekleedden:

Sebastian Niemann, die in 1674 tot generaal-superintendent benoemd was, en Johann

Adolf Kielmann von Kielmannsegg, de president van de regering en een van de

invloedrijkste adviseurs van Christiaan Albrecht.82 Tussen december 1674 en februari

1675 bestookte Bourignon beide gezagsdragers met brieven. Aan Niemann maakte zij

duidelijk dat het de lutherse predikanten niet zou helpen om haar uit Holstein te

verdrijven. Zij hoopte dat hij bereid was om zich voor haar in te spannen en het geschil

tussen haar en de predikanten te beslechten.83 Aan Kielmann vroeg zij te bemiddelen

bij de hertog voor een vrijgeleide.84 Daarmee deed Bourignon een belangrijke tactische

zet. Al snel werd duidelijk dat Christiaan Albrecht haar niet langer ongunstig gezind

was.85

Christiaan Albrecht bleek bereid te zijn om Bourignon een nieuwe vrijgeleidebrief

te geven, op voorwaarde dat zij en haar volgelingen geen geschriften in het hertogelijk

territorium zouden verspreiden, hun religieuze gevoelens niet zouden uitdragen,

geen aanstoot zouden geven en gehoorzaamheid en respect zouden betonen aan de

hertog.86 In maart 1675 overhandigde een vertegenwoordiger van het hof de betreffen-

de aktes aan haar met de mondelinge verordening dat zij hierop moest reageren. Dat
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was voor Bourignon het sein om zich persoonlijk tot de hertog te wenden en zich bij

hem te beklagen over de dreigementen en de beschuldigingen van de lutherse predi-

kanten. Om hem duidelijk te maken dat de predikanten haar ten onrechte van allerlei

religieuze dwalingen betichtten, legde zij Christiaan Albrecht haar ‘Profession de Foy

et de Religion’ voor.87 Deze geloofsbelijdenis wilde zij hoe dan ook publiceren, zo

schreef zij hem. Mocht hij echter nog twijfelen aan haar goede bedoelingen, dan moest

hij de predikanten maar vragen om hun beschuldigingen op schrift te stellen en haar

uitnodigen om aan het hof met hen of hun superintendent in debat te treden. Zover

kwam het echter niet. De hertog nam Bourignons geloofsbelijdenis in ontvangst en

zag erop toe dat zij de vrijgeleide kreeg.

Van de hertog kreeg Bourignon bovendien toestemming om met de Franse partici-

panten te onderhandelen en hun aandelen over te nemen. Bourignon wilde dan wel

dat Christiaan Albrecht haar aankoop van de goederen met de bijbehorende privileges

zou bekrachtigen. Deze privileges impliceerden naar haar zeggen dat zij op Noord-

strand wel haar geschriften mocht distribueren omdat destijds was bepaald dat daar

ook de rooms-katholieke godsdienst beleden mocht worden. In ieder geval, zo liet zij

de hertog weten, was zij niet van plan om zich op Noordstrand terug te trekken,

‘comme dans une Prison d’inquisition; pour estre la persecutée; et contrainte de suivre

les sentiments des Predicants Lutheriens’.88

Uiteindelijk zag Bourignon af van de aankoop van grond en goederen op Noord-

strand.89 In plaats daarvan kocht zij in 1675 met toestemming van Christiaan Albrecht

een huis in Lollfuss, de voorstad van Sleeswijk die het oude stadsdeel met slot Gottorp
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Bourignon zocht tussen 1674 en 1675 verschillende
malen rechtstreeks contact met hem, in de hoop dat
hij haar zaak een gunstige wending zou kunnen 
geven ( foto: SHL).



verbond. De woning bestond uit een voor- en achterhuis, telde twee woonlagen, had

drie à vier kamers en een keuken op de begane grond en was voorzien van een hof.90

Het ging om een ‘vrij’ huis. Dit hield in dat het krachtens een door de hertog verleend

privilege was vrijgesteld van de betaling van ‘Schatzings’ en van ‘Logemens de

soldats’.91 Dit huis werd de nieuwe basis van Bourignons gezelschap. Zij nam er haar

intrek samen met de vier mannelijke volgelingen die haar in 1671 van Amsterdam naar

Sleeswijk-Holstein begeleid hadden.92 Voorlopig leek het gevaar van de vervolging te

zijn afgewend.93

Gezagsaanspraak ondermijnd

Ondertussen ging de pennenstrijd, die al in 1672 begonnen was, onverminderd door.

In zes jaar tijd werden van kerkelijke zijde maar liefst zes geschriften tegen Bourignon

uitgebracht. Deze waren deels uit gereformeerde en deels uit lutherse hoek afkomstig.

Achtereenvolgens verschenen:

1672 Wahre Abbildung Anthonette Bourignons van J. Berckendall

1673 Nochmahl abbildung Anthonette Bourignons van J. Berckendall

1673 Dritte Abbildung Anthonette Bourignons van J. Berckendall

16741 Christliche Gründliche Anmerckungen van G.H. Burchardus

16742 Christliche Gründliche Anmerckungen van G.H. Burchardus
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(A. B.) en voorstelling van Christus als Salvator
mundi (Redder van de wereld). In zijn linkerhand
houdt hij de aardbol vast, die voorzien is van een
kruis. Met zijn rechterhand maakt hij het leraars-
gebaar. Het hier afgebeelde zegel is afkomstig uit de
ondertekening van de door Volckert van de Velde
opgestelde donatio inter vivos, Sleeswijk,
17 januari 1676 ( foto: GAA, PA 612, 586).



1675 Apocalypsis Haereseos van W. Ouw

1677 Nothwendige wiederholete Erzehlung van G.H. Burchardus

De auteurs van deze pamfletten en traktaten trachtten het belang van Bourignons

optreden en gedachtegoed zoveel mogelijk te bagatelliseren. Tegelijkertijd verraden de

intensiteit waarmee zij de strijd met haar aanbonden, de toonzetting van hun geschrif-

ten en de in een aantal gevallen zorgvuldig opgebouwde argumentatie, de dreiging die

in hun ogen van haar optreden en vooral van haar geschriften uitging.

De pamfletten van Johannes Berckendall
De eerste publieke aanval op Bourignon kwam opmerkelijk genoeg niet van lutherse

zijde maar vanuit de gereformeerde gemeente in Altona. Deze in de nabijheid van

Hamburg gelegen vrijstad behoorde tot het koninklijke (Deense) deel van Sleeswijk-

Holstein en had dankzij de vrijheid van godsdienst vooral gereformeerde en doperse

immigranten uit de Nederlanden getrokken. De calvinisten beschikten hier sedert

1602 over een eigen gemeente, die ook geloofsgenoten uit Hamburg en Stade trok.94 De

doopsgezinden hadden zich onder andere vanuit het naburige Hamburg en vanuit het

adellijke landgoed Fresenburg, in Altona gevestigd.95 De stad bleef ook nadat zij in

1640 onder Deense heerschappij was gekomen, grote zuigkracht uitoefenen op reli-

gieuze dissidenten. Zo kwam in 1672 Jean de Labadie met vijftig volgelingen naar Alto-

na over. In hetzelfde jaar volgde Jan Rothe, die in Altona de strijd wilde aanbinden met

zijn concurrent.

Bourignon deed Altona zelf niet aan. Wel vonden haar boeken in deze vrijstad

aftrek, zowel onder gereformeerden als onder doopsgezinden.96 Een van de lidmaten

van de gereformeerde gemeente van Altona, de al genoemde Johan Conrad Hase,

betoonde zich een warm pleitbezorger van Bourignons geschriften. Daarmee haalde

hij zich de woede van zijn kerkenraad op de hals, die hem uitsloot van het Avond-

maal.97 Hase koos daarop openlijk voor Bourignon. Zijn moeder volgde hem hierin.

Samen reisden zij in mei 1672 van Hamburg naar het noordelijker gelegen Husum,

waar Bourignons volgelingen zich op dat moment verzamelden.98 Het vertrek van de

twee lidmaten was voor de gereformeerde ziekentrooster van Altona, Johan Bercken-

dall (Berkendaal), aanleiding om tegen Bourignon in ’t geweer te komen.99 Bercken-

dall maakte zichzelf hiermee tot spreekbuis van de predikanten van zijn gemeente,

Andries de la Fonteine en dr. Daniel Saxen, die meenden dat Bourignon er alleen maar

op uit was om in het christendom verdeeldheid te zaaien.100 Met de publicatie van

Berckendalls geschrift hoopten zij andere lidmaten ervan te kunnen weerhouden zich

bij Bourignons gezelschap aan te sluiten.

De titel van Berckendalls schotschrift luidde eenvoudigweg Wahre Abbildung Antho-

nette Bourignons.101 Het ging hem erom Bourignons ‘ware’ persoon en bedoelingen bloot

te leggen. Zelf formuleerde Berckendall dat aldus:

dieses Weibes wahre Abbildung vors Licht zubringen/ und habe sie so mit ihren

eignen Pinsel/ oder Worte getroffen/ das männiglich (der nicht muhtwillig blint

ist) gemeysahm daraus kan ersehen/ ihre Abscheuligkeit/ und in was Trieb und

Stricken des Teuffels sie verfallen.102
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Op die manier wilde hij voorkomen dat nog meer mensen zich door haar zouden laten

misleiden. Uitdrukkelijk verklaarde hij dat hij pas de pen tegen haar had opgenomen

toen bleek dat enkele lidmaten van zijn gemeente zich bij haar hadden aangesloten.

Aan het slot van zijn geschrift richt Berckendall zich met een publieke vermaning

expliciet tot de spil van dit groepje, zonder Johan Hase bij naam te noemen:

Vermahnung und Bitte an eine Persohn/ und an alle die auss Schwachheit Antho-

nette Bourignon folgen. Dieweil ich nun den Geist von Anthonette klärlich

entdecket/ und ihr abscheuligkeit männiglich vorgestellet/ so kan ich nicht

umbhin/ ich muss mich wenden zu euch/ mein lieber Freund N.N. und denen die

mit euch/ unsere Christliche Gemeine verlassen und ihr folgen.103

Berckendalls aanval op Bourignon stond overigens niet op zichzelf. De voormalige

messenmaker bond de strijd aan met alles wat zijns inziens strijdig was met de door

hem en zijn gereformeerde medestanders voor rechtzinnig gehouden geloofsnormen.

Dit leidde tot een aanhoudende stroom geschriften van zijn hand tegen alle buiten de

gereformeerde kerk staande religieuze stromingen en bewegingen die in Altona de

kop opstaken. Al in 1660 en 1661 had hij stelling genomen tegen de doopsgezinden en

de quakers.104 In 1672 zette Berckendall niet alleen de aanval in op Bourignon maar

ook op Rothe.105 Vier jaar later zou hij zich ten slotte nog tegen de labadisten keren.106

In zijn Wahre Abbildung noemt Berkendall Bourignon een ‘quaker’ en schildert hij

haar af als een werktuig van de duivel. Illustratief voor de toonzetting van het geschrift

is de voorrede. Na eerst gerefereerd te hebben aan zijn polemiek met de quaker William

Caton richt Berckendall zijn pijlen op Bourignon. Hij betitelt haar als een ‘oud wijf’ en

drijft de spot met haar aanspraak op het geestelijk moederschap van de ware christe-

nen. Want ondanks dat zij de vijftig reeds gepasseerd is, meent zij nog, zo houdt hij zijn

lezers voor, dat zij moet baren en haar vrouwelijk zaad moet uitstorten:

Wen aber jetz under hinter sie her im nachtrop noch ein Altes Weib auff demsel-

ber Thire kompt angeritten/ die sich 50. Jahre hat verborgen gehalten/ und sich

im 52. Jahr ihres Alters geoffenbahret/ machet ein Geplär/ das ihre Gebehrens Zeit

sey gekommen/ erwehlet sich den Nordtstrant/ aldar ihr Kinderbette zu halten/

und ihren alten Drachen Sahmen ausszuspeyen/ der sich von da als der Weibes

Sahme (so nennet sie ihre Schrifften) sol in die gantze Welt erstrecken/ und die

erfüllen. So habe ich nicht umb hin gekönt/ weil viel Wahrheit liebende Christen

mich ersuchet und angefodert/ selbiger die larbe abzuziehen.107

Het betoog zelf heeft de vorm van een dialoog. Vragen en antwoorden wisselen elkaar

af. De vragen, 39 in totaal, hebben stuk voor stuk betrekking op Bourignons gedachte-

goed en op haar persoon. In de antwoorden citeert Berckendall vrijelijk uit haar

geschriften en verwijst hij naar de zijns inziens relevante passages. Naar zijn zeggen

had hij hiervoor vijf Nederlandstalige werken van Bourignon geraadpleegd, die tussen

1669 en 1672 verschenen waren.108 De door Berckendall opgeworpen vragen over haar

godsdienstige opvattingen betreffen onder meer haar visie op de rooms-katholieke

kerk, de Schrift, het onderscheid tussen valse en ware profeten en het in haar ogen

verdorven christendom.
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Gelet op het negatieve beeld dat hij van Bourignon schetst, is het niet verwonder-

lijk dat Berckendall zich aan het eind van zijn schotschrift afvraagt hoe het mogelijk is

dat er mensen zijn die haar volgen.109 Het antwoord lag volgens hem in de menselijke

natuur, die zo verdorven was dat

auch kein Ding in der Welt/ es sey so Grob/ so Tölpisch/ so Närrisch/ so Gottloss/

so Ketzerisch/ so Zauberisch/ so Teuffelsch als es immer wolle/ dass alles was er

[de duivel, MdB] aus seiner Höllischen Cantzeley kan hervor bringen und abfärti-

gen/ einen anhang/ vor eine Zeit beyfall und zulauff hat.

Hierop volgt nog een kort besluit waarin Berkendall Bourignons persoon en geschrif-

ten verder laat voor wat zij zijn, om een andere actuele kwestie aan de orde te stellen:

Mag een christen zich afscheiden van zijn kerk, die hij toch voor de ware kerk houdt,

om separatistische predikanten als Jean de Labadie, Friedrich Breckling of Jacob Taube

te volgen?110 Hieruit blijkt nog eens dat Bourignon in Berckendalls optiek niet de enige

was die een bedreiging vormde voor de eenheid en de rechtzinnigheid van de gerefor-

meerde gemeente van Altona.

Nog voordat Bourignon Berckendalls aanval publiekelijk had kunnen weerleggen,

verscheen er in 1673 een tweede pamflet van zijn hand. De titel hiervan luidde Nochmal

abbildung Anthonette Bourignons. Dit geschrift bevat een door Berckendall onderschepte

en van commentaar voorziene brief van Johan Conrad Hase aan diens vriend Heinrich

Schmeuser over de opzet en inhoud van het geschrift waarmee Bourignon zijn kritiek

zou weerleggen.111 Zij publiceerde haar verweerschrift later dat jaar onder de titel

Gezeugnis der Waarheit. Berckendall beantwoordde deze tegenaanval met een derde

pamflet, getiteld Dritte Abbildung Anthonette Bourignons, dat in 1674 verscheen.112

Bourignons Gezeugnis der Waarheit, waarvan later ook Nederlandse en Franse edities

werden uitgebracht, is geconcipieerd in de vorm van een brief aan ‘een Jongman van de

Gereformeerde Kerck tot Altena, dicht bij Hamburg’.113 Achter deze omschrijving gaat

Johan Conrad Hase schuil. Hij had haar op 6 oktober 1672 geïnformeerd over Bercken-

dalls Wahre Abbildung en een exemplaar van het werk meegestuurd.114 Bourignon richt-

te zich in haar weerwoord dus niet rechtstreeks tot haar opponent, maar sprak hem

indirect via Hase aan. Hierbij bediende zij zich bij vlagen van dezelfde beschuldigende

schrijfstijl en ironiserende toon als Berckendall in zijn schotschrift gedaan had.115

Achter Gezeugnis der Waarheit liet Bourignon een bijlage opnemen met een zestigtal

getuigenissen ten gunste van haar persoon en geschriften. Dat was een in die tijd geëi-

gend middel, waarvan ook iemand als Jean de Labadie zich bediende toen bleek dat

zijn persoon en opvattingen op verzet stuitten.116

De traktaten van G. H. Burchardus en Wolfgang Ouw
Niet alleen voor de gereformeerde predikanten van Altona, ook voor de lutherse predi-

kanten in het hertogelijke en in het koninklijke deel van Sleeswijk-Holstein waren

Bourignons geschriften en de hierin besloten liggende denkbeelden doelwit van

kritiek. Georg Hinrich Burchardus, diaken en vroegprediker van de Domkerk in Slees-

wijk, kwam naar aanleiding van Bourignons Gezeugnis der Waarheit in actie.117 Hij publi-

ceerde in 1674 bij wijze van reactie zijn Christliche Gründliche Anmerckungen, een meer

dan tweehonderd pagina’s tellend doorwrocht traktaat in kwartoformaat.118 Hiervan
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verscheen nog in hetzelfde jaar een editie in octavo. Die nieuwe uitgave was voorzien

van een ‘judicium’ van de generaal-superintendent in de vorm van een voorwoord aan

de lezer.119 Daarmee bekrachtigde Sebastian Niemann als hoogste geestelijke in het

hertogelijk deel van Sleeswijk-Holstein Burchardus’ kritiek. In 1675 ten slotte publi-

ceerde magister Wolfgang Ouw zijn Apocalypsis Haereseos.120 Ouw trad daarmee namens

de lutherse predikanten van het tot het koninklijke deel van Sleeswijk-Holstein beho-

rende Flensburg tegen Bourignon in het strijdperk.121

Burchardus’ traktaat is opgedragen aan de landsheer, hertog Christiaan Albrecht,

en aan diens ‘Geheimrat’ en ‘Kammerrat’ Friedrich Christian Kielmann von Kielmann-

segg.122 Het behelst een systematisch onderzoek naar de ‘dwaalleer’ van Bourignon.

Daartoe richt Burchardus zich achtereenvolgens op haar opvattingen ten aanzien van

de voldoeningsleer, de persoon van Jezus Christus, de triniteit, de goede werken, de

ecclesiologie, de Schrift, het gebruik van de sacramenten, de tweevoudige natuur van

Adam, de tweevoudige menswording van Jezus Christus, het vagevuur en de mis, het

aanroepen van de heiligen, de inspiratie door de Heilige Geest en het aardse rijk

Christi.123 In het laatste deel van het boek toetst hij Bourignons opvattingen aan die

van bekende ketters en dwepers om te concluderen dat zij net als dezen het mysterie

van de Heilige Drie-eenheid en de goddelijkheid van Jezus Christus ontkent. Op grond

daarvan meent hij haar met recht als sociniaan en als davidjorist te kunnen bestempe-

len en zo haar gedachtegoed als ketters te kunnen diskwalificeren.124

De aanval van Ouw is op vergelijkbare wijze opgezet. Na een biografische schets

van Bourignon te hebben gegeven, waarin hij uitvoerig stil staat bij de gebeurtenissen

in Flensburg in januari 1674, trekt hij ten strijde tegen haar ‘dwalingen’.125 Daartoe

toetst hij Bourignons godsdienstige opvattingen aan de Schrift en aan de Formula

Concordiae, de belijdenisgeschriften van de lutherse kerk.126 Tekenend is de titel die de
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Flensburgse predikant voor zijn aanval koos: Apocalypsis Haereseos, een toespeling op

Irenaeus’ Adversus Haereseos, een van de bekendste anti-ketterse geschriften uit de vroe-

ge kerk. Ouw droeg zijn werk op aan rijkskanselier Peter Schumacher, graaf von Grif-

fenfeld, de rechterhand van Christiaan V, en aan diens landraad en stadhouder voor de

hertogdommen Sleeswijk en Holstein, graaf Friedrich von Ahlefeldt.127 Daarmee deed

hij het voorkomen alsof de Deense regering zijn aanval op Bourignon autoriseerde.

Overigens was de drukpers slechts een van de middelen waarvan de predikanten

zich bedienden om de publieke opinie te mobiliseren. Als vertolkers van het Woord

Gods trokken zij ook vanaf de kansel fel van leer tegen Bourignon. Zo zouden de

predikanten van Flensburg, van wie Ouw er één was, hun gehoor hebben voorgehou-

den dat zij een ‘toveres’ en een ‘Vervoerster des Volks’ was, een ‘Duivelsche leering’ had

en ‘ketterijen leerde, erger dan die der Jooden’.128 Wie haar onderdak bood of zich bij

haar aansloot, liep, zo waarschuwden de predikanten, het risico gestraft te worden.

Bourignon liet de kritiek van de lutherse predikanten niet onbeantwoord.129 Tegen

Burchardus stelde zij zich publiekelijk teweer in een traktaat dat zij naar eigen zeggen

al in april 1674 geconcipieerd had, maar dat pas in 1676 in druk zou verschijnen.130 Van

dit in Holland gedrukte werk verscheen zowel een Duitse als een Latijnse editie,

respectievelijk getiteld Probier-Stein en Lapis lydius.131 In de voorrede liet Bourignon

weten dat zij met dit geschrift tevens stelling nam tegen Ouws Apocalypsis Haereseos. De

opdrachten waarvan zij haar traktaat voorzag, laten zien dat zij zich terdege bewust

was van de politieke implicaties van haar polemiek met Burchardus en Ouw. Zij richt-

te deze aan Christiaan Albrecht en aan Friedrich Christian Kielmann von Kielmann-

segg, dezelfde hoogwaardigheidsbekleders aan wie Burchardus zijn traktaat had opge-

dragen.132 Toen Bourignon besloot om met hetzelfde traktaat tevens Ouw van repliek

te dienen, meende zij er goed aan te doen om het werk ook aan de landsheer van het

koninklijk deel van Sleeswijk-Holstein op te dragen, de Deense koning Christiaan V.133

Aan de Duitse editie van Bourignons repliek aan Burchardus en Ouw was nog een

apologie toegevoegd van ene N.H.B. De titel van dit tweede verweerschrift luidde:

Wiederlegung derer Sechs und Siebentzig Puncten und vermeinten Irrthümer/ die M. Georgius

Henricus Burchardus, Prediger an der Thumb-Kirchen zu Schlesswig/ hat zusammen-gefasset und

heraussgegeben wider Jungf. Anthoinette Bourignon. Uit de inhoud van het verweerschrift

blijkt dat de auteur zeer goed was ingevoerd in de geschriften van Bourignon en in de

bijbel. Maar wie was deze NHB? Van der Linde meende dat achter de initialen niemand

anders dan Johan Conrad Hase schuilging. Van der Does hield het op N[icolaas]

H[enning] en B[ourignon].134 Geen van beiden hadden zij het echter bij het rechte eind.

De Wiederlegung was een coproductie van Johan Hase, Frederik Franken én Jan

Swammerdam, die zich kort daarvoor bij Bourignons gezelschap had aangesloten.135

Burchardus beantwoordde de tegenaanval van Bourignon in 1677 met een nieuw

traktaat, vijfhonderd pagina’s dik, getiteld Nothwendige Wiederholete Erzehlung.136 Uit de

reeks geschriften die niet alleen hij maar ook Berckendall en Ouw tegen Bourignon

uitbrachten, spreekt onmiskenbaar angst voor de dreiging die van haar optreden

uitging. Vandaar ook de systematiek waarmee zij poogden haar opvattingen en positie

te ondergraven en de hardnekkigheid waarmee zowel Berckendall als Burchardus

iedere weerlegging van haar kant met een nieuwe tegenaanval pareerde. Des te opval-

lender is het dat de tussen 1672 en 1677 tegen Bourignon uitgebrachte strijdschriften

in de aan haar gewijde studies nauwelijks aandacht hebben gekregen. MacEwen, Kola-
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kowski en Van der Does noemden, in navolging van Van der Linde, wel de titels van

deze werken, maar geen van hen nam de moeite om eventueel nog bestaande exempla-

ren van deze strijdschriften te lokaliseren en te onderzoeken waarom de polemieken

zo heftig waren.137 Van der Linde, die alleen Berckendalls schotschriften onder ogen

heeft gehad, liet zelfs iedere kritische zin varen en beperkte zich tot het hapsnap en

kritiekloos citeren van wat saillante passages uit de drie pamfletten.138 Daarmee gaf de

negentiende-eeuwse protestantse kerkhistoricus indirect te kennen dat hij zich wel

kon vinden in de kritiek van de zeventiende-eeuwse gereformeerde ziekentrooster. Zo

bleef de negatieve beeldvorming die Bourignon in haar eigen tijd ten deel viel, zelfs

nog doorwerken in de latere historiografie.139

Ketter, heks, hoer?
Het zal duidelijk zijn dat de argumentatie van Berckendall, Burchardus en Ouw

slechts één doel diende: Bourignon verketteren. Het ging hen echter niet alleen om de

inhoud van haar geschriften maar vooral ook om haar gezagsaanspraken, die de auto-

riteit van de predikanten aantastten. In dat opzicht kreeg Bourignon dezelfde kritiek

te verwerken als haar mannelijke concurrenten. Alwie zichzelf als werktuig van God

presenteerde en daaraan een spreekpositie ontleende, zij het man of vrouw, onder-

mijnde immers het gezag van de predikanten. Daarom werden ook profeten als De

Labadie en Rothe, die beiden enige tijd in Altona verbleven, door iemand als Bercken-

dall onder vuur genomen.140 De op Bourignon gerichte aanvallen onderscheidden zich

niettemin in één belangrijk opzicht van die op haar mannelijke geestverwanten. De

kritiek op haar denkbeelden was in hoge mate gelardeerd met seksespecifieke beschul-

digingen. Daartoe werden zowel bijbels-theologisch verankerde opvattingen over de

tweederangspositie van de vrouw als cultureel bepaalde stereotyperingen van vrouwen

ingezet, die elkaar over en weer versterkten.141 Het gegeven dat Bourignon een vrouw

was, maakte aldus dat zij door haar tegenstanders kon worden betiteld als iemand die

geen recht van spreken had en dus volstrekt niet serieus genomen hoefde te worden.

Tegelijkertijd, en dat is het paradoxale, deden Bourignons opponenten dat juist wel.

Zij spanden zich tot het uiterste in om haar denkbeelden te bestrijden, misschien wel

juist omdát zij door een vrouw verkondigd werden.

Ouw hield zijn lezers voor dat Bourignon als een ‘echte’ vrouw in haar geschriften

niets anders deed dan zwetsen en er op los fantaseren:

Also hätte die Flanderische Landstreicherinn Anthoinette, die ungebeten/ unge-

fordert/ unberuffen sich hin und wieder eindringet/ geschwiegen/ das Schreiben

andern die es gelernet überlassen/ bey ihrer Wocken und Nehenadel geblieben/ so

möchten ihre Götzenkälber sie immerhin für eine hocherleuchtete und verständi-

ge Thörin gehalten haben/ allein nun hat sie sich auch der gantzen Welt zum

Hohn und Spott dargestellet/ dass sie von allen verständigen und recht urtheilen-

den Leuten ausgeruffen wird für eine lästerhaffte Ketzerinn und plauderhaffte

Phantastinn/ die in ihren Schrifften keine Ordnung/ keine cohaerentz, keine rich-

tige Ausführung einiges Dinges gebrauchet/ sondern wie aller waschhaffter

Weiber Art ist/ das Hunderste in das Tausenste menget/ und ohn Nachdencken

ins Gelach hinein schreibet/ was ihr am ersten ins tölpische grobe Flandrische

Gehirn hinein fällt.142
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Burchardus betitelde Bourignon nu eens als ‘Verduivelde’ dan weer als ‘Oude Sottin en

Dwaelgeest’ of ‘Oude Doolster’, maar hij zette ook bijbels-theologische ammunitie

in.143 Onder verwijzing naar het paulinische gebod dat vrouwen dienden te zwijgen

(1 Kor 14,34) ontzegde hij Bourignon haar aanspraak op een religieuze spreekpositie.

Daarmee beoogde hij ook haar gezag onderuit te halen.

Berckendall, met zijn op een breed publiek gerichte pamfletten, koos de gemakke-

lijkste en goedkoopste manier om Bourignons geloofwaardigheid in diskrediet te

brengen door voortdurend te insinueren dat zij als vrouw niet deugde. Zo schrok hij er

niet voor terug haar als een schijnheilige ‘hoer’ af te schilderen. Hij baseerde zich hier-

voor op wat Bourignon in een van haar geschriften over haar jeugd geschreven had.144

Zij zou zich, zo schrijft hij, ‘met jonge lieden buiten de Stadt [...] verloopen hebben’,

God en de eeuwige dingen vergeten hebben en daarom ’s avonds weer naar de kerk zijn

gegaan. Dit gedrag deed Berckendall denken aan dat van jonge hoeren. Die willen,

volgens een oud spreekwoord, als zij eenmaal moeder zijn geworden, voor de eerbaar-

ste vrouwen worden aangezien en daarom het dichtst bij het altaar zitten. Ten slotte

trok Berckendall nog het cliché van de oude heks uit de kast. Schamper betitelde hij

Bourignon als een ‘oud wijf’, een ‘Zauberinne’, over wie de beul zich maar eens moest

ontfermen.145 Aldus suggereerde hij dat Bourignons denkbeelden geenszins serieus

genomen hoefden te worden. Heksen of toveressen waren immers te beschouwen als

vrouwen die zich volledig lieten domineren door hun emoties en lichamelijke

lusten.146 Als we Bourignon mogen geloven, bedienden de predikanten van Flensburg

zich van een vergelijkbaar argument. Zij zouden het gerucht verspreid hebben dat zij

een ‘toveres’ was omdat zij een ‘duivelse leer’ onderwees en erop uit was om de mensen

te misleiden.147

De argumenten waarmee Bourignons critici haar in diskrediet trachten te brengen

zijn symptomatisch voor de wijze waarop getracht werd vrouwen die aanspraak maak-

ten op een profetische spreekpositie, monddood te maken. Erkenning van profetisch

gezag hing af van het geloof dat de betreffende wijze van spreken een teken van godde-

lijke inspiratie was. Dit impliceerde echter ook dat er sprake was van een onbemiddel-

de communicatie of relatie met God. Dat was ronduit bedreigend voor de gevestigde

geestelijke orde, zeker als het vrouwen betrof, die op grond van hun fysiologie nu

eenmaal te boek stonden als gepassioneerde, impulsieve, emotionele en ontvankelijke

wezens.148 Wanneer het om vrouwelijke profeten ging, werd datzelfde spreken in veel

gevallen niet voor niets juist als een teken van duivelse bezetenheid of toverij uitge-

legd.149 Denominaties deden daarbij niet ter zake. Phyllis Mack heeft in haar studie

over zeventiende-eeuwse profetessen in Engeland laten zien hoe dit soort denkbeelden

doorwerkten in de wijze waarop tijdgenoten het optreden van deze vrouwen beoor-

deelden.150 Een vergelijkbare visie spreekt uit de beeldvorming rond de kloppen.151

Marit Monteiro, die de gewetensrekeningen van Agnes van Heilsbach en Johanna van

Randenraedt bestudeerd heeft, wijst erop dat deze zeventiende-eeuwse geestelijke

dochters zich ook zelf voortdurend bewust waren van de negatieve kritiek die hen als

vrouw ten deel kon vallen. Altijd weer kon hun verweten worden dat de duivel via hen

het woord nam.152
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Beroep op de hertog van Sleeswijk-Holstein

De opeenvolgende aanvallen van gereformeerde en lutherse zijde op Bourignons

persoon en gedachtegoed konden niet onbeantwoord blijven. Want niet alleen de

goddelijke zendingstaak waarvoor Bourignon zich gesteld zag, was in het geding. Nu

zij door Burchardus en Ouw formeel van ketterij beschuldigd was, dreigde opnieuw

het gevaar van vervolging. Dat betekende ook dat het voortbestaan van de sociëteit van

ware christenen op het spel stond.

Om zich vrij te kunnen pleiten van alle beschuldigingen zouden haar persoon en

haar gedachtegoed, zo realiseerde Bourignon zich, publiekelijk moeten worden verde-

digd. Zij concipieerde daartoe twee geschriften waarmee zij haar critici van repliek

wilde dienen: Gezeugnis der Waarheit (in reactie op Berckendalls pamfletten) en Probier-

Stein (in reactie op de traktaten van Burchardus en Ouw). Tevens stelde zij een korte

geloofsbelijdenis op waaruit zou moeten blijken dat zij allesbehalve een ketter was.

Vanwege het haar op 29 augustus 1673 opgelegde druk- en publicatieverbod kon

Bourignon echter niets uitgeven zonder toestemming van Christiaan Albrecht. Er was

haar daarom alles aan gelegen om de hertog voor haar zaak te winnen. Dat doel meen-

de Bourignon het beste te kunnen bereiken door hem en zijn belangrijkste politieke

adviseurs te bestoken met brieven en rekesten.153

Belang van eer en goede naam
Bourignon beargumenteerde haar recht op een publiek weerwoord onder verwijzing

naar haar eer. Die was in het geding. Eer, iemands goede naam bij anderen, was een

belangrijk ordeningsprincipe in de vroegmoderne samenleving.154 Voor vrouwen

waren hun eer en goede naam vooral gerelateerd aan hun seksuele reputatie.

Bourignon was ongehuwd. Haar eer moet voor haar van uitermate groot belang zijn

geweest omdat haar maagdelijkheid, het aan niemand anders dan aan God toebeho-

ren, een van de steunpilaren vormde van haar aanspraken op een religieuze spreekpo-

sitie, en dus mede de waarde van haar persoon uitmaakte.155

Het belang dat Bourignon aan haar eer en goede naam toekende, verklaart ook

waarom zij achter Gezeugnis der Waarheit twee reeksen getuigenissen liet opnemen.156

De eerste reeks omvat 26 notariële attesten uit de jaren 1662-1667. Deze waren destijds

onder andere opgemaakt om haar te zuiveren van de blaam die haar in 1662 als regen-

tes en meesteres van het Rijselse gasthuis Notre-Dame des Sept Douleurs getroffen had.157

De tweede reeks bestaat uit de getuigenissen van 33 personen die tussen 1663 en 1673

contact met haar hadden gezocht en diep onder de indruk waren geraakt van haar

charisma, haar profetische gaven, haar in hun ogen voorbeeldige, waarlijk evangeli-

sche levensstijl, haar vroomheid en haar wijsheid. Hun getuigenissen vloeiden voort

uit een door Johan Conrad Hase opgestelde en in kleine kring rondgestuurde lijst met

vragen over Bourignons geschriften en persoon.158 In zijn toelichting diende Hase

Berckendall indirect nogmaals van repliek:

Soodanig Getuigenis der Waarheit sal strekken, tot stichting van mijne en vele

ander haar zielen stichting; als ook tot schanden der afgunstige en lasterlijke

menschen; dewelke gaarne souden willen swart maken en in schande brengen

soodanige Heylsame Leering en Licht, als God ons toesend; wegens de klare Waar-
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heit die Juffrouw Bourignon voorbrengt, tot verlichting van ons verstand, dat soo

verduystert is.159

In september 1673 schreef Bourignon Christiaan Albrecht een brief waarin zij hem

smeekte om haar Gezeugnis der Waarheit te mogen uitgeven omdat, zoals gezegd, haar

eer in het geding was. Om de hertog te vermurwen betuigde zij hem haar onderdanig-

heid. Maar tegelijkertijd zette zij hem voor het blok door mee te delen dat het geschrift

waarmee zij Berckendall van repliek diende, reeds gedrukt was. Indien de hertog er

prijs op stelde, zou zij hem en de bisschop van Eutin, die een van zijn belangrijkste

adviseurs was, een exemplaar van het boek toesturen.160 Maar, zo stelde Bourignon

hem gerust:

si Vôtre Altesse Serenissime n’est point desireux de le voir, je le tiendray sécret

jusques à ce que je seray hors du Païs, & ne le veux publier icy sans consente-

ment.161

In dezelfde brief berichtte zij Christiaan Albrecht dat ook het titelblad al gedrukt was,

met daarop de naam van de boekverkoper bij wie de boeken verkrijgbaar waren. Mocht

de hertog hiertegen bezwaar maken, dan was zij bereid de naam van de betreffende

boekverkoper met pen door te halen: ‘ce qui se peut facilement faire, parce qu’il n’y a

pas grand nombre d’Exemplaires, à cause de la grandeur du Livre’.162

Door de hertog bij haar problemen te betrekken en hem haar dilemma’s voor te

leggen wist Bourignon de benodigde toestemming van hem te krijgen. De hertog

wilde wel een exemplaar van Gezeugnis der Waarheit ontvangen om het in te zien.

Uiteindelijk kon het boek nog voor het einde van het jaar 1673 worden uitgegeven.163

Het verscheen bij twee boekverkopers: bij Georg Hinrich Rose in Sleeswijk, en bij

Samuel König in Hamburg, de vrije rijksstad die vlakbij Altona lag.164

Dat de uitgave van Gezeugnis der Waarheit haar eer en goede naam diende, maakte

Bourignon ook duidelijk in een schrijven aan de president van de raad van Altona,

Rudolf Roland. Zij tekende in november 1673 bij hem protest aan tegen het haar opge-

legde verbod om te mogen adverteren in de Altonaische Relation.165 Hierin waren eerder

advertenties verschenen voor Berckendalls geschriften. Deze waren geplaatst door

diens uitgever Victor de Löw, die ook courantier was. Vier maal per week bracht hij zijn

op Altona, Hamburg en omgeving gerichte Altonaische und Extraordinaire Relation uit.166

In haar bezwaarschrift aan Roland stelde Bourignon dat Berckendall met zijn valse

beschuldigingen niet alleen haar leerstellingen had willen aanvallen maar ook haar eer

(‘honneur’) en zedigheid (‘pudicité’) aantastte en alle genade miskende die God over

haar had uitgestort.167 Zij meende daarom dat De Löw haar niet het recht had mogen

ontzeggen om op haar beurt in de Altonaische Relation te adverteren voor haar Gezeugnis

der Waarheit, het traktaat waarin zij  Berckendall van repliek diende.168

In november 1674 benaderde Bourignon hertog Christiaan Albrecht opnieuw.

Ditmaal wenste zij zijn toestemming voor de publicatie van haar weerwoord aan

Burchardus. Gelet op diens relatie met de Domkerk in Sleeswijk zal Bourignons

verzoek gevoelig hebben gelegen. Om de hertog niet bij voorbaat tegen zich in het

harnas te jagen kleedde Bourignon haar verzoekschrift zeer omzichtig in. Zo liet zij

het argument dat zij als de door God gezondene niet gebonden was aan de kerkelijke
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hiërarchie, wijselijk achterwege. In plaats daarvan onderstreepte zij juist haar onder-

danige positie. Zij verklaarde zich ten allen tijde aan het gezag van de vorst te willen

onderwerpen. Ja, zij presenteerde zich zelfs als zijn gehoorzaamste onderdaan: ‘Et je

ne croy point que nuls de vos subjects, vous veulen[t] obeïr plus que moy: à cause que

Jesus Christ m’apprend d’obeïr et de porter respect aux Superieures.’169 Bovendien

verzekerde Bourignon Christiaan Albrecht bij deze gelegenheid dat zij geen nieuwe

drukkerij had opgericht. Zij wilde hem alleen maar haar verweerschrift tegen Burchar-

dus voorleggen, opdat hij zelf zou kunnen uitmaken of de betreffende predikant

gelijk had met zijn beschuldigingen aan haar adres.170

In oktober 1675 verleende Christiaan Albrecht Bourignon de gevraagde toestem-

ming. Hij verklaarde zich akkoord op voorwaarde dat haar werk niet binnen het

hertogdom Sleeswijk-Holstein-Gottorp gedistribueerd zou worden.171 In de tussentijd

had zich echter een nieuwe criticus aangediend in de persoon van Ouw. Om ook hem

van repliek te kunnen dienen moest Bourignon haar geschrift tegen Burchardus enigs-

zins aanpassen. Dit zal de reden zijn geweest dat haar Probier-Stein uiteindelijk pas in

oktober 1676 in druk verscheen.172

Bourignon wist dat zij ook Christiaan V, de landsheer van het koninklijke deel van

het hertogdom, moest zien te overtuigen van haar goede bedoelingen als zij stelling

wilde nemen tegen de predikanten van Flensburg. Al in januari 1674 had zij naar

aanleiding van het optreden van de predikanten en de raad van Flensburg jegens

Maria Hase een officieel verzoekschrift ingediend bij de Deense koning. Hierin had zij

verklaard dat zij alles verfoeide wat strijdig was met ‘la Raison Justicé, et bonne Police

ou contre le doctrine de Jesu Christ, et de la St Escriture’.173 Haar verzoekschrift had er

echter niet toe geleid dat haar ‘droit et raison’ gedaan werd. Toen Bourignon in 1676

haar Probier-Stein ook aan Christiaan V besloot op te dragen, verkoos zij een omzichti-

gere benadering. Zij polste eerst diens rechterhand, rijkskanselier Peter Schumacher

von Griffenfeld, die zij ervan probeerde te overtuigen dat zij geen onruststookster was:

‘Je ne veu offencer personne ains me submettre a tous ceux qui me sont superieurs’.174

Bourignons brieven en rekesten onderstrepen hoezeer zij zich realiseerde dat zij de

steun van beide landsheren nodig had om vrijelijk te kunnen publiceren en zich als de

door God gezondene te kunnen handhaven. Om dezelfde reden zal zij in haar weer-

woord aan Burchardus en Ouw openlijk haar trouw aan het overheidsgezag hebben

willen uitspreken:

Ik heb tot nu toe geschreven, door bevel Gods. En indien hy my noch meer beveelt

te schrijven, ik sal het ook doen. Maar noyt tegens d’intentien der Overheden daar

ik ben. Want indien sy my verbieden, de wille Gods te doen, onder hun gebied;

soo sal ik in een ander plaats gaan, daar men my dat wel toe laten zal.175

In dit opzicht stelde Bourignon zich veel minder radicaal op dan haar concurrent en

geestverwant Jan Rothe, voor wie eindtijdverwachting en wederkomst van Christus

noodzakelijkerwijs verbonden waren met een verwerping van de wettelijke overhe-

den.176 Het was waarschijnlijk mede te danken aan die door Bourignon beleden trouw

aan het wereldlijke gezag, dat uiteindelijk noch Christiaan Albrecht noch Christiaan V

bereid was om haar gevangen te nemen of te verbannen uit de hertogdommen van

Sleeswijk en Holstein.
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Uiteraard was Bourignon er alles aan gelegen om de kritiek die haar vanuit luther-

se en gereformeerde hoek ten deel viel, te weerleggen of onschadelijk te maken. Maar

tegelijkertijd liet zij niet na deze ook publicitair uit te buiten.177 Op die manier maak-

te zij de strijd en agressie die zij opriep, dienstbaar aan haar uitverkiezing en de

verkondiging van haar boodschap. Bewees de vijandschap van de predikanten niet dat

zij de ‘Waarheden’ verkondigde die God haar meedeelde?

Maar [...] soo wenschen dese Priesters my den doot, uit oorsaak dat ik het Werktuyg

Gods ben, en dat hy my in de Wereld heeft doen geboren worden, om sijne Waar-

heden aan de menschen te verkondigen.178

Tegenover Christiaan Albrecht stelde Bourignon de haat van de predikanten jegens

haar, de valse beschuldigingen aan haar adres en de vervolging van haar persoon zelfs

op één lijn met de smaad die Jezus tijdens zijn leven ten deel gevallen waren.179 Zij

verklaarde bereid te zijn om hem in de dood te volgen en desnoods als een martelaar

voor haar geloof te sterven:

En by aldien sy mijn lichaam dooden, soo sal mijn Bloet de Plante van den Evan-

gelischen Geest besprengen, om deselve te beter te doen opgroeyen. Gelijk als het

Bloed van Jesus Christus, van sijn Apostelen en Heylige Martelaren, de Christe-
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lijke Kerk heeft doen aanwassen, die Jesus Christus in d’aarde deser wereld

geplant hadde. Soo dat ik’er seer weynig om geef, het zy dat ik leve, of dat ik 

sterve.180

Alle pogingen die Bourignon in Sleeswijk-Holstein ondernam om het vege lijf te

redden, doen echter vermoeden dat die verheerlijking van het martelaarschap toch

vooral retoriek was.

Presentatie van een eigen geloofsbelijdenis
Wat uiteindelijk ook voorkwam dat Bourignon van overheidswege de mond gesnoerd

werd, was haar weigering om te theologiseren. Ten aanzien van leerstellige kwesties

hield zij zich in haar polemieken met Berckendall en Burchardus zoveel mogelijk op

de vlakte. Dat is niet zo verwonderlijk. Zodra zij zich in het dogmatische vertoog

mengde, begaf zij zich in een mijnenveld. Juist omdat zij geen systematisch uitge-

werkte leer had, was het voor tegenstanders gemakkelijk om bepaalde uitspraken in

haar geschriften uit hun context te lichten en deze zo te interpreteren dat zij haar van

diverse ketterijen konden betichten. Bourignon bekritiseerde deze manier van argu-

menteren en wierp onder meer de vraag op of Burchardus wel wist wat ketterijen

waren:

Hy is Rechter en Party, in sijn eygen zaak, en geeft wel lichtelijk vonnissen van ver-

oordeeling, sonder party te hooren. Snijdende en kervende dwars door alle mijne

Schriften, sonder die te kennen, seggende, ‘dat is een kettery; dat is een lastering

tegens God; of dat is het gevoele van eenen Servetus, van een David Joris, en andere’.181

Een samenhangende weerlegging van de kritiek liet Bourignon echter achterwege;

naar eigen zeggen omdat zij als katholiek eenvoudigweg niets afwist van het gedach-

tegoed van de door Burchardus genoemde ketters met wie haar denkbeelden zoveel

overeenkomsten zouden vertonen.182 In plaats daarvan beperkte zij zich tot het herha-

len, toelichten of afzwakken van eerder door haar verkondigde standpunten. Niette-

min vond zij, zo berichtte zij aan Hase, dat haar repliek aan Burchardus een geschrift

was dat de nodige aandacht verdiende omdat het afrekende met ‘plusieurs doctrines

errantes, et de toutes les reformations’.183

Uitdrukkelijk stelde Bourignon in haar verweerschriften dat zij geen nieuwe reli-

gie, kerk of sekte wilde grondvesten:

En ik ben geen Instelster of Sectarische van een nieuwe Relige, en ik doe niets

anders, dan het licht der Waarheit brengen, aan die gene die dat willen aannemen.

En ik sal daar van gants geen schade lijden, indien iemand dat verwerpt of

veracht.184

Zij verkoos daarentegen juist een supraconfessionele positie. Daartoe vatte zij de

verschillen tussen de heilsleer van de rooms-katholieke, gereformeerde, lutherse,

remonstrantse en doopsgezinde confessies kernachtig samen. Zij verklaarde slechts

één universele taal te willen spreken die alle confessionele verschillen oversteeg.185

Deze stellingname impliceerde naar haar zeggen dat zij trouw bleef aan de katholieke
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kerk, de moederkerk; niet omdat zij hier de misbruiken of de afval niet zag, maar

omdat men ‘veel eer moet verdragen, d’onvolmaaktheden sijner eigene Moeder dan

die van Vremdelingen’.186

Bourignon verdedigde haar verbondenheid met de katholieke kerk op biografische

en op historische gronden. Zij was als katholiek gedoopt: ‘je suis Catholique; et tasche

d’operer mon salut dans la Religion en laquelle je suis née; sans m’informer des

autres.’187 Maar de roomse kerk was in haar optiek ook ‘d’Oude Moeder, waar uit alle

d’andere Religes gesproten zijn, die men nu in de Christenheit siet’.188 Bourignon

hechtte bovenal aan de theologische en kwalitatieve conceptie van de katholiciteits-

idee. Toen zij zich geconfronteerd zag met de verdeeldheid in het christendom, vestig-

de zij immers de aandacht op de grootste gemene deler, op datgene wat alle christelijke

stromingen verbond. Het ging haar met andere woorden om katholiciteit in de volle

betekenis van het woord. Het begrip ‘katholikos’, afgeleid van het Griekse ‘kath’ (over-

eenkomstig) en ‘olon’ (geheel), duidt letterlijk iets aan dat de eigenschap heeft op ‘een’

of op ‘het’ geheel te zijn gericht. Het gaat kortom om dat wat in de veelheid van het

geheel door alles heengaat.189

Katholiciteit in de volle betekenis van het woord vormde tevens de grondslag van

de geloofsbelijdenis die Bourignon op 12 maart 1675 aan de hertog van Sleeswijk-

Holstein-Gottorp presenteerde. De door haar geformuleerde artikelen dienden in de

eerste plaats een strategisch doel. Bourignon stelde zich hiermee naar eigen zeggen

teweer tegen de kritiek van de lutherse predikanten dat zij de Heilige Drie-eenheid

loochende en de verdiensten van Jezus Christus verwierp.190 De vijf geloofsartikelen

zijn echter zo algemeen geformuleerd dat zij door iedere christen onderschreven

konden worden. De tekst luidde als volgt:

Profession

de Foij et de Religion,

fai[c]te publi[c]quement

Par

Dam:lle Anthoi[n]nette Bourignon:

sur les dou[b]tes qu’on pourroit avoir

de sa Croiance et de sa Religion.

1. Je suis Chrestienne; et je croy tout ce qu’un vray Chrestien doit croire.

2. Je suis baptizée dans l’Eglise Catholique, au Nom du Pere, au Nom du Fils, au

Nom du Sainct Esprit.

3. Je croy les douze articles du Credo, ou le Symbole des apostres; et ne doute en

aucun article d’icelui.191

4. Je croy que Jesus Christ est vray dieu, et qu’il est aussi vray homme; Et qu’il

est le Sauveur et Redempteur du Monde.

5. Je croy en l’Evangile; aux Sts Prophetes; et en toute sa S.te Escriture, tant le

Vieux que le Nouveau Testament.

Et je veux vivre et mourir en tous ses poincts de cette Croiance. Ce que je proteste devant

Dieu et ses hommes à tous ceux qu’il appartiendra.

En foy de quoy, j’ay signé cette mienne Confession de ma main, et cachette de mon cachet.
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En Sleeswicq le 11e de Mars 1675.

Estoit cachetté, et soubsigné Anthoi[n]nette Bourignon192

Op 15 maart 1675 werd Bourignons geloofsbelijdenis hardop voorgelezen in de hertoge-

lijke raad, waarna Christiaan Albrecht en diens raadsheren er hun goedkeuring aan

hechtten.193

Om haar geloofsbelijdenis in ‘’t geheele land’ openbaar te kunnen maken stuurde

Bourignon de Franse tekst al op 18 maart 1675 naar een van haar volgelingen met de

opdracht deze in het Duits en in het Nederlands te vertalen.194 De Duitse versie wilde

zij in 1676 in een oplage van vier- à vijfhonderd stuks in Kopenhagen laten drukken

om deze samen met een catalogus van haar werken onder belangstellenden te kunnen

distribueren. Toen bleek dat hiervoor kerkelijke toestemming nodig was, besloot

Bourignon het stuk ergens anders te laten drukken.195 Vanaf 1676 werd de geloofsbelij-

denis, voorzien van een toelichting van de hand van Pierre Poiret, in alle werken van

Bourignon afgedrukt. Poiret, die zelf gereformeerd predikant geweest was en zich in

1676 bij Bourignon had aangesloten, presenteerde de vijf artikelen als de samenvatting
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en het fundament van haar leer en leven.196 Hij drukte de lezers op het hart om niet

langer geloof te hechten aan de beschuldigingen en lasteringen van de lutherse predi-

kanten, die haar leer gediskwalificeerd hadden als onvroom en haar volgelingen als

aanhangers van een of andere nieuwe dwalende en fantastische godsdienst.197

In de meeste aan Bourignon gewijde studies is haar in 1675 opgestelde geloofsbelij-

denis in extenso geciteerd. MacEwen, die de tekst van kritisch commentaar heeft voor-

zien, stelde dat de inhoud van de artikelen drie en vijf niet overeenkwam met de stand-

punten die Bourignon elders in haar geschriften innam. Hij bekritiseerde, evenals Van

der Linde, het geheel vooral om wat er niet in stond.198 Zo wees MacEwen erop dat een

artikel over de triniteitsleer ontbrak. De uitspraak dat Jezus Christus de ware God is,

ging volgens hem voorbij aan de vraag naar de goddelijkheid van de historische Jezus

en zou overeenkomen met de sociniaanse opvatting dat hij pas na zijn dood vergodde-

lijkt werd. Door de afzonderlijke artikelen uitsluitend op hun leerstelligheid te toetsen

gingen MacEwen en Van der Linde echter geheel en al voorbij aan wat mijns inziens

juist als typerend voor Bourignons katholiek-theologische stellingname en anti-detail-

listische kritiek gezien moet worden. Het eerste artikel kan bijvoorbeeld al worden

opgevat als een kernachtige verwoording van de rooms-katholieke ‘fides implicita’.

Toch mag niet worden uitgesloten dat Bourignons geloofsbelijdenis tevens een

proeve is van wat Perez Zagorin ‘the practice of dissimulation’ noemt: naar buiten toe

iets anders of vagers verkondigen om zo te verhullen wat men werkelijk belijdt.199 In

het derde artikel bijvoorbeeld stelt Bourignon in het Credo te geloven, maar laat ze

wijselijk in het midden welke uitleg ze hanteert. Van deze zogenaamde ‘dissimulatie-

praktijk’ werd en wordt vaak gebruikgemaakt door religieuze minderheidsbewegin-

gen onder politieke en kerkelijke regiems die heterodoxe en gevaarlijke ideeën vervol-

gen. Deze praktijk, die in de zeventiende eeuw onder andere te vinden was bij de

davidjoristen en bij de jansenisten, was Bourignon niet onbekend.200

Veiligheid niet langer gegarandeerd

In 1676 brachten verschuivingen in de politieke constellatie Bourignons juist gewon-

nen veiligheid in gevaar. De Zweeds-Deense oorlog die in 1675 uitbrak, bedreigde het

politieke evenwicht in de hertogdommen van Sleeswijk-Holstein. De naar absolutisme

strevende Christiaan V, die zich in zijn oorlog met Zweden verzekerd wist van de steun

van de Duitse keizer en de keurvorst van Brandenburg, zag zijn kans schoon om nu

ook de strijd aan te binden met hertog Christiaan Albrecht. Deze had zijn politieke lot

aan dat van Zweden verbonden.201

Machtsverschuiving in Sleeswijk-Holstein
In juni 1675 lokte de Deense koning zijn zwager met diens politieke adviseurs naar het

25 kilometer ten zuiden van Sleeswijk gelegen Rendsburg in het koninklijke, dus

Deense, deel van Sleeswijk-Holstein. Na hier een banket te hebben gehad, werden

Christiaan Albrecht en de leden van zijn gevolg gevangengenomen. Op 10 juli 1675

dwong de Deense koning zijn zwager tot een schikking. De in dit akkoord van Rends-

burg vastgelegde bepalingen maakten de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp weer

tot leenman van de koning. Christiaan Albrecht deed onder meer afstand van het
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Domkapittel en het kerkgoed van Sleeswijk en van de soevereiniteit van het hertog-

dom Sleeswijk. Slot Gottorp zou voortaan door een Deense troepenmacht worden

bezet.202

Aan Bourignon gingen de politieke en militaire verwikkelingen in de beide

hertogdommen niet onopgemerkt voorbij. Zij bracht hierover geregeld verslag uit aan

haar vrienden in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Op 1 juli 1675 berichtte

zij vanuit Sleeswijk: ‘Le ducq et toute la principale Noblesse, sont encore tous prison-

ners à Reinsbourg aupres du Roy, lequel selon le bruit commun veut avoir toute la

duché d’holstein.’203 Op 12 juli 1675 doorzag zij reeds de gevolgen van het akkoord van

Rendsburg: ‘à cause du changement d’estat, qui est ici arrivé depuis peu, que Le Roy de

denemarcq semble estre possesseur de toute La Holstein; et le duc a seulement un

quartier en son Chasteau pour prison.’204 Elf dagen later berichtte zij dat de hertog

weer vrij was en dat hij Husum bezocht had.205 Uit haar verslaggeving en commentaar

blijkt hoezeer Bourignon zich in 1675 al bewust was van de eventuele consequenties

die de machtsverschuiving binnen de beide hertogdommen voor haar persoonlijk zou

kunnen hebben. Haar kennis van zaken en de op basis hiervan door haar gemaakte

inschatting laten zien dat zij bepaald niet wereldvreemd was.

In maart 1676 schond Christiaan V het akkoord van Rendsburg door de vesting

Tönning te slechten. Tevens gaf hij opdracht om de oude president Kielmann en diens

drie zonen gevangen te nemen en naar Kopenhagen over te brengen. Dit machtsver-

toon maakte dat Christiaan Albrecht zich niet langer veilig voelde in Gottorp. Nog

diezelfde maand vluchtte de hertog met zijn vertrouwelingen naar de net buiten

Holstein gelegen vrije rijksstad Hamburg.206 De Deense coup maakte Christiaan V tot

alleenheerser in de beide hertogdommen van Sleeswijk-Holstein.

Voor Bourignon betekende de machtsverschuiving in Sleeswijk-Holstein een

aanzienlijke inperking van haar onderhandelingsruimte en bewegingsvrijheid, temeer

daar de predikanten van Flensburg hun kans schoon zagen om opnieuw bij Christiaan

V op vervolging aan te dringen. Toen haar in maart 1676 ter ore kwam dat de betref-

fende predikanten zich met behulp van ‘valsche aanbrengers’ beijverden voor haar

verbanning uit het ‘land van Holstein’, besloot Bourignon terstond naar Hamburg uit

te wijken.207 Slechts één volgelinge mocht haar als dienstmaagd vergezellen. De overi-

gen moesten het huis in Lollfuss bewaken. Van de Velde en De Lindt zouden hier nog

tot de zomer van 1678 blijven wonen en op zeer onaangename wijze worden gecon-

fronteerd met de gevolgen van de Deense bezetting. Ondanks de privileges die op het

huis rustten, werden zij in 1677 gedwongen om de zogeheten maandbelasting te beta-

len en in 1678 om een zekere hopman Petz met diens manschappen en tien paarden in

huis op te nemen.208

Voor haar vertrek naar Hamburg wees Bourignon twee volgelingen aan, die in

Kopenhagen ten overstaan van Christiaan V de leugens van de predikanten van Flens-

burg zouden moeten weerleggen.209 Die twee waren Jan Swammerdam en Volckert van

de Velde.210 Hun missie, die strikt geheim diende te blijven, omvatte drie opdrach-

ten.211 In de eerste plaats moesten zij proberen een officiële vrijgeleide voor het

koninklijk deel van Sleeswijk-Holstein te krijgen, zodat Bourignon en haar vrienden

zich op Deens grondgebied vrijelijk zouden kunnen bewegen zonder bang te hoeven

zijn om gemolesteerd te worden.212 In de tweede plaats wilde Bourignon de koning

vragen of hij ermee instemde dat zij haar boek tegen Ouw aan hem opdroeg. Ten slot-
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te dienden Swammerdam en Van de Velde een netwerk van relaties aan het hof op te

bouwen, waarop Bourignon als dat in de toekomst nodig mocht zijn, een beroep zou

kunnen doen.

Bourignon was ervan overtuigd dat zij, ondanks de tegenstand van graaf Friedrich

von Ahlefeldt, de stadhouder van de koning voor Sleeswijk-Holstein, de gevraagde

vrijgeleide zou krijgen. Er waren immers ook joden en Turken die onder protectie

stonden van de Deense koning, zo wist zij. Hoe kon hij dan aan hen, die christenen

waren, een vrijgeleide weigeren?213 En als zelfs bankroetiers over een vrijgeleide

konden beschikken, dan kwamen zij en haar vrienden, allen gegoede lieden, er zeker

voor in aanmerking.214

Hamburg: opnieuw vervolgd
Eind maart 1676 arriveerden Bourignon en haar dienstmaagd in Hamburg. In deze

vrije rijksstad werd buiten het lutheranisme geen andere confessie geduld. De nale-

ving van het zuivere lutheranisme vormde krachtens de constitutie van 1603 de grond-

slag van de politiek.215 In godsdienstig-politiek opzicht was Hamburg voor Bourignon

dus geenszins een veilig toevluchtsoord. Geen wonder dat zij haar aanwezigheid in de

stad angstvallig geheim wilde houden. Zij wist zich niettemin verzekerd van de steun

van de chirurgijn Heinrich Schmeuser, met wie zij al een aantal jaren in contact stond.

Schmeuser was een ingezeten burger, woonde met zijn echtgenote, zoontje en schoon-

moeder op het St-Nicolaeskerkhof. Wat het contact met Bourignon voor hem en voor

haar echter enigszins problematisch maakte, was dat zijn zwager een van de

Hamburgse predikanten was.216 Waarschijnlijk was dat ook de reden waarom

Schmeuser Bourignon niet zelf in huis opnam maar haar in contact bracht met een
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andere Hamburgse sympathisant, de Fransman Bertrand de la Coste. Deze voormalig

meester van de munitie voor de republiek Hamburg en uitvinder van de zogeheten

Archimedes-machine was bereid Bourignon en haar dienstmaagd onderdak te verle-

nen.

Om nogmaals haar aanspraken op Noordstrand te onderstrepen, zocht Bourignon

opnieuw contact met de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, die in Hamburg een

provisorische regering had opgezet. Daartoe richtte zij zich in augustus 1676 tot twee-

maal toe tot landraad Hans Adolf von Buchwald, de nieuwe vertrouwenspersoon van

de hertog.217 De regering van Christiaan Albrecht, die zijn rechten en eigendommen

aan de Deense koning Christiaan V verspeeld had, kon zolang zij in ballingschap

verkeerde echter weinig voor Bourignon uitrichten.218

In 1677 kreeg het Ministerium van Hamburg lucht van Bourignons aanwezigheid in

de stad. De vier Hauptpastoren, de geestelijken van de grotere parochies en de predikan-

ten van de zeven kleinere kapellen en kerken in en buiten de stad, vreesden voor sekte-

vorming en besloten de strijd met haar aan te binden.219 Luidkeels verkondigden zij

dat Bourignons opvattingen strijdig waren met die van Luther. Bovendien zou zij

particuliere godsdienstoefeningen organiseren, waarop zij zelf predikte en sociniaan-

se dwalingen debiteerde.220 Omdat de predikanten meenden dat Bourignon ook nog

een drukkerij had ingericht in het huis waar zij logeerde en daar haar geschriften liet

drukken, drongen zij bij de Hamburgse senaat aan op actie. Met succes.

Op 12 juni 1677 (o.s.) vielen vier met degens gewapende gerechtsdienaren de

woning van La Coste binnen en schreeuwden ‘waar is Antoinette? waar is Antoinette? waar

zijn haar Boeken? waar is de Drukkery?’221 Bourignon bleek echter niet aanwezig te zijn en

van een drukkerij was in de woning geen spoor te vinden. Wel wisten de gerechtsdie-

naren de hand te leggen op een pak met boeken van Bourignon. De op dat moment in

de woning aanwezige Tiellens kreeg daarop te horen dat hij een gevangenisstraf

riskeerde.222 De volgende dag al werden Bourignons boeken aan de voltallige senaat

van Hamburg getoond. Als de stedelijke autoriteiten zouden kunnen bewijzen dat

Bourignon erop uit was om haar geschriften te verspreiden, dan hadden zij een wetti-

ge grond om haar te vervolgen. De boeken vormden derhalve een belangrijk bewijs-

stuk.223

Bourignon, die blijkbaar onraad had gevoeld, had reeds de avond voordat de inval

plaatsvond La Costes woning verlaten met medeneming van haar manuscripten.

Schmeuser zorgde voor een onderduikadres elders in de stad. Hij bracht haar naar een

kamertje bij een zeer klein behuisd echtpaar met vijf kinderen.224 Zelf moest

Schmeuser zich vanwege zijn sympathie voor Bourignon op 14 juni 1677 voor de rech-

ter verantwoorden. Die wilde van hem weten hoe hij over bepaalde punten uit

Bourignons Probier-Stein dacht. Bij dit verhoor waren ook twee predikanten aanwezig.

Toen Schmeuser niet bereid bleek te zijn om Bourignons leerstellingen te verwerpen,

besloten de predikanten dat hij alsnog voor het Ministerium zou moeten verschijnen.225

Dat hij degene was geweest die Bourignon in staat gesteld had om op tijd te ontsnap-

pen, kwamen zij echter niet te weten.

Twee weken lang hield Bourignon zich schuil. Ondertussen liep de druk op. Een

veilige aftocht naar Altona of naar Sleeswijk behoorde niet tot de mogelijkheden,

omdat Swammerdam en Van de Velde er niet in geslaagd waren voor haar en haar

vrienden een vrijgeleide voor het Deense deel van het hertogdom Holstein te krij-
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gen.226 Enigszins onverwacht opende zich toch een uitweg. De Oost-Friese rijksbaron

en hofrechter Dodo II zu Inn- und Knyphausen bood Bourignon en haar vrienden asiel

op zijn landgoed in Lütetsburg.227

Asiel in Lütetsburg

Knyphausen, die grote belangstelling koesterde voor spiritualistische en alchemisti-

sche lectuur, had vermoedelijk in 1676 een of meer geschriften van Bourignon in

handen gekregen. Hij was daarvan zo onder de indruk dat hij Bourignon in maart 1677

zijn diensten aanbood.228 Toen hem kort daarna ter ore kwam dat de Hamburgse

predikanten haar agressief bejegenden, beloofde hij haar voor een vrijplaats te

zorgen.229 Aanvankelijk dacht Knyphausen aan de aankoop van een eiland. De bewo-

ners zou hij wegsturen zodat Bourignon en haar gevolg er alleen konden wonen. Op

dit ‘Ille de trés-bon Païs’ zouden zij zo moeten kunnen leven dat zij van niemand meer

afhankelijk waren.230 De koop van een eiland bleek echter niet nodig te zijn toen de

baron in 1677 bij keizerlijk vonnis de rechtmatige eigenaar werd van de heerlijkheid

Lütetsburg (met de bezittingen Westekelenburg en Tidofeld) bij Norden in Oost-Fries-

land.231 Het bijbehorende waterkasteel verkeerde in een slechte staat en diende van de

grond af gerestaureerd te worden. Dat weerhield de baron er echter niet van om het

terstond te betrekken, samen met zijn echtgenote, barones Hedwig Oriana von

Frydag, en hun beider zoontjes. Aan Bourignon berichtte hij dat zij met haar gevolg in

een van de bijgebouwen haar intrek kon nemen.

De heerlijkheid Lütetsburg lag binnen de territoriale grenzen van een luthers

vorstendom, maar voorzag na de overkomst van de Knyphausens in de mogelijkheid

om zowel gereformeerde als rooms-katholieke erediensten bij te wonen.232 De baron

hechtte daaraan omdat hij zelf gereformeerd was opgevoed en zijn echtgenote rooms-

katholiek was. In hun huwelijksverdrag was om die reden bepaald dat Knyphausen ten

behoeve van de gemoeds- en gewetensrust van zijn aanstaande vrouw katholieke

dienstboden en priesters moest toelaten en de mogelijkheden moest creëren voor de

uitoefening van de katholieke eredienst. Op slot Lütetsburg zou hij daartoe beneden,

in de vroegere ‘groene Westerkamer’, een kapel laten inrichten met altaren, bid- en

biechtstoelen en boven in de oostvleugel een gereformeerde preekruimte met orgel

laten inbouwen.233 Gelet op de bijzondere religieuze constellatie die de baron in

Lütetsburg voor ogen stond, is het niet verwonderlijk dat hij bereid was om Bourignon

daar op te vangen.234

Onder protectie van baron zu Inn- und Knyphausen
In ruil voor het aanbod om naar Lütetsburg over te komen, beloofde Bourignon dat zij

en de met haar geassocieerde leden hun tijdelijke goederen ter ere van God zouden

besteden en zich in stilte aan Zijn zaak zouden wijden. Op grond van deze belofte

kreeg zij voor haarzelf en voor Poiret een vrijgeleide.235 Om de reis te kunnen bekosti-

gen en na aankomst van niemand financieel afhankelijk te zijn, zou zij, zo schreef zij

aan Knyphausen, honderd gouden dukaten meenemen. Op 26 juni 1677, na de meubels

op transport te hebben gesteld, verliet zij per wagen Hamburg.236 Poiret vergezelde

haar. Om geen argwaan te wekken bij hun medepassagiers deden Bourignon en Poiret
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alsof zij moeder en zoon waren. Drie dagen later arriveerden zij in Wittmund, waar zij

de zuster van Knyphausen bezochten en op nadere instructies van de baron wachtten.

Van hem ontving Bourignon, na de gedrukte versie van haar geloofsbelijdenis te

hebben overlegd, een vrijgeleide. Vervolgens reisde zij samen met Poiret via Aurich

door naar Lütetsburg.237

In Lütetsburg kreeg Bourignon de beschikking over een deel van het slot en over de

oude pastorie, die tegenover het kasteel lag en voorzien was van een grote tuin en

boomgaard.238 Dit huis was ruim genoeg om ook aan Bourignons gevolg onderdak te

bieden. In het voorjaar van 1678 wilde Knyphausen nog twaalf huisjes bij de pastorie

laten bouwen waarin behoeftigen of logees ondergebracht konden worden.239 De door

Knyphausen ter beschikking gestelde behuizing, landerijen en privileges maakten dat

Bourignon en haar volgelingen verder van niemand afhankelijk waren en zelfs niet

langer voor hun veiligheid hoefden te vrezen.

In overleg met Bourignon besloot de baron om haar en haar gevolg allerlei functies

toe te bedelen in zijn heerlijkheid.240 Zelf werd zij in augustus 1677 benoemd tot

‘Régente de l’Hospital’ van een op kosten van Knyphausen te bouwen gasthuis voor de

in- en uitheemse armen en zieken die onder zijn jurisdictie vielen.241 Bourignon nam

hiervoor de bijnaam ‘La Porte’ aan, naar de gelijknamige heerlijkheid bij Rijsel die zij

zelf bezat.242 Tiellens, die op 5 september 1677 met La Coste in Lütetsburg arriveerde,

werd rentmeester van dit gasthuis.243 Tevens fungeerde hij als ‘gréffier de grains’. La

Coste kreeg een militaire functie toebedeeld. Andere volgelingen werden tot korpo-

raal, duivenmelker of secretaris benoemd. Door Bourignon en de haren in zijn hofhou-

ding in te lijven of op bepaalde posities te benoemen, werd de indruk gewekt dat het

gezelschap een officiële verblijfsgrond had. Hierdoor zou hun aanwezigheid in Lütets-

burg niet de achterdocht hoeven wekken van de omwonenden of van de keizer. Die

stond, zo wist Bourignon, onder invloed van de jezuïeten. Nog altijd hield zij deze

paters voor ‘vijanden van de waarheid’ en dus voor een potentiële bedreiging van haar

veiligheid.244

Het zal duidelijk zijn dat het door Knyphausen gestichte gasthuis voor de ‘Arme

Weesen’ in de eerste plaats fungeerde als ‘Toevlucht voor de Vroome Lieden’, in casu

Bourignon en haar gevolg.245 Het regentschap bood Bourignon een uitgelezen dek-

mantel om zich ongestoord aan het schrijven te kunnen wijden en de publicatie van

haar geschriften te hervatten.246 Niettemin vreesde Bourignon zelfs in Lütetsburg nog

voor verraad. Uit voorzorg liet zij daarom kamers huren in Norden en Emden, zodat zij

indien nodig ook elders in Oost-Friesland een schuilplaats achter de hand had.247

Slechts twee jaar duurde de rust. Toen staken interne problemen de kop op. Wat de

aard hiervan was, zal in een later hoofdstuk duidelijk worden.248 De spanningen

liepen zo hoog op dat Bourignons positie in Lütetsburg uiteindelijk onmogelijk werd.

Baron Knyphausen probeerde haar nog in Berum te laten onderduiken. Maar ten slot-

te trok ook hij zijn handen van haar af.

Heimelijke vlucht – Dood
Toen in september 1680 duidelijk werd dat haar veiligheid in Lütetsburg niet langer

gewaarborgd was, besloot Bourignon, zo ziek als zij was, te vluchten.249 Zonder de

baron te verwittigen liet zij de huiswagen gereedmaken en haar huisraad opladen.

Poiret zou als koetsier fungeren en haar op haar vlucht vergezellen. In het diepste
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geheim verliet zij met hem op 9/19 september 1680 het landgoed waar zij ruim drie

jaar gewoond had. Om niet gezien te worden, had Bourignon zich, zo verhaalde Poiret

later, onder het beddengoed in de laadbak verstopt.250

Reisdoel was de Republiek der Verenigde Nederlanden. Reeds de volgende dag

werd Emden bereikt, vanwaar de reis via Groningen werd voortgezet. Het leek

Bourignon het beste om koers te zetten naar Amsterdam, waar zij in alle rust en ano-

nimiteit een nieuw leven hoopte op te kunnen bouwen.251 In Franeker, waar vrienden

woonden, zou een tussenstop worden gemaakt.252 Daar aangekomen bleek Bourignon

echter te ziek te zijn om haar reis te kunnen vervolgen. Afgesproken werd dat zij bij

het echtpaar in huis zou blijven waar zij op dat moment logeerde, en het bed zou hou-

den. Poiret zou naar Amsterdam doorreizen om alvast een woning voor haar te zoeken.

Bourignon was inmiddels 64 jaar oud. Tijdens haar leven had zij de nodige ziektes

overwonnen, maar ditmaal herstelde zij niet meer. Op 30 oktober 1680 trad de dood

in.253 Begin november 1680 werd Bourignons lichaam in Franeker begraven.254 Over-

eenkomstig haar wilsbepaling gebeurde dat in alle stilte en ‘op de nederigste en slegt-

ste wijse van alle’.255 Zo vond Bourignon haar laatste rustplaats in het hoge noorden

van de Republiek der Verenigde Nederlanden, op honderden kilometers afstand van de

stad Rijsel, waar zij geboren en getogen was.
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hoofdstuk 5 Profetes van de laatste dagen

Ik ben van God gesonden / om het Licht in de Wereld te brengen / en Getuignis der

Waarheit te geven.

Antoinette Bourignon, Het Licht des Werelds III, p. 74.

Tot aan haar dood in 1680 bleef het profetisch zelfbesef dat Antoinette Bourignon al in

La Parole de Dieu etaleerde, richtinggevend voor haar denken en handelen. In dat

opzicht vertonen de Amsterdamse en later ook de Duitse periode een opvallende conti-

nuïteit met de Vlaamse periode. Een goddelijke stem had haar, zo hield zij Coriache in

1663 voor, meegedeeld dat zij een gemeenschap zou vestigen van mannen en vrouwen

die zouden leven als de eerste christenen, en dat zij zelf ‘de moeder van de ware christe-

nen’ zou zijn.1 Sedertdien beklemtoonde Bourignon in al haar geschriften dat zij door

God gezonden was om Zijn waarheid aan de mensen bekend te maken en de evangeli-

sche geest te herstellen. Zij gebruikte hiervoor telkens min of meer dezelfde formule-

ringen:

Il m’a envoyée...

Je suis assurement envoyée de Dieu pour declarer la verité de toute chose.

Je suis creée pour cela...

Je ne cesserai d’achever mon ambassade, sans craindre ceux qui ne peuvent tuer

que le corps.2

Bourignons profetische gezagsaanspraken impliceerden dat zij haar publiek ervan

moest zien te overtuigen dat zij een ‘ware’ profeet was. Bovendien moest zij duidelijk

maken dat haar niet het recht van spreken kon worden ontzegd omdat zij een vrouw

was, en dus geacht werd te zwijgen (onder verwijzing naar 1 Kor 14,34 en 1 Tim 2,11-12).

Van dit alles was Bourignon al doordrongen toen zij in 1663 La Parole de Dieu schreef.

Met haar levensverhaal demonstreerde zij dat zij zich direct met God onderhield

zonder dat daar een kerkelijke ambtsdrager aan te pas kwam. God zelf zou haar tot

Zijn instrument verkozen hebben. Hij was het die haar tot spreken bracht. Daarmee

eiste Bourignon een hogere subjectpositie op dan de mannelijke geestelijken en recht-

vaardigde zij haar interventie in het theologische vertoog.

Om haar profetische gezagsaanspraken te onderbouwen beriep Bourignon zich in

een van de brieven die zij Coriache in 1664 schreef, op nog drie andere bewijsgronden:

de overeenkomst tussen haar manier van leven, zeden en ‘bedrijven’ en die van Jezus

Christus, de overeenkomst tussen haar ‘leere’ en de heilige Schrift, en de door hem

gevoelde inwendige werking van haar woorden. Volgens Bourignon was een evangeli-

sche levenswijze ook een van de criteria op grond waarvan ‘ware’ en ‘valse’ profeten van
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elkaar te onderscheiden waren. Alleen ware profeten waren in staat om deze manier

van leven lange tijd vol te houden. Het tweede bewijs voor haar authenticiteit koppel-

de Bourignon aan haar ‘ongeletterdheid’:

Want waer sou een geringe Dochter geheel de Wet Godts geleert hebben, die in ’t

mergh van mijn gebeente ingedruckt is, sonder boecken, en studien, en alle andere

menschelicke wetenschappen die haer soo by de handt zijn. Sy had wel moeten

verscheyde Schrijvers met groote naeuwkeurigheyt doorloopen hebben; ’t welck

wel verre van my is, die in alles onwetende wil zijn, en niets soecken, noch onder-

soecken.3
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Na haar vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden bleef Bourignons profetisch zelfbesef

onaangetast, maar raakte zij ervan doordrongen dat de tijd gekomen was om Gods

boodschap openbaar te maken.4 Zij kon echter niet langer terugvallen op de steun en

bescherming van haar welgezinde rooms-katholieke geestelijken. Het ligt voor de

hand dat deze nieuwe situatie consequenties had voor de wijze waarop zij haar

aanspraken legitimeerde en zich aan de buitenwereld presenteerde. Een compliceren-

de factor was nog dat Bourignon zich in haar nieuwe verblijfplaats voor het eerst

geconfronteerd zag met concurrenten. Profeten en profetessen als Jean de Labadie, Jan

Rothe en Tanneke de Nijs verkondigden eveneens dat het ‘ware’ christendom hersteld

moest worden, en ieder van hen meende dat hij of zij door God was uitverkoren om dat

aan de wereld kenbaar te maken.5 Vooral de door Rothe verkondigde profetieën bleken

van meet af aan grote zuigkracht uit te oefenen op volgelingen van Bourignon.6 Hier-

door uitgedaagd stond zij voor de opgave haar autoriteitsaanspraken ook in een niet-

katholieke context te legitimeren zonder haar geloofwaardigheid te verliezen. Dat

probleem werd nog urgenter toen zij zich in het lutherse Sleeswijk-Holstein vestigde,

en vanaf dat moment zwaar te lijden had van de door kerk en overheid ingezette

repressie en vervolging.7 De argumenten waarvan Bourignon zich in deze strijd

bediende, verdienen nader aandacht omdat zij in belangrijke mate haar geloof-

waardigheid als profetes bepaalden.

Instrument van God

Om zichzelf, na aankomst in het overwegend protestantse noorden, te introduceren bij

een nieuw publiek en haar gezagsaanspraken te onderbouwen, viel Bourignon terug

op een beproefd recept. Zij besloot nogmaals haar levensverhaal op schrift te stellen.

Het originele manuscript van La Parole de Dieu en de in 1664 aan Lambert verzonden

kopie waren echter in de Zuidelijke Nederlanden achtergebleven.8 Bourignon kon

hierdoor geen beroep doen op de reeds bestaande tekst. Voor haar tweede autobiogra-

fie moest zij dus opnieuw uit haar geheugen putten. Deze werkwijze kan verklaren

waarom er in Sa vie extérieure bepaalde details zijn weggelaten of juist zijn toegevoegd.9

Wanneer we echter de verhaallijn van Sa vie extérieure vergelijken met die van La Parole

de Dieu, dan wordt duidelijk dat de narratio ook op een andere manier gestructureerd

is.10 Sa vie extérieure is geschreven in de vorm van een brief waarin Bourignon zich recht-

streeks tot haar adressaat richt, een niet bij naam genoemde Amsterdamse koopman,

die naar alle waarschijnlijkheid model stond voor de eerste volgelingen die zich in

1668 bij Bourignon aansloten.11 Anders dan La Parole de Dieu opent Sa vie extérieure niet

met het visioen dat zij in 1635 gehad zou hebben. Bourignon begon ditmaal bij haar

geboorte in 1616 omdat zij met haar (tweede) levensverhaal wilde laten zien wie zij was

en waar zij vandaan kwam. Dat verklaart tevens waarom zij nu ook ruim aandacht

besteedde aan het sociale milieu waarin zij was opgegroeid. Het meest in het oog

springende verschil is echter dat de visioenen en goddelijke inspraken die als een rode

draad door La Parole de Dieu lopen, en die in dat levensverhaal een belangrijke functie

vervullen in de transformatie naar het profetische zelf, geheel en al ontbreken.12

Achtte Bourignon het wellicht niet opportuun om in het overwegend protestantse

noorden te refereren aan haar visioen van de Heilige Augustinus? Of waren er andere
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redenen waarom zij niet alleen dit visioen maar ook haar dialogen met God in Sa vie

extérieure achterwege liet? Zeker is dat door La Parole de Dieu te schrijven, zich ook in

Bourignons zelfbesef een verandering voltrokken had. In 1668 schreef zij niet langer

vanuit de behoefte om haar gezagsaanspraken te laten autoriseren, maar vanuit de

overtuiging dat zij begiftigd was met ‘le don de prophetie ou de parler langages’.13

Kenmerkend voor Bourignons nieuwe zelfbewustzijn was de wijze waarop zij zich na

haar vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden tegenover de Mechelse oratorianen opstel-

de. Zij liet hun per brief weten dat zij beter maar gewoon konden luisteren naar de

door haar verkondigde waarheden in plaats van te onderzoeken of zij nu wel of niet

een profetes was.14

Niettemin stond Bourignon ook in Amsterdam voor de opgave om haar aanspraak

op een religieuze spreekpositie te legitimeren. Zij deed dat in Sa vie extérieure op verge-

lijkbare wijze als zij dat tegenover Coriache gedaan had. De bewijsgronden die zij in

1664 in haar brief aan hem aanvoerde om haar profetische gezagsaanspraken te onder-

bouwen, lijken zelfs als een soort blauwdruk voor haar in Amsterdam geschreven

levensverhaal te hebben gefungeerd. Zo beklemtoonde Bourignon in Sa vie extérieure

dat zij van jongs af aan gestreefd had naar de vervolmaking van haar ziel én dat zij zich

kon beroepen op een inwendige kennis van het goddelijke. In haar optiek was het

eerste een voorwaarde voor het tweede, omdat God ‘sich te verstaen’ geeft aan de ziel

‘door inwendige bewegingen, welcke de ziel verstaet en begrijpt, na de mate dat sy

ledigh is van aerdtsche verbeeldingen’.15

Rechtstreekse innerlijke kennis
In de opening van Sa vie extérieure legt Bourignon uit wat de ‘oorzaak en gelegendheit’

van haar geschrift waren. Zij introduceert zichzelf als het instrument van God dat op

alle mogelijke manieren wordt tegengewerkt door Zijn opponent, de duivel:

De Duivel heeft de macht niet om haar [de mensen, MdB] te doen my beletten aan

den dach te brengen de Lichten die Godt my geeft, noch te verhinderen dat alle

menschen van goeden wille deselve begrypen; maar hy tracht in haar verstandt te

werpen eenige twijffelingen of achterdenkingen van mijn Persoon, dewelke niet

bekend is van de Vremdelingen, al-hoewel sy dat seer wel is van die in mijn Vader-

land, die oogen-sienlijke getuigenis geweest zijn van alle mijnen Handel en

Wandel, en sy weten dat ik alle de dagen mijns levens besteed heb tot den Dienst

Godts, en die van mijnen Naasten om sijner Liefde.16

Zij was naar eigen zeggen geroepen om ‘de Lichten’ die God haar gaf, te openbaren en

dus om haar geschriften aan de mensen te laten lezen. Over de vraag waarom uitgere-

kend zij met dit goddelijke licht begunstigd werd, wijdde Bourignon verder niet uit,

maar zij hield de lezer wel voor dat zij al van jongs af sterk naar God toe getrokken

werd:

God trock my sterkelijk tot hem soo haast als ik maar het gebruik der Reden

kreeg; byna alle mijne gedachten waren ernstelijk, en mijne Redenen schenen niet

te komen van een Kindt, maar veel eer van een persoon van grooten ouderdom.17
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Tekenend is ook dat Bourignon een van de eerste geschriften van haar hand die in

Amsterdam in druk verschenen, uitbracht onder de titel La lumiere née en tenebres. Dit

‘Licht’ kwam, zo luidde haar uitleg, ‘onmiddellijk van Godt’. Het was ‘niet gesocht in

de Academien, noch geput uit de Schoolen der geleerde: ’t welk het selve meer bemin-

nelijk maakt, en zekerheit geeft dat ’et van Godt komt; en niet van een kind dat iets

van de menschen geleert heeft’.18 Opvallend is ook dat De Cort, in de voorin dit werk

opgenomen opdracht aan de schepenen van Amsterdam, beklemtoonde dat Bourignon

de waarheid verkondigde zonder zich in dromen of visioenen te hullen:

Het is een persoon die noit gestudeert of iets hier ontrent van de menschen

geleert heeft, daer ondertusschen hare geschriften soo wel van wijsheyt als godt-

vruchtigheit vervult zijn [...] Sy spreekt niet van droomen of gesichten, gelijck

vele te deser tijt doen; maer sy verklaert ons soo vaste waerheden, dat alle de

menschen des werelds stom en verbaest moeten zijn in die te verstaen.19

Zelf gaf Bourignon aan dat zij in tegenstelling tot de ‘oude profeten’ in ‘de Volheit des

tijts’ leefde, waarin men alles ‘in een volkomen Sin’ verstond. Dat maakte, zo

verklaarde zij, dat zij alles wat zij verkondigde ook daadwerkelijk begreep. Zij hoefde

zich dus niet in visioenen of dromen te hullen zoals de profeten van het Oude

Verbond, die ‘dikwils de wonderen Gods verklaarden sonder dat sy die selfs verston-

den’.20 Om zich te onderscheiden van andere contemporaine profeten en profetessen

greep Bourignon terug op het onderscheid, dat ook al in het Oude Testament wordt

gemaakt, tussen ‘ware’ en ‘valse’ profeten.21 In haar brieven en geschriften schilderde

zij haar concurrenten af als ‘valse’ profeten Gods, als mensen wier ‘verdorven Inbeel-

dingen’, ‘Prophetien’ of ‘Droomen’ anderen om de tuin leidden. Hier tegenover stelde

zij dat men de volmaaktheid van zijn ziel louter en alleen op de door haar vertolkte

‘leering van Jesus Christus’ moest grondvesten.22

De kennis waarop Bourignon aanspraak maakte, was kennis die, zo beweerde zij

zelf, niet langs de formele, institutionele weg verkregen was maar dankzij de directe

verlichting door de Heilige Geest.23 Die rechtstreekse innerlijke kennis van het godde-

lijke achtte Bourignon veel hoger dan de door studie verworven theologische kennis

van de godgeleerden. Veeleer dan van ‘onwetendheid’ gaf zij dus blijk van anti-intel-

lectualisme en antisciëntisme. In dit opzicht is Bourignon te beschouwen als een vrou-

welijke representant van wat de Franse historicus Michel de Certeau ‘l’illettré éclairée’

heeft genoemd.24 Het gaat hier om iemand die geen formele scholing ontvangen heeft,

maar zijn kennis dankt aan de goddelijke ingeving. Willem Frijhoff beschouwt de

kennis die dit type vertegenwoordigt, als een gesublimeerde vorm van autodidactie en

spreekt in dit verband van ‘une science sauvage’, omdat het gaat om ongepolijste

kennis die niet verworven is via de gemeenschap der geleerden.25

Aan letterkennis en kerkelijke leerstellingen hoefde, zo hield Bourignon haar

publiek voor, geen waarde te worden gehecht, omdat zij niet van God kwamen maar

door mensen waren opgelegd. Zo bekende zij zelf toen zij de Zuidelijke Nederlanden

eenmaal achter zich had gelaten, dat zij niet geloofde in rooms-katholieke dogma’s als

de onbevlekte ontvangenis van Maria of de onfeilbaarheid van de paus. Zelfs tegenover

de geestelijken met wie zij tijdens haar verblijf in de Zuidelijke Nederlanden bevriend

was geraakt en met wie zij ook na haar vertrek in contact bleef staan, kwam zij daar
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openlijk voor uit. Illustratief is de volgende passage uit een van Bourignons brieven

aan Pierre Noels, die als kanunnik aan het Mechelse kapittel van Sint-Rombouts verbon-

den was:

il est encore tout frais à nostre memoire que ces Chefs & membres ont voulu faire

croire comme articles de foy, l’immaculée Conception de la Vierge, & aussi

l’infallibilité du Pape, comme aussi la condamnation du livre de Jansenius, & tant

d’autres choses, lesquelles ne pouvoyent estre condamnées ou jugées par la vraye

Eglise, ny ordonnées de croire pour articles de foy des choses qui veritablement

n’étoyent pas telles.26

Deze antidogmatische opstelling gaf Bourignon een soort vrijbrief om over leerstellige

zaken een eigen, door haar aan haar kennis van Gods geest toegeschreven oordeel te

vellen of een onafhankelijke visie te ventileren, zonder hierin overigens altijd even

consequent te zijn.

Exemplarisch leven
In Sa vie extérieure en in de brieven die zij na aankomst in Amsterdam aan allerlei perso-

nen schreef, onderstreepte Bourignon dat zij uit een gegoede familie afkomstig was en

dat zij er welbewust voor gekozen had om maagd te blijven. Zo verklaarde zij in 1671,

zij was toen 55 jaar oud, ‘une Vierge’ te zijn ‘aussi entiere que je suis sortie du ventre de

ma Mére’.27 Nadrukkelijk voegde zij hieraan toe dat dit een bewuste keuze was. Zij had

haar maagdelijkheid nooit willen verliezen, niet in het huwelijk en niet daarbuiten,

ofschoon haar ouders wel graag gezien hadden dat zij trouwde en zij ook wel in de

gelegenheid was geweest om dat te doen. God had haar echter voor zichzelf willen

behouden (‘conserver pour soy’). Hij had haar de vrijheid gegeven om in alle dingen

Zijn wil te volbrengen en haar te laten gaan en staan waar Hij wilde omwille van Zijn

eer en het heil der zielen. Zij was er niet op uit geweest om zinnelijke genoegens na te

jagen. Als zij goederen, eer en pleziertjes had willen hebben, dan had zij die wel

kunnen vinden in haar vaderland (‘patrie’) en deze niet behoeven te zoeken in een

vreemd land en met personen die haar onbekend waren. Bourignons tweede autobio-

grafische geschrift was dus veel meer dan La Parole de Dieu een exemplarische beschrij-

ving van een aan God gewijd leven dat navolging verdiende.

Maar al te goed had Bourignon ten tijde van haar verblijf in de Zuidelijke Neder-

landen beseft dat zij geen monopolie op het geestelijk leven had. Niet voor niets zette

zij zich in La Parole de Dieu sterk af tegen de religieuzen, die zij van schijnheiligheid en

hebzucht betichtte.28 Eenmaal in Amsterdam realiseerde zij zich dat haar concurren-

ten niet langer onder de religieuzen gezocht moesten worden, maar onder de profeten

en profetessen die net als zij pretendeerden dat zij door God verkozen waren om Zijn

waarheid openbaar te maken. Te denken valt aan figuren als Jan Rothe, Jean de Laba-

die, Tanneke de Nijs en Quirinus Kuhlmann, die meer dan eens met naam en toenaam

door Bourignon genoemd zijn. De concurrentie die zij van hen ondervond of meende

te ondervinden, was mogelijk een van de redenen waarom zij niet alleen haar inner-

lijke kennis van het goddelijke maar ook haar geestelijke levensstijl zoveel gewicht

toekende. In haar optiek waren die twee nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbon-

den.29
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De directe aanval op haar concurrenten schuwde Bourignon overigens niet. Zo

maakte zij Tanneke de Nijs zwart omdat deze ‘Prophetesse’ van lekkere spijzen hield

en haar dienstmeid de heerlijkste sausen liet bereiden. Bourignon beweerde dat

Tannekes’ meid haar dit zelf verteld had. Voor Bourignon was dit het bewijs dat haar

concurrente alles ‘naar de sinlijkheit der verdorve natuur’ wilde hebben; ‘’t welk geen

merkteikenen van Heyligheit zijn, maar wel die van een geheel vleeschelijk mensch,

die sijn Paradijs in dese wereld verkiest, en geen ander te verwachten heeft.’30 Dat De

Nijs haar tijdens haar verblijf in Amsterdam niet onder ogen durfde te komen, bewees

toch ook wel, zo vond Bourignon, dat zij ‘in hare Inwendigheit wel wat quaats moest

verborgen hebben’.31 Rothe, van wie Bourignon daadwerkelijk concurrentie onder-

vond, moest het zo mogelijk nog meer ontgelden. Hij was, zo meende Bourignon, in

‘sijn herssens gequetst’. Dit betekende dat de duivel bezit van zijn verstand genomen

had en hem door een ‘geestelijke Hoovaardij’ wijs had gemaakt dat hij een profeet

Gods was. In Bourignons optiek was hij echter geenszins een profeet. Een profeet

Gods was volgens haar altijd ootmoedig, terwijl Rothe uitermate hovaardig was,

‘dewyl hy seyt, dat hy mijn God is, en den genen, die Israël weder zal herstellen’.32

Bovendien vond zij zijn manier van leven en zijn zeden zeer natuurlijk en zinnelijk en

achtte zij zijn gevoelens en leerstellingen strijdig met de waarheid. Op grond hiervan

moest Rothe als een instrument van de duivel worden beschouwd, aldus Bourignon.

Wie hieraan twijfelde, kreeg van haar te horen dat God haar dit zelf gezegd had. Op

haar vraag, ‘Heere, segt my, of Rothé uw profeet is’, had Hij geantwoord: ‘Neen’. Op

haar vraag wat hij dan wel was, had zij te verstaan gekregen: ‘Het is een Laatdunkent

mensch, waar over de Duyvel veel machts heeft.’33

Gaven van de Geest
Om tijdens haar verblijf in Sleeswijk-Holstein haar geestelijk gezag te kunnen waar-

borgen, moest Bourignon ook tegenover de lutherse predikanten haar profetische

spreekpositie legitimeren. De predikanten probeerden haar immers in diskrediet te
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brengen door openlijk te twijfelen aan haar profetische gaven, omdat het daaraan

ontleende charismatisch gezag hun ambtsgezag ondermijnde. Burchardus bijvoor-

beeld deed Bourignons profetische gaven eenvoudig af als ‘inbeeldingen, of sonden

van hoogmoet’. Hij wierp haar voor de voeten dat zij zich erop liet voorstaan ‘iets groo-

ters’ te zijn dan de profeten, apostelen en maagd Maria. Bourignon kon deze kritiek

alleen maar weerleggen door eerst uit te leggen waarop haar profetisch gezag niet

gebaseerd was:

Het en is niet, dat Godt tot my spreekt, door stemmen van donder en Blixem, gelijk hy

voor desen aan d’Oude Propheten gedaan heeft; of gelijk als hij tegen TOBIAS

sprak, Door het middel van Engelen, in gestalte van een Jongeling; of gelijk als hy tegen

JACOB sprak, in een gesicht van een Ladder, waar langs d’Engelen op en afklommen; of

gelijk als hy tegen JOSEPH sprak in een droom, neemt het kindeken en zijn Moeder en

vlied in Egipten. Want ik sou my niet derven versekeren, op alle die dingen, waar in

de Duyvel en d’inbeelding der menschen sich vermengen kunnen en diergelijke

dingen kunnen doen sien en verstaan, gelijk als die van de geest Gods quamen.34

Zij had zelf wel ‘droomen en Gesigten’ gehad die van God kwamen. Maar daarop verliet

zij zich niet, tenzij de dingen die zij gezien of gedroomd had ‘door eene verborgene ver-

standelijkheit bevestigt’ waren. Bourignon gaf daarmee aan dat zij niet afging op zin-

tuiglijke waarneming of op eventuele geestelijke gezichten maar op haar ‘verstand’:

Want soo haast als mijn Ziele vry is van alle Beeltenissen, en dat sy bevrijt is van

de werking harer Driften, en dat d’inbeelding ophout te werken, als dan versta ik

de stemme Gods en sijne redenen. Niet door mijne ooren, maar door mijn

verstant. En op soodanige wijse doet hy my sien en verstaan alles wat ik noodig

heb te weten, soo wel tot mijne geleiding, als ook tot die van andere.35

Bourignon maakte haar lutherse criticasters hiermee duidelijk dat zij haar profetisch

gezag ontleende aan zogeheten intellectuele visioenen, die over het algemeen beeld-

loos waren.36 Deze golden in de invloedrijke door Augustinus ontworpen hiërarchi-

sche indeling van visioenen als de meest betrouwbare, omdat dwaling hier volgens

hem uitgesloten was.

Ten slotte stelde Bourignon tegenover Burchardus’ twijfel aan haar profetische

gaven de gewaarwording van ‘vele menschen’ dat zij hun ‘d’alder verborgenste dingen

hares herten’ had verteld, ‘die den mensch noch Duivel niet weten kon’.37 Daarmee

doelde zij op haar visionaire gaven. Volgens Bourignon vormden deze kwaliteiten

afdoende bewijs dat zij over de gaven van de Geest beschikte.

Kortom, Bourignon maakte de lutherse predikanten duidelijk dat haar de charis-

ma’s waren geschonken, de speciale gunsten of uitingen van de Geest waarover Paulus

in 1 Kor 12-14 spreekt. Deze gunsten konden zich volgens Paulus in velerlei vormen 

en functies openbaren. Zonder dat met zoveel woorden te zeggen pretendeerde

Bourignon niet alleen de gave van profetie maar ook de gave van kennis en van wijs-

heid ontvangen te hebben. Zij maakte duidelijk dat zij niet in tongentaal sprak maar

met verstand. Daarom was het niet nodig dat het door haar vertolkte Woord Gods door

een ander werd uitgelegd (vgl. 1 Kor 14,1-25).
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Waarom een vrouw?

Al in La Parole de Dieu had Bourignon God zelf de vraag gesteld waarom Hij van haar

niet een man gemaakt had, zodat zij beter in staat zou zijn om hem te kunnen dienen.

Gods geruststellende antwoord luidde toen:

Ik wil my bedienen van de geringste Materie/ om den Hoogmoet der Mannen te

schande te maken. Ik zal u alles geven wat gy zult van nooden hebben.38

Deze uitspraak gaf Bourignon niet alleen de ruimte om door te zetten, maar kon

tevens als argument fungeren om eventuele critici de mond snoeren. Zelf maakte

Bourignon daarna geen probleem meer van het feit dat zij als vrouw een rol vervulde

die in strijd was met de rooms-katholieke hiërarchie en de vigerende gendercodes.39

Zij kwam er na 1667 nog wel een enkele keer op terug, maar altijd om te betogen dat

het God was die zich van haar bediende. Hij had dat nu eenmaal zo beschikt. Zo schreef

zij in 1669 aan een ‘vriend’:

’t Is waer dat ik maer een Dochter ben sonder studie: maer den geest die my

bestiert is niet vrouwelijck.40

En in 1671 wierp zij in een van haar brieven de retorische vraag op:

Moet men sich verontwaardigen t’ontfangen den Melk des Verstants door de

bediening van een Vrouw, als God dat alsoo soude schikken? dewijl dat niemant

hem eenige wetten geven kan, noch sijn Besluit veranderen; om dat hy kan doen

wat hy wil, sonder dat de menschen iets te seggen hebben.41

Het beroep op de goddelijke wil kon echter niet voorkomen dat Bourignons positie

uitermate kwetsbaar bleef. Dat trad duidelijk aan het licht toen zij in Sleeswijk-

Holstein door de lutherse predikanten onder vuur genomen werd. Alleen al omdat zij

een vrouw was, ontzegden zij haar recht van spreken. Bourignon negeerde dit punt

van kritiek niet en ging in de brief die zij in april 1672 aan generaal-superintendent

Johannes Reinboth schreef, uitvoerig op de kwestie in.42 Zij bediende zich hierbij van

verschillende, soms tegenstrijdige argumenten. Deels viel ze terug op redeneringen

waarvan ze reeds gebruikgemaakt had in La Parole de Dieu en in de polemiek met Serra-

rius. Daarnaast kwam zij met nieuwe bewijsgronden, waarvoor zij onder meer uit de

Schrift en uit de geschiedenis putte. Uit haar manier van argumenteren blijkt dat zij

zich terdege bewust was van de spanning tussen de haar door God opgedragen

zending en de haar toegewezen, theologisch-antropologisch en maatschappelijk

bepaalde vrouwenrol.

Ten overstaan van Reinboth verklaarde Bourignon nadrukkelijk dat zij er zelf niets

aan doen kon dat zij een vrouw was. God had haar nu eenmaal een vrouwelijk lichaam

gegeven. Het was op uitdrukkelijk verzoek van diezelfde God dat zij via haar geschrif-

ten anderen was gaan onderrichten:
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Et pour le prémier, en ce que vous dites, que je suis une femme, je ne peux empécher

cela; puisque personne ne se forme soy-même: il faut s’en prendre à Dieu si on

veut sçavoir pourquoy il m’a créé une femme, et pas un homme. J’ay moymême

été en grand déplaisir de ce que Dieu m’avoit créé une femme; mais depuis qu’il

m’a fait connoistre que je luy plaisois ainsi, j’en ay été contente: car j’aime mieux

étre un petit atome en la volonté de Dieu, que d’étre un grand monde entier en

ma propre volonté: et lors que j’ay commencé à enseigner par mes écrits, ç’a été

par un commandement de Dieu tout particulier, auquel j’ay trop long-temps

resisté, de quoy je luy en demande pardon: car je ne me sçavois resoudre à cette

entreprise (bien que je connusse sa volonté) en partie à cause que j’étois une

femme, laquelle n’a jamais tant d’authorité qu’un homme en matiére de

doctrine.43

Dat God zich van een vrouwelijk medium bediende, deed geen afbreuk aan haar bood-

schap. Indien de door haar verkondigde waarheden verworpen moesten worden omdat

zij door een vrouw waren meegedeeld, dan dienden ook de groten der aarden verwor-

pen te worden omdat zij allen uit een vrouw waren voortgekomen! Datzelfde argument

was eerder al eens aangevoerd door schrijfsters die ten tijde van de Querelle des Femmes

opkwamen voor de rechten van de vrouw.44 Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat

Bourignon op een of andere manier vertrouwd was met het genre van de vrouwenlof.45

Gods voorkeur voor vrouwen
Om haar aanspraak op een religieuze spreekpositie te verdedigen voegde Bourignon

nog andere bewijsgronden toe, die zij aan de bijbel en wellicht ook aan het genre van

de vrouwenlof ontleende. Vrouwen deden niet voor mannen onder; beiden konden

Gods genade ontvangen en beider zielen waren gelijk. Ja, vrouwen hadden zelfs een

streepje voor:

het lighamelyk onderscheid raakt alleen de natuur daar in de Vrouwen voorregt

behooren te hebben boven de Mannen, dewyle God, willende mensch werden, een

vrou wilde hebben tot syn moeder, maar geen man tot syn vader.46

Bovendien waren de grootste wonderen door vrouwen verricht. Judith, Esther, Abigaïl

en de vier profeterende dochters van Filippus (Hnd 21,8-9) dienden in dezen als voor-

beeld. Op deze bijbelse exempla deden overigens ook protestantse vrouwen die hun

stem verhieven, een beroep.47 Bourignon verwoordde haar visie als volgt:

Quelle triomphante victoire a emporte Judith contre Holofernes? & la Reine Esther

en la delivrance du peuple de Dieu, qui estoyent les Juifs! Quel mal a empéché

Abigaïl, en allant au devant de David lors qu’il étoit en colére? Combien lisez vous

dans l’ancien Testament et le Nouveau, qu’il y a eu de femmes Prophétesses, qui

ont predit les choses à venir? Ce qui témoigne que de tout temps Dieu a départy

ses graces aussi bien aux femmes qu’aux hommes.48

God was niet opgehouden zijn genade aan de vrouwen zo goed als aan de mannen te

schenken. Maar in haar tijd waren vrouwen, zo stelde Bourignon, geschikter om het
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licht van de goddelijke genade te ontvangen dan mannen. Die grotere ontvankelijk-

heid van vrouwen en in het bijzonder die van haarzelf wekte, zo vervolgde zij haar

redenering, de afgunst van mannen:

vû que par leur [mannen, MdB] orgoeuil [sic] ils se sont enflé le coeur pour s’ap-

pliquer toute la gloire & l’authorité à eux-mêmes, au lieu de la referer à Dieu: & ne

peuvent souffrir qu’une simple femme, comme je suis, parle de choses divines,

craignant que leurs doctrines n’en seroyent moins estimées.49

Door op vergelijkbare wijze te argumenteren als de schrijfsters die in de Querelle des

Femmes de gelijkheid der seksen verdedigden, onderbouwde Bourignon het recht van

vrouwen op een religieuze spreekpositie op een andere manier dan de Engelse quaker

Margaret Fell dat in 1666-1667 deed in haar Womens speaking justified.50 Fell volgde een

strikt bijbelse argumentatielijn. Zij verwees naar het voorbeeld van Hulda, Mirjam en

Hanna, profetessen die in de tijd van de Wet van zich deden spreken en wier mond niet

gesnoerd werd (2 K 22, 14-20; Ex 15, 20-21; 1 S 1-2), naar de wijze waarop Jezus met vrou-

wen omging (Mc 16,1-4; Lc 24, 1-2), naar de rol van Maria Magdalena, Johanna en Maria,

de moeder van Jacobus (Lc 24,11), en naar de vrouw uit de Apocalyps. Zowel uit het

Oude als het Nieuwe Testament bleek overduidelijk dat God geen onderscheid maakte

tussen vrouwen en mannen, aldus Fell. God stortte immers Zijn geest uit over mannen

én vrouwen (Re 4-5; 2 K 22,14; Gn 16-23; Js 51, 1-3; Lc 2, 36-38). Zeer uitvoerig stond Fell

stil bij 1 Korintiërs 14,34-35, waarin vrouwen gemaand werden te zwijgen in de kerk.

Dat gebod was volgens haar ingegeven door de verwarring die er toen heerste. Boven-

dien ging het om vrouwen die nog onder de Wet stonden.

Net als Fell kon ook Bourignon niet om het leerverbod heen dat in de brieven van

Paulus besloten lag. Bourignon koos echter voor een andere uitleg. Naar haar mening

impliceerde het verbod in de brief aan de Korintiërs dat oudere vrouwen wél onderricht

mochten geven aan jonge vrouwen en aan hun kinderen en huisgezin (Tit 2,4-5). Niet

voor niets droeg de apostel vrouwen op de jongeren te onderwijzen. Bovendien zou hij

volgens haar elders hebben geschreven dat het de vrouw tot eer strekte met bedekt

hoofd te profeteren, en de man met een onbedekt hoofd.51 Deze uitspraak van Paulus

was voor Bourignon ook het bewijs dat in de vroege Kerk niet alleen mannen maar ook

vrouwen profeteerden en anderen onderwezen.52

De door Berckendall, Burchardus en Ouw gelanceerde aanvallen op haar persoon

dwongen Bourignon opnieuw op de kwestie terug te komen. In haar publieke verweer

wilde zij er echter niet al te veel woorden aan vuil maken. Wel beantwoordde zij

Burchardus’ kritiek dat het vrouwen niet paste de pen te hanteren en dat zij er beter

aan deden achter het spinnewiel plaats te nemen, met een eigenzinnige exegese van

Spreuken 31,10-31 (lofrede op de sterke vrouw). Salomo sprak hier volgens haar over

een ‘sterke Vrouw, die met hare vingeren de spille aangreep’. Bourignon betoogde dat

het in deze passage niet om het spinnen van vlas of een ander soort stof kon zijn

gegaan. Spinnen was licht werk en hier werd gesuggereerd dat het om ‘krachtig werk’

ging: ‘de kracht van een Vrouw, om dat hare vingeren de spille aangrepen’.53 Op grond

daarvan kwam zij tot de volgende uitleg van de betreffende passage:
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Mag men niet gelooven, dat dese spille, waarvan de Schriftuur spreekt, mijne Pen

beteikent; dewijl die selve meer schijn van kracht heeft, dan een spille om te spin-

nen.54

Opmerkelijk in deze bijbelse ‘bewijsvoeringen’ is de wijze waarop Bourignon de

Schriftpassages naar haar hand zette. Niet alleen beschouwde zij de spil uit Spreuken

als een verwijzing naar haar pen, maar ook keerde zij Paulus’ argument in 1 Kor 11,5

om. Hij schrijft immers dat het een vrouw tot oneer strekt om met ontbloot hoofd te

bidden of profeteren. Bourignon maakte daarvan dat het voor een vrouw eervol zou

zijn om met bedekt hoofd te profeteren.

Bourignons manier van redeneren impliceerde uiteindelijk een volledige omke-

ring van de bestaande verhoudingen. Juist omdát zij een vrouw was, kon zij aanspraak

maken op een religieuze spreekpositie. Deze vooronderstelling treedt het duidelijkst

aan het licht wanneer zij refereert aan de tekst uit 1 Kor 1,27 en daarmee aan de zwakte

van de vrouw, door God verkozen om geleerde mannen te beschamen:

Maar uit oorsaak dat de mannen boven de vrouwen geacht worden, en dat sy ook

veel grooter en sterker zijn; soo laat God hun achter om het kleinste en minst-

geachtste te verkiesen. En dewijl een Vrouw minder geacht is, dan een Man; en

een Dochter [nog] minder dan een Vrouw, soo neemt hy nu een Dochter, om sijn

Licht in de wereld te brengen, ten einde om te voltrekken dese Schriftuurplaats,

daar hy segt: Ik bedien my van swakke dingen.55

Kortom, Bourignon spande zich in om onder verwijzing naar de Schrift te betogen dat

God nu vrouwen als Zijn instrument uitkoos. Daarmee had zij echter nog niet de

bestaande vooroordelen over vrouwen ontzenuwd, die ook tegen haar werden inge-

bracht.

Niet als andere vrouwen
Bourignon omzeilde de kwestie van haar vrouw-zijn door voor zichzelf een uitzonde-

ringspositie op te eisen: zij was niet als andere vrouwen. Zo legitimeerde zij in haar

weerwoord aan Berckendall haar gezagsaanspraken mede op grond van natuurlijke

gaven, die zij naar haar zeggen aan haar biologische vader dankte. Deze had een scherp

verstand, met als gevolg, zo redeneerde Bourignon, dat zij ‘van sijn natuur, een seer

goed oordeel verkregen’. Dat ‘oordeel’ was, zo redeneerde zij, ‘niet aan eenige inbeel-

dingen of phantasien onderworpen’, ‘gelijk gemeenlijk het meestendeel der Vrouwen

in hare natuur, daar aan onderworpen zijn’.56 Dit laatste had zij zelf ook geregeld

bemerkt. Uit deze redenering blijkt dat Bourignons bijbelse argumentatie, die haar

leidinggevende rol als vrouw theologisch moest legitimeren, niet gepaard ging met

een positieve houding ten aanzien van vrouwen in het algemeen.57

Meermaals onderstreepte Bourignon in brieven aan vrienden en volgelingen cultu-

rele en bijbels-theologische vooroordelen over vrouwen, waarop zijzelf uiteraard een

uitzondering vormde. Zo typeerde zij de vrouwen van haar tijd geregeld als een bron

van zonde omdat zij, gelijk Eva, hun echtgenoten afhielden van de liefde voor God. In

Bourignons ogen waren zij ‘verleidsters’,
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de huidensdaegsche vrouwen [...] die in plaets van hare mannen tot de vaste deugt

te verwekken, en deselve te volgen en te versellen in den weg der heiligmaking,

haer dikwils tot wulpsheit aenvoeren, en verscheiden andere sonden, waer in de

mannen gehouden zijn toe te stemmen om haer te vernoegen, en vrede met haer

te hebben.58

Tegenover de critici probeerde Bourignon haar aanspraak op een religieuze spreekpo-

sitie, en daarmee haar eigen gezag, dus veilig te stellen door voor zichzelf een uitzon-

deringspositie op te eisen. Tegelijkertijd verwees zij naar de Schrift en naar de geschie-

denis, die beide lieten zien dat er met grote regelmaat krachtige vrouwen waren opge-

staan. Haar stelling dat zij een ongeletterde dochter was en de bijbel niet las, lijkt hier-

mee in tegenspraak te zijn, maar diende zoals gezegd eerst en vooral ter onderstreping

van haar aanspraak dat alles wat zij schreef direct door God was ingegeven. Dat laatste

was ook een argument tegen de starheid van het kerkelijk gezag en als zodanig niet

een typisch vrouwelijk argument.59

Apocalyptische overtuiging

De pretentie een instrument van God te zijn, was voor Bourignon onlosmakelijk

verbonden met een apocalyptische overtuiging. Zij was zo overtuigd van de corruptie

van de wereld dat zij geloofde dat het einde der tijden nabij was, ja zelfs dat de plagen

en rampen die als de voortekenen van dit aanstaande einde golden, al begonnen

waren.

Al in 1665, dus nog tijdens haar verblijf in de Zuidelijke Nederlanden, had

Bourignon haar vroegere biechtvader Lambert voorgehouden dat het einde der tijden

weldra zou aanbreken.60 De plagen en rampen die God in de huidige tijd op aarde neer

liet dalen, onderstreepten hoezeer Hij ‘vertoornd’ was. Bourignon beriep zich hiervoor

op wat traditiegetrouw als de tekenen van Gods toorn beschouwd werden: ‘alle de oor-

logen, Pesten, en omkeeringen der getijden, het woeden der winden, stort-regenen,

aerdbevingen, en andere swarigheden’, hongersnood en vuur alsmede ‘de Cometen en

Teykenen, die sich aan den Hemel vertoonen’.61 In januari 1666 schreef zij De Cort van-

uit Gent dat zij voorzag hoe Brussel binnenkort door het vuur vernietigd zou wor-

den.62 Ook beweerde zij al in 1664 de antichrist in een droom te hebben gezien. Diens

verschijning werd op grond van de Openbaring van Johannes als een van de tekenen

van het einde der tijden opgevat.63

Nadat zij in Amsterdam kennisgemaakt had met overtuigde chiliasten als

Serrarius, Comenius en De Labadie werkte Bourignon haar eschatologische verwach-

tingen verder uit. In de gesprekken die zij met de genoemde theologen voerde, kwam

herhaaldelijk ter sprake dat de wederkomst van Christus aanstaande was en dat Gods

Laatste Oordeel niet lang meer op zich zou laten wachten. In de optiek van Serrarius

en De Labadie was het daarom zaak dat ook de joden zich op korte termijn tot het

christendom zouden bekeren, in ieder geval vóór Christus’ wederkomst op aarde.

Bourignon daarentegen distantieerde zich van het filojudaïsme omdat de joden het

geloof in Jezus Christus afwezen.64 In plaats daarvan verkondigde zij dat de vestiging

van het rijk van Christus voorafgegaan zou worden door wat zij later de ‘Vernieuwing
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van den Geest des Evangeliums’ noemde. Daaraan zou slechts een beperkt aantal men-

sen deel kunnen hebben.65

In de brief die Bourignon in maart 1668 aan De Labadie schreef, gaf zij aan dat God

reeds begonnen was met het voltrekken van Zijn oordeel:

Pour moy je croy que le jugement de la part de Dieu est fait, que la sentence

prononcée est irrevocable, et même qu’elle est desja commencée à se mettre en

execution.66

Dat bracht haar tot het radicale standpunt om God nu maar te vragen alle kerken op

aarde omver te werpen. Zij waren in haar optiek zo gecorrumpeerd dat het verspilde

tijd en moeite was om de bestaande kerken te dienen of om deze te hervormen zoals De

Labadie voor ogen stond:

Il vaudroit mieux prier Dieu qu’il les destruisist, puis qu’elles ne sont saintes, et

en bastist une qui ne soit faite des mains d’hommes; et que cependant nous

preparions nos ames en particulier pour servir de pierres à ce bel edifice, conjoints

et unies ensemble par le ciment de la charité en union du saint Esprit. Le reste

doit tout perir, car la fin du monde est venuë ...67

In Bourignons optiek was deze aankondiging van het einde der wereld het teken dat

de ‘Vernieuwing van den Geest des Evangeliums’ zich aandiende, die ‘komen sal in de

eeuw der verdorventheit, daer al het quaet in overvloed is, ja ten tijde der laeste

roeden, in de grootste ellenden en verkeertheden, daer de meeste menschen vrywillig

den Duivel sullen aanhangen’.68 Als het eenmaal zover was, dan zouden ‘uit dese

verdorven hoop van al de weereld’ enige personen opstaan, ‘die van de weereld afwijk-

kende een Evangelisch leven sullen omhelsen, levende gelijk de eerste Christenen

deden, haer selven versakende om Jesum Christum aen te hangen’. Onder deze mensen

zou Jezus Christus heersen ‘in sijnen Geest’ totdat de tijd gekomen was dat hij onder

hen zou heersen ‘in sijne heerlijkheit’, aldus Bourignon.69 Ook wat betreft de duur van

het koninkrijk dat Christus bij zijn wederkomst op aarde zou vestigen, hield zij er een

ander standpunt op na dan Serrarius en De Labadie. Zij was ervan overtuigd dat het

koninkrijk Gods niet duizend jaar maar eeuwig zou duren omdat alle werken van God

eeuwig waren.

In Les Pierres de la Nouvelle Jerusalem is Bourignons apocalyptische overtuiging in de

volgende zeven punten samengevat:

1. Weet dat wij nu in de laatste dagen leven waarin de duivel over de hele wereld

heerschappij voert.

2. Dat er geen ware christenen meer zijn op aarde.

3. Dat het licht zal verschijnen in deze algemene duisternissen, maar dat het

merendeel van de mensen dit licht zal verwerpen.

4. Dat zij geoordeeld zijn, dat het onherroepelijke vonnis is geveld; het moet nog

slechts ten uitvoer worden gebracht; dat zij zich niet zullen bekeren, evenmin

als de duivels die zij aanhangen.

5. Dat Rome Babylon is; dat men de woestijn in moet vluchten.
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6. Dat God alle ongerechtigheden zal zuiveren door het vuur.

7. En dat daarna Zijn uitverkorenen zullen heersen in een volmaakte en onver-

gankelijke vreugde voor altijd.70

Vooral het tweede punt, dat er niemand meer was die God waarlijk kende, kwam

Bourignon op felle kritiek te staan, niet alleen van Serrarius maar ook van de lutherse

predikanten in Sleeswijk-Holstein.

Tijdsbesef en tekenen
Van berekeningen omtrent het precieze einde van de wereld wilde Bourignon niet

weten. In 1671 hield zij de vanwege zijn chiliastische opvattingen afgezette lutherse

predikant Jacob Taube voor dat Jezus Christus geen duizend jaar maar eeuwig zou

regeren. Hoeveel jaar volgens onze telling de duizend jaar zouden zijn die in de Schrift

genoemd worden, kon men volgens haar namelijk niet weten. Maar als Jezus Christus

zegt dat hij in het laatste uur gekomen is en het al 1671 jaar geleden is dat hij geboren

werd, dan zal duizend jaar zeker een eeuwigheid zijn. Want, zo redeneerde zij, als een

uur 1671 jaar duurt, ‘sans être encore à la fin’, en er 24 uur in een dag gaan en 365 dagen

in een jaar, hoeveel jaren zullen er dan wel niet in die duizend genoemde jaren gaan?

Het was echter niets dan ijdele nieuwsgierigheid om dit te willen berekenen. Aan het

zielenheil droeg dit alles niet bij, temeer daar de menselijke geest niet in staat was om

de goddelijke dingen te begrijpen. De mensen deden er daarom beter aan, zo stelde

Bourignon, hun ziel van zonde te zuiveren en deze in deugd en liefdadigheid te hullen

om het Koninkrijk Gods binnen te kunnen treden, dan te disputeren om te weten wat

er zou gaan gebeuren. Dat zou immers duidelijk worden op het moment dat we daar

zullen aankomen: ‘Car si nous y arrivons, nous apprendrons par experience, comment

sera ce regne, & ce qui s’y passera’.71

Rothe en ook Tanneke de Nijs beschouwde Bourignon als de valse profeten van wie

Jezus Christus gezegd had dat zij nu de ‘Laatste Tijt’ was aangebroken, zouden moeten

komen.72 Daarom kon de huidige tijd, zo meende zij, gerust gevaarlijk worden

genoemd.73 Het was een tijd waarin men zich moest hoeden voor de verleiding. De

duivel, die God in alles wilde na-apen, was er, zo stelde zij, op uit om via zijn dienaren

en dienaressen – de valse profeten en heksen – de mensen te verrassen en hen ertoe aan

te zetten de leugen te volgen in plaats van de waarheid.74 Dat was, zo stelde Bourignon,

ook in de Schrift voorzegd, want ‘Daar is geschreven van den laatsten Tijd, waar in wy

nu leven: “Dat de Godloosen sullen verergeren, en de Vroomen verbeteren ...”.’75 Deze

voorstelling van de laatste en beslissende krachtmeting tussen God en Satan kan ook

verklaren waarom Bourignon zo overtuigd bleef van het reële gevaar van duivelsin-

grijpen en duivelsbedrog. In dit opzicht lijkt zij zich na haar vertrek uit de Zuidelijke

Nederlanden dus niet te hebben kunnen of willen losmaken van de rooms-katholieke

beeldwereld die zij uit haar Frans-Vlaamse jeugd had meegekregen. Dat zij uitgere-

kend aan de duivels- en toverijelementen uit haar vroegere geloofswereld vasthield,

was gelet op haar profetisch zelfbesef echter ook weer niet zo verwonderlijk. In haar

optiek waren zij namelijk complementair.76 Daarom ook kon zij zeggen dat men God

dag en nacht moest loven omdat Hij haar dankzij een bijzondere verlichting in staat

stelde deze gevaarlijke tijden te herkennen. Anders zou ook zij zich hebben laten

bedriegen door zoveel valse uiterlijke schijn.77
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Door haar apocalyptische overtuiging in vrij algemene termen te verwoorden en

waar mogelijk te larderen met bijbelse parafrases, kon Bourignon zonder al te veel

problemen allerlei tekenen des tijds in dit licht blijven beschouwen. Op die manier

voorkwam zij dat het werkelijke uitblijven van het door haar aangekondigde einde der

tijden haar geloofwaardigheid aantastte. Tegelijkertijd bleef zij in haar brieven aan

haar volgelingen wel met concrete verwijzingen komen naar de plaats waar de ‘ware

christenen’ zich in afwachting van het Laatste Oordeel zouden moeten verzamelen.

Dat was en bleef het Noord-Duitse waddeneiland Noordstrand. Nog tot 1678 hield zij

de hoop levend dat zij en haar volgelingen zich eens als groep in dit paradijselijk oord

zouden vestigen.78 Dat het er in werkelijkheid niet van kwam, schreef Bourignon ook

weer toe aan de tegenwerking van de duivel, die zich in deze eindtijd krachtiger dan

ooit manifesteerde in de hoop alsnog te kunnen zegevieren.79

Verrassend is dat Bourignon zelfs in het wiskundig onderzoek van haar Hamburg-

se volgeling Bertrand de la Coste een teken zag dat de profetieën van Jezus Christus

vervuld werden. Sprekend over de laatste tijden had hij voorzegd dat de wetenschap-

pen (‘sciences’) zich zouden vermenigvuldigen, hetgeen zij in 1677 voor haar eigen

ogen zag gebeuren.80 In dat jaar publiceerde La Coste zijn bewijs van de kwadratuur

van de cirkel.81 Daarmee zou hij het vraagstuk een vierkant te construeren waarvan het

oppervlak gelijk is aan dat van een gegeven cirkel, hebben opgelost. De ontdekking

van de kwadratuur van de cirkel werd in de zeventiende eeuw van groot belang geacht

voor het berekenen van de lengtebepaling en dus voor de navigatie op zee. Daarom ook

hadden koningen en staten, zo wist Bourignon te vertellen, een grote som geld uitge-

loofd aan degene die het wiskundige vraagstuk zou weten op te lossen.82 Overigens

was er al eerder in de zeventiende eeuw in de kring rond Samuel Hartlib een relatie

gelegd tussen de toename van wetenschappelijk onderzoek en de komst van het

duizendjarig rijk van Christus.83 Mogelijk had Bourignon hierover het een en ander

gehoord via Comenius, die een sterke eindtijdverwachting koesterde en mede daarom

met Hartlib en Dury een groots programma voor de ‘Advancement of Learning’

ontwikkeld had.

Lichamelijke of geestelijke wederkomst?
Naast de vraag wanneer Christus’ wederkomst zou plaatsvinden, was ook de wijze

waarop hij zou komen, een belangrijk discussiepunt. Ook Bourignon ontkwam er niet

aan om zich uit te spreken over de wijze waarop zij de wederkomst verwachtte. Toen

Jan Rothe in 1674 beweerde dat Jezus Christus binnen een half jaar ‘sienlijk’ op aarde

zou komen regeren, deed zij die voorspelling af als een ‘inbeelding’. Rothe mocht zich

dan wel een ‘Propheet Gods’ noemen, maar volgens haar beeldde hij zich ook dat maar

in.84 Rothe en zijn discipelen trokken zich hier uiteraard niets van aan. Nog voor 1

november 1674 meldden zich zelfs twee discipelen van de Amsterdamse profeet bij

Bourignon in Sleeswijk met de voorspelling dat Jezus Christus binnen zes maanden

zou regeren over de aarde en dat zijn volk zich nu achter zijn standaard moest verza-

melen.

De uitlatingen van Rothe en diens discipelen waren voor Bourignon reden om zich

nadrukkelijk te distantiëren van de wijze waarop haar concurrent ‘de Verandering’

verwachtte. In tegenstelling tot Rothe voorzag zij op korte termijn niet de lichamelijke

maar de geestelijke wederkomst van Jezus Christus. Dit betekende dat zijn ‘Geest’ zou
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herleven in de zielen van de mensen die bereid waren om zich van alle aardse gene-

genheden te ontdoen. Om duidelijk te maken dat dit niet voor alle zielen was wegge-

legd, hield Bourignon haar publiek voor dat degenen die Jezus destijds toen hij ‘in sijn

Sterflijk Ligchaam’ op aarde was, gezien en gehoord, ja zelfs gevolgd hadden, niet zalig

geworden waren. Dat was uitsluitend weggelegd voor degenen die zijn deugden nage-

volgd hadden.85 Zo zou het ook gaan met de personen die deel hadden aan de

‘Vernieuwing van den Geest des Evangeliums’.

Laatste redmiddel

De opdracht waartoe Bourignon geroepen zou zijn, impliceerde echter meer dan alleen

de verkondiging van het einde der tijden en de komst van de ‘wel-geluksaligen tijt,

waer in de Heilige Geest ons sal gesonden worden, die ons in alle waerheit sal onder-

wijsen’.86 Zij presenteerde zichzelf tegelijkertijd als het laatste redmiddel dat door God

gezonden was om de ‘ware christenen’ op aarde te verzamelen. Maar hoe zou Bouri-

gnon de ware christenen op aarde kunnen verzamelen als er zoals zij herhaaldelijk

beweerde, helemaal geen ware christenen meer waren?

Tweede Jezus
De wijze waarop Bourignon zichzelf als het laatste redmiddel presenteerde, lijkt op

het eerste gezicht in tegenspraak te zijn met wat zij zelf over de komst van Jezus

Christus verkondigde. Hij was, zo beweerde zij, mens geworden om de mensen te

onderwijzen hoe zij zichzelf moesten verzaken. Daarom noemde zij hem ook wel het

laatste redmiddel voor onze ‘Qualen’ en ‘de laatste barmhartigheid die God de mens-

heid bewijst’. Maar er was in haar optiek geen enkele reden om aan te nemen dat God

niet nogmaals iemand als laatste redmiddel naar de aarde had gezonden. Dat was zij.

Onomwonden verkondigde zij dat niemand in haar geschriften iets zou kunnen

vinden dat strijdig was met de leer van Jezus Christus:

want mijne Leering is de Sijne; en de Sijne is de Mijne; dewijl dat de Geest die my

bestiert, deselve is, die het Lichaam Jesu Christi bestierde.87

Om te bewijzen dat zij gelijk had, draaide Bourignon eenvoudigweg de bewijslast om:

Want ik spreek uyt mijn selven niet, maar ik spreke de dingen die ik van mijn

Hemelschen Vader geleert heb [...]. Het is een getuygenis dat ik van hem gesonden

ben. Maar indien ik niet van hem gesonden was; wat is het dat my bewegen sou,

den menschen de waarheit te verklaren, dewyl sy die niet hooren willen, en dat sy

my om deselve vervolgen?88

Ook elders in haar geschriften refereerde zij herhaaldelijk aan de gelijkenis met de

vervolgde en beschimpte Jezus.89 Het sekseverschil stond haar identificatie met de

zoon Gods in het geheel niet in de weg, omdat zij zich richtte op wat zij met Jezus

meende te delen: spreekbuis van God te zijn en om die reden bloot te staan aan hoon,

spot en laster.90
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Bourignon maakte wel een voorbehoud. Zij was niet gekomen om de mensheid te

redden maar om die christenen te begeleiden die net als zij verlangden naar het eeu-

wige leven. Zelf verwoordde zij dat aldus:

voor my ik ben een pelgrim die na het eeuwige lant wandele, ende ik en kan niet

vergeselschappen de soodanige, die na de aarde wandelen. de soodanige moet ik

laaten gaan, waar datse willen, alwaart dat ik alleen mijn wegh sou vervolgen op

deese werelt.91

‘Moeder der recht-geloovigen’
In Bourignons optiek was het zo droevig gesteld met het christendom van haar tijd dat

er niemand meer was die God in de mate diende die vereist was om gered te kunnen

worden. En wie desondanks meende tot de ware, wedergeboren christenen te behoren,

vergiste zich. Zo hield zij Serrarius het volgende voor:

maar sy die seggen dat sy herboren zijn, vinden sich noch wel verre daer van af, en

sy noch veel verder die moeielijk worden wanneer men haer seit dat sy geen ware

christenen zijn, om dat sy sich geloovende soodanige te zijn noit dezelfde sullen

konnen worden.92

Om toch de ‘ware christenen op aarde’ te kunnen verzamelen, had God haar gezonden.

Zij aarzelde niet om in dit verband de vergelijking te trekken met ‘Abraham, Isaac,

Jacob, Moses, David, Salomon en soo veele andere, die werktuigen zijn geweest, waer

door God t’allen tijden sijnen wille aen de menschen heeft geopenbaert, om haar tot

hem te trekken’. Daarom was het niet vreemd dat Hij zich nu van een ‘Moeder’ bedien-

de om geestelijke kinderen te baren, aldus Bourignon. Zij was kortom door God uitge-

kozen om de nieuwe ‘ware christenen’ te baren en te zogen. Daarom betitelde Bourignon

zichzelf ook wel als de ‘moeder der recht-geloovigen’.93 Onder verwijzing naar Paulus

stelde zij dat de ‘Lof Gods’ alleen volbracht werd door ‘den mond der kinderen en

Suigelingen’. Het ging hier niet, zo betoogde Bourignon, om kinderen en zuigelingen

van de ‘natuurlijke borsten’ van hun moeders maar om ‘menschen van goet oordeel,

die haren geest sullen onderwerpen aan den Geest der Wijsheit, suigende de borsten

waar van sy ontfangen den Melk des verstands’.

Om Serrarius’ kritiek te pareren dat zij zich ten onrechte de titel van ‘moeder der

ware christenen’ toe-eigende, betoogde Bourignon dat ‘het verstant, de woorden, en de

hand’ van de geestelijke moeder de ‘stoffe’ vormden waarmee God zijn ware kinderen

zou baren. Daarom deed Hij haar spreken door ‘middelen die sienlijk en tastelijk zijn,

doende schrijven de dingen die noodsakelijk zijn, om ware geloovige te worden, aen

alle de gene die waerachtelijk ’t selve begeeren’.94 In Bourignons optiek volgde hieruit

dat haar geschriften een cruciale rol speelden in het baren en zogen van de kinderen

Gods. Deze waren niet alleen het zaad dat God in haar had uitgestort om nieuwe ‘ware

christenen’ te kunnen verwekken, maar boden ook de melkspijs om hen te zogen.

Voorbeeld ter navolging
Om haar (potentiële) volgelingen te laten zien hoe zij kinderen Gods, dus ware christe-

nen, zouden kunnen worden, refereerde Bourignon in haar geschriften geregeld aan
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haar eigen leven. Zo had zij zelf de ‘Dwaasheyt’ wel gehad ‘waar over de H. Paulus sich

beroemt; Dat hy, om Christi Wille, Dwaas was’.95 ‘Naar ’t oordeel der Menschen’ had zij

immers een dwaasheid begaan door al haar goederen aan de armen te geven.

Bourignon doelde hier ongetwijfeld op haar schenkingen aan Notre-Dame des Sept

Douleurs, het armenhuis te Rijsel dat zij van 1653 tot 1662 geleid had.96 Door haar goe-

deren weg te geven, had zij echter niets anders gedaan dan de raad van Jezus Christus

volgen. Hij had immers gezegd: ‘Dat de gene die niet verzaakt alles wat hij bezit, sijn Discipel

niet kan wesen’.97 Van jongs af aan had zij, zo beweerde zij, al begrepen wat Jezus daar-

mee bedoelde. Want toen zij nog maar vier jaar oud was, drong zij er al herhaaldelijk

bij haar moeder op aan om naar het ‘Land der Christenen’ te gaan. En wanneer haar

moeder haar dan voorhield dat zij al in het ‘Land der Christenen’ was, antwoordde

Bourignon: ‘Dat sulks niet waarachtig was’. In Sa vie extérieure waarin Bourignon dit

voorval presenteerde, voegde zij eraan toe: ‘ter oorzake dat wy Geld, Kostelyken

Huysraad, en alle andere Dingen in Overvloed hadden; alwaar Jesus Christus soo Arm

was geweest, dat hy in een Stalleke was gebooren geworden’.98 Toen zij achttien à

negentien jaar oud was, had zij, zo hield zij haar (potentiële) volgelingen voor, haar

ouderlijk huis verlaten en alles opgegeven om de raad van Jezus Christus te kunnen

opvolgen. De ‘Vleeschelijke Menschen’ begrijpen de ‘geestelijke Dingen’ echter niet, en

hadden dat voor een ‘Dwaasheyt’ gehouden, terwijl het een ‘Wijsheyt’ was. Dat zouden

zij, zo beweerde Bourignon, op de dag des Oordeels wel inzien,

wanneer de Weerelds-Gesinde zullen seggen van den Rechtveerdigen, die

sy in de Heerlijkheyt Gods zullen sien zitten, vraagende d’een aan d’ander:

Zijnse dat niet, waar mede wy de Spot hebben gedreven, en die wy veracht hebben; die

daar nu soo ge-ëert en in Heerlijkheyt verheven zijn?99

Om Jezus te kunnen navolgen moest men in Bourignons optiek dus met zijn naasten

breken. Hoe pijnlijk die breuk was, wist zij uit eigen ervaring:

Voor my ik heb mijn Moeder bemint meer dan eenig kind op aerden sou konnen

doen: maer ik heb haer wel konnen verlaten, doch met pijn en leetwesen als dat

raekten mijn eeuwig welvaert, of anders sou ik niet waerdig geweest zijn Jesus

Christus naer te volgen.100

De pijn woog echter niet op tegen de eeuwige doem die haar ten deel zou vallen als zij

haar moeder niet verliet:

Indien de genegentheid die ik droeg tot mijn goede Moeder, krachtiger was

geweest dan die om aen God te behagen; sonder twijffel dat ik eeuwig soude

hebben verloren gegaen.101

De door Bourignon aangehaalde voorbeelden waren over het algemeen zo gekozen dat

identificatie mogelijk was. Meermaals maakte zij duidelijk dat ook zij maar een schep-

sel was dat ertoe neigde haar eigen wil te volgen. Maar God had haar Zijn wil meege-

deeld en haar doen inzien dat ‘de matigheid, de nedrigheid, ende de onthouding’ hem

aangenaam waren. Sedertdien had zij de navolging van Christus boven ‘alle de deli-
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caatheeden, gemakkelykheden, ende overvloedigheeden des werelts’ gesteld en zich

gelukkiger en rustiger dan ooit tevoren gevoeld.102 Waarom zouden haar volgelingen

niet in staat zijn om datgene te volbrengen wat zij had weten te bewerkstelligen?

Ook als het ging om de deugden die ware christenen geacht werden te belichamen,

liet Bourignon blijken dat zij wist waarover zij sprak:

Want de Deugden waar van ik schrijf, zijn zekerlijk in mijn ziel geprent, en ik

spreek niet dan door mijn eigene ervarentheit.103

Oproep aan de ware christenen

Tot aan haar dood in 1680 produceerde Bourignon een onafgebroken stroom geschrif-

ten waarin zij op verschillende manieren telkens opnieuw dezelfde boodschap

verwoordde: dat zij door God was aangezocht om de laatste ware christenen op aarde

te verzamelen; dat de mens de liefde van God verspeeld had en die liefde alleen zou

kunnen terugkrijgen door zijn eigen wil volledig aan die van God te onderwerpen en

zich niet langer door zijn eigen hartstochten en begeerten te laten leiden. Wie dit

nastreefde, zou van God het eeuwige leven krijgen. Bourignon pretendeerde kortom

dat zij de weg kende die naar het eeuwige heil voerde. In haar optiek, en dat maakte

haar standpunt zo radicaal, was het heil van een ‘waerachtig Discipel Jesu Christi’ niet

langer verbonden met het lidmaatschap van een ‘bysondere Kerk’.104 Wie zalig wilde

worden, diende eenvoudigweg haar geschriften te lezen, aldus Bourignon:

daar en is geen anderen weg ter Zaaligheyd, dan de gene die ik door mijn Schrif-

ten onderwijs. Ik heb die van God gunstiglijk ontfangen, en ik deel die wederom

liefdadiglijk aan den Naasten uyt.105

Wie een andere weg kende die naar de zaligheid voerde, mocht die gerust bewandelen,

maar dan wel zonder haar. Het was te gevaarlijk om ‘een twee-voudigen weg’ te gaan

‘en te dienen aan God, en ook aan de weerelt’, aldus Bourignon. Om haar woorden te

onderstrepen citeerde zij Jezus: ‘dat men geen twee Meesters dienen kan sonder aan d’een of

d’ander ontrouw te zijn’.106 Er was kortom geen tussenweg. Het was in Bourignons optiek

alles of niets: of ‘gantschelijk tot God geschikt te zijn; of sig niet sijn Kind noemen’.107

Evangelische raden
Bij een nadere beschouwing van Bourignons brieven valt op hoezeer haar raadgevin-

gen steeds weer gericht waren op een in het dagelijkse leven verankerde vroomheid

waarin het streven naar de uitwendige en de inwendige volmaaktheid centraal stond.

In dat opzicht vertonen haar brieven een opvallende consistentie, want al in de Zuide-

lijke Nederlanden had zij ten overstaan van de met haar sympathiserende geestelijken

voortdurend het belang van de religieuze praxis beklemtoond.108 De mens diende

daartoe de drie evangelische raden van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid na te

volgen. Deze vormden volgens de rooms-katholieke leer het fundament van alle reli-

gieuze levensvormen, zowel in als buiten het klooster. Ook toen zij niet langer in een

zuiver katholieke omgeving verkeerde, bleef Bourignon teruggrijpen op dit ideaal van
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de christelijke ascese. Met de door haar te vestigen gemeenschap van ware christenen

wilde zij hieraan een eigen invulling geven.

Wie daadwerkelijk besloten had om een ware christen te worden, kreeg van

Bourignon het advies om alles te verkopen wat men niet nodig had, de wereld te ver-

laten en zich op het land terug te trekken om daar te leven van wat God aldoor zou

schenken. De mens die zich wilde vergenoegen met een christelijk leven zou op het

land immers in zijn eigen levensbehoeften kunnen voorzien:

want men kan op het land krijgen en dat van weinigh akkers, syn eyge granen,

ende uyt een bequaam hofken moes ende pottagie, gelyk men aldaar ook van syn

eyge beesten, kan hebben vlees, booter kaas ende eijeren, ende andere saaken meer

sonder gehouden te syn yts te kopen, of met sondaaren omgank of yts te doen te

hebben, dan men moet niet meer onderneemen, als het nodige voort huysge-

zin.109

In Bourignons optiek was deze manier van leven ‘in deese tegenswoordige seer gevaar-

lyke tyt’, de beste die een christen kon kiezen. Het was een levenswijze die het meeste

overeenkwam met hetgeen God de mens na de zondeval had opgedragen, namelijk dat

hij in het zweet des aangezichts zijn brood moest winnen.

Om de liefde Gods die de mens verspeeld had, te herwinnen was het noodzakelijk

om niet langer ‘syn genegentheid’ te leggen ‘op een andere saak dan op Godt’.110 De

mens was alleen geschapen om God te beminnen, aldus Bourignon. Wie iets deed om

zichzelf of om anderen te voldoen, zondigde omdat hij iets anders liefhad dan God:

Het is hier om dat een mensch die als een waar christen leeven wil, nimmermeer

yts doen moet tot syn eyge voldoeninge, of om syne sinnelykheeden te volgen,

maar hij moet alle die dingen alleen gebruyken tot de nootsakelykheid.111

Zelf liet Bourignon in 1673 weten dat zij zich had voorgenomen om op het platteland

te gaan wonen. Daar zou zij in afzondering kunnen leven. Zij was wel bereid zich te

verenigen met wie haar wilde vergezellen, want, zo schreef zij: ‘alsoo ik de wegh ken,

soo kan ik die ook onderwijsen aan sulke, de welke haar willen vervolgen’. Maar, zo

voegde zij eraan toe: ‘ik en soek niemant, waar om die my begeert, die moet my volgen,

ende ik niet hem, ende dat om de groote dwaalingen daar de menschen nu in verson-

ken syn’.112 Zij kende slechts één weg die naar het eeuwige heil voerde: ‘de evangelische

wegh, langhs de welke Jesus Christus eerst gewandelt heeft, om ons een exempel te

geeven’.113

Geen welomschreven leer
Het ging Bourignon niet om het stichten van een nieuwe kerk of om het vormen van

een sekte of om het grondvesten van een nieuwe religie. Zij heeft in haar geschriften

welbewust afgezien van de uitwerking van een eigen leer of theologie. Van belang was

niet zozeer wát de ware christenen geloofden, maar dát zij geloofden en daar in hun

dagelijks leven uitdrukking aan gaven. Dit verklaart waarom Bourignon zich nergens

op wilde vastleggen en ook niemand wilde dwingen tot ‘eenige geloovigheyd’.114 Niet

voor niets schreef zij in 1674 aan de lutherse predikant Rachelius:

profetes van de laatste dagen

187



mais je ne veux disputer nulles questions avec personne; puis qu’un chacun abon-

de en son propre sens, & que les étudiants demeurent toûjours attachés à ce qu’ils

ont appris és écoles, ausquelles doctrines je ne peux ceder, sinon autant qu’elles

sont véritablement conformes à la doctrine Evangélique: car je n’estime rien tous

ces noms de Catholiques, Calvinistes, Luthériens ou autres; mais j’estime fort de

porter en effet en son ame les qualités d’un vray Chrétien.115

In de praktijk ontkwam Bourignon er echter niet aan om zich over een aantal christe-

lijke leerstellingen uit te spreken. Met name de lutherse predikanten probeerden haar

vanaf 1672 op basis van vermeende onrechtzinnige uitspraken als een ketter te bestem-

pelen. Zo beschuldigden zij haar van socinianisme omdat zij de Heilige Drie-eenheid

zou ontkennen door te beweren dat het mysterie van de triniteit in de rechtvaardig-

heid, de waarheid en de goedheid van God gelegen was. In haar reactie maakte

Bourignon duidelijk dat het haar er niet om ging allerlei theologische geschilpunten

te doorgronden.116 Op vergelijkbare wijze had zij eerder ook een stellingname over de

rooms-katholieke transubstantiatieleer vermeden, die uitging van de werkelijke aan-

wezigheid van Christus in het brood en de wijn.117 Liever pleitte zij voor eendracht:

Siet hier hoe dat men strijd door geheel de wereld, en de Christenen haten

malkander om dese verschillige gelovens. Het sou so my dunkt wel veel netter

geweest hebben, dat de Christenen te samen vereenigt hadden gebleven in de lief-

de die Jesus Christus ons so seer aanbevolen heeft; als sich te verdeelen, te twisten,

en d’een den ander te dooden, over diergelijke omstandigheden.118

In sommige gevallen bekende Bourignon kleur door eenvoudigweg te zeggen wat zij

niet geloofde. De protestantse voldoeningsleer bijvoorbeeld wees zij radicaal van de

hand omdat hiervoor ieder schriftuurlijk bewijs ontbrak:

Men soude moeten de geheele H. Schrift uitvagen en doorschrabben, om aan die

Dooling te gelooven dewelcke vele voorstellen, namentlijk, Dat Jezus Christus

alles voor ons voldaan heeft.119

In plaats daarvan wilde Bourignon haar lezers de middelen aanwijzen om de zonde te

bestrijden en te overwinnen en op die manier Gods genade weer te verwerven, die door

de zonde verloren was gegaan.

In de afwijzing van een geformaliseerde leer of van sektevorming lag echter ook

Bourignons zwakte. Hierdoor ontbrak het de door haar te grondvesten gemeenschap

van ware christenen, in tegenstelling tot een concurrerende groepering als het huisge-

zin van Jean de Labadie, uiteindelijk aan een duidelijke, eigen religieuze identiteit. De

Duitse socioloog Niklas Luhmann, die geïnteresseerd was in het vraagstuk van de soci-

ale functie van religie, heeft beklemtoond dat het formuleren van dogma’s ten dele

voortkomt uit het gevoel dat de eigen religieuze identiteit van een groep bedreigd

wordt.120 Dat gevoel van bedreiging kan ontstaan door de ontmoeting of een conflict

met een ander religieus systeem. Het vastleggen van een leer is daarom volgens

Luhmann te beschouwen als de zelfreflectie van een religieuze gemeenschap,

waardoor zij haar identiteit handhaaft en haar relaties met andere religieuze gemeen-
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schappen gedeeltelijk reguleert. De Labadie deed dat onder meer door te kiezen voor

het ideaal van een ware kerk van uitverkorenen en vast te houden aan de predestina-

tieleer. Bourignon wilde van leerstelligheden echter niets weten en niet langer vast-

houden aan kerkelijke instituties. Het ging er eerst en vooral om de ware christenen

ervan te overtuigen dat er geen tijd meer te verliezen was. Wie gered wilde worden,

diende de volmaaktheid van zijn ziel na te streven door Jezus Christus in alles na te

volgen. Zij was bereid eenieder die dat wilde, te begeleiden op deze weg naar de

volmaaktheid. Maar degene die dat niet wilde, liet zij vrij.

Samenvattend kunnen we stellen dat Bourignon het ideaal uitdroeg van een geïn-

dividualiseerd religieus leven in de geest van het evangelie. Het ging haar uiteindelijk

om een sterk verinnerlijkt geloof, al dan niet met confessioneel toebehoren, dat niet

noodzakelijkerwijs verbonden was met een bepaalde kerkelijk-sacramentele praktijk

noch op intellectuele Schriftkennis stoelde. Voor zichzelf eiste Bourignon op basis van

haar profetische gezagsaanspraken in combinatie met haar eindtijdverwachting een

dubbelrol op. Enerzijds pretendeerde zij het instrument te zijn dat door God was

uitverkoren om de mensen op aarde kenbaar te maken dat het Laatste Oordeel

aanstaande was en dat alleen de ware christenen gered zouden worden. Tegelijkertijd

presenteerde Bourignon zichzelf als het laatste middel waarvan God zich bediende om

de ware christenen te redden. Nu er op aarde geen wedergeboren christenen meer

waren, zou Bourignon als ‘moeder van de ware christenen’ de kinderen Gods moeten

baren door hun voor te houden dat er maar één weg naar het eeuwige heil voerde.

Bourignons profetisch zelfbesef impliceerde dus dat zij twee opdrachten voor zichzelf

zag weggelegd: zij moest Gods boodschap verkondigen, maar zij had tegelijkertijd ook

een pastorale taak te vervullen. Die dubbelrol zou, zo zal in het vervolg van dit boek

duidelijk worden, verregaande consequenties hebben voor de wijze waarop Antoinette

Bourignon haar geestelijk leiderschap vorm en inhoud trachtte te geven.
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D e e l  2

V E R K O N D I G I N G





hoofdstuk 6 Spreken door te schrijven

Hierom soo heeft men oorsaak te gelooven, dat het God is, die my beveelt te schrijven de

dingen die hy my bekent maakt. En dat ik met sulx te doen, geen andere beweeg-reden

kan hebben, als die van hem te gehoorsamen, en te behagen.

Antoinette Bourignon, Toets-steen (Amsterdam 1679), p. 282.

Door te schrijven verkoos Antoinette Bourignon een andere manier om Gods Woord

openbaar te maken dan de zeventiende-eeuwse profetessen die eerder in Engeland, ten

tijde van de Civil War, op de voorgrond traden. Deze vrouwen bedienden zich over het

algemeen van het extatisch gesproken woord en kozen de publieke ruimte als hun

werkterrein.1 Zij manifesteerden zich letterlijk als spreekbuis van God door hun

lichaam tentoon te stellen en ondertussen, al dan niet in trance, Zijn boodschap te

verkondigen. Bij Bourignon daarentegen fungeerde niet haar lichaam maar haar pen

als het goddelijk spreekinstrument. Zelf verwoordde zij dat aldus: ‘Hij [God, MdB]

klopt aan de Deure van uw Hert door mijne Pen.’2 Anders dan bij de Engelse profetes-

sen schoof hierdoor de tekst als het ware tussen het lichaam van de ‘zender’ van de

boodschap en de ‘ontvanger’, de lezer. In Bourignons geval moest haar instrumentele

functie dus niet zozeer van haar lichaam worden afgelezen maar van haar geschreven

teksten, die naar haar zeggen linea recta van God afkomstig waren.

God, en niemand anders, zo verklaarde Bourignon, bepaalde wat zij schreef. Hij

was het die haar via de inspiratie van de Heilige Geest, dezelfde Heilige Geest die

eerder de apostelen geïnspireerd had, liet schrijven. Zij was, zo stelde zij, alleen maar

Zijn instrument. Deze aanspraak op goddelijke inspiratie laat echter onverlet dat er tal

van plaatsen in haar teksten zijn aan te wijzen waar het niet duidelijk is hoe de ‘ik’ die

spreekt, gelezen of geïnterpreteerd moet worden. Valt de ‘Ik’ van God altijd samen met

de ‘ik’ van Bourignon en andersom, of zijn er punten aan te wijzen waar de stem van

God ophoudt en die van haarzelf begint?3 De vraag kan nog anders worden gesteld.

Moeten er in Bourignons schrijven wellicht twee verschillende componenten worden

onderscheiden? Ik doel hier, in navolging van de literatuurhistoricus Karel Porteman,

op het onderscheid tussen een receptieve component, de inspiratie, en een actieve

component, de creativiteit, het schrijven zelf. Porteman heeft in zijn bespreking van

het werk van de zeventiende-eeuwse Vlaamse mystica Maria Petyt beide componenten

treffend samengevat onder de noemer ‘schrijven en geschreven worden’.4

In de omschrijving ‘geschreven worden’ ligt de door mysticae voorgestane religieu-

ze betekenisgeving besloten. Maar in diezelfde omschrijving kan tevens een, door

Porteman niet expliciet gemaakte, seksespecifieke component worden onderkend. Het

‘geschreven worden’ verwijst in dat geval naar een van de manieren waarop geestelijke

schrijfsters tot in de vroegmoderne tijd hun interventie in het dominante, mannelijke
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vertoog rechtvaardigden. Voor deze vrouwen gold wat Maaike Meijer meer in het alge-

meen heeft opgemerkt over vrouwen die de pen opnemen. Zij moesten zich inschrij-

ven in ‘een culturele ruimte waar de betekenissen al in een bepaalde richting zijn vast-

gelegd’.5 Linda Anderson, die een theoretische studie wijdde aan het autobiografische

schrijven van vrouwen, maakt duidelijk wat die interventie impliceert:

It is necessary to take into account the fact that the woman who attempts to write

herself is engaged by the nature of the activity itself in re-writing the stories that

already exist about her since by seeking to publicise herself she is violating an

important cultural construction of her femininity as passive or hidden. She is

resisting or changing what is known about her.6

Weliswaar refereert Anderson aan het moderne autobiografische schrijven waarin de

reflectie op het zelf centraal staat, terwijl Bourignons geschriften, inclusief haar auto-

biografische, primair gericht waren op de verkondiging van de goddelijke waarheid.

Toch brengt de hier geformuleerde premisse ons opnieuw bij de vraag hoe zij, als

zeventiende-eeuwse vrouw, kon of misschien moeten we wel zeggen moest schrijven

om effect te sorteren. Daar ook begint haar eigen aandeel. In dit verband is het zinvol

om te onderzoeken of Bourignon gebruik heeft gemaakt van wat in recent onderzoek

naar de geschriften van middeleeuwse en vroegmoderne (semi-)religieuze vrouwen

‘retorische strategieën’ genoemd zijn. In dit onderzoek is de aandacht gevestigd op de

zogeheten ‘double bind’ waarin vrouwen verwikkeld konden raken wanneer zij van

hun biechtvader de opdracht kregen om hun spirituele ervaringen op schrift te stellen.

Dat plaatste hen voor een dilemma. Want hoe konden zij voldoen aan de opdracht van

hun biechtvader zonder daarmee inbreuk te maken op het aan mannelijke geestelijken

voorbehouden monopolie op theologische bewijsvoering? In het recente onderzoek is

de aandacht hierbij vooral uitgegaan naar de door deze vrouwen gekozen ‘oplossingen’

en ‘strategieën’ om deze onverenigbare eisen het hoofd te kunnen bieden. Zo schrijft

Gillian Ahlgren de wijze waarop Hildegard van Bingen haar religieuze spreekpositie

wist op te eisen toe aan de in haar correspondentie besloten liggende ‘rhetorical stra-

tegy’.7 Alison Weber, die de retorische structuren in de spirituele autobiografie van

Theresia van Avila geanalyseerd heeft, spreekt van ‘the rhetoric of humility’ en ‘the

rhetoric of concession’.8 Deze retorische strategie van zelfvernedering stelde Theresia

in staat haar doelen te verwezenlijken zonder de bestaande orde te verstoren, aldus

Weber. In navolging van Weber onderzocht Marit Monteiro de gewetensrekeningen

van twee zeventiende-eeuwse Roermondse kloppen op sporen van deze door Theresia

gehanteerde ‘retorische strategieën’. Op basis hiervan concludeerde zij dat ook Joanna

van Randenraedt en Agnes van Heilsbach gebruikmaakten van de ‘strategie van

concessie’ en de ‘strategie van nederigheid’.9 In hoeverre hierbij sprake was van een

bewuste navolging van Theresia kon Monteiro echter niet zeggen.

Bourignon verkeerde vanaf het moment dat zij besloot om haar spirituele ervarin-

gen via het geschreven woord kenbaar te maken in de uitzonderlijke positie dat zij niet

in een directe gezagsrelatie tot een geestelijk leidsman stond. Bovendien hoefde zij

niet zoals Theresia van Avila bevreesd te zijn voor de inquisitie. Toch sluiten deze

verschillen niet uit dat ook Bourignon gevangen zat in een soort ‘dubbele binding’. Zij

stond immers voor de opgave haar publiek ervan te overtuigen dat zij als vrouw door

‘ik moet spreken’
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God verkozen was om Zijn boodschap te verkondigen, maar zij wist tegelijkertijd dat

het haar als vrouw niet paste om het door mannen gemonopoliseerde domein van de

theologie te betreden. Bovendien zag zij zich net als Theresia geconfronteerd met een

klimaat waarin de vrouwelijke mystieke ervaring met wantrouwen bejegend werd. Dat

maakt niet alleen nieuwsgierig naar de termen waarin Bourignon haar schrijven ter

sprake brengt, maar ook naar eventuele beschrijvingen of proeven van de schrijfact

zelf. Minstens zo relevant is de vraag naar het religieuze idioom dat Bourignon

hanteert. Hiermee komen we bij de niet eenvoudig te beantwoorden vraag uit welke

bronnen Bourignon heeft geput. Dat zij intensief gebruikmaakt van het Nieuwe Testa-

ment ligt voor de hand, maar verder? Ten slotte verdienen als het om Bourignons

auteurschap gaat, ook de door haar gehanteerde genres en schrijfstijlen nadere

aandacht. Wat verraden zij over mogelijk door Bourignon zelf ontwikkelde strategieën

om het woord te nemen?

Auteurschap

Wanneer begon Bourignon precies met schrijven? Haar oudste bewaard gebleven brie-

ven dateren uit de jaren dertig en zijn gericht aan haar toenmalige biechtvader Nicolas

Lambert. Uit de periode tussen 1640 en 1663 zijn geen brieven overgeleverd. Tijdens

haar verblijf in de kluis bij Saint-André schreef Bourignon haar eerste mystieke traktaat

en diverse minnedichten.10 In 1663 zette zij in opdracht van Coriache haar ‘innerlijk

leven’ op papier. Daarin betoogde zij dat zij na haar vertrek uit Rijsel van God de

opdracht gekregen had om te spreken en te schrijven. Tussen 1663 en 1667 produceer-

de Bourignon een reeks kleine traktaatjes, die wat betreft thematiek aansloten bij de

conferenties met haar geestelijke vrienden. Met sommigen van hen onderhield

Bourignon in die jaren ook een intensieve correspondentie. In dezelfde periode voer-

de zij een reeks geestelijke gesprekken met De Cort, die deze schriftelijk vastlegde

onder de titel La lumiere du monde.

Toch verklaarde Bourignon in de eerste brief die zij in maart 1668 vanuit Amster-

dam aan Lambert schreef, dat het tegen haar gewoonte was om te ‘spreken ofte schrij-

ven van de verborgentheden Gods’.11 Het verwonderde haar daarom dat hij ‘t’aller uur’

verwachtte ‘groote verborgentheden van boven’ uit haar te ‘verstaen’ over de ‘toestant

des tegenwoordigen tijds’. Zij herinnerde hem eraan dat zij in de dertig jaar waarin zij

met elkaar waren omgegaan zeer weinig over de verborgendheden Gods verklaard

had, ‘hebbende met een zedig stilswijgen ontfangen, ’t geene God heeft belieft my

mede te deelen, tot dat het hem heeft behaegt my den mond te openen, om aen te

vangen saken te spreken, die mijnen naesten mogen verlichten’. Nu zij echter zijn

verzoek gelezen had, zo schreef Bourignon, geloofde zij dat God hem bewogen had om

haar ‘aen te dringen tot schrijven’, ‘ter selfder tijd dat hy my inwendig krachtige

ontroeringen daer toe had gegeven, ’t geen ik ook al had begonnen in ’t werk te stellen,

door het bidden van eenige mijne vrienden hier ontrent’.12

Dat verschillende personen in verschillende plaatsen en landen dezelfde gedachten

hadden over dezelfde zaak zonder dat zij dat van elkaar wisten, deed haar geloven dat

de Heilige Geest, ‘altijd sig selven gelijk’, de harten van haar vrienden bewogen had om

haar tot schrijven aan te zetten. Zelf voelde zij in het binnenste van haar ziel dat de tijd

spreken door te schrijven
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gekomen was ‘om nu te spreken, en niet meer te swijgen; ten minste ontrent de gene,

die noch de begeerte hebben om de waerheid t’ontdekken, en door de selvige God te

volgen’.13 Spreken of schrijven was één ding. Ermee naar buiten treden was nog weer

iets anders. Dat moest, zo blijkt uit La Parole de Dieu en uit haar brief aan Lambert, gele-

gitimeerd worden. Was het in de Zuidelijke Nederlanden nog de kleine kring van

geestelijke vrienden en vriendinnen geweest aan wie zij Gods geheimenissen had

geopenbaard, nu was de tijd gekomen om een groter publiek aan te spreken.

Schrijven en geschreven worden
Het besluit om Gods boodschap aan de wereld kenbaar te maken, had tot gevolg dat

Bourignon haar publiek moest zien te overtuigen van het onderscheid tussen het

auteurschap van haar teksten, de boodschap zelf dus, en haar schrijverschap, dat als

instrument fungeerde om de boodschap te verwoorden. Zij was dus wel de schrijfster

maar niet de auteur. Gelet op de instrumentele functie die Bourignon zichzelf

toedichtte, is het niet verwonderlijk dat zij de receptieve component van haar schrij-

verschap beklemtoonde:

Want de gene die my sien schrijven, weten wel dat ik het doe, sonder eenige

studie of menschelijke overdenkingen. En dat sulx uit mijn geest voortvliet,

gelijk als een revier van water uit sijnen oorspronk heen-loopt. En dat ik niets

anders doe, dan mijn hand en mijn geest leenen aan een andere Mogentheit dan

de mijne.14

Zij schreef dus niet zelf, maar werd geschreven. In dat opzicht week Bourignons voor-

stelling van de schrijfact niet af van die van andere mystieke schrijfsters die zich op de

goddelijke inspiratie beriepen.

Schrijven was voor Bourignon door de Heilige Geest verlicht worden. De beeld-

spraak waarvan zij zich telkenmale bediende om de totstandkoming van haar teksten

te beschrijven, is, analoog aan het mystieke vertoog, in licht- en watermetaforen

gesteld. Illustratief is de volgende passage uit een van haar brieven:

[...] want ik en kan ue niet seggen den overvloet der goddelyke lighten die godt

mij geeft. de selven en vallen mij niet in dropsgewys, of als kleene beexkens, maar

sy loopen als een breede reviere: ende deese verstandelykheeden syn geduurigh

veel klaarder: ende deese wysheid is geduurigh diepkundiger om te verlighten de

zielen der menschen. invoegen dat ik alle daagen my klaarder koome uyt te druk-

ken in het beschrijven der waare deught; even als of ik nooit yts van de selve

geschreven hadde, naadat ik daar dertien boeken van heb laaten drukken; en

nogh wel soo veel die geschreeven sijn, maar nogh niet gedrukt.15

De inspiratie was als een goddelijk licht dat haar verlichtte, en kwam niet druppelsge-

wijs maar in de vorm van een brede rivier. Om dit licht te kunnen ontvangen en via

haar geschriften door te geven, had Bourignon, zo stelde zij, afzondering en rust nodig

opdat zij zich geheel en al kon openstellen voor de stem Gods.16 Er is echter geen enke-

le aanwijzing dat zij op deze momenten in trance of in extase raakte. In haar teksten

doet zich ook geen stijlbreuk voor tussen ‘geïnspireerde’ stukken en het commentaar.

‘ik moet spreken’

196



Juist omdat er geen verandering van toon of stijlbreuk aanwijsbaar is, kan de vraag

opkomen wie de ‘ik’ is die spreekt. Misschien maakt dat ook wel begrijpelijk waarom

Bourignon de spelfouten in haar geschriften aangreep om te onderstrepen dat wat zij

verkondigde, van God kwam en niet uit haarzelf. Zo zouden de geestelijken met wie

zij tijdens haar verblijf in Mechelen bevriend raakte, gezegd hebben dat zij in de eigen-

handig door Bourignon geschreven geschriften ‘Lichten’ vonden ‘door de Fouten en

Misslagen selfs’ die zij in de spelling beging. ‘En dat die Eenvoudige Naaktheyt hun

beschaamt maakte, wanneer sy vermerkten, dat een soo hooge Wijsheyt voortsproot

uyt een Kind sonder Letteren.’17 Naar eigen zeggen had Bourignon God ook gevraagd

of zij zich zou moeten beijveren om haar spelling te verbeteren en om beter te leren

schrijven. God zou haar hierop het volgende hebben geantwoord: ‘Dat mijne

Eenvoudigheyt Hem veel aangenamer was, dan de Curieusheyt der Geleerden.’18

Daarom had zij zich niet durven inspannen om beter te gaan schrijven, hoewel God

haar ‘anders Verstands genoeg’ had gegeven om die dingen te kunnen leren; een typi-

sche Bourignoniaanse manier van redeneren!

De passiviteit die Bourignon zichzelf toeschreef, maakte deel uit van de licht-

metafoor en kan als zodanig als een topos worden beschouwd. Bourignon was name-

lijk zeer goed in staat om uit de informatie die mondeling of schriftelijk tot haar

kwam, datgene op te pikken wat haar van pas kwam en dat te ‘vertalen’ in een tekst die

verschillende groepen mensen aansprak. Bovendien vertoont haar manier van schrij-

ven een grote mate van spontaniteit en geeft zij als auteur blijk van originaliteit in het

gebruik van beelden en uitdrukkingswijzen. Zo vergelijkt zij in een van haar brieven

de ‘Kercke Gods’ met een ‘Schilders Winkel, waar men vele schoone dingen siet ten

toon staan, sonder dat’er iets in der daat is’.19 Als zij zich zou weten te ontdoen van

haar tijdelijke goederen, dan zou zij, zo schreef zij, ‘als een Arend vliegen in de

woestijn wijd van de menschen’.20 Wanneer zij het heeft over de zwakheden van de

mensen, vergelijkt zij zichzelf met een matroos die het schip van hun leven bestuurt

om te voorkomen dat zij schipbreuk leiden als zij hun oude gewoontes niet weten te

beteugelen.21

De werking van Bourignons boodschap en de betekenis die aan haar woorden

gehecht moest worden, waren voor haarzelf echter onlosmakelijk verbonden met haar

inspiratie door de Heilige Geest. Daarom was het van het grootste belang dat zij zich

zoveel mogelijk uit de tekst terugtrok om plaats te maken voor de stem van God,

terwijl zij tegelijkertijd zelf heel sterk aanwezig was. Dat spanningsveld intrigeerde

blijkbaar ook contemporaine lezers al, want in een van haar brieven aan Coriache

verklaarde Bourignon het volgende:

D’een seydt, dat ik grooter geest heb, als eenighe vrouw; d’ander seydt, dat ik selfs

dien van alle mannen te boven gae; en ik lach met alle dese ghevoelens, wel

wetende dat de Geest die in my is, den mijnen niet is, en dat hy niet werckt op een

natuurlicke wijse, of schoon door de natuurlicke wercktuygen.22

Kortom, Bourignons geloofwaardigheid, en daarmee de kracht van haar zending,

stond of viel met de mate waarin zij de boodschap die God haar ‘in de Ziel’ stortte,

schriftelijk wist te verwoorden. Dat was een daad van menselijke creativiteit, die echter

niet als zodanig door haar kon worden opgeëist.23
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Toch zou ik de door Bourignon tentoongespreide passiviteit niet direct als (onder-

deel van) een ‘retorische strategie’ willen beschouwen, omdat hiermee niet alleen een

dubbel bewustzijn gepostuleerd wordt, maar ook te weinig rekening wordt gehouden

met de authenticiteit van haar optreden en met de religieuze cultuur waarin haar tek-

sten tot stand kwamen. Door de pen ter hand te nemen en zich te presenteren als instru-

ment Gods deed Bourignon in feite niets anders dan zich een rol toe-eigenen die haar

werd aangereikt door de christelijke traditie. Daarin werd te allen tijde rekening gehou-

den met de komst van door God gezonden profeten. Waarom zou Bourignon er dan niet

ook zelf van overtuigd zijn geweest dat het God was die via haar sprak. Sterker nog, om

als vrouw tot spreken te kunnen komen in een cultuur die vrouwen zwijgzaamheid

voorschreef, en dus de voorgeschreven orde te doorbreken, moest dat spreken wel van

God (of anders van diens tegenstrever, de duivel) komen; temeer daar men ervan uit-

ging dat de grenzen tussen de natuurlijke en de bovennatuurlijke werkelijkheid vloei-

end waren en daarom ook communicatie met hogere machten mogelijk was. Juist dat

hield Bourignon de sceptici voor die oordeelden dat het onmogelijk was dat zij de

Schrift citeerde zonder deze zelf te lezen. ‘Dit komt’, zo wist Bourignon, ‘van dat sy niet

kennen wat onderhoud eene ziel met God heeft, noch dat de H. Geest alle waerheid

leert, sonder die elders geleert te hebben; ’t welk nochtans waerachtig is’.24

Schrijfact
Haar eerste grote werk schreef Bourignon tijdens haar verblijf in de kluis bij de kerk

van Saint-André te Rijsel. Mogelijk probeerde zij later deze door haar zelf in zekere zin

als ideaal omschreven leefomgeving na te bootsen door zich tijdens het schrijven

zoveel mogelijk af te zonderen. Volgens een van haar volgelingen wilde Bourignon

tijdens het schrijven door niemand worden gestoord, ‘dewijl sy hare Schriften niet en

schrijft, dan in een stille ingetogenheit tot God, luysterende na ’t gene de Geest Gods in

haer dicteert’.25 In het huis te Husum was zelfs een aparte ‘schrijfkamer’ voor haar

ingericht.26

Een van Bourignons volgelingen stond in zijn getuigenis uitvoerig stil bij de wijze

waarop Bourignon schreef, omdat er twijfels gerezen waren over haar auteurschap. Hij

vertelde dat zij voor het schrijven gebruikmaakte van een schrijfplankje: ‘haar tafel

daar sy op schreef, was haar knie, en daar een plankje op’.27 Dat is opmerkelijk, omdat

uit de beschrijving die Franken van Bourignons huisraad geeft, kan worden opge-

maakt dat zij over een tafeltje beschikte, zij het dat het wat klein en gammel was.28 Dat

zij toch het schrijfplankje verkoos, zou erop kunnen wijzen dat zij daarmee vertrouwd

was. Bourignon zal in haar jeugd op die manier het schrijven hebben geleerd en hield

blijkbaar aan deze gewoonte vast.29 Bij het schrijven gebruikte zij geen andere boeken,

zelfs geen bijbel, als we Franken moeten geloven. Hij verklaarde in 1673 dat hij regel-

matig gezien had hoe zij ‘in haar eensaamheyt op een planksken op haar schoot’

geschreven had, ‘sonder iets by haar te hebben, dan papier daar sy op schreef, met pen

en inkt’. Wanneer zij het schrijven hervat van een werk dat zij enige tijd heeft wegge-

legd, dan neemt zij

haer papier op haer schoot [...] en sy leest een regel 5 a 6, of min of meer, om

alleenlijk te sien, hoe dat de laatste reden loopt, en dan set sy de pen op ’t papier,

die loopt voort als een kloot sonder stutten. Gewisselijk een zeker teyken, dat’er

de Geest Gods in komt.30
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Met deze beschrijving van de schrijfact reageerde Franken op een doctor in de rechten

die vraagtekens had geplaatst bij Bourignons auteurschap. Deze jurist meende dat

haar brieven in werkelijkheid geschreven waren door een geleerd man die onbekend

wenste te blijven en daarom de geschriften op haar naam gesteld had.31 Frankens

ooggetuigenverslag moest bewijzen dat Bourignon haar geschriften wel degelijk zelf

schreef, zij het dat zij al schrijvend geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Met het

beeld dat Franken van Bourignons schrijfactiviteiten opriep, deed hij het voorkomen

alsof de woorden in een voortdurende stroom uit haar pen vloeiden. Het is niet uitge-

sloten dat zijn waarneming of althans zijn beschrijving van de schrijfact geënt was op

cultureel bepaalde voorstellingen van geïnspireerd schrijven. Het is echter ook moge-

lijk dat Franken zijn beschrijving baseerde op de metaforen en beelden die Bourignon

zelf hanteerde.

Frankens beschrijving van Bourignons schrijfactiviteiten maakt nieuwsgierig naar

de materiële neerslag van dit proces. Er zijn echter opvallend weinig geschreven

teksten van Bourignons hand overgeleverd omdat zij haar geschriften, ook haar brie-

ven, bij voorkeur dicteerde. Zij maakte dus intensief gebruik van secretariële onder-

steuning.32 Aan personen die contact met haar zochten en serieuze belangstelling

toonden voor haar gedachtegoed, schreef zij in principe alleen de eerste brief zelf.

Soms concipieerde zij een kladbrief, die zij door een van haar volgelingen in het net

liet schrijven.33 Van iedere brief die Bourignon verzond, liet zij een kopie maken die

dienst kon doen als kopij.34 Deze handelwijze kan verklaren waarom er van haar brie-

ven zo veel apografen en zo weinig autografen zijn overgeleverd: slechts 39 op een

totaal van ruim 600 door mij getraceerde manuscripten. Vier hiervan worden bewaard

in de handschriftencollecties van Nederlandse universiteitsbibliotheken, 35 zijn er

gedeponeerd in het familiearchief van de Knyphausens.35 In het laatste geval gaat het

om brieven die Bourignon tijdens haar verblijf in Lütetsburg aan baron Dodo II zu

Inn- und Knyphausen schreef, variërend van kleine kattebelletjes tot lange epistels.36

De enorme collectie handschriften uit Bourignons kring die in de Amsterdamse

universiteitsbibliotheek gedeponeerd is, bevat slechts een paar door haar zelf geschre-

ven kladbriefjes en een enkele aantekening op door anderen vervaardigde afschriften

van haar brieven. Voor zover ik kon nagaan is slechts van één traktaat het originele

manuscript overgeleverd. Het gaat om Advertissement, Bourignons geschrift tegen de

quakers dat zij in 1672 schreef en dat in 1674 bij de inval in haar woning te Husum

geconfisqueerd werd. Dit is een autograaf! Het handschrift werd zorgvuldig opgebor-

gen in de bibliotheek van slot Gottorp en bleef daar totdat Sleeswijk-Holstein in 1773

onder de Deense kroon kwam en de hele collectie naar de koninklijke bibliotheek in

Kopenhagen werd overgebracht.37

Het geringe aantal autografen dat is overgeleverd, zou erop kunnen wijzen dat

Bourignon zich, anders dan de enorme stroom boeken die zij produceerde misschien

doet vermoeden, nog sterk in het tussengebied van de orale en de schriftcultuur

bewoog.38 In elk geval kan uit de spaarzame informatie die over haar schrijfpraktijk is

overgeleverd, worden afgeleid dat spreken en schrijven voor haar nauw met elkaar

verknoopt waren en dat zij bij voorkeur niet zelf schreef. Bekijken we haar handschrift

en vergelijken we dat met dat van haar Amsterdamse volgelingen, dan valt het hare op

door de hoekigheid van de letters, die het handschrift op het eerste gezicht op een

soort tekenschrift doen lijken. In vergelijking met de Noord-Nederlandse handschrif-
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ten van haar volgelingen lijkt het zeer karakteristiek. Vergelijken we het echter met dat

van haar halfzuster uit Rijsel, dan valt een treffende gelijkenis op. De beide hand-

schriften zijn vrijwel identiek. Dit lijkt erop te wijzen dat het hier om een op school

geleerd type handschrift gaat, dat daarna nauwelijks geëvolueerd is, alsof het schrijven

gelijk is gebleven aan het tekenen van letters. Bourignon maakte zich overigens zelf

niet al te veel illusies over de leesbaarheid van haar handschrift. Zo liet zij Knyphausen

in een van haar eerste brieven weten dat zij hem niet ‘haar eigen hand’ gestuurd had

omdat zij vreesde dat haar handschrift niet te lezen was en haar ‘lectograve’ [sic]

wemelde van de fouten.39 Blijkbaar stelde de baron haar gerust, want in het vervolg

zou Bourignon hem alleen nog maar zelfgeschreven brieven sturen. Dat kan echter

ook gebeurd zijn omdat er tijdens haar verblijf in Lütetsburg onvoldoende secretariële

ondersteuning voorhanden was.

Advertissement concipieerde Bourignon naar eigen zeggen in een tijdsbestek van

tien weken.40 De overgeleverde autograaf telt in totaal 36 aan weerszijden beschreven

foliovellen. Bourignon benutte de ruimte zo economisch mogelijk door de bladen van

boven tot onder helemaal vol te schrijven. Naar eigen zeggen had zij de tekst van het

traktaat in één keer geschreven. Haar handschrift vertoont opvallend weinig doorha-

lingen. Ook zijn er niet of nauwelijks kleurverschillen in de inkt te zien. Hieruit zou

kunnen worden afgeleid dat Bourignon delen van dit omvangrijke werk inderdaad in

een ‘stroom’ geschreven heeft, alsof het God was die haar hand bewoog tot een ‘auto-

matische schrijfact’.41 Het is echter ook niet uitgesloten dat het bewaard gebleven

handschrift de herschreven, nette versie is.

Coproducties
Toch is zelfs wanneer er een autograaf is overgeleverd, zoals in het geval van Advertisse-

ment, enige scepsis ten aanzien van Bourignons auteurschap op zijn plaats. Dat geldt

ook voor een ander polemisch traktaat van Bourignons hand, Probier-Stein. Ik zal dit

aantonen door van beide geschriften een deel van de ontstaansgeschiedenis te recon-

strueren.

Advertissement was gericht tegen de ‘ongegronde argumenten en lasteringen’ in het

pamflet dat de Rotterdamse quakerleider Benjamin Furly in 1671 tegen Bourignon had

uitgebracht onder de titel Anthoniette Bourignon Ontdeckt.42 In september 1671 ontving

Bourignon een exemplaar van dit geschrift. Niet zonder trots schreef zij dat zij op 6/16

december 1671, in een tijdsbestek van minder dan drie maanden, haar weerwoord

voltooid had. Over de eventuele assistentie van volgelingen repte zij met geen woord.

Toch moet niet worden uitgesloten dat zij die kreeg. Furly had zijn traktaat namelijk

in het Nederlands gepubliceerd, in een taal die Bourignon zelf niet of nauwelijks

beheerste. Zij moet dus hulp hebben gehad bij het lezen van de tekst. Daarnaast
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verrichtten Bourignons volgelingen het nodige voorwerk. Dat blijkt uit een briefje dat

Reynier Jansen in 1671 aan Furly schreef. Daarin verzocht hij hem de ‘pagenen van

haere schriften’ toe te sturen zodat hij ‘en andere die beschuldigde redenen connen na

sien op dat also de waerheijt of Leugen mocht ontdeckt worden’.43

In 1674 publiceerde Burchardus zijn Christliche Anmerckungen waarin hij Bourignons

gedachtegoed bekritiseerde en haar tot ketter bestempelde. Het duurde vervolgens

twee jaar voordat haar verweerschrift onder de titel Probier-Stein in druk verscheen. In

de voorrede weet Bourignon die vertraging aan het drukverbod dat haar was opgelegd.

Hierdoor kon zij haar reactie pas publiceren nadat zij hiervoor toestemming had

gekregen van de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp.44 Naar eigen zeggen had zij

echter direct na verschijning van Burchardus’ traktaat naar de pen gegrepen: ‘wiewol

es schon von meiner Hand beschrieben sieder dem Monat April, des Jahres 1674’. In een

tijdsbestek van zes weken zou zij haar repliek geschreven hebben. Bourignon voegde

daaraan toe dat zij niet veel tijd nodig had om haar geschriften te componeren:

dieweil ich nie keine Authoren lese/ umb solches zu thun/ auch nicht einmahl die

Texte der Heilige Schrift nachschlage: massen alles was ich schreiben sol/ mir ins

Gemühte eingegossen wird/ und aus meiner Feder fleusset/ wie das Wasser aus

seiner Quelle.45

Haar ‘ongeletterdheid’ in combinatie met de snelheid waarmee haar werk geschreven

was, diende dus als bewijs te worden opgevat van de goddelijke inspiratie die zij

genoot.

Met de argumenten die Bourignon in het voorwoord aanvoerde, claimde zij het

auteurschap van Probier-Stein. Toch hoeft dit nog niet te betekenen dat zij de tekst die

uiteindelijk in druk verscheen, geheel alleen geconcipieerd had. Ook bij het schrijven

of het herschrijven van haar weerwoord aan Burchardus kan Bourignon geprofiteerd

hebben van het huiswerk dat zij haar volgelingen liet maken. Zo schreef zij Johan Hase

dat zij zijn opmerkingen bij het boek van Burchardus moest zien om daarover een

oordeel te kunnen geven. Ook moest hij haar zeggen welke fouten Burchardus

gemaakt had: ‘par ces citations, tant au regardt des êcritures, qu’au regard de mes

ecrits’.46

Buiten Hase liet Bourignon ook Franken en Swammerdam onafhankelijk van

elkaar commentaar geven op Burchardus’ traktaat. Ieder van hen moest zijn schrifte-

lijke reactie aan haar voorleggen. Zij zorgde er vervolgens voor dat de concepten

onderling rouleerden en van commentaar werden voorzien.47 Op die manier concipi-

eerde Bourignon samen met Hase, Franken en Swammerdam nog een tweede repliek

op Burchardus’ traktaat. Deze Wiederlegung derer Sechs und Siebentzig Puncten werd echter

niet op naam van Bourignon uitgegeven maar op naam van ‘N.H.B.’ en achter haar

Probier-Stein gevoegd. Naar alle waarschijnlijkheid was het Swammerdam die de drie

reacties tot een geheel had gesmeed, en had Hase het eindproduct in het Duits

vertaald.48 Gelet op de wijze waarop de Wiederlegung tot stand kwam, sluit ik niet uit

dat ook de op naam van Bourignon gestelde polemische traktaten in meer of mindere

mate coproducties waren.
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Intertekstualiteit

Wat in belangrijke mate bijdroeg aan de geloofwaardigheid en authenticiteit van

Bourignons geschriften, was het door haar gebruikte religieuze idioom. Dat was alles-

behalve nieuw. Bourignons boodschap was verpakt in talloze bijbelcitaten en verwij-

zingen naar de levens van de woestijnvaders en middeleeuwse heiligen en naar de

geschriften van andere mystieke auteurs. Indien het Bourignon te pas kwam, citeerde

zij ook bekende spreekwoorden of gezegdes.49 Geheel conform haar aanspraak op haar

‘ongeletterdheid’ en het geschreven worden, beweerde zij dat alle teksten haar recht-

streeks door de inspiratie van de Heilige Geest werden ingegeven. Dat kan, maar wat

ongetwijfeld hielp was dat zij zelf sterk auditief was ingesteld. Zo werden de traktaten

van Furly, Berckendall en Burchardus aan haar voorgelezen, waarna zij haar reactie

concipieerde.50 Het is dus heel goed mogelijk dat Bourignon zich niet zozeer door de

praktijk van het individuele en geluidloze lezen andere teksten toe-eigende, maar dat

zij via orale overdracht (preken, catechisatie, haar conferenties, voorlezingen), bewust

of onbewust, een soort innerlijk reservoir aan teksten opbouwde of zich eigen gemaakt

had, waaruit zij al schrijvend naar hartelust kon putten.51 Een vergelijkende inhouds-

analyse van haar geschriften en een reeks vroomheidstraktaten waarmee zij bijvoor-

beeld al tijdens haar verblijf in de Zuidelijke Nederlanden kennisgemaakt kan heb-

ben, zou meer inzicht kunnen bieden in de bronnen waaruit zij geput heeft en in haar

lees- en schrijfpraktijk.52 Ik kan hier echter niet meer doen dan enige tendensen sig-

naleren.

Bijbelplaatsen
De bijbelse beelden, zinsneden en namen die Bourignon in haar geschriften opvoerde

of aanhaalde, moesten haar woorden kracht bijzetten, maar ongetwijfeld waarborgden

zij ook de herkenbaarheid van haar boodschap. Zo refereert zij aan het voorbeeld van

Ananias en Saffira wanneer zij haar vrienden oproept om niets achter te houden.53

Waar mogelijk citeert zij de woorden van Jezus Christus. Zo schrijft zij dat men niet

onder de mensen kan verkeren (lees: in de wereld) zonder hen te willen behagen, ter-

wijl Jezus Christus toch zegt ‘que celuy qui veut plaire aux hommes n’est point son disciple’.54

Daarom ook was het volgens haar van belang dat zij met haar gevolg naar Noordstrand

kon gaan. Daar zouden zij zich letterlijk buiten de wereld bevinden en in de gelegen-

heid zijn om tot de ware volmaaktheid te komen. Keer op keer herhaalde zij dat het

eeuwige leven alleen verworven kon worden als de mens zijn zondige natuur overwon.

Steevast volgde dan een zin als ‘Daarom heeft Jesus Christus soo meenigmaal aan de

Christenen gesegt, dat sy hun selfs moesten verzaken, het kruys op-nemen en hem navolgen: en

elders segt hij: dat hy die sijn leven behouden wil, het selve verliesen sal; maar hy die sijn leven

verliest, sal dat vinden.’55

Uit de verwijzingen naar het Nieuwe Testament blijkt dat Bourignon een sterke

voorkeur had voor de evangeliën van Matteüs en Johannes en voor de brieven van

Paulus.56 In een enkel geval citeerde Bourignon de Schrift, maar meestal volstond zij

met een parafrasering, zo moge blijken uit het volgende overzicht.57
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Antoinette Bourignon Nieuwe Testament, ed. Amelote 

(1666-1670)58

‘[...] comme lorsqu’il guerit l’aveugle né: ‘Ayant dit cela, il cracha à terre, et fit de 

car l’Evangile dit: qu’il cracha sur la poudre & la bouë avec sa salive, puis il luy mit la

fit de la bouë, & en frotta les yeux de l’aveugle, bouë sur les yeux. Et il lui dit: Allez vous 

& puis l’envoya laver.’ (XI, p. 97) laver dans la piscine de Silvé (ce qui sig-

nifie envoyé).’ (Joh 9,6-7)

‘Et il a aussi enseigné, de ne point travailler ‘Travaillez non pour une viande qui 

pour la viande qui périt.’ (XI, p. 198) périt, mais pour celle qui demeure en la 

via éternelle.’ (Joh 6,27)

‘Que personne ne peut venir à luy si mon ‘Personne ne peut venir åa moy, si m0n 

Père ne le tire.’ (XVIII-2, p. 125) Père qui m’a envoyé na l’attire.’ (Joh 

4,44)

‘Ces [sic] sont des sépulchres blanchis, qui ‘Malheur à vous, Scribes et Pharisiens 

n’ont que des os de mort au dedans.’ hypocrites, parce que vous ressemblez à

(XVIII-2, I, brief 4, p. 34) des sépulchres blanchis, qui par dehors 

paroissent beaux aux hommes, mais au 

dedans sont plein d’ossements de morts 

[...].’ (Mt 23,27)

‘ils sont comme l’aveugle né que Jésus ‘[Cet homme] regardant: Je voy, dit-il, les

Christ avoit commencé à guérir: car hommes qui marchent et qui me parois-

lorsqu’il luy demandoit, s’il voyoit clair? sent des arbres.’ (Mc 8,24)

Il dit qu’il voyait des hommes comme des 

arbres.’ (XVIII-2, I, brief 4, p. 34)

‘Encor bien que vous donneries tous vos ‘[...] Et quand j’aurois le don de Prophé-

biens à la nourriture des pauvres [...] que tié, que j’entendisse tous les mystères,

vous auriez le don de prophétie; et la foy que j’eusse toute la science, et toute la 

si grande pour transporter les montagnes foy; jusqu’à transporter les montagnes

[...] Vous n’avez rien sans cette charité.’ d’un lieu à l’autre, si je n’ay la charité, je

(XIV-1, p. 65) ne suis rien.’ (1 Kor 13,2)

Bourignon citeerde in haar geschriften echter niet uitsluitend uit het Nieuwe Testa-

ment, maar deed ook geregeld een beroep op een van de boeken van het Oude Testa-

ment. Dat blijkt bijvoorbeeld uit haar ‘uitlegging’ van Jakob en Esau, uit haar verwij-

zingen naar de onvruchtbare Sara, die op hoge leeftijd toch nog een kind baarde, uit

haar citaten uit het Hooglied en uit haar verwijzingen naar de Wijsheid van Salomo.

Geregeld hanteerde zij ook de zinsnede ‘dewijl de Schriftuur segt’, gevolgd door een

citaat uit bijvoorbeeld Genesis of Jesaja.59
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Het lijkt erop op dat Bourignon haar lezers de evangelische boodschap heeft willen

inprenten door hun telkens opnieuw de woorden van Jezus Christus voor te houden.

Desgevraagd erkende zij ook dat zij het lezen van het Nieuwe Testament wel degelijk

van belang achtte, omdat het de christenen door God gegeven was ‘als een bequaam

middel om hare Zielen te voeden’.60 Voor zichzelf achtte Bourignon het echter niet

nodig om de Schrift te lezen.61 Zij was er immers van overtuigd dat zij door de Geest

Gods geïnspireerd werd en dat dit dezelfde Geest was die eens op de ‘oude Propheten’,

de apostelen en Jezus Christus zelf was neergedaald:

Belangende de plaatsen der Schriftuur, die ik in mijn Schriften by-breng, die heb

ik in het Testament niet geleesen. Maar deselve vallen my al schrijvende in den

Geest, wanneer als sy te pas komen, om mijn seggen te bevestigen.62

Indien zij had moeten schrijven wat zij in haar ziel voelde, dan zou zij ‘even eens een

boek [...] gemaekt hebben gelijk het Nieuw Testament, aengaende het onderwijs van de

oeffening der deugden’, aldus Bourignon.63 Zij was al, zo verklaarde zij in 1668, tot dat

inzicht gekomen toen zij voor het eerst van haar leven zelf het Nieuwe Testament had

gelezen. Bourignon doelde hier op het moment waarop zij van Franciscus van der

Burch, de aartsbisschop van Kamerijk, toestemming gekregen had om het evangelie

zelfstandig te mogen bestuderen.64 De ‘Propheten’ en ‘Historien van ’t oude Testa-

ment’ had zij daarentegen, zo erkende zij in 1673, nooit gelezen.65

In Bourignons optiek sloten goddelijke inspiratie en eventueel langs andere weg

opgedane kennis elkaar niet uit. Ongetwijfeld hadden zich al in haar jeugd bepaalde

delen van de Schrift in haar geheugen vastgezet.66 Veelvuldig bezocht zij in die tijd de

mis, waar zij keer op keer fragmenten uit het Oude en het Nieuwe Testament hoorde

voorlezen.67 Het is dus heel goed mogelijk dat Bourignon op basis van de kennis die zij

zich al langs andere weg had toegeëigend, kon zeggen dat zij de bijbel zelf niet meer

hoefde te lezen. Zij kende de Schrift immers al, of had in ieder geval de evangelische

boodschap zodanig geïnternaliseerd dat zij deze, zo beweerde zij herhaaldelijk, bij

wijze van spreken zelf ook had kunnen schrijven.68 Die aanspraak impliceerde echter

niet, zo hield zij haar critici voor, dat zij de Schrift verachtte. Integendeel, zij bediende

zich er soms zelf ook van. Zo had zij naar haar zeggen in de tijd dat zij meesteres was

van Notre-Dame des Sept Douleurs en de aan haar zorgen toevertrouwde meisjes in ‘de

Christelijke Leering’ onderwijsen moest, ‘somtijts eenige versen in het Nieuwe Testa-

ment’ gelezen.69 Uit haar correspondentie met De Cort blijkt dat zij in 1665 eens om

een letterlijk citaat uit het Nieuwe Testament verlegen zat, en toen niet aarzelde om

hem te vragen de passage voor haar op te zoeken. Zij wilde bij die gelegenheid de ‘Text

der Schriftuur’ hebben ‘alwaar gesegt is; Dat de kerk altoos zal werden beschermt’. Bouri-

gnon motiveerde dit verzoek door te schrijven dat zij ‘de verstandelijkheit’ had ‘van ’t

gene de Kerk is’ maar dat zij ‘de eygentlijke woorden [...], die Jesus Christus, in sulks te

seggen, heeft gebruykt’, niet wist.70 Tijdens haar verblijf in Amsterdam, en mogelijk

ook al daarvoor, droeg zij naar eigen zeggen altijd een klein boekje bij zich ‘waer in alle

de woorden Jesu Christi beschreven staen’.71 Daarnaast had Bourignon in elk geval

tijdens haar verblijf in Husum de beschikking over een exemplaar van het Nieuwe

Testament. Het boek stond op een plank in haar kamer en werd tijdens de inval in haar

huis in 1674 geconfisqueerd.72 Zij wist overigens ook heel goed dat er verschillende
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bijbelvertalingen bestonden en zij aarzelde niet om te beweren dat de bijbel van de

rooms-katholieken veel correcter vertaald was dan die van de gereformeerden.73

Mystieke auteurs
Behalve aan de Schrift was Bourignon schatplichtig aan auteurs van mystieke werken

en vroomheidstraktaten.74 Zo heb ik in hoofdstuk 1 al gewezen op parallellen tussen La

Parole de Dieu en de autobiografische geschriften van middeleeuwse mysticae zowel wat

betreft inhoud als qua stijlvorm. In Bourignons andere geschriften zijn directe en indi-

recte verwijzingen te vinden naar geschriften of uitspraken van diverse mannelijke en

vrouwelijke auteurs uit de late middeleeuwen en zestiende en zeventiende eeuw,

onder wie Johannes Tauler, Catherina van Siena, Vincent Ferrier, Thomas à Kempis,

Johannes von Staupitz, Theresia van Avila en Franciscus van Sales.75 De Cort vroeg zich

in 1666 zelfs af of zij de ‘Historie van Taulerus’ gelezen had.76 Ongetwijfeld omdat hij

overeenkomsten zag met Taulers meer ethische en pastoraal gerichte mystiek en zijn

nadruk op zelfverloochening en ascese.

Lezers van haar briefpublicaties herkenden in haar werk vooral elementen van het

gedachtegoed van de vroeg-zeventiende-eeuwse Silezische mysticus Jacob Boehme.

Bourignon bracht hier zelf tegen in dat zij nooit iets van deze auteur gelezen had

omdat zij het Duits niet machtig was en ‘gans geen Boecken’ las in welke taal zij ook

geschreven mochten zijn.77 Maar zij had ‘wel veel Dingen, van de gene die Jacob Boheme

[sic] gelesen hadden, hooren verhaalen [cursivering MdB], dewelke ik altemaal met myn

Gevoelens over-een-komende bevinde’.78 Hier hebben we dus een duidelijke aanwij-

zing dat Bourignon indirect, dus via orale overdracht en niet via zelfstandige lectuur,

kennisnam van de geschriften van andere auteurs. In het geval van Boehme valt te

denken aan de vele gesprekken die zij tijdens haar verblijf in Amsterdam voerde met

kenners van het gedachtegoed van deze mystieke auteur. Daartoe behoorde bijvoor-

beeld iemand als Serrarius maar ook een aantal van haar Amsterdamse volgelingen.79

Zo blijkt uit de getuigenissen van Volckert van de Velde en Ewoud de Lindt dat zij zich

grondig in Boehmes geschriften verdiept hadden.80

Een prachtige illustratie van de wijze waarop Bourignon zich bepaalde denkbeel-

den van Boehme toe-eigende en deze vervolgens bijstelde, is haar toepassing van diens

theorie van de androgyne Adam (en Sophia). Zo leerde ook zij dat de eerste mens voor

de zondeval tweeslachtig was en zichzelf kon voortplanten. Deze volmaakte mens ver-

viel echter in zonde toen hij genegenheid begon te voelen voor de andere schepselen

en zich van God afwendde. Na deze eerste val formeerde God een vrouw, Eva. Voortaan

zou Adam zich, zo stelde Bourignon, alleen nog maar op ‘bestiale wijze’ kunnen voort-

planten.81 Brian Gibbons, die een studie wijdde aan de receptie van het boehmisme in

Engeland, spreekt in dit verband van een ‘boehmenisering’ van Bourignons denken.

Ten onrechte schrijft hij deze ontwikkeling toe aan de inbreng van Pierre Poiret.82

Haar verwijzing naar de informatie die zij via kenners van het werk van Boehme gekre-

gen had, dateert namelijk al uit juni 1671. De invloed van Boehme was kortom al waar-

neembaar voordat in 1676 de eerste contacten tussen Bourignon en Poiret gelegd wer-

den.

De inhoudelijke overeenkomsten tussen haar eigen geschriften en die van Boehme

waren, zo beweerde Bourignon, te danken aan de inspiratie van de Heilige Geest.

Hetzelfde ‘Licht van God’ dat eens Boehme had verlicht, verlichtte nu haar. Boehme

spreken door te schrijven

205



zou zelfs haar komst hebben voorspeld, zo hadden sommige ‘Hoogduytsen’ haar

verzekerd:

[...] en dat hy heeft geseyt, dat’er een Licht soude komen, ’t welk de Goddelijke

Misterien en de Waarheyt Gods veel klaarder sou verklaaren dan hy deed; en hy

schijnt te willen spreken van een Maget, seggende selfs, dat sy reeds was geboren, en

dat hy Haar had gesien: met noch veel meer andere bysonderheden.83

Poiret meende dat Bourignon Boehmes leer in een aantal opzichten zelfs nog verbe-

terd had. Zo had zij volgens hem meer begrepen van de prelapsariaanse Adam (de

Adam van voor de zondeval) en wist zij in tegenstelling tot Boehme precies waarvoor

de ‘bestiale delen’ (de genitaliën) die hij met de zondeval kreeg, in de plaats kwamen.84

Bourignon gaf hiervan de volgende uitleg:

Want hy had geen uitwendige deelen des lichaems, die eenigsins naer man of

vrouw geleken; maer hy had een Neus met twee neusgaten aen de voet sijnes

buiks, gelijk hy een Neus aen de voet sijns voorhoofts had.85

Ook aan de schepping van Eva, die in haar optiek als een soort vangnet voor Adam

moest fungeren, gaf Bourignon een eigen invulling. Zij schrijft dat Adam al gezondigd

had voordat hij een vrouw had, dus voordat Eva hem gegeven was: 

Hy [Adam, MdB] had sijne genegentheden van Godt afgewend, om de schoone

schepselen te beminnen die Godt voor hem geschapen had, de selvige alle aen den

mensch onderworpen hebbende. Welke Adam aenmerkkende, beminde hy haer

tot nadeel van de liefde die hy aen Godt alleen schuldig was; die hem geschapen

hebbende om alleenig van hem bemint te zijn, geen verdeelde liefde lijden wilde,

noch dat sijn ziel iet[s] anders buiten Godt alleen aenhangen sou.86

Toen God zag dat ‘Adam sich verliefde op de aerdsche schepselen’ oordeelde hij dat het

niet goed voor hem was dat hij alleen bleef. Daarop maakte God een ‘metgeselline’ voor

Adam: een vrouw, ‘die een Goddelijke ziel sou hebben gelijk hy, ten einde hy haer in

dese Goddelijkheit mogt beminnen’. Daartoe moest God Adams androgyne lichaam

‘verdeelen’ in twee geslachten.87

Illustratief voor de wijze waarop Bourignon Boehmes gedachtegoed bijstelde, is

haar theologische antropologie, die poogt weer te geven wat God zelf over de mens

zegt. In de zuiver boehmistische geschriften is de antropologie een functie van de

Sophia-theologie.88 In Bourignons denken blijft de boehmistische antropologie

gehandhaafd, maar haar sofiologische context verdwijnt. Voor haar behoort de antro-

pologie tot wat zij zelf de ‘additionele waarheden’ van de godsdienst noemt, de adiafo-

ra. Zij speelt niet langer een centrale rol in het begrijpen van het drama van de zonde-

val en de verlossing.

Vitae patrum, heiligenlevens, wonderverhalen en profetieën
Waar mogelijk laste Bourignon exempla in, die zij in veel gevallen ontleende aan de

Vitae patrum, de levens van de woestijnvaders, en aan middeleeuwse heiligenlevens.89
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Een van haar favoriete rolmodellen was Antonius, die twintig jaar van zijn leven als

een kluizenaar in de woestijn had doorgebracht.90 In zijn door Athanasius van Alexan-

drië te boek gestelde leven zijn tal van verleidingen beschreven waaraan Antonius

weerstand wist te bieden. Bourignon haalde in een van haar brieven daarvan een voor-

beeld aan:

Wy hebben in het Leven van den H. Antonius Heremyt; dat de Duyvel, op zeker tijt,

in sijnen weg door de Wildernis, neder wierp een Vellies of Bultsak vol Gout,

gelijk als of die van een Wagen, of van een Paard gevallen was. Anthonius bleef stil

staan, om dat Gout te besien, en overwoeg in sijnen geest, of hy dat wilde nemen

tot eenig goet Eynde, of niet; en opheffende sijn hert tot God, soo viel hem in de

gedachten: Gy en hebt daar niet geleyd, gy moogt dat ook niet van daar nemen; want het

komt u niet toe. En soo aanstonts keerde hy hem van dat Gout af, en vervolgde

sijnen weg: en op die selfde oogenblick, verdween alle dat Gout, waar van eene

stinkenden Rook opging. Het gene aan Anthonius deed sien, dat de Duyvel hem

had willen bekooren, met begeerlijkheyt.91

In een andere brief prees Bourignon Antonius omdat hij de discretie of de bescheiden-

heid voor de allergrootste deugd hield.92

Geregeld refereerde Bourignon in haar geschriften aan de lotgevallen van andere

bekende vroegchristelijke en middeleeuwse heiligen.93 Meer dan eens citeerde zij ook

uit de geschriften van Augustinus, Bernardus en Theresia van Avila.94 In hoeverre

Bourignons spiritualiteit mede gevormd is door de denkbeelden van deze auteurs, is

een vraag die opmerkelijk genoeg nooit gesteld is. Met name de doorwerking van het

gedachtegoed van Theresia van Avila, wier levensverhaal duidelijk parallellen vertoont

met dat van Bourignon, is een thema dat nader onderzoek verdient.95

Problematisch is dat Bourignon uit eigener beweging nauwelijks iets onthulde

over de geestelijke bronnen waaruit zij haar gedachtegoed putte. Dat maakt het zoals

gezegd buitengewoon moeilijk om te bepalen aan welke andere auteurs zij schatplich-

tig was. Zeker is dat zij zich niet alleen door mystieke auteurs liet beïnvloeden maar

ook door wonderverhalen en profetieën. Zo maakt zij zelf melding van een geschrift

uit Frankrijk over ‘wonderdaden’ en verwijst zij naar de ‘Miraculen’ van pater kapucijn

Marcus d’Aviano.96 Mogelijk reikten ook almanakken verhalen en voorspellingen aan

waarvan Bourignon dankbaar gebruikmaakte.97 Grote belangstelling toonde zij

bovendien voor de voorspellingen van de zestiende-eeuwse Franse astroloog en arts

Michel Nostradamus omdat hij de komst voorspeld had van een ‘fille hors du 4me degrez

des astres, laquelle restablira toute l‘Eglise de Dieu’. Bertrand de la Coste, de wiskundige en

astroloog die Bourignon hierover informeerde, hield haar voor dat de genoemde

breedtegraad overeenkwam met die van haar geboorteplaats Rijsel.98 Nostradamus

had, zo begreep Bourignon van La Coste, tevens voorzegd: ‘Que le Rois de France prendra

la Mere des Chrestiens’. Bourignon wilde hier meer van weten. Daarom gaf zij Van de

Velde en Swammerdam, die op dat moment in Kopenhagen verbleven, opdracht om

daar ‘le livre du prophet Nostradamus’ voor haar te kopen.99

Opmerkelijk is dat Bourignon in 1676 verwijzingen naar de regels van de wiskun-

de in haar geschriften begon te verwerken. Zo schreef zij in juni van dat jaar aan Poiret

dat de kinderen Gods zich alleen met het noodzakelijke tevreden moesten stellen, zon-
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der dat zij ernaar verlangden om meer te willen drinken, eten, slapen, et cetera: ‘en fin

il veut que toutes ces choses aillent par ordre, poids & mésure, selon les régles de la

Mathématique que j’ay entendu depuis peu’.100 In dezelfde periode poneerde

Bourignon dat de Waare Deugt ‘nochtans niet anders is aan te treffen dan in de Ordre,

Gewicht en Maate’ om daaraan toe te voegen ‘op welke Dingen men segt, dat de

Mathematijk sich ook fundeert: waaraan ik my gedraag, om in die wetenschap niet

gestudeert te hebben’.101 La Coste, met wie Bourignon in 1676 in Hamburg kennis-

maakte, had dat wel. Uit Bourignons correspondentie blijkt dat hij haar nauwgezet

informeerde over de inhoud van zijn wiskundige traktaten, over zijn astrologische

kennis en over het maatschappelijk belang van de wiskunde.102 Geen wonder dus dat

in 1676 zowel van het een als het ander flarden in haar geschriften zijn terug te vin-

den.103 Zij onderstrepen opnieuw hoe gemakkelijk Bourignon zich voortdurend nieu-

we kennis en inzichten toe-eigende.

Autobiografische elementen

Onmiskenbaar is dat Bourignons geschriften een hoog autobiografisch gehalte heb-

ben. Ten dele was dat inherent aan het genre waarvan zij zich bij voorkeur bediende:

de brief. De epistolaire vorm maakte dat zij zich geregeld tot adressaten verhield aan

wie zij niet bekend was. Om deze personen voor zich te winnen meende Bourignon

hun het een en ander over haar afkomst en achtergrond te moeten meedelen. Maar los

daarvan lardeerde zij haar geschriften met tal van voorbeelden die zij aan haar eigen

leven ontleende. Door zichzelf ten voorbeeld te stellen probeerde zij haar boodschap

handen en voeten te geven. Geregeld hield zij haar volgelingen voor hoe zij alles zou

kunnen hebben wat haar ‘natuur’ begeerde, maar dat zij daar welbewust van afzag:

Wat mij belanght, ik ben meede opgevoet in den overvloet, ende in de gevoelige

lekkernijen van drinken, eeten ende slaapen: maar ’t sedert die tyt, dat godt mij

heeft doen sien, dat de matigheid, de nedrigheid, ende de onthoudingh in die
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dingen, hem aangenaam waren. Soo heb ik naa alle mijn vermoogen de nedrig-

heid ende de onthoudingh bemindt; hoe wel ook dat ik teegenswoordigh alder

hande soorten van lekkernyen ende vermaaklykheeden rykelyk kan genieten. Dat

ik eghter niet en sou willen proeven, want ik aght veel meer de navolginge van

myn heer, meester ende salighmaaker iesus christus, als alle de delicaatheeden,

gemakkelykheden, ende overvloedigheeden des werelts.104

Dat zij zichzelf kon dienen en welbewust afzag van dienstpersoneel was in haar ogen

een van de grootste genades die God haar deed. Uit eigen ervaring wist Bourignon dat

dienstboden menigmaal hun meesters verachtten en ongehoorzaam en ontevreden

waren: ‘Waarom ik my soo gelukkig bevinde van mijn Selven te konnen dienen, dat ik

nooyt sou willen droomen om een Dienstmeyd te nemen, die my n[iet] dan Verdriet

sou aandoen, met my den Rust en de Vryheyd t’ontnemen’.105 Ook om aan de kooplie-

den met wie zij in contact stond uit te leggen waarom het raadzaam was af te zien van

de koophandel, putte zij uit haar eigen ervaringen.106

Niet alleen in haar brieven, ook in haar apologetische werken verwerkte Bourignon

tal van autobiografische episodes. Zo verhaalde zij in Probier-Stein in nuchter en zake-

lijk proza hoe haar ‘leven’ en haar ‘handel en wandel’ in 1663 door het ‘grootgericht’ in

Rijsel onderzocht waren. Ook berichtte zij wat de uitkomsten waren geweest van het

onderzoek dat in 1674 in Husum naar haar was ingesteld op last van het hof te Gottorp

en waartoe het onderzoek van de magistraat van Flensburg in 1673 had geleid.107 Dat

had, zo betoogde zij, uitgewezen dat zij daar niet was gekomen om ‘het volk te trekken

tot de Relige van de Roomsche Kerk’. Maar de autobiografische passages dienden toch

vooral een stichtend doel. Telkens weer beklemtoonde Bourignon dat de Geest Gods

die eertijds de profeten en de apostelen geïnspireerd had, haar ertoe gebracht had om

haar goederen, bloedverwanten, rijkdom, eer en vermakelijkheden op te geven, ja ook

haar ‘eigen selven’ om Jezus Christus te volgen. Zij was er stellig van overtuigd dat de

Geest die thans in haar ziel werkte, ook in de zielen van anderen kon werken.108 God

was immers ‘onveranderlijk, en geeft noch de selfde saken in, aen de suivere zielen

huidensdaegs, gelijk hy aen die voorheen heeft gedaen’.109

Genres

Bij de bespreking van Bourignons auteurschap is reeds duidelijk geworden dat wat een

auteur met taal doet of kan doen voor een belangrijk deel bepaald wordt door diens

sekse. Als vrouw was het Bourignon niet vergund om op eigen gezag te spreken. In dat

licht bezien is het niet vreemd dat zij zich presenteerde als iemand die op bevel van

God Zijn woord vertolkte. Haar profetisch zelfbesef gaf Bourignon echter nog niet het

recht om op eigen initiatief in de openbaarheid te treden. Dat zij er als vrouw deson-

danks in slaagde om het woord te nemen, moet behalve aan de inhoud ook aan de

vorm van haar geschriften worden toegeschreven.

Globaal kunnen vier door Bourignon beoefende vormen of genres worden onder-

scheiden, die ik hieronder kort zal toelichten: lyriek, autobiografie, brieven en trakta-

ten. Daarnaast schreef zij ook nog allerlei andere stukken die niet direct in een bepaald

literair genre ondergebracht kunnen worden, maar veeleer tot het liturgische genre
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gerekend moeten worden. Hiertoe behoorden haar tafelgebeden, het begin van een

door haar opgestelde catechismus, de regel van de ware christenen en de regel van

Martha.110 Opvallend is dat tijdens Bourignons leven alleen haar brieven en traktaten

in druk verschenen zijn. Dat zal geen toeval zijn geweest. Het gaat hier namelijk om

vormen of genres waarin zij niet direct uit eigener beweging het woord nam, maar op

verzoek van of in reactie op anderen. Onwillekeurig roept dit de vraag op of bij het

publiceren van Bourignons teksten de gedachte dat haar positie als medium van

‘ontvangen’ teksten niet ondergraven mocht worden, niet ook een rol speelde.111

Lyriek
Religieuze lyriek is een genre dat in de religieuze wereld van de Zuidelijke Nederlan-

den ook door vrouwen beoefend werd. De liedboekjes die in de zeventiende eeuw in

druk verschenen, waren vooral afkomstig van begijnen en geestelijke dochters die

actief waren in het meisjesonderwijs of nauw betrokken waren bij de catechese. Zij

konden de uitgave van de liedboekjes bekostigen omdat zij financieel zelfstandig

waren.112 Prachtige mystieke lieddichten leverde Johanna de Gavre of de Grave af, een

geestelijke dochter uit Antwerpen, wier Nederlandse gedichten eind zeventiende eeuw

gepubliceerd werden.113

Bourignon dichtte in het Frans en schreef haar eerste lieddichten al in haar

‘Jonkheydt’. Zo schreef zij in 1637 een ‘Samenspraeck tusschen de siele en God’.114

Tijdens haar verblijf in de kluis bij Saint-André produceerde zij verschillende gedichten

en vrome liederen, onder andere over haar hemelse bruidegom en diens gekruisigde

liefde en over het afscheid van de wereld.115 De gedichten zijn doortrokken van een

sterke liefdesmystiek:

Mon Jesus, ma douce flamme!

Cessez de me caresser:

C’est trop à mort me blesser,

De vostre amour qui m’enflamme!

Ah Mon Jesus doux

Qu’il est beau de mourir pour vous!

O amoureux croix!

Je veux à cette foix (‘fois’)

Vous embrasser comme a fait Saint André!

Bonne Croix! Je vous baiseray.

Croix amoureuse!

Croix bien-heureuse!

En vous je mourray.

Uit de periode waarin Bourignon leiding gaf aan het gasthuis voor arme meisjes, zijn

geen lieddichten bekend. Naar alle waarschijnlijkheid hervatte zij het schrijven van

godsdienstige lyriek pas in 1664, nadat zij naar Rijsel was teruggekeerd. In dat jaar

schreef zij verzen over de antichrist en een rijm op de ‘vernieuwing der gemeinte’.116 In

1666 volgden lange verzen op de laatste plagen die de wereld zullen verwoesten (naar

de zogeheten kleine Apocalyps, Mc 13), op de herstelling van de kerk en op de komst
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van Jezus Christus op aarde.117 Bourignon verbleef toen in Gent, waar zij logeerde in

een gemeenschap van geestelijke dochters. Juist in dit milieu werden zoals gezegd veel

lieddichten geproduceerd, hetgeen haar opnieuw geïnspireerd kan hebben.

De in Rijsel, Mechelen en Gent geschreven gedichten gingen in december 1667 in

Bourignons koffer mee naar Amsterdam. Voor zover is na te gaan, kwamen er daarna

geen meer bij.118 Eenmaal uit de invloedssfeer van de wereld der geestelijke dochters en

begijnen lijkt Bourignon het dichten te hebben opgegeven. In plaats daarvan ging zij

zich op andere genres toeleggen. Wel liet zij in eigen kring afschriften van haar gedich-

ten circuleren. In 1678 zond zij zelfs een ‘Gesang-Dicht’ uit haar ‘Jonkheyd’ naar prin-

ses Christine Charlotte von Württemberg, de regentes van Oost-Friesland. Tijdens een

ontmoeting met Bourignon in Aurich had de prinses te kennen gegeven dat zij graag

het een en ander van haar wilde lezen. Bij wijze van gift stuurde Bourignon haar daar-

op vanuit Lütetsburg een van haar ongepubliceerde gedichten en een pakket met

boeken van haar hand. In de begeleidende brief berichtte zij de prinses dat van haar

dichtwerk nog niets gepubliceerd was.119

Pas na Bourignons dood verschenen haar gedichten in druk. Zij werden niet

gebundeld, maar werden voor of achter die geschriften van Bourignon afgedrukt waar-

van de inhoud duidelijk raakvlakken had met die van het betreffende gedicht. Zo

verscheen in haar werk over de antichrist het lange visionaire gedicht dat zij al in 1664

over hem geschreven had. De gedrukte versie wijkt echter op tal van punten af van het

origineel. Daarin geeft Bourignon een bijzonder beeldende beschrijving van de uiter-

lijke verschijning van de antichrist, wiens komst volgens haar spoedig ontdekt zou

worden. Alle verwijzingen naar de uiterlijke kenmerken van de antichrist (lichaams-

bouw, haardracht en huidskleur) werden in de gedrukte versie echter geschrapt om

‘misbruik’ te voorkomen.

Manuscript Gedrukte versie

L’Antechrist est née Cet Antechrist est né

passe plus d’une année Ja plus d’un an passé;

Le temps est arrivé Le temps est arrivé

qu’il soit manifesté. Qu’il soit manifesté.

Je l’ai veu en esprit, Je l’ay vû en esprit

par une claire nuict, Par une claire nuict,

Sur un theatre grand, Sur un Theatre grand,

riche & resplendisand. Riche & resplendissant,

Couvert d’un pavillon, Couvert d’un pavillon,

bordé aux environ. Bordé à l’environ.

tout tendu de velours Tout tendu de velour

incarnade a l’entour Incarnat à l’entour.

dessu un lict mollet, Dessus un lict mollet

est ademy couché, Demy couché il est,

le corps gros & puissant,

autant que homme vissant,

il n’est plus en bas eage, Il n’est plus en bas age;
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ains un grand personnage. Ains un grand personnage.

Il n’est ny noir ny blon

de cheveux fade & long.

Le tain palle & plombée

semble avoir excedée.

d’un bachus le pourtraict,

il porte tous les traicts.

Sa gloire est sans pareille, Sa gloire est sans pareille,

on l’estime a merveille, On l’estime à merveille:

faict parroistre son train Fait paroitre son train

de nuict en grand festain, De nuict en grand festin,

il a tant de valet Il a vallets en nombre,

si qu’une grosse armé. Comme un armée innombre;

du peuple aux environ, Du peuple aux environs

de toutes nations. De toutes nations.

chacun dict ses loüanges, Chacun dit ses louanges,

comme a dieu font les anges. Comme à Dieu font les Anges.

chacun aime son joug, Chacun aime son joug;

ou l’addore en genoux [...].120 On l’adore à genoux [...].121

Autobiografieën
In 1663, tijdens haar eerste verblijf in Mechelen, zette Bourignon zich aan het schrij-

ven van de ‘Historie van haar leven’. Zij deed dat in opdracht van Aimé Coriache, de

vicaris-generaal van het aartsbisdom.122 In de wereld van de vrouwelijke religieuzen

was een dergelijk verzoek niet ongewoon. De ‘autobiografie op bevel’ diende niet

alleen om de biechtvader een duidelijker beeld te geven van de gemoedsgesteldheid

van de betreffende religieuze, maar ook om zo eventueel ontluikende ketterse ideeën

tijdig de kop in te kunnen drukken. Nadat Theresia van Avila in 1562 in opdracht van

haar geestelijk leidsman haar leven te boek gesteld had, maakte het genre van de spi-

rituele autobiografie duidelijk opgang, niet alleen in Spanje maar ook in de Zuidelijke

Nederlanden.123 Ook daar fungeerde Theresia’s Libro de la Vida als een model voor auto-

biografieën van vrouwelijke (semi-)religieuzen. Bekend is de spirituele autobiografie

van de al genoemde Maria Petyt, een tijdgenote van Bourignon, die haar geloften afleg-

de in de derde orde van de karmelieten en de naam aannam van zuster Maria a Sancta

Teresia.124 Zij vestigde zich in 1657 in Mechelen, waar zij met een medezuster een kluis

betrok bij de paterskerk van de karmelieten. Hier begon Maria op verzoek van haar

geestelijk leidsman rond 1662 haar ‘Leven’ te schrijven.125

Ook Bourignon schreef haar levensverhaal op verzoek van een geestelijke. Welis-

waar was Coriache niet haar biechtvader noch haar geestelijk leidsman, maar hij wilde

wel weten of de in zijn ogen ‘verwonderenswaardige dochter’ de waarheid sprak. Dit

betekende dat Bourignon van Coriache het woord kreeg. Zij nam vervolgens de gele-

genheid te baat om hem ervan te overtuigen dat zij door God gezonden was. Dat resul-

teerde in La Parole de Dieu, ou sa vie intérieure.126 Het is overigens niet uitgesloten dat het

schrijven van dit levensverhaal ook in psychologische zin bijdroeg aan de vorming en

de versterking van Bourignons profetische identiteit.127

Vijf jaar na La Parole de Dieu schreef Bourignon opnieuw een autobiografisch
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geschrift, dat op een aantal punten duidelijk afweek van het in de Zuidelijke Neder-

landen achtergebleven La Parole de Dieu. Ditmaal was er geen hooggeplaatste geestelijke

die Bourignon verzocht om haar levensverhaal op papier te zetten. Dat betekende dat

Bourignon het schrijven van Sa vie extérieure op een of andere manier zelf moest legiti-

meren. Dat deed zij door voor de epistolaire vorm te kiezen en zich tot één adressaat te

richten, een Amsterdamse koopman, over wiens hoofd zij tegelijkertijd een breder

lezerspubliek kon aanspreken.128 Naar eigen zeggen schreef Bourignon dit tweede

levensverhaal ‘pour faire voir à ceux à qui je suis inconnuë, qui je suis, d’où je viens, où

j’ay été, & ce que je prétends’.129 Opvallend is de apologetische toonzetting van de

alinea waarmee de brief opent. Hierin verwees Bourignon naar de tegenstand die zij

van de duivel ondervond. Hij probeerde haar zwart te maken, maar kon toch niet

verhinderen dat zij ‘de Lichten’ die God haar gaf, aan de mensen bekendmaakte.

Omdat zij voor haar Amsterdamse omgeving een onbekende was, moest zij wel verha-

len hoe zij tot dan toe alle dagen van haar leven besteed had ‘tot den Dienst Godts’ en

die van haar naasten ‘om sijner Liefde’.130 De verwijzing naar de tegenwerking van de

duivel is typerend voor de wijze waarop Bourignon zich positioneerde en haar op-

treden rechtvaardigde tegenover haar publiek.131 Die houding verklaart tevens waarom

niet alleen haar apolegetische werken maar in feite al haar geschriften, dus ook haar

autobiografieën, haar brieven en haar traktaten, een polemiserend karakter dra-

gen.132

Traktaten
Bourignons oeuvre bestaat voor een belangrijk deel uit traktaten, sommige heel kort,

andere zeer omvangrijk. Het gaat zowel om exegetische stukken, geestelijke geschrif-

ten en leerstellige verhandelingen als om verschillende verweerschriften. Haar eerste

geschrift, over de volmaaktheid van het solitaire leven, geschreven in de kluis bij Saint-

André, kan tot de categorie van de traktaten worden gerekend. Tot de kleinere traktaten

behoren voorts korte verhandelingen over berouw, de wijze waarop de ziel met God

spreekt, het onderscheiden van de goede en de kwade geesten, en exegetische stukken

als ‘een ongemeen geestelijke uitleggingh’ van Matteüs 24 en 25 (onder andere over de

wijze en de dwaze maagden) en ‘d’uitlegging van Jacob en Esau’.133 Uit Bourignons

brieven aan De Cort kan worden afgeleid dat zij meer exegetische stukken schreef dan

die welke in druk verschenen zijn. Onduidelijk is of zij hier na zijn dood in 1669 nog

mee doorging. Of zij in haar bijbeluitleg de traditionele rooms-katholieke leer volgde

of met een eigen interpretatie kwam, is ook een punt dat nader onderzoek verdient.

Vier grotere traktaten maakten deel uit van de polemieken die Bourignon met diverse

personen voerde. Zo verdedigde zij zich in 1668 tegen Serrarius (Op twaelf lasteringen),

in 1671 tegen Furly (Advertissement), in 1673 tegen Berckendall (Gezeugnis der Waarheit) en

in 1674 tegen Burchardus (Probier-Stein).

Opvallend is dat het merendeel van de traktaten pas postuum gepubliceerd werd.

Alleen de polemische verhandelingen verschenen vrijwel direct nadat zij geschreven

waren in druk. Bourignon was zich er zelf overigens maar al te goed van bewust dat de

kritiek die haar tijdens haar verblijf in Sleeswijk-Holstein ten deel viel, een prachtig

excuus vormde om telkens opnieuw haar stem in het openbaar te verheffen. Zo moti-

veerde zij de publicatie van haar weerwoord aan Berckendall als volgt:
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Het is hier in dat ik volbracht sie, het seggen van Jesus Christus, Datter ergernis

komen moet [vgl. Mt 18,7, MdB]. Want sonder dese ergernis, sou ik mogelijk nooyt

soo veel schoone waarheden aan den dag gebracht hebben, als in dat ADVERTIS-

SEMENT [haar boek tegen de quakers uit 1672, MdB] zijn, dat met heylsayme

onderwijsingen vervult is. Gelijk ’er ook soodanig zijn sullen in dit Boek tegen

Berkendaal. Daarom is het goed geweest voor vele, dat hy tegens my geschreven

heeft, om my te verplichten, hem te antwoorden op sijn valsche beschuldigingen;

en soo veel Getuignissen voort te brengen, ten einde om my te doen kennen, soo

als ik ben; en niet soo als hy my heeft willen afschilderen.134

Brieven
Bij voorkeur maakte Bourignon gebruik van het genre van de brief. Het grootste deel

van haar omvangrijke oeuvre bestaat dan ook uit briefpublicaties. Reeds tijdens haar

leven zagen elf verschillende brievenuitgaven het licht.135 Postuum volgden nog eens

negen werken met niet eerder gepubliceerde brieven.136 In totaal zijn op die manier

bijna achthonderd Franstalige brieven in druk verschenen, waarvan het merendeel

tevens in Nederlandse, Duitse en later ook in Engelse vertalingen is uitgegeven.137 Het

gaat voornamelijk om geestelijke brieven waarin zoekende christenen worden geïn-

strueerd. Een deel van de brieven kan als zakelijke correspondentie worden be-

schouwd. Dit betreft de brieven waarin Bourignon haar aanspraken op Noordstrand

tegenover de betrokken rechtsinstanties en andere belanghebbenden verdedigt.138

Het genre van de brief is vanwege zijn semi-private karakter wel gezien als het

expressiemiddel bij uitstek voor vrouwen.139 Het was een persoonlijk medium, dat

voor verspreiding niet afhankelijk was van een uitgever.140 Het stelde de afzender

bovendien in staat een persoonlijke toon aan te heffen en tegelijkertijd een betoog op

te zetten dat verder reikte dan het uitwisselen van privé-aangelegenheden. Zo heeft

Anna Maria van Schurman de voordelen van het genre optimaal weten te benutten in

haar correspondentie met de theoloog André Rivet. In een reeks brieven die zij tussen

1632 en 1640 met hem wisselde, werkte zij haar gedachten over het recht van vrouwen

op studie uit. Deze briefwisseling resulteerde in 1641 in de uitgave van haar Dissertatio,

waarin zij haar argumenten openlijk prijsgaf.141

Bourignon moet zich van meet af aan bewust zijn geweest van de mogelijkheden

die het genre van de brief haar bood. Zo verkoos zij niet alleen voor Sa vie extérieure de

epistolaire vorm, maar ook voor de eerste traktaatjes die zij in 1668 publiceerde. In

september van dat jaar schreef zij aan De Cort: ‘Ik heb mijn Boeken niet bevoordert;

maar ik heb verscheyde andere Dingen geschreven, die men voorstelt te mogen druk-

ken in maniere van Brieven’ (cursivering MdB).142 Dat is een intrigerende opmerking, die

eventueel gevolgde strategieën om het woord te nemen indachtig, nader onderzoek

verdient. Ging het hier wellicht om fictieve brieven?

Voorkeur voor de epistolaire vorm

Bourignons briefpublicaties variëren nogal in omvang maar zijn steeds volgens

hetzelfde stramien opgebouwd. Iedere uitgave bevat een reeks genummerde brieven,

die stuk voor stuk voorzien zijn van een opschrift waarin de inhoud en adressaat kort
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omschreven worden. De brieven zelf zijn direct als zodanig herkenbaar, omdat zij

doorgaans voorzien zijn van een aanhef en een ondertekening. Bovendien is onderaan

iedere brief meestal ook een datum afgedrukt. Soms is hierbij de plaats van dagteke-

ning vermeld. Deze conventies dragen in hoge mate bij aan het effect van echtheid en

directheid van de brieven. Wat daaraan afbreuk doet, is de meestal zeer verhulde

omschrijving van de adressaten en de op het eerste gezicht weinig persoonlijke toon

van Bourignons geestelijke brieven. In de bijgevoegde opschriften heten zij nu eens

‘een vriend’ te zijn of ‘de huijsvrouw van den selfden vriend’, dan weer ‘een mennoniste

vries’, ‘een kind Gods’ of een ‘groot Gods-geleerde’.143 Hierdoor lijken de brieven op het

eerste gezicht meer het karakter van een publiek zendschrijven te dragen.

Echte of fictieve brieven
De vraag is of de adressaten van de briefpublicaties gefingeerd zijn. Van der Does, die

in haar monografie het oeuvre van Bourignon centraal stelde, is slechts zijdelings op

deze vraag ingegaan. Zij ging er zonder meer van uit dat de meeste brieven aan fictie-

ve personen waren gericht.144 Deze stellingname, waarvan Van der Does zelf de conse-

quenties niet doordacht lijkt te hebben, impliceert dat het genre van de brief voor

Bourignon primair een retorisch middel was en dat haar briefpublicaties bundelingen

waren van fictieve brieven. Maar is dat wel zo? Is het hier niet de schijn die bedriegt?

Het probleem is natuurlijk: hoe echt is echt? In een onderzoek naar zeventiende-

eeuwse in druk verschenen briefdichten heeft de Neerlandica Riet Schenkeveld-van

der Dussen erop gewezen dat er verschillende graden van echtheid mogelijk zijn.145

Wellicht geldt dit ook voor Bourignons briefpublicaties. Met het oog op de interpreta-

tie en vooral ook de ontwikkeling van haar gedachtegoed is het echter van groot belang

om de mate van echtheid te doorgronden en uit te zoeken of en in hoeverre haar brie-

ven voor reële referenten geconcipieerd waren. Daarom is het zinvol om Bourignons

briefpublicaties nog wat nauwkeuriger op formele kenmerken te onderzoeken.

Buiten de aanhef en de ondertekening vertonen de gedrukte brieven meer ken-

merken die authentiek aandoen. Zo wordt in de eerste zinsnede nogal eens gerefereerd

aan een ontvangen schrijven. Behalve van de datum is dan meestal ook melding

gemaakt van inhoudelijke punten uit de betreffende brief. Dergelijke referenties zijn

eigen aan het genre. Briefschrijvers bevestigen daarmee dat zij hun correspondent

begrepen hebben.146 Opvallend is verder dat Bourignon verschillende aanspreekvor-

men hanteert. Naast ‘Monsieur’, ‘Madame’, ‘Mademoiselle’, ‘Mon bon ami’, ‘Ma bonne

amie’, ‘Mon Enfant’, ‘Ma soeur’ vinden we ook ‘Mon reverend père’ en ‘Altesse serenis-

sime’.147 Deze wisselende titulatuur wijst erop dat Bourignon haar aanspreekvormen

afstemde op de status van de adressaat, hetgeen de brieven een nog ‘echter’ karakter

geeft. Maar daarmee is de vraag of de in de druk gehanteerde omschrijvingen van de

adressaten, aanspreekvormen en referenties inderdaad echt zijn, nog niet afdoende

beantwoord. De in Gezeugnis der Waarheit opgenomen brieven aan Bourignon kunnen

hier uitkomst bieden. Met behulp van deze getuigenissen kunnen diverse verwijzin-

gen in een aantal brieven van Bourignon worden nagetrokken. Ik volsta hier met één

voorbeeld. Het betreft een brief die volgens het bijschrift geadresseerd is aan een

‘Godts-geleerde in Engelandt’ en is opgenomen in het vierde deel van Licht schijnende in

de duisternissen (1672). De brief begint als volgt:
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Mijn heer.

Den uwen gedateert 25. December 1670 heb den 14. Februari ontfangen: waar

door gy schrijft, noch eene voorgaande aan my geschreven te hebben, dewelke ik

niet ontfangen heb, noch van U.E. hooren spreken.148

Het schrijven is op de gebruikelijke wijze ondertekend:

Amsterdam, den 21 Februari 1671 U.E. seer Ootmoedige Dienares A.B.

De brief van 25 december 1670 waarnaar Bourignon hier verwijst, correspondeert met

een onder getuigenis 35 in Gezeugnis der Waarheit opgenomen schrijven.149 De afzender,

wiens volledige naam niet is afgedrukt, was volgens het opschrift een ‘geleerde in

Engeland binnen de Stad Londen’. Onderaan zijn brief zijn behalve de plaats van

dagtekening en datum slechts twee initialen vermeld: ‘Checkkeralley’ bij Londen, 25

december 1670, ‘R.B.’. Achter de letters R.B. ging niet, zoals Van der Linde veronder-

stelde, Richard Baxter schuil maar de Engelse natuurfilosoof Robert Boyle.150 Boyle

gold als een van de zeventiende-eeuwse voormannen van de rekkelijke theologie, die

streefde naar een vruchtbare verbinding van wetenschap en geloof door gebruik te

maken van de proefondervindelijke wijsbegeerte.151 Hij was ook degene die later

Bourignons La solide vertu in het Engels vertaalde. In het voorwoord van de in 1698

verschenen Engelse uitgave wordt de door R.B. ondertekende brief van 25 december

1670 aan Boyle toegeschreven.152

Het onbetwiste bewijs voor de echtheid van de brief aan Boyle is natuurlijk een

autograaf met adres en verzegeling. Deze heb ik echter niet kunnen traceren.153 Wel

ben ik via bibliotheek- en archiefonderzoek meer dan 600 manuscripten van brieven

van Bourignon op het spoor gekomen, de meeste compleet met adressaat, aanhef en

ondertekening.154 Deels zijn dit verzonden originelen die nog de sporen dragen van

het verbroken sluitzegel, deels in opdracht van Bourignon vervaardigde afschriften die

later als kopij hebben gediend, en deels door volgelingen vervaardigde kopieën die

waarschijnlijk voor persoonlijk gebruik bedoeld waren. Deze in handschrift overgele-

verde brieven, die op een klein aantal na alle in druk zijn verschenen, zijn het beste

bewijs dat Bourignons briefpublicaties de neerslag vormden van een echte correspon-

dentie.155

In een later hoofdstuk zal duidelijk worden dat een groot aantal brieven van Bouri-

gnon terugging op vragen of problemen die lezers van haar geschriften haar hadden

voorgelegd.156 Dit impliceert dat contemporaine lezers indirect de thematiek of onder-

werpskeuze van Bourignons brieven stuurden en zodoende ook de vorm en de stijl van

een substantieel deel van haar oeuvre bepaalden. Ter illustratie grijp ik weer terug op

de briefwisseling tussen Boyle en Bourignon. De in Gezeugnis der Waarheit opgenomen

brief van Boyle was de tweede die hij haar schreef nadat hij in 1668 via Serrarius over

haar geïnformeerd was. Laatstgenoemde had in zijn aanvankelijke enthousiasme ook

Boyle en andere vrienden in Engeland enkele geschriften en manuscripten van Bourig-

nons hand toegestuurd.157 Ongetwijfeld herkende Boyle hierin iets van zijn eigen

godsdienstige ideeën, zoals dat destijds ook bij Serrarius het geval was geweest. In elk

geval waren de geschriften aanleiding om persoonlijk contact te zoeken met de auteur.

Boyle deed hiervoor een beroep op Serrarius. Deze berichtte hem daarop dat hij diens
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brief niet aan Bourignon wilde overhandigen. Hij had inmiddels met haar gebro-

ken.158 Om Boyle tot andere gedachten te brengen stuurde Serrarius hem een exem-

plaar van het geschrift dat Bourignon in 1669 had uitgebracht onder de titel Op twaelf

lasteringen by Petrus Serrarius ten onrecht haer aengewreven.159 Boyle zag hierin echter geen

aanleiding om zijn oordeel te herzien. Integendeel, zo berichtte hij op 25 december

1670 aan ‘la tres-noble Vierge’: ‘Ce livre me fut d’une odeur si agréable que je le fis tradui-

re en Anglois, aussi bien que vos autres écrits, avec dessein de les faire imprimer en

nostre langue.’160 Hij vond dat de hele wereld weet moest hebben van deze ‘Amateur

de la Sainte Verité et de la Vie’. In dezelfde brief lichtte Boyle haar ook in over zijn

connecties met de inmiddels overleden Serrarius, die naar zijn zeggen eerst hoog over

haar had opgegeven, maar vervolgens zijn mening herzien had. Hij had hierdoor nooit

meer iets over haar vernomen en was, zo schreef hij, dus erg benieuwd naar haar

wedervaren.

Op 21 februari 1671 reageerde Bourignon. Uit haar antwoord aan Boyle blijkt hoe

vereerd zij zich voelde met zijn belangstelling voor haar persoon en haar geschriften.

Nauwgezet beantwoordde zij zijn vragen en berichtte zij hoe het haar het laatste jaar

in Amsterdam vergaan was. En passant wees zij in een uitleg van de gelijkenis van de

zaaier (Mt 13,18-23) ‘den armen Serarius’ nog even terecht.161 Nieuwsgierig informeerde

zij naar de Engelse vertalingen van haar boeken. Volledigheidshalve vermeldde zij

welke Franse en Nederlandse werken van haar hand inmiddels in druk verschenen

waren. Tevens beloofde zij hem de boeken die hij nog niet had, toe te sturen.162 Inhoud

en toon van de brief zijn kortom geheel en al toegesneden op die van Boyle, zonder dat

hij bij name genoemd wordt.

Op grond van het voorgaande kunnen we concluderen dat Bourignons in druk

verschenen brieven een zeer hoge mate van echtheid vertonen. Vrijwel alle zijn zij in

eerste instantie in een specifieke situatie geschreven en aan een reële adressaat gericht. In

druk gingen deze brieven een tweede leven leiden, waarin zij voor een groter lezerspu-

bliek toegankelijk waren gemaakt.163 Daartoe werden zij ontdaan van allerlei passages

die het persoons-, tijd- en plaatsgebonden karakter verraadden, maar aan de vorm

werd niet getornd. Voor zover het om brieven ging, functioneerde het geschreven

woord dus eerst in het kleine circuit dat gevormd werd door haar eigen groep, waarna

het in de gedrukte vorm uit handen werd gegeven aan een nog onbekend lezerspu-

bliek.

De brief als pastoraal instrument
In 1674 vatte Bourignon haar tot dan toe in losse brieven verkondigde ideeën over de

weg die naar God voerde, samen in een spiritueel programma dat zij betitelde als het

oversteken van de drie bruggen. Zij werkte dit praktische model uit in een reeks brie-

ven die zij publiceerde onder de titel La solide vertu. In 1676 verscheen het eerste deel,

twee jaar later volgde nog een deel. In 1679 werd een Nederlandse vertaling uitge-

bracht, getiteld Verwonderenswaardige Verhandeling der ware Deugt.164 Wat Bourignon met

deze uitgave beoogde, formuleerde zij in het voorwoord van het eerste deel:

Hierom heb ik voorgenomen dese vier-en-twintigh brieven te doen drukken, die

van de Waare Deugt handelen; op dat die geen die na de selve haaken en trachten,

den stant sien mogen waar in sy staan; en van gelijken of sy eenigen trap of deel
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daar van bekoomen hebben; als ook om te sien of haare deugden, geen inbeeldin-

gen zijn.165

De ondertitel van het tweede deel liet evenmin aan duidelijkheid te wensen over. Deze

luidde: Het Welk den zekeren Weg tot het Eeuwig Leven aanwijst, voor al degene die deselve willen

volgen: sonder eenig bedrog, valschen schijn of geveynstheit, de menschen recht tot God voerende

sonder tusschenkoming van bedriechelijke menschen; die niet anders dan Schijn-deugden hebben,

dewelke door boosheit of door onwetendheit bedriegen.

De beide delen van La solide vertu hebben in de aan Bourignon gewijde monografie-

en nauwelijks aandacht gekregen. Kolakowski refereert er in zijn bespreking van

Bourignons gedachtegoed slechts incidenteel aan, terwijl Van der Does niet eenmaal

melding van het werk maakt, zelfs niet in de noten. Door zich uitsluitend op haar

godsdienstige ideeën te richten is hen ontgaan hoe beide delen van La solide vertu exem-

plarisch zijn voor wat Bourignon met haar geschriften beoogde: het bewerkstelligen

van een andere geloofs- en levenshouding. Aan dat doel zijn in La solide vertu, meer dan

in de andere briefpublicaties het geval is, vorm en inhoud ondergeschikt gemaakt.

Het eerste deel van La solide vertu telt 24 brieven, die volgens de titelbeschrijving

geschreven zijn aan een jongeman. Maar anders dan in de overige voor de druk

bewerkte brieven wordt hier al direct een tweede lezer aangesproken. Een ongepubli-

ceerde passage in een brief waarin Bourignon de uitgave van dit werk aankondigt, doet

vermoeden dat zij het geschrift in één keer concipieerde en daarvoor de epistolaire

vorm verkoos:

J’ay encore un livre nouveau qui[l] sera bientost pre[s]t. Il est intitulé Traicte 

admirable de la veritable vertu. Vous n’avez encore jamais rien v[e]u de plus beau. Il

de[s]couvre la verité de toute chose, et comment le diable tente la personne en la

vertu mê[s]me, et en ses meilleures actions; J’espére qu’il vous sera util[l]e, & à

plusieurs autres.166

Ook in de lange brief waarmee het tweede deel van La solide vertu opent, wordt direct al

een tweede lezer over het hoofd van de adressaat aangesproken.167 In de betreffende

brief werkt Bourignon de vraag uit ‘hoe dat men Drie Bruggen moet overgaan, om in

het Hemels Jeruzalem te geraken’. Hierin betoogde Bourignon dat niemand het eeu-

wig heil zou kunnen bereiken zonder de volgende drie ‘bruggen’ te zijn overgestoken:

d’Eerste is, de Wereld te verlaten; de tweede, allerley begeerlijkheit te verzaken:

en de Derde is, sijn Eygen-wil af te sterven, om sich te laten bestieren naar de

Wille Gods.168

De resterende brieven in het tweede deel van La solide vertu cirkelen alle rond de proble-

matiek die in de oversteek van de drie bruggen besloten ligt. Daarmee zijn zowel deel

I als II van La solide vertu Bourignons enige briefpublicaties die inhoudelijk gezien een

duidelijke samenhang vertonen. Beide delen representeren in optima forma de spiri-

tuele gidsfunctie die Bourignon voor zichzelf zag weggelegd.

De programmatische brief waarin Bourignon haar model van de drie bruggen

heeft uitgewerkt, dateert van 1 oktober 1674, maar was al in september geconcipi-
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eerd.169 De brief was oorspronkelijk gericht aan Ewoud de Lindt, de volgeling van

Bourignon die model stond voor de jongeman aan wie de brieven van het eerste deel

van La solide vertu gericht zijn. De Lindt was, zo kan uit de brief worden afgeleid,

geneigd om voortdurend nieuwe goederen naar Noordstrand te sturen als daar ter

plaatse om werd gevraagd.170 Bourignon liet hem weten dat zij het daar niet mee eens

was. Op haar berisping volgde een lange preek waarin zij De Lindt voorhield dat hij

zijn leven diende te beteren als hij ooit zalig wilde worden.

In de gedrukte versie van de brief is de naam van De Lindt niet vermeld. De adres-

saat wordt hier kortweg aangesproken als ‘Mijn kind’ en getypeerd als ‘een Persoon die

Zalig wilde worden, en de middelen niet wist om daar toe te geraken’. In de tekst richt

Bourignon zich niet alleen tot hem maar ook tot haar andere volgelingen door regel-

matig zinsneden te gebruiken als ‘gij, en mijne andere kinderen’ of ‘mijn kinderen’.171

Deze aanspreekvormen zijn een bewijs temeer dat het hier om een brief ging die voor-

dat hij gepubliceerd werd reeds in manuscriptvorm circuleerde onder de leden van de

sociëteit van ware christenen.172 Het betreft met andere woorden een meer betogende

zendbrief, waarin Bourignon de epistolaire vorm primair benut heeft om een grotere

groep te instrueren.

Wat de oversteek van de drie bruggen behelsde, werd door Bourignon uitgelegd

aan de hand van de concrete levenssituatie van De Lindt, de adressaat van haar brief, in

wiens zwakheden ongetwijfeld ook anderen zich konden herkennen. Tegelijkertijd

lardeerde zij haar betoog met voorbeelden waarvoor zij vooral uit haar eigen leven

putte. Zo roemde zij de opvoeding van een van haar vriendinnen, ‘een Graafinne van

goeden Huyse’, die erop gericht was haar te vormen voor het leven aan het Brusselse

hof. Om haar beleefdheid en deemoed bij te brengen werden haar regelmatig toege-

zegde pleziertjes ontnomen, werd zij vernederd, kreeg zij te kleine schoenen aange-

meten et cetera. De vrouw was volgens Bourignon uitgegroeid tot een vrolijke per-

soonlijkheid, die in alles maat wist te houden.173 Met een dergelijke opvoeding leerde

men dus, zo redeneerde Bourignon, van jongs af aan zijn hartstochten te bedwingen

en zou men ook later de eigen wil beter kunnen verloochenen. Het door Bourignon

opgestelde programma was kortom geheel gericht op de breuk met de wereld en de

ascetische inspanning, gebaseerd op zelfverloochening. Het verzaken van al het mate-

riële en van alle hartstochten zou vervolgens de weg vrijmaken voor genade en liefde.

De af te leggen weg was niet gemakkelijk, zo hield Bourignon haar lezers voor. ‘Veel

beletselen’ en ‘machtige Vyanden’ zouden onderweg het pad van de pelgrim kruisen.

Maar door het overwinnen van de strijd en beproevingen die hem ten deel vielen zou

hij kunnen opklimmen tot grotere volmaaktheid en uiteindelijk de vergoddelijkte

staat der wedergeboorte bereiken.

Met het beeld van de drie bruggen die overgestoken dienden te worden alvorens

men het hemelse Jeruzalem, de innerlijk waarneembare stad uit de Openbaring, kon

binnengaan, werkte zij de pelgrimsmetaforiek verder uit. De eerste brief uit het twee-

de deel van La solide vertu roept hierdoor tevens reminiscenties op aan het genre van de

allegorische en mystieke pelgrimage. De pelgrimsreis gold als een van de meest geëi-

gende metaforen voor de christelijke levenswandel. Het genre van de allegorische en

mystieke pelgrimage dateerde al uit de middeleeuwen en maakte in de zeventiende

eeuw opnieuw opgang, zowel in geschriften van rooms-katholieke als van doperse

signatuur.174 Bourignon maakte reeds in de brieven en geschriften die zij tijdens haar
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verblijf in Mechelen schreef, gebruik van deze metafoor door het leven met een pelgri-

mage te vergelijken en zichzelf als ‘pelgrimme’ te presenteren.175 Het is dus aanneme-

lijk dat zij vertrouwd was met geschriften waarin dit motief centraal stond. Te denken

valt aan het allegorische Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimage tot haren beminden binnen

Ierusalem (1627) van Boëthius à Bolswart, dat in 1636 voor het eerst in een Franse verta-

ling verscheen en verschillende malen herdrukt werd.176

Nieuw type vroomheidsliteratuur?

Waren Bourignons briefpublicaties naar een bepaald voorbeeld gemodelleerd? Of

hebben we hier wellicht te maken met een nieuw type vroomheidsliteratuur? Deze

vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, omdat Bourignon zoals gezegd niets

losliet over de eventuele bronnen die aan haar geschriften ten grondslag lagen. De

inhoud van haar geschriften in combinatie met de briefvorm doet niettemin vermoe-

den dat zij met haar briefpublicaties op een kruispunt van literaire en religieuze

conventies stond.

Inhoudelijk gezien vertonen Bourignons geestelijke en morele raadgevingen grote

overeenkomsten met het vroomheidsvertoog dat in de door geestelijken geschreven

handleidingen voor oefeningen in de volmaaktheid besloten ligt. Dit genre, waarvan

de wortels teruggaan tot in de oudheid, genoot in de zeventiende eeuw ook in de

Nederlanden grote populariteit.177 De auteurs van deze katholieke spiritualiteitswer-

ken richtten zich soms ook expliciet op leken en besteedden veel aandacht aan de

passieve deugdbeoefening en aan de beteugeling van de menselijke natuur. Tot de

bekendste voorbeelden in Bourignons tijd behoren buiten de laatmiddeleeuwse De

Imitatione Christi van Thomas à Kempis, Ejercicio de perfección y virtudes cristianas (1609)

van de jezuïet Alonso Rodriguez, Règle de perfection (1610) van de kapucijn Benedictus

van Canfeld en L’Introduction à la vie devote (1609) van Franciscus van Sales, seculier

priester en bisschop van Genève-Annecy.178 Het negatieve oordeel dat Bourignon over

Franciscus van Sales velde en haar kanttekening bij de verschillende edities van de

Imitatio bewijzen dat zij ook met dit type vroomheidsliteratuur vertrouwd geweest

moet zijn.179

Niettemin onderscheiden Bourignons geschriften zich in twee belangrijke opzich-

ten van de traditionele inleidingen tot een goed christelijk leven. In de eerste plaats

adstrueert Bourignon haar raadgevingen voortdurend met verwijzingen naar haar

eigen leven en ervaringen. Waar in de stichtelijke handleidingen heiligen als exempla

worden opgevoerd, stelt Bourignon vooral zichzelf ten voorbeeld. In de tweede plaats

is het betoog in de briefpublicaties anders vorm gegeven dan in de genoemde katholie-

ke spiritualiteitswerken. Haar briefpublicaties bestaan grotendeels uit een voor de

druk bewerkte particuliere correspondentie, die per uitgave min of meer chronolo-

gisch en thematisch geordend is. Zij vormen een soort lange sequens van ingekaderde

fragmenten die aan verschillende personen gericht zijn, terwijl de katholieke spiritua-

liteitswerken als traktaten zijn geschreven.180

Wat vorm en karakter betreft vertonen Bourignons geschriften verwantschap met

een ander type vroomheidsliteratuur: de zendbrief. Talloze vrouwelijke en mannelijke

religieuze auteurs voor Bourignon bedienden zich al van dit medium om anderen te
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instrueren. Niet alleen middeleeuwse mysticae als Hildegard van Bingen en Catherina

van Siena maar ook een zestiende-eeuwse begijn als Maria van Hout hadden langs deze

weg geestelijken van hoog tot laag weten te bereiken.181 Ook werden zendbrieven

binnen het kloostermilieu, bijvoorbeeld bij de visitandinnen, gebruikt om de necrolo-

gie van gestorven medezusters mee te delen en hun deugden op te hemelen.182 In het

zestiende- en zeventiende-eeuwse spiritualistische milieu waren de zogenaamde beto-

gende zendbrieven, geïnspireerd op de nieuw-testamentische epistels, een geliefd

genre. Profeten als Davis Joris, Hendrik Niclaes, Immanuel Hiël en Matthias Weyer

(Wier) maakten er allen gebruik van.183 In 1658 verschenen bovendien de Theosophische

Send-Schreiben van Jacob Boehme in druk, die op hun beurt weer model stonden voor de

zendbrieven van Johann Georg Gichtel.184 Via zijn ‘theosofische brieven’, die ten dele

gericht waren aan vrienden en ten dele aan personen die zich in de goddelijke myste-

riën wensten te verdiepen, wist Boehme zich in de geest verbonden met een kring van

geestverwanten.185

In tegenstelling tot de brieven van mystieke voorgangers en spiritualistische tijd-

genoten verschenen die van Bourignon ten dele al tijdens haar leven in druk. Toen

hiermee in 1669 een begin was gemaakt, volgden de verschillende uitgaven elkaar,

althans tot 1673, in hoog tempo op.186 Tegelijkertijd werden zij steeds actueler. Dat wil

zeggen dat ook de recentere brieven van Bourignon gepubliceerd werden. Voor een

belangrijk deel ging het hier om reacties op vragen en problemen die door lezers aan

haar waren voorgelegd.187 Bourignons briefpublicaties lijken daarmee in verschillende

opzichten vooruit te lopen op een genre dat in de achttiende eeuw ook in de Republiek

der Verenigde Nederlanden bijzonder populair zou worden: de spectatoriale geschrif-

ten.188 Hierin gaf een anonieme auteur of auteursinstantie, die zich verschool achter de

figuur van Heer Spectator, adviezen aan lezers en lezeressen die hem per brief hun

problemen voorlegden. Veelal betrof het morele kwesties waarmee zij zich in hun

dagelijks leven geconfronteerd zagen: de juiste keuze van een huwelijkskandidaat, hoe

te reageren op overspel van de echtgenoot, hoe zich tegenover bedelaars op te stellen,

et cetera.189

Met haar briefpublicaties wist Bourignon kortom twee oudere genres, het vroom-

heidstraktaat en de zendbrief, zo te combineren dat we van een voor de zeventiende

eeuw nieuw type vroomheidsliteratuur kunnen spreken: dat van de brief als geestelijk

opwekkingsinstrument. In de geschiedenis van het epistolaire genre is dit type brief

vooral in verband gebracht met het achttiende-eeuwse piëtisme in Duitsland.190 In dit

religieuze milieu zou het epistolaire genre zich in meer stichtelijke richting hebben

geëvolueerd. Het nieuwe type brief, waarin geestelijke begeleiding op weg naar de reli-

gieuze vervolmaking, persoonlijke onderrichting en autobiografische bekentenissen

centraal stonden, lijkt echter eerder al in Bourignon een representant te hebben gevon-

den. Ik sluit niet uit dat zij met haar briefpublicaties zelfs een directe bijdrage heeft

geleverd aan de wijze waarop het epistolaire genre door de Duitse piëtisten verder

ontwikkeld is.191

De wijze waarop Bourignon de mogelijkheden van het epistolaire genre heeft

weten te benutten, bewijst mijns inziens dat de brief ook voor haarzelf een bijzonder

instrument moet zijn geweest. Niet alleen sloot dit genre buitengewoon goed aan bij

de praktische gerichtheid van haar theologie, de briefvorm stelde haar ook, veel meer

dan de traktaten, in de gelegenheid als persoon naar voren te treden en telkens

spreken door te schrijven

223



opnieuw haar eigen standpunten in andere bewoordingen te vertolken, deze aan te

scherpen, toe te lichten of soms ook te herzien. Voor deze dynamiek heeft Van der

Does, die naar een zekere systematiek in Bourignons gedachtegoed zocht, in het geheel

geen oog gehad.192 Hierdoor is haar ontgaan dat de inhoud en de vorm van het oeuvre

in belangrijke mate bepaald werden door de vragen en kritiek die Bourignon met haar

geschriften uitlokte. Haar oeuvre draagt mede als gevolg hiervan een sterk gefragmen-

teerd karakter (dat nog versterkt werd door de tamelijk willekeurige volgorde waarin

de brieven in druk verschenen), maar paradoxaal genoeg dankte het misschien wel

juist daaraan zijn kracht. De epistolaire vorm maakte het immers mogelijk tal van

pastoraal-spirituele, morele en dogmatische vraagstukken op een aansprekende

manier te behandelen, en uit verschillende geestelijke bronnen te putten zonder ooit

tot de formulering van een streng-theoretische leer te hoeven komen.193
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hoofdstuk 7 Op zoek naar publicatiemogelijkheden

Dewijl het God nu belieft sijn Licht in de wereld uit te breiden, soo moet ik lijden dat

mijne schriften gedrukt worden [...] De Duivel kon niet lijden, dat het Licht der waer-

heid aen den dag soude komen. Hy heeft de macht gehad my te doen vervolgen, die

gedrongen geworden ben hier in de Stad Amsterdam te wyken, waer ik my in vryheid

bevind, om aen het werk Gods te arbeiden.

Antoinette Bourignon, Licht schijnende in de Duisternissen III

brief 12 (15-8-1669), p. 93.

Door te publiceren kon Antoinette Bourignon haar aanspraak op een religieuze

spreekpositie publiekelijk opeisen. Eerbare vrouwen werden echter niet geacht in de

openbaarheid te treden of te interveniëren in de publieke orde. Het was daarom niet

gebruikelijk dat vrouwen de publicatie van hun werk zelf ter hand namen, zeker niet

als het godsdienstige werken betrof.1 Conform de vermaningen van de apostel Paulus

werden zij geacht er het zwijgen toe te doen.2 Godsdienstige geschriften van vrouwe-

lijke auteurs werden in de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden

dan ook meestal ter perse gebracht door mannelijke familieleden, vrienden of predi-

kanten die uit dezelfde geloofskring als de schrijfster afkomstig waren.3 De vraag is of

Bourignons geschriften ook via bemiddeling van anderen in druk verschenen. Zo ja,

wie brachten haar geschriften dan ter perse? Wie financierden de uitgaven? Trad De

Cort als tekstbezorger op of vervulden andere vrienden die rol?4 Alleen een nauwkeu-

rige reconstructie van de wijze waarop Bourignon zich na aankomst in Amsterdam

toegang tot de drukpers verschafte, kan een antwoord op deze vragen bieden.

Voor de tussen 1668 en 1673 in druk verschenen geschriften kunnen we slechts

afgaan op eventuele sporen die in deze werken zelf te vinden zijn. Te denken valt aan

alle mogelijke verwijzingen naar ter perse gebrachte of te brengen stukken in 

Bourignons briefpublicaties en in de in 1673 uitgegeven getuigenissen. Ook de voor-

woorden zijn een belangrijke bron van informatie, omdat zij inzicht kunnen bieden in

de rol die eventuele vrienden gespeeld hebben bij de publicatie van de betreffende

geschriften.Ten slotte verdienen ook allerlei indirecte aanwijzingen die ons op het spoor

van een drukker of boekhandelaar-uitgever kunnen zetten, nader aandacht: de op de

titelpagina’s afgedrukte vignetten, de ornamenten en het gebruikte lettermateriaal.

Van een groot aantal tussen 1673 en 1685 uitgegeven werken zijn persklaar gemaak-

te manuscripten overgeleverd.5 Het gaat hier onder meer om oorspronkelijke afschrif-

ten van brieven van Bourignon die voor de druk bewerkt zijn. Dat deze op een zo grote

schaal bewaard zijn gebleven, mag uitzonderlijk heten. In de drukrijp gemaakte hand-

schriften zijn allerlei passages en zinsneden doorgehaald om te voorkomen dat zij

gepubliceerd werden.6 Juist deze niet voor publicatie bestemde fragmenten bevatten

225



belangrijke informatie over het voor Bourignons uitgaven gevolgde traject van

geschreven woord naar gedrukte tekst, met name over de organisatorische en financië-

le aspecten. Aan de hand van deze ongedrukte passages kan dit tracé voor het eerst

voor een in de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden werkzame

schrijfster in kaart worden gebracht.7

Al in 1668 toegang tot de drukpers

In het zeventiende-eeuwse Amsterdam gold ten aanzien van de drukpers een grote

mate van vrijheid.8 De relatieve tolerantie bood mogelijkheden te over om werk te

laten drukken of door boekverkopers uit te laten geven. Naast vele kleine boekverko-

pers telde de stad al in de zeventiende eeuw een aantal grote boekhandelaren, die zich

op de thuismarkt en op de internationale markt richtten.9 Niet al deze boekverkopers

beschikten over een eigen drukkerij. In de Nederlandse boekhandel had al in een vroeg

stadium productspecialisatie tussen boekhandelaar-uitgever en boekdrukker zijn

intrede gedaan. Het aanschaffen van een drukpers met een voldoende voorraad letter-

materiaal was voor de meeste boekverkopers een te grote investering wanneer deze

niet continu gebruikt werd. Daarom waren er zelfstandige drukkers gekomen, die

voor rekening van anderen drukten.

Hoeveel persen in het zeventiende-eeuwse Amsterdam in gebruik waren, is niet

bekend. Philipp von Zesen telde tijdens zijn bezoek aan de stad in 1664 minstens veer-

tig grote en kleine drukkerijen. In zijn Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664) verstrekte

hij de volgende bijzonderheden over deze drukkerijen:

Wir haben angetroffen über 40 grosse und kleine Drükkereien; darunter in den

meisten fast nichts/ als Niederdeutsch/ in vielen Lateinisch/ ja Englisch/ Franzö-

sisch/ Spanisch und Wälsch darbei/ in etlichen auch Hochdeutsch/ Griechisch/

Ebreisch/ Kaldeisch/ auch wohl Arabisch/ und Sirisch gedrückt wird. Uber alle

diese Sprachen/ werden itzund auch Böhmische/ und Dänische bücher/ mit ihren

eigenen buchstaben/ in Kristof Konrads [Christoffel Cunradus, MdB]/ eines Meis-

ners/  Drükkerei [...] an das tage-licht gebracht.10

Volgens Von Zesen hadden zelfs de Perzen in 1663 een Armeense drukkerij laten

inrichten, waar de Schrift in het Armeens gedrukt kon worden.

Gelet op het grote aanbod van drukkerijen is het niet verwonderlijk dat Bourignon

al vrij snel na aankomst in Amsterdam kans zag om het een en ander te publiceren. Tot

deze eerste publicaties behoorde echter niet het al in Mechelen geschreven La lumiere du

monde, waarvan zij het manuscript naar Amsterdam had meegenomen om het daar te

laten drukken. Het geschrift bleek te lang te zijn om het onmiddellijk ter perse te

kunnen geven, zo berichtte Bourignon in maart 1668 aan haar voormalige biechtvader

in Rijsel.11 Ook de publicatie van de ‘geestelijke boekjes’, die zij in Amsterdam had

willen laten drukken ‘tot troost en verlichting der gener die de waerheit beminnen’,

werd op de lange baan geschoven.12 Wel verscheen in 1668 een aantal kortere stukken

in druk. Voor zover ik kan nagaan, ging het om drie geschriften: De l’état du monde et des

jugemens divins, Op wat wijse de ziel met God spreekt en Copie van eenen exellenten brief.13 De
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laatstgenoemde brief was gericht aan een niet nader genoemde gereformeerde profes-

sor in de theologie. In hoofdstuk 3 hebben we reeds vastgesteld dat de betreffende

adressaat de Leidse hoogleraar Abraham Heidanus was.

In zijn biografie van Bourignon maakt Poiret slechts van één uitgave uit 1668

melding: de brief aan de Rijselse pastoor Nicolas Lambert ‘aangaande den staat der

werelt, en de oordeelen van Godt’ (De l’état du monde et des jugemens divins).14 Tot op

heden zijn van de in 1668 gedrukte versie geen exemplaren teruggevonden. Van der

Does heeft de betreffende brief wel opgenomen in de door haar samengestelde biblio-

grafie van Bourignons werken, maar Op wat wijse de ziel met God spreekt en Copie van eenen

exellenten brief niet.15 De expliciete verwijzingen naar beide werken in Bourignons brie-

ven zijn haar blijkbaar ontgaan.16

De in 1668 verschenen werkjes werden naar alle waarschijnlijkheid in een kleine

oplage gedrukt en zonder vermelding van de naam van de auteur uitgegeven.17 Dat

laatste bemoeilijkt het bibliografisch onderzoek ten zeerste en zou ook kunnen ver-

klaren waarom twee van de drie uitgaven uit 1668 in geen van de tot op heden aan

Bourignon gewijde studies genoemd zijn. Van één van die nooit eerder gesignaleerde

werkjes uit 1668 blijkt in elk geval één exemplaar te zijn overgeleverd. Het gaat om

Bourignons Copie van eenen exellenten brief. Het betreffende exemplaar bevindt zich in de

Anhaltische Landesbibliothek te Dessau in Duitsland.18 Het gaat om een in duodeci-

moformaat uitgevoerd geschrift, dat acht aan weerszijden bedrukte vellen telt en in

een gotische letter is gezet. De wijze waarop de brief is uitgegeven, verdient nader aan-

dacht, omdat deze naar alle waarschijnlijkheid kenmerkend was voor de allereerste

uitgaven van Bourignons geschriften.

A. B. en V.V.
Copie van eenen exellenten brief is volgens het titelblad geschreven door een ‘Godtverlich-

te Ziele’ en ‘Gedruckt voor den Autheur’, 1668. Wie de auteur is, wordt echter niet

vermeld. Ook de naam van de drukker of van de uitgever ontbreekt. Wel is het

geschrift voorzien van een korte voorrede, die is ondertekend met ‘U E. Seer ootmoedigen

Dienaer V.V.’ Op de bladzijde aan de ommezijde van de titelpagina staat gedrukt: ‘De

Tweede Brief, Geschreven door een Dochter, die van haer jonckheyt af, bysondere genade

en gemeenschap met Godt heeft gehadt’. Het stuk is als volgt ondertekend: ‘Mijn Heer,

t’Amsterdam, desen 16. Augusti, 1668. Uwe seer ootmoedige Dienaresse. A.B.’19 Bouri-

gnon gaf dus slechts haar sekse en haar initialen aan de lezer prijs. Toch bleek de

Engelse quakerleider Steven Crisp in maart 1669 al te weten dat Antoinette Bourignon

de auteur was van dit ‘bouke’.20

De zinsnede ‘De Tweede Brief’ doet vermoeden dat Copie van eenen exellenten brief

Bourignons tweede, als brief geconcipieerde, geschrift was dat in druk verscheen.21 Het

stuk moet tussen half september en half oktober 1668 gedrukt zijn, want op

22 september van dat jaar berichtte Bourignon aan De Cort:

Ik heb mijn Boecken niet bevoordert; maar ik heb verscheyde andere Dingen

geschreven, die men voorstelt te mogen drukken in maniere van Brieven. Daar

is’er reeds een onder de Pers, die wel seven Bladen groot is, dewelke ik hebbe

geschreven aan den Professor van Leyden [...] Soo haast als mijn Antwoord zal

gedrukt zijn, zal ik u daar van een Exemplaar zenden.22
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Een kleine maand later was het zover. Op 20 oktober 1668 liet Bourignon De Cort

weten dat zij hem ‘een goet getal van den laatst gedrukten Brief’ zou toesturen.23

Met de uitgave van de brief aan Heidanus had De Cort blijkbaar geen bemoeienis

gehad. Wie had Bourignon dan wel voorgesteld om het stuk te laten drukken? Serrari-

us kan het niet geweest zijn. In zijn eerste geestdrift voor Bourignon had hij zich welis-

waar voorgenomen om al haar geschriften ter perse te brengen. Maar toen bleek dat hij

met haar op tal van punten van mening verschilde, bekoelde zijn enthousiasme.24 Een

van zijn vrienden, die hij in 1668 met Bourignon in contact had gebracht, bleef echter

wel in haar geloven: Volckert van de Velde.25 Zijn initialen, V.V., zijn onder de voorrede

van Bourignons Copie van eenen exellenten brief terug te vinden. Deze V.V. presenteert

zich hier als de tekstbezorger van de door A.B. ondertekende brief:

dien ick u mitsdesen aenbiede mijn waerde Leser [...] vervvachtende dat vvy verder

sullen mogen begunstigt vvorden, met u noch meer daar van te mogen aenbieden,

ende mede te deelen.26

Wie Bourignons Copie van eenen exellenten brief drukte, is niet bekend. Daniel Elzevier,

die de ontmoeting tussen Bourignon en Heidanus gearrangeerd had, zal het niet zijn

geweest.27 De vormgeving van de typografie is namelijk opvallend eenvoudig en sober.

Elzevier kan natuurlijk wel een bemiddelende rol gespeeld hebben en Bourignon met

een drukker in contact gebracht hebben. Maar aannemelijker is dat Van de Velde als

tussenpersoon optrad, omdat hij degene was die Bourignons brief ter perse bracht.

Gelet op zijn nauwe banden met de Amsterdamse boekhandelaar-uitgevers Hendrick

Beets en Christoffel Luyken moet het voor hem niet moeilijk geweest zijn om een

drukker te contracteren. Beets, met wie Van de Velde zeer goed bevriend was, gaf al

vanaf 1658 onder de naam Henricus Betkius allerlei spiritualistische en mystieke

geschriften uit, waaronder de Duitse werken van Jacob Boehme.28 Luyken was een

zwager van Van de Velde en werkte beroepsmatig met Beets samen.29 Kortom zowel

Luyken als Beets kan Van de Velde een drukker hebben aanbevolen, bij wie Bourignons

Copie van eenen exellenten brief ter perse werd gelegd.30

De eerste publicatie onder eigen naam
Voordat Bourignon in 1668 haar brief aan Heidanus concipieerde, had zij in een lange

en buitengewoon kritische brief Serrarius van repliek gediend.31 Ook deze brief

verscheen in druk, maar pas in 1669. De titel van dit geschrift luidde Op twaelf lasterin-

gen by Petrus Serrarius ten onrecht haer aengewreven. Het werk is uitgevoerd in octavo,

beslaat vijfeneenhalf aan weerszijden bedrukte vellen en verscheen als afzonderlijk

traktaat alleen in het Nederlands.32 In de uitgave zijn diverse details te vinden die erop

wijzen dat dit werk op een andere manier ter perse werd gebracht dan Copie van eenen

exellenten brief. Zo is behalve de naam van de uitgever ook Bourignons naam voluit op

het titelblad afgedrukt. Het traktaatje is wederom voorzien van een voorrede, maar

deze is, in tegenstelling tot die van Copie, niet ondertekend. Naar alle waarschijnlijk-

heid was Christiaan de Cort de schrijver van dit voorwoord. Hij was, als we Bourignon

mogen geloven, ook degene die verantwoordelijk was voor de titel ‘Op twaelf lasterin-

gen’. Aan het slot van de voorrede is de datum vermeld waarop de brief gedrukt werd:

23 februari 1669.33
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Uitgever van Op twaelf lasteringen was de Amsterdamse boekverkoper Pieter

Timmers op de Haarlemmerdijk bij de Brouwerstraat.34 Timmers was een buurtge-

noot van Bourignon. Zijn winkel lag op een steenworp afstand van haar huis aan de

Droogbak. Hoe en door wie het contact met de boekhandelaar-uitgever gelegd was, is

echter niet bekend. Timmers beschikte over een eigen drukkerij. Indien deze al in 1669

in bedrijf was, dan is het aannemelijk dat Bourignons geschrift tegen Serrarius door

Timmers zelf gedrukt werd.35

Het zal duidelijk zijn dat er reeds diverse stukken van Bourignons hand in druk

verschenen waren voordat in de zomer van 1669 haar eerste brievenbundel uitkwam,

getiteld La lumiere née en tenebres (15 brieven uit de jaren 1663-1667 en een uitleg van

Matteüs 24). Toch deed De Cort het in de voorin het werk opgenomen opdracht aan de

schepenen van de stad Amsterdam voorkomen alsof deze briefpublicatie het eerste

geschrift van Bourignon was dat in druk verscheen, sinds zij in 1667 in de stad was

komen wonen. Dat is vreemd, maar verklaarbaar als we ervan uitgaan dat de in 1668

verschenen geschriften van Bourignon zonder naam van de auteur waren uitgebracht

en Op twaelf lasteringen pas na de verschijning van La lumiere née en tenebres I werd uitge-

geven.36 In dat geval was La lumiere née en tenebres I het eerste gedrukte werk van

Bourignon waarin haar volledige naam werd prijsgegeven.

De rol van Christiaan de Cort
Van La lumiere née en tenebres verscheen min of meer gelijktijdig een Nederlandse editie

onder de titel Het licht schijnende in de duisternissen. Beide geschriften werden in eigen

beheer uitgegeven. De Cort nam niet alleen de opdracht maar ook het voorwoord voor

zijn rekening.37 Hij ondertekende beide stukken met ‘Christiaen de Cort, Directeur

des Eilands van Noordstrand in ’t Hertogdom Holstein’.

In de voorrede van de Nederlandse en de Franse editie presenteerde De Cort zich

als degene die Bourignons brieven ter perse had gebracht:

soo heb ik besloten eenige brieven my ter hand gekomen te doen drukken, welke

sy aen verscheide persoonen van aensien geschreven heeft [...] Dit is het, waerde

Leser, dat ik u aenbiede, als een fakkel om uwe ziel te verlichten en haer de waer-

heit Godts in vele saken te doen kennen.38

Tevens gebruikt De Cort het voorwoord om als mannelijke autoriteit de vrouwelijke

auteur bij de lezer te introduceren en aan te prijzen. Hij betitelde Bourignon als een

‘door Godt verlichte ziel’, als een ‘Maget’, die

bestiert word door sijnen Heiligen Geest, en geduurige invloeden ontfangt van

sijne Goddelijke lichten, niet alleen tot bestiering hares levens, of volmaektheit

harer ziel in ’t bysonder; maer ook om te verlichten alle de gene die met ootmoe-

digheit des herten hare schriften aendachtig sullen lesen [...] Sy besit den

waerachtigen sin der Heiligen Schriften sonder die gelesen te hebben.39

Zijn lofprijzingen passen als zodanig in een retorische traditie waarin mannen het

publiekelijk spreken van vrouwen indirect gezag verleenden.40

Ook Bourignon deed het naar buiten toe voorkomen alsof De Cort het initiatief
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genomen had om haar werk uit te geven. Zo onderstreepte zij in een brief aan een

vriendin in Bergen (Mons) dat zij niet zelf verantwoordelijk was geweest voor de publi-

catie van La lumiere née en tenebres en Het licht schijnende in de duisternissen:

Dewijl het God nu belieft sijn Licht in de wereld uit te breiden, soo moet ik lijden

dat mijne schriften gedrukt worden.41

God had daartoe een beroep gedaan op Zijn mannelijke dienaar, de priester Christiaan

de Cort.42 Bij wijze van proef stuurde Bourignon de betreffende vriendin een exem-

plaar van La lumiere née en tenebres toe. In augustus 1669 zond zij hetzelfde boekje ook

aan juffrouw Margareta de Vendeville in Mechelen met de woorden: ‘ce livre que Mr.

de Cort a fait imprimer’.43 In de brief die Bourignon in 1671 aan Boyle schreef en hem

informeerde over haar reeds uitgegeven werken, roemde zij De Cort zelfs postuum nog

als haar ‘eenigen middel [...] om desen drukken te vervorderen’.44

De lezers van Bourignons eerste briefpublicaties konden kortom niet anders

concluderen dan dat De Cort degene was geweest die haar brieven ter perse had

gebracht. Wat de meesten niet geweten zullen hebben, was dat De Cort van maart tot

augustus 1669 opgesloten zat in het cellenblok onder het Amsterdamse stadhuis. Uit

de bewaard gebleven brieven die hij vanuit zijn kerker met Bourignon wisselde, blijkt

dat zijn bijdrage in de praktijk beperkt bleef tot het verstrekken van redactionele

adviezen. Tevens hield hij haar voor dat het met het oog op eventuele approbatie van

een censor beter was om haar naam in de uitgaven niet te vermelden of om te volstaan

met haar initialen, A.B.45

Het advies van De Cort om Bourignons naam niet te vermelden werd niet opge-

volgd, want de Franse en de Nederlandse edities van La lumiere née en tenebres, versche-

nen zoals gezegd onder Bourignons eigen naam. Daarvoor was niemand anders dan

Bourignon zelf verantwoordelijk. Haar eerste briefpublicaties werden bovendien niet

door een commerciële drukker, maar op een door haar zelf aangeschafte drukpers

gedrukt. Dit betekent dus dat beide edities door Bourignon zelf, en door niemand

anders, ter perse waren gebracht!

Huisdrukkerij

Slechte ervaringen met de drukkers die tot dan toe voor haar hadden gewerkt, hadden

haar, zo verklaarde Bourignon later aan een van haar volgelingen, tot de aankoop van

een eigen drukpers doen besluiten.46 Door De Cort voor de Franse en de Nederlandse

edities van La lumiere née en tenebres een voorwoord te laten schrijven waarin hij de

verantwoordelijkheid voor de publicatie van de brieven op zich nam, kon echter de

indruk worden gewekt dat zij niet uit eigener beweging de publiciteit gezocht had.

Bovendien kon zo ook worden verhuld dat Bourignon zowel de drukker als de uitge-

ver van haar eigen werk was.47

In het Amsterdamse spiritualistische milieu was het overigens niet ongewoon dat

auteurs het drukken van hun eigen werk zelf ter hand namen. Ook Comenius zou in

Amsterdam over een eigen drukkerij hebben beschikt.48 In 1670 volgde De Labadie

Bourignons voorbeeld en richtte in een woning aan de Prinsengracht een eigen druk-
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kerij in.49 De Labadie, wiens doen en laten in Amsterdam met argusogen door de

kerkenraad gevolgd werd, was zich wellicht nog sterker dan Bourignon bewust van de

noodzaak om zelf een drukpers te hebben en niet van boekdrukkers afhankelijk te

zijn. Toen hij in 1668 in conflict gekomen was met de Waalse synode, hadden de Staten

van Zeeland de boekdrukkers verboden geschriften te drukken waaraan de betrokken

partijen aanstoot zouden kunnen nemen.50 Ook Johann Georg Gichtel, die sedert 1668

in Amsterdam verbleef, zou een drukpers met toebehoren aanschaffen. Maar dat was

pas in 1681. Het was Gichtel bovendien niet om zijn eigen geschriften te doen maar om

die van Jacob Boehme, wiens verzamelde werk hij wilde drukken en uitgeven.51

Naar alle waarschijnlijkheid was Bourignon door aankoop op een veiling of via een

drukker in het bezit gekomen van haar drukpers. In de Amsterdamsche Courant en de

Oprechte Haerlemsche Courant werd regelmatig melding gemaakt van aankomende

veilingen van drukkerijen.52 De prijs van een drukpers was relatief laag en bedroeg

ongeveer eentiende van de kosten van duizend kilo zetsel.53 Dat was de benodigde

hoeveelheid voor het zetwerk voor één drukpers. In Amsterdam liepen de prijzen van

tweedehands persen aan het einde van de zeventiende en begin van de achttiende eeuw

uiteen van zeventig tot tweehonderdvijftig gulden.54 Om een eigen drukkerij in te

kunnen richten was echter meer nodig dan alleen het bezit van een pers. Letterkasten,

verschillende soorten letters, zethaken, zetramen, kooien, bokken, zetbanken, spaan-

bakken, inktbakken, loogbakken en allerlei kleine hulpmiddelen om het zetsel vast te

zetten, dienden eveneens te worden aangeschaft.55 Vooral de letters, die gegoten

moesten worden, waren prijzig. Anders dan Gichtel, die op de geldelijke steun van een

mecenas kon rekenen, financierde Bourignon de aankoop van haar pers en toebehoren

met eigen geld.56

Bourignons huisdrukkerij begon vermoedelijk eind april 1669 te draaien en bleef

tot 1674, dus gedurende een periode van vijf jaar, met onderbrekingen, in bedrijf.

Conflicten met het Amsterdamse boekdrukkersgilde, dat beducht was voor concurren-

tie, bleven opmerkelijk genoeg uit; wellicht omdat Bourignon het deed voorkomen

alsof zij haar drukpers alleen voor eigen doeleinden gebruikte.

Amsterdam
In Bourignons uitgegeven werken is slechts één expliciete verwijzing te vinden naar

haar privé-pers. Daaruit blijkt dat deze in haar eigen woning stond opgesteld. In het

postscriptum van een gedrukte brief aan de Mechelse oratorianen, d.d. 25 april 1669,

vermeldde Bourignon het volgende: ‘Cette lettre a esté imprimée secretement dans

mon propre logis’.57 Bourignon had hun in haar brief laten weten dat zij deze had

laten drukken ‘pour en faciliter la lecture’. Zij dreigde dat zij de brief zou publiceren

indien De Cort niet de helpende hand werd geboden. Dat was geen bluf. Nog in 1669

verscheen L’innocence reconuë. In dit apologetische geschrift was de betreffende brief aan

‘un père Oratoire’ gebundeld met een aantal andere brieven en verklaringen die dien-

den om De Cort vrij te pleiten.58 Het is aannemelijk dat ook die stukken op

Bourignons eigen drukpers gedrukt waren.

De in L’innocence reconuë opgenomen brieven moeten min of meer gelijktijdig met

de Franse en de Nederlandse edities van La lumiere née en tenebres I ter perse zijn

gelegd.59 In drukkerijen werd gewoonlijk aan een aantal boeken tegelijk gewerkt. Dat

was efficiënter dan wanneer verschillende werken stuk voor stuk geproduceerd
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werden.60 Ook in Bourignons huisdrukkerij, die slechts over één pers beschikte, zullen

verschillende werken tegelijk in productie zijn genomen, zodat er tijdens het zet- en

drukprocedé zo min mogelijk lacunes vielen. L’innocence reconuë, La lumiere née en tenebres

en Het licht schijnende in de duisternissen werden waarschijnlijk tussen eind april en half

juni 1669, dus in een tijdsbestek van een week of acht, gezet en gedrukt.61

De capaciteit van een drukkerij werd niet zozeer bepaald door het aantal persen

alswel door de beschikbaarheid van arbeidskrachten. Het drukprocedé was arbeidsin-

tensief en vereiste een grote mate van nauwgezetheid. Voordat met het eigenlijke

drukken kon worden begonnen, moest de tekst worden gezet. Hiertoe dienden de

losse letters in spiegelbeeld met behulp van zethaken tot regels te worden gevormd.

Wanneer de pagina’s volledig waren gezet, moest met behulp van een strak gespannen

touwtje om de vorm voorkomen worden dat er letters uit het zetraam zouden vallen.

Vervolgens kon het zetsel op de drukpers worden gelegd en met de inktbal worden

geïnkt. Op het zetsel werd een vel papier gelegd, dat eerst in de spoelborden was genat.

Met de degel kon daarna het papier tegen de drukvorm worden gedrukt. Van het zetsel

werden zoveel afdrukken gemaakt als voor de gewenste oplage van het boek nodig

waren. Wanneer de bedrukte vellen gedroogd waren, konden de keerzijden worden

bedrukt. Nadat het gewenste aantal vellen gedrukt was, werd het zetsel losgekooid en

gingen de letters terug in de letterkasten.62 Het aantal uren dat per dag gewerkt kon

worden, werd mede bepaald door het tijdstip waarop de duisternis inviel. In periodes

van strenge vorst kon evenmin worden gedrukt, omdat dan de inkt bevroor en de

bedrukte vellen niet droogden.63

Het zal duidelijk zijn dat het zetten en drukken van boeken een bepaalde vak-

kennis vereisten.64 Om die reden maakte Gichtel voor de uitgave van het werk van

Boehme gebruik van de diensten van verschillende Amsterdamse drukkers. Aanvanke-

lijk werkte Lucas Bijsterus voor hem. Toen deze zich in 1682 terugtrok, sloot Gichtel
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een contract met David en Andries van Hoogenhuysen, die de druk van de resterende

werken op zich namen.65 Bourignon daarentegen deed een beroep op haar eigen volge-

lingen, die zij betrouwbaarder achtte dan de commerciële drukkers en wier loonkosten

zij zelf in de hand zou kunnen houden.66 De Labadie deed dat ook, maar had het voor-

deel dat hij gebruik kon maken van de diensten van een volgeling met kennis van het

boekbedrijf die hem vanuit Middelburg gevolgd was, de boekbinder en boekverkoper

Laurens Autein.67 De mannen die in Bourignons drukkerij tewerk werden gesteld,

hadden daarentegen geen van allen enige drukkerservaring. Ewoud de Lindt was

boekhouder geweest, Jelle Aedes schipper, Reynier Jansen vetermaker, Jacobus Marci

Alberts barbier-chirurgijn, Sikke Lieuwes gortmaker en Sikke Pieters passementma-

ker.68 Zij moesten het drukkersvak dus in de praktijk leren.69 Hierdoor zal de capa-

citeit van Bourignons huisdrukkerij beduidend lager zijn geweest dan die van een

professionele drukkerij, waar twee personen met één handpers een gemiddelde

uurproductie haalden van tweehonderd à tweehonderdvijftig eenzijdig bedrukte

vellen.70

Bourignons huisdrukkerij draaide niet continu en waarschijnlijk ook niet altijd in

volle bezetting. De leiding berustte bij De Lindt. Hij woonde in Amsterdam, had zijn

betrekking als boekhouder opgezegd, was aanvankelijk als dienaar aan De Cort toege-

voegd maar kon zich na diens dood geheel aan zijn nieuwe taak wijden. De vijf volge-

lingen die hem assisteerden, waren allen uit Friesland afkomstig. Zij verbleven slechts

met tussenpozen in Amsterdam en keerden dan weer terug naar huis. In 1669 en 1670

lag het werk echter een maand of zeven stil, omdat Bourignon te ziek was om iets te

schrijven of te laten drukken.71 Vanaf juni 1671 werden de werkzaamheden opnieuw

opgeschort toen Bourignon samen met De Lindt en nog vier andere volgelingen naar

Sleeswijk-Holstein afreisde, in de hoop alsnog aanspraak te kunnen maken op de erfe-

nis van De Cort. Bourignon bleef in Sleeswijk, maar De Lindt keerde in de herfst van

1671 terug naar Amsterdam. Hij nam zijn intrek in het huis aan de Droogbak, waar de

drukpers was blijven staan en hervatte het werk in de drukkerij. In november 1671

ontving hij via zijn Haarlemse vriend Lodewijk de Vos een nieuwe voorraad druk-

inkt.72 In diezelfde maand kreeg De Lindt assistentie van de uit Harlingen overgeko-

men vetermaker Reynier Jansen, die al eerder in Bourignons huisdrukkerij gewerkt

had.73

De Lindt en Jansen drukten naar alle waarschijnlijkheid nog de Nederlandse editie

van Bourignons geschrift tegen de quakers, getiteld Advertissement. Bourignon had het

Franse manuscript op 6/16 december 1671 te Sleeswijk voltooid.74 Het werk was

onmiddellijk in het Nederlands vertaald. Vervolgens werd het in octavo uitgevoerde

boek in een tijdsbestek van twee à drie weken gezet, gedrukt, gecollationeerd en in

katernen genaaid. Het telde 27,5 aan weerszijden bedrukte vellen en rolde al begin

1672 van de drukpers. In het voorwoord van Toets-steen, dat twee jaar nadat de tekst

geconcipeerd was, gedrukt werd, hield Bourignon de lezer voor dat het veel sneller

kon: haar geschrift tegen de quakers was binnen drie maanden geschreven, gedrukt en

uitgegeven!75

Advertissement was, indien het in de huisdrukkerij gedrukt werd, het laatste werk

van Bourignon dat in Amsterdam van haar privé-pers rolde.76 In het voorjaar van 1672

werd de drukpers met toebehoren van Amsterdam naar Husum verscheept. Tiellens

had daar in opdracht van Bourignon per 1 mei 1672 een huis gehuurd, dat de nieuwe
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uitvalsbasis van het gezelschap moest worden. Daar ook, in dit zogeheten ‘huys van de

Hollanders’, moest Bourignons drukpers opnieuw worden geïnstalleerd.

Husum
De drukpers met toebehoren maakte deel uit van het tweede transport, dat in mei 1672

in Husum arriveerde. De werkzaamheden werden aan dezelfde groep toebedeeld die

in Amsterdam de drukkerij draaiende had gehouden. Dit betekende dat de leiding ook

nu weer bij De Lindt berustte en dat de Friese vrienden hem moesten assisteren.77 De

meesten van hen arriveerden in juni 1672 in Husum. Van hen was Reynier Jansen

inmiddels de meest ervaren assistent.78 Voor hem moet de tewerkstelling in de huis-

drukkerij een goede leerschool zijn geweest. Vijfentwintig jaar na zijn breuk met

Bourignon zou hij als drukker van overwegend godsdienstige traktaten een geheel

nieuw bestaan opbouwen in de Amerikaanse quakerkolonie te Philadelphia!79 Tot de

geschriften die in 1672 nog op de eigen drukpers gedrukt werden, behoorde mogelijk

nog het vierde deel van Tombeau de la fausse theologie. In de Franse editie is vermeld dat

dit werk in de maand oktober van het jaar 1672 gedrukt werd.80

In Husum vaardigde de magistraat op 29 augustus 1673 een drukverbod uit tegen

Bourignon.81 Niettemin rolde in het najaar toch nog één volledig werk van haar privé-

pers: Gezeugnis der Waarheit. Dit was het eerste Duitstalige geschrift dat Bourignon

publiceerde. Het op kwartoformaat gedrukte werk is met 88 aan weerszijden bedrukte

vellen veruit het dikste boek dat in de huisdrukkerij geproduceerd werd. De kwaliteit

van het drukwerk is matig. Tijdens het drukken toegepaste kunstgrepen konden niet

verhelpen dat de afdruk buitengewoon licht bleef.82

Tegen het einde van het jaar 1673 werd nog een begin gemaakt met het drukken

van de Nederlandse en Duitse edities van het eerste deel van La solide vertu.83 Maar

terwijl deze werken op de drukpers lagen, liet hertog Christiaan Albrecht van Slees-

wijk-Holstein-Gottorp een huiszoeking verrichten om te onderzoeken of Bourignon

zich wel hield aan het haar opgelegde drukverbod. Bij die inval confisqueerde de
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hertogelijke fiscaal, dr. Johannes Kirchmann, Bourignons drukpers. Zo kwam er in

februari 1674 abrupt een einde aan de activiteiten van haar huisdrukkerij.84

Kirchmann nam niet alleen Bourignons drukpers met toebehoren in beslag, maar

ook honderd riem (4800 à 5000 vellen) wit papier, diverse manuscripten en de reeds

gedrukte vellen van de Nederlandse en de Duitse edities van La solide vertu I. Voorts liet

hij de in de woning opgeslagen voorraad boeken van Bourignon confisqueren.85 Ook

zou hij diverse kasboeken, persoonlijke documenten, een exemplaar van het Nieuwe

Testament dat Bourignon op haar kamer bewaarde, en al haar waardepapieren en obli-

gaties hebben meegenomen.86 De geconfisqueerde goederen en papieren werden over-

gebracht naar slot Gottorp bij Sleeswijk. De koninklijke Deense regeringsraad F.A.

Hansen, die op dat moment toevallig in Gottorp verbleef, berichtte later aan de Duitse

diplomaat en geleerde G.W. von Leibniz wat hij destijds gehoord en gezien had:

Le Procureur fiscal, qui étoit le bourgemaitre de Slesvic Kirchman, ruina par betise

l’imprimerie, en mettant dans un même sac les lettres Grecques, Latines, Fran-

çoises, Allemandes, Flamandes etc.; on estimoit cette perte de plus de dix mille

écus. Ces livres furent transporté de Husum à Slesvic et j’y en ai vû 8 chariots.87

Bourignon tekende onmiddellijk protest aan bij de hertog.88 Zij deed tevens een

beroep op de in Sleeswijk wonende generaal-majoor Van der Wijk om voor haar te

bemiddelen. Zij beloofde, zo moest hij de hertog meedelen, dat zij haar boeken niet

meer in Sleeswijk-Holstein zou laten drukken en verspreiden als zij haar drukpers met

toebehoren terugkreeg.89 Het mocht echter niet baten. Via president Johann Adolf

Kielman von Kielmannsegg kwam Bourignon er overigens wel achter dat de hertog

inderdaad toestemming had gegeven om haar drukkerij in beslag te nemen, maar niet

om ook haar boeken te confisqueren. De hertog was bereid om deze terug te geven,

maar de generaal-superintendent en de predikanten van Sleeswijk maakten hiertegen

bezwaar. Om verdere onrust te voorkomen besloot de hertog de in beslag genomen

boeken voorlopig in een van de kamers van slot Gottorp op te slaan en deze ruimte te

vergrendelen.90

Nadat de Deense koning Christiaan V zich in 1676 meester had gemaakt van slot

Gottorp, deed Bourignon nogmaals een poging om haar boeken terug te krijgen.

Echter zonder resultaat. In 1677 probeerde zij het opnieuw door een beroep te doen op

de Oost-Friese rijksbaron en hofrechter Dodo II zu Inn- und Knyphausen. Zij drong er

bij hem op aan de hulp in te roepen van zijn vriend generaal-majoor Baudissin, die in

Deense krijgsdienst was. Indien deze bereid was te bemiddelen, zo hield Bourignon de

baron voor, zou misschien voorkomen kunnen worden dat haar boeken in Gottorp

door de ratten werden opgegeten.91 Ofschoon Baudissin bereid was om zich voor

Bourignon in te spannen, mislukte ook deze poging. In maart 1678 richtte Bourignon

zich vanuit Lütetsburg in Oost-Friesland nog eenmaal tot de hertog van Sleeswijk-

Holstein-Gottorp met het verzoek de boeken en drukkerij aan haar terug te geven of te

verkopen.92 Wederom kreeg zij nul op het rekest. Haar drukpers en de in beslag geno-

men manuscripten en boeken bleven waar zij waren.93
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Samenwerking met commerciële drukkers

De aanschaf van een eigen drukpers weerhield Bourignon er niet van om een deel van

het drukwerk toch weer uit te besteden aan commerciële drukkerijen. Een dergelijk

tweesporenbeleid werd ook door andere vertegenwoordigers van het Amsterdamse

spiritualistische milieu gevolgd. Zo bleven ook Comenius en De Labadie, die eveneens

beschikten over een privé-pers, een beroep doen op de diensten van commerciële druk-

kers.94

Voor Bourignon waren vanaf maart 1671 zelfs twee drukkers tegelijk werkzaam.95

Toen was inmiddels duidelijk geworden dat de productiviteit van de huisdrukkerij te

wensen overliet. Door het gebrek aan ervaring van de in de drukkerij tewerkgestelde

volgelingen werd er weinig efficiënt gewerkt en waren de kosten hoog. Alleen al aan de

vele misdrukken schijnt handenvol geld gespendeerd te zijn.96 Ook bleek het op den

duur moeilijk te zijn om voor continuïteit in de personeelsbezetting te zorgen.97

Bourignon realiseerde zich dat het uiteindelijk goedkoper was om het drukken van

haar geschriften uit te besteden dan om het zelf te doen.98 Om echter niet geheel

afhankelijk te zijn van derden, liet zij de huisdrukkerij wel in bedrijf.

Connecties met Pieter Timmers en Christoffel Cunradus
Van welke drukkerijen heeft Bourignon gebruikgemaakt? In haar brieven laat zij daar-

over zelf niets los. In de tussen 1669 en 1673 uitgegeven werken zijn al evenmin sporen

van drukkers te vinden in de vorm van namen of drukkersmerken. De betreffende

boeken kunnen ook niet zonder meer op basis van uiterlijke kenmerken, zoals letter-

materiaal of ornamenten, worden toegeschreven aan een bepaalde drukkerij. Dat is

voor Nederlands drukwerk uit de zeventiende eeuw zeer moeilijk, zo niet onmoge-

lijk.99 Directe aanwijzingen zijn dus niet voorhanden. Indirect is er wel een spoor en

dat leidt naar de reeds genoemde Amsterdamse boekverkoper annex drukker Pieter

Timmers op de Haarlemmerdijk. Volgens een aantekening van De Lindt op de achter-

zijde van een brief van 30 december 1671 had Timmers zes ‘hoopen papier’ van hem

ontvangen.100 Ongetwijfeld ging het hier om de levering van het benodigde papier

voor een drukopdracht.101 Timmers had in 1669 al Op twaelf lasteringen uitgegeven. Hij

was dus voor haar en haar volgelingen geen onbekende.

Naar de namen van andere drukkers die tussen 1669/1671 en 1673 voor Bourignon

gewerkt kunnen hebben, blijft het gissen. Een van hen kan Christoffel Cunradus zijn

geweest, van wiens diensten Bourignon in ieder geval voor haar latere uitgaven

gebruik heeft gemaakt.102 Al in 1669 liep er indirect een aantal lijnen van deze in het

Amsterdamse spiritualistische milieu veelgevraagde drukker naar Bourignons kring.

Zo was Cunradus werkzaam (geweest) voor Serrarius, Comenius, Hoburg, Crisp en De

Nijs, stuk voor stuk personen met wie Bourignon in 1668 persoonlijk contact had

gehad.103 Ook onderhield Cunradus nauwe banden met de al genoemde Hendrick

Beets, uitgever van een groot aantal mystieke, alchemistische, spiritualistische en chili-

astische geschriften.104 Beets was op zijn beurt een goede vriend van Van de Velde, een

van Bourignons volgelingen van het eerste uur. Ten slotte kan er nog via de Amster-

damse boekhandelaar Pieter Arentsz. een lijn hebben gelopen naar Cunradus. Arentsz.

verkocht vanaf 1669 werk van Bourignon en werd in 1671 haar vaste uitgever.105 Hij

beschikte zelf niet over een drukpers en moest dus met drukkers samenwerken.
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Cunradus kan heel goed een van die drukkers zijn geweest aan wie Arentsz. werk

uitbesteedde.

Alleen met behulp van een vergelijkende typografische analyse zou met zekerheid

kunnen worden vastgesteld wie wanneer welke werken van Bourignon drukte. Hierbij

zouden het zetsel, de kapitalen, ornamenten en lay-out van de verschillende uitgaven

van Bourignon niet alleen onderling moeten worden vergeleken, maar ook met die van

andere werken die door Timmers en Cunradus en voor Arentsz. en eventueel ook voor

Beets werden gedrukt.106 Een dergelijk vergelijkend onderzoek is hier achterwege

gelaten omdat dit werk is voor specialisten (analytisch bibliografen).107

Verschillende drukkersmerken
Tot op heden is een bepaald type lelievignet dat op de titelpagina van Bourignons

werken te vinden is, als het merkteken van de uit de huisdrukkerij afkomstige druk-

ken beschouwd.108 Het gaat om een opengewerkte variant van de heraldische ‘fleur de

lis’, het wapen van de stad Rijsel (Lille). Op de titelbladen van de door de Amsterdamse

boekverkoper Pieter Arentsz. uitgegeven werken van Bourignon is eveneens een heral-

dische lelie afgebeeld. In vrijwel alle gevallen gaat het hier echter om varianten van het

lelievignet dat voor de uitgaven van de huisdrukkerij gebruikt zou zijn. Toch is het

gelet op deze drukkersmerken niet zo eenvoudig om de in Bourignons huisdrukkerij

geproduceerde werken te onderscheiden van de geschriften die elders werden gedrukt.

In totaal zijn er drie varianten van het voor Bourignons uitgaven gebruikte lelie-

vignet te onderscheiden.109 Het basispatroon is steeds een in een schild afgebeelde

leliebloem. Rond het schild is een randschrift opgenomen in de taal waarin het betref-

fende werk is uitgegeven. In de Nederlandse edities luidt de tekst: ‘Het Wapen Van De

Stad Ryssel Op [sic] De Rivier De Lysse In Vlaenderen’.110 De vormgeving van de heral-

dische lelie en het schild vertonen echter verschillen. In het eerste deel van La lumiere

née en tenebres en in een aantal andere in eigen beheer uitgegeven werken uit 1669 is een

opengewerkte variant afgebeeld (type 1). Dit lelievignet kan dus als het oudste type

worden beschouwd, dat voor het laatst voorkomt op het titelblad van Gezeugnis der

Waarheit uit 1673. Van dit werk staat onomstotelijk vast dat het op de eigen drukpers
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gedrukt is.111 Daarnaast zijn twee vignetten gebruikt met identiek vormgegeven lelie-

bloemen in verschillende schilden. Het ene schild is uitgevoerd met en het andere

zonder drapering aan de randen (respectievelijk type 2 en 3). Aan de opengewerkte lelie

ligt een houtsnede ten grondslag, terwijl van de andere twee types zowel houtsnedes

als kopergravures in omloop zijn geweest.

Als we de in eigen beheer uitgegeven werken die voorzien zijn van lelievignet

type 1 als eigen drukken beschouwen, dan kunnen we op het eerste gezicht veertien

verschillende edities aan de huisdrukkerij toeschrijven.112 Het betreft de tussen 1669 en

1673 verschenen werken die, op Gezeugnis der Waarheit na, geen van alle de naam van een

boekverkoper-uitgever dragen. Hiervan zouden er maar liefst elf reeds in 1669 van de

pers gerold zijn. Als we ook L’innocence reconuë en de Franse en Nederlandse edities van

Bourignons uitleg over Matteüs 24 meetellen, die geen van alle voorzien zijn van een

lelievignet, dan gaat het in totaal zelfs om zeventien werken, waarvan er dan al veer-

tien in 1669 uitkwamen. Strikt genomen gaat het echter om tien verschillende uitga-

ven, omdat van de Franse en Nederlandse edities van deel I en II van La lumiere née en

tenebres twee variant-verschijningen binnen dezelfde druk uitkwamen. Het verschil is

gelegen in de impressa, die voor een deel van de oplage ‘Amsterdam’ en voor een ander

deel ‘Antwerpen’ als plaats van uitgave vermelden.113 Niettemin gaat het ook bij een

totaal van zeven à tien verschillende werken om een opvallend hoge productiviteit

voor een drukkerij, die pas in april of mei 1669 begon te draaien, slechts over één druk-

pers beschikte en geen gekwalificeerd personeel kon inzetten. Als we Bourignon

moeten geloven, lag het werk in de drukkerij bovendien al vanaf november 1669 voor

zeven maanden stil, omdat zij in die periode zeer ernstig ziek was.

De vraag is natuurlijk of bepaalde drukken alleen op grond van het vignet en het

ontbreken van de naam van een uitgever aan de huisdrukkerij mogen worden toege-

schreven. Omgekeerd kunnen we niet op voorhand stellen dat de geschriften van

Bourignon die tussen 1669 en 1673 bij verschillende boekverkopers verschenen, niet in

de huisdrukkerij zijn gedrukt.114 Een aantal van deze werken is namelijk ook getooid

met het vignet van Bourignons eigen drukkerij, waaronder haar boek tegen de quakers

dat in 1672 bij Pieter Arentsz. verscheen.115 Er is echter zoals ik hiervoor betoogd heb

alle reden om aan te nemen dat dit werk wel in de huisdrukkerij gedrukt werd. Ten

slotte mag niet worden uitgesloten dat het blok of de koperen plaat van de heraldische

lelie rouleerde tussen de diverse drukkerijen die voor Bourignon werkzaam waren.116

Hierdoor kan een en hetzelfde drukkersmerk door verschillende drukkers gebruikt

zijn.

Het is dus aanmerkelijk gecompliceerder om vast te stellen wat waar gedrukt is,

dan tot nu toe is aangenomen. Zoals gezegd kan alleen een systematische typografi-

sche analyse uitsluitsel bieden. Vooralsnog kunnen we alleen maar concluderen dat het

tussen 1669 en 1673 verschenen oeuvre van Bourignon slechts ten dele in haar huis-

drukkerij gedrukt is, en dat ook deze boeken vanaf 1670 via boekverkopers werden

uitgegeven. De aanschaf van een eigen drukpers stond een beroep op de diensten van

commerciële drukkers echter niet in de weg. Naar alle waarschijnlijkheid maakte

Bourignon zelfs al vóór 1671 weer van hun diensten gebruik.
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Financiering van de uitgaven

Minstens zo belangrijk als het gaat om de totstandkoming van Bourignons boeken, is

de vraag wie de drukkosten voor zijn rekening nam. In zijn studie over de Nederland-

se boekhandel stelt Hans Furstner dat uitgave in eigen beheer in de zeventiende eeuw

weinig voorkwam en dat het eveneens ongebruikelijk was dat auteurs hun door boek-

verkopers uitgegeven werk voor eigen rekening namen.117 Gewoonlijk traden boek-

handelaren als uitgever op, wat betekende dat zij, al dan niet in compagnie, de druk-

kosten voor hun rekening namen en daarmee het met de uitgave gepaard gaande

financiële risico.

In een artikel over Comenius en het boek wijst Frans Janssen nog op een andere

mogelijkheid: ‘[...] de weg loopt dan van auteur, via een mecenas naar een drukker’.118

Janssen veronderstelt dat deze ‘drievoudige geleding’ binnen de Amsterdamse spiritua-

listische groeperingen van kracht was, maar voegt daaraan toe dat over deze structure-

ring nog weinig bekend is. In dit verband laat hij onder andere de naam van Antoinette

Bourignon vallen. Als een van de uitgevers die bij deze ‘drievoudige geleding’ betrokken

zouden zijn, noemt hij vervolgens Jan Rieuwertsz. Deze Amsterdamse boekverkoper gaf

inderdaad werk van Bourignon uit. Hij begon daarmee echter pas in 1680 en niet eerder.

Daarentegen zijn de door Janssen opgevoerde mecenassen, vader en zoon De Geer,

Coenraad van Beuningen, Abraham van Beyerland en Willem Gozewijn Huygens, bij

mijn weten geen van allen betrokken geweest bij de financiering van Bourignons uitga-

ven. De vraag is derhalve wie dan wel het financiële risico van haar uitgaven op zich nam

en of we ook in haar geval van een ‘drievoudige geleding’ kunnen spreken.

Voor rekening van de auteur
Afgaande op Bourignons vermogenspositie mogen we veronderstellen dat zij over

voldoende startkapitaal beschikte om haar eerste uitgaven zelf te financieren. De druk-

kosten van de in eigen beheer uitgegeven werken zal zij derhalve voor eigen rekening

hebben genomen. Voor L’innocence reconuë kan dat zelfs met zekerheid worden gesteld.

Ewoud de Lindt gaf in 1673 openlijk te kennen dat dit geschrift op kosten van Bouri-

gnon was gedrukt.119

Na 1670 verschenen geen uitgaven meer in eigen beheer. Bourignon maakte voor-

taan gebruik van de diensten van een boekhandelaar-uitgever.120 Een deel van het

drukwerk werd voortaan ook weer uitbesteed aan commerciële drukkers. De professi-

onalisering van het druk- en uitgaveprocedé lijkt echter geen consequenties te hebben

gehad voor de wijze waarop de drukkosten werden gefinancierd. Alles wijst erop dat

Bourignon deze zelf voor haar rekening bleef nemen.121 Zo schreef zij aan een van haar

volgelingen dat de boeken die in februari 1674 bij de inval in haar huis in Husum in

beslag genomen waren, in Holland waren gedrukt ‘by besondere Boekverkoopers op

ons eygen kosten; sy hebben mijn Pers nooyt aangeraakt, noch in derselven Drukkery

geweest’.122 Volgens een andere volgeling had Bourignon niet alleen geld geïnvesteerd

om ‘een volstandige Drukkery op te rechten’ en papier te kopen maar ook om ‘noch

door andere, sommige harer Schriften te laten drukken’. In 1673 zou dit bedrag al zijn

opgelopen tot ‘duysenden guldens’.123 Als we afgaan op Furstners beschrijving van de

zeventiende-eeuwse boekhandel in de Republiek der Verenigde Nederlanden, moet de

weg die Bourignon tot die tijd bewandelde dus vrij uitzonderlijk zijn geweest.124
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In 1674 kwam er noodgedwongen een einde aan de activiteiten van de huisdrukke-

rij. Het weerhield Bourignon er niet van naar nieuwe manieren te zoeken om toch te

kunnen publiceren, zeker toen Burchardus nog datzelfde jaar een traktaat publiceerde

waarin hij haar openlijk bekritiseerde.125 Al in november 1674 vroeg Bourignon

Christiaan Albrecht, de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, toestemming om een

verweerschrift tegen Burchardus te mogen uitbrengen.126 Zij zou zich, zo hield zij haar

volgelingen voor, niet neerleggen bij een eventuele weigering, omdat Gods gebod om

te schrijven zwaarder woog dan een eventueel verbod van mensen die haar het publi-

ceren wilden beletten.127 Toen Bourignon van de hertog de gevraagde toestemming

kreeg, overwoog zij zelfs om weer een eigen drukpers te kopen. Maar dat plan

verwierp zij toen zij zich realiseerde dat zij het haar opgelegde drukverbod zou

kunnen omzeilen als haar vrienden in Holland de drukkosten voor hun rekening

zouden nemen.128 De boeken waren in dat geval ook niet langer als haar eigendom aan

te merken.129

Bourignons nieuwe strategie bleek te werken. In Holland werd zowel een Duitse

als een Latijnse uitgave van het verweerschrift tegen Burchardus ter perse gebracht.

Deze edities verschenen in 1676 bij Pieter Arentsz. onder de respectievelijke titels

Probier-Stein en Lapis lydius.130 In hetzelfde jaar kwam bij Arentsz. ook het eerste deel

van La solide vertu uit. De drukkosten waren door Bourignons vrienden in de Republiek

der Verenigde Nederlanden betaald.131 Ook nadat Bourignon in 1676 zelf naar

Hamburg was uitgeweken, bleef zij van de diensten van Hollandse drukkers gebruik-

maken onder het mom dat er in haar nieuwe woonplaats geen goede drukkers te

vinden waren.132 Dat eerst en vooral om strategische redenen voor de Hollandse

constructie gekozen werd, mocht de buitenwereld niet te weten komen.133 In plaats

daarvan deed Bourignon het voorkomen alsof zij haar geschriften louter en alleen om

praktische redenen in Holland liet drukken:

à cause qu’il y a en la Hollande meilleur commodité d’imprimer des livres, & que

mes Manuscrits y sont demeurez, & divers de mes amis ont entrepris de les faire

imprimer; comme ils ont fait sans ma contribution la Pierre de Touche & la Solide

Vertu, & vont avant à en préparer des autres.134

Van de door Janssen gesignaleerde ‘drievoudige geleding’ was kortom ook bij de uitga-

ve van Bourignons geschriften sprake, maar pas vanaf 1676.135 Tot die tijd nam Bouri-

gnon haar uitgaven, inclusief de boeken die via een boekhandelaar-uitgever op de

markt gebracht werden, voor eigen rekening.

Geldschieters
De eerste die bereid was geld te steken in de productie van Bourignons boeken, was

Johan Ortt.136 Deze zeer welgestelde Amsterdamse koopmanszoon was dankzij het van

zijn ouders geërfde fortuin zo vermogend, dat hij al op jonge leeftijd kon rentenie-

ren.137 In 1672 trad hij in het huwelijk met de vooraanstaande Amsterdamse koop-

mansdochter Anna Pergens. Twee jaar later moet het echtpaar kennis hebben gemaakt

met de geschriften van Bourignon. Ortt en Pergens waren hiervan zo onder de indruk

dat zij schriftelijk contact zochten met Bourignon. Zij lieten haar weten dat ook zij in

de voetsporen van Jezus Christus wilden treden en bereid waren om met de wereld te
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breken.138 Ortt gaf tevens te kennen dat hij Bourignon behulpzaam wilde zijn bij het

vertalen van haar geschriften.139

Een maand of vijf na het eerste contact met Bourignon kocht Ortt voor 40.000 gul-

den de ruïne van het huis Nijenrode en de ambachtsheerlijkheid Breukelen-

Nijenrodesgerecht bij Utrecht.140 Van het aan de Utrechtse Vecht gelegen kasteel rest-

te nog slechts een bouwval, nadat het in februari 1673 in brand was gestoken door

Franse militairen die het als kwartierplaats in gebruik hadden genomen. Ortt hoopte

dat Bourignon in deze aankoop het bewijs zag dat hij en zijn echtgenote ernst wilden

maken met hun wens om in alle stilte een aan God gewijd leven te leiden. Maar

Bourignon begreep ook wel dat economische overwegingen een rol gespeeld hadden.

Ortt moest nu eenmaal iets met zijn geld, dus was het niet vreemd dat hij het belegde

in de aankoop van een landgoed.141 Dat is ongetwijfeld ook de reden waarom in studies

over de geschiedenis van het huis Nijenrode Ortts besluit om zich daar te vestigen,

nooit in verband is gebracht met zijn bekering. Daarvan en van zijn betrekkingen met

Bourignon was tot nu toe helemaal niets bekend.142

In 1675 begon Ortt met het corrigeren en het voor de druk gereedmaken van de

manuscripten van La solide vertu en La pierre de touche.143 Hij werkte hierbij nauw samen

met de uit Sleeswijk-Holstein verbannen volgeling van Bourignon, Johan Conrad

Hase, die hij als zijn ‘secretaris’ in dienst nam.144 Waarschijnlijk werd Ortt ook geas-

sisteerd door zijn vriend Jan Swammerdam, die op dat moment eveneens met Bouri-

gnon in contact stond.145 Van Bourignon mocht Ortt zelf bepalen waar hij haar

geschriften zou laten drukken. Als hij dat in Amsterdam wilde doen, dan zouden haar

vrienden aldaar zeker bereid zijn te helpen, zo liet zij Hase op 1 november 1675

weten.146 Wel waakte zij voor een zekere uniformiteit van haar boeken. Zo schreef zij

Ortt hoe de titel moest worden opgemaakt en bepaalde zij dat het lelievignet op het

titelblad moest worden afgedrukt met de randtekst die in al haar boeken te vinden

was.147 Met welke drukker Ortt in zee ging, is niet bekend. Hij kan informatie over

Amsterdamse drukkers hebben ingewonnen bij zijn stiefvader Christoffel van

Gangelt, een bekend papierfactor die voor eigen rekening papier uit Frankrijk impor-

teerde en over allerlei connecties in de Amsterdamse boekverkoperswereld beschik-

te.148 Maar het is ook mogelijk dat Ortt de keuze van een drukker aan Hase overliet, die

zelf contacten had gelegd in het Utrechtse. Hase was in elk geval degene die namens

Ortt de onderhandelingen met de drukker voerde.149

La solide vertu, dat in 1676 bij Arentsz. verscheen, was het eerste werk dat Ortt voor

zijn rekening nam.150 Het hierin opgenomen voorwoord is van zijn hand. Het is onder-

tekend met de letters I.D.N. [In Dei Nomine? = In de naam Gods].151 Bourignon was

bijzonder ingenomen met de uitgave van het werk. Per brief, d.d. 18 april 1676, sprak

zij haar complimenten uit aan het adres van Hase: ‘et moy je tienne aussi la solide vertu

bien faitte, bien corrigé et proprement imprimé’.152 De in hetzelfde jaar door Arentsz.

uitgegeven Probier-Stein werd eveneens door Ortt gefinancierd.153 Bourignons voorstel

om tegelijk met de Duitse editie van dit werk tegen Burchardus ook het Franse origi-

neel te laten drukken door van twee persen gebruik te maken, vond blijkbaar geen

doorgang.154 La pierre de touche zou uiteindelijk pas in 1679 in druk verschijnen.

De goede betrekkingen tussen Ortt en Bourignon zouden niet lang standhouden.

In februari 1677 werd al duidelijk dat hij afstand wilde nemen van Bourignons onder-

neming.155 Een maand later schoffeerde hij haar door een rekening te presenteren voor
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de door hem betaalde diensten. Hierin waren onder andere de kosten van pennen en

betalingen aan Jan Swammerdam als uitgaveposten opgenomen.156 Nog voor het einde

van het jaar 1677 was de breuk een feit en werd het contact verbroken.157

Al voordat Bourignon met Ortt in onmin was geraakt, had zij een tweede mecenas

gevonden in de persoon van Gerard Bode, een Amsterdamse wijnkoper. Bode, die even-

als Ortt van gereformeerden huize was, had in september 1675 voor het eerst contact

met haar gezocht.158 Langs welke weg hij met haar gedachtegoed in aanraking was

gekomen, is niet duidelijk. Mogelijk had Van de Velde, met wie Bode al correspondeer-

de voordat hij met Bourignon in contact trad, hierin een bemiddelende rol gespeeld.159

In november 1675 berichtte Bode aan Bourignon dat hij zich voorgenomen had om de

Latijnse vertaling van haar geschrift tegen Burchardus te laten drukken.160 Het zou

echter nog bijna een jaar duren voordat het zover was. Pas tegen het einde van het jaar

1676 verscheen Lapis lydius in druk.161 Bode droeg er zorg voor dat Bourignon vijftig

geschenkexemplaren van het betreffende werk ontving. In een brief van 31 januari

1677 bevestigde zij de ontvangst en betuigde zij Bode dank.162 Bode liet haar daarna

weten dat hij de rest van zijn leven wilde wijden aan ‘het gene ter Eere Gods en ter

Zaaligheyd des Naasten zal dienen’.

In het aanbod van Bode zag Bourignon nieuwe mogelijkheden om haar goddelijke

‘waarheden’ aan de hele wereld bekend te maken. Zij probeerde de Amsterdamse wijn-

koper ervan te overtuigen dat hij haar het beste kon helpen om ‘de wil van God ten uit-

voer te brengen’ door andere werken van haar hand te laten drukken.163 Met succes,

want Bode verklaarde zich al in maart 1677 akkoord.164 Niet zonder trots liet

Bourignon direct daarna aan Hase weten dat zij het voortaan zonder de hulp van Ortt

kon stellen: ‘Si Mr. Vostre maistre ne fait plus imprimer, il fera tres mal pour soy. J’en

ay au mesme temps trouve des autres qui le veulent faire liberalement et de bon

coeur.’ 165

Bode financierde in 1677 de Nederlandse editie van het eerste deel van La solide

vertu.166 Volgens de opgave achterin was dit geschrift te Amsterdam gedrukt bij ‘Jacob

van Velsen op d’Uytrechtse-straet, by de Botter-marckt, in de State Bybel’. Deze Amster-

damse drukker was in het mystiek-spiritualistische milieu geen onbekende. Zo

hadden vóór Bourignon ook Jean de Labadie, Anna Maria van Schurman, Petrus Serra-

rius en Abraham von Franckenberg van Van Velsens diensten gebruikgemaakt.167 Niet-

temin is het enigszins raadselachtig waarom in het eerste deel van Waare deught de code

van de geheimhouding, waaraan zowel Bourignon als Bode zo hechtte, doorbroken

werd.168 In geen enkele andere uitgave van Bourignons geschriften is melding

gemaakt van de naam en het adres van de drukker. Moest door Van Velsens naam zo

nadrukkelijk te vermelden wellicht worden verhuld dat het werk in werkelijkheid

ergens anders gedrukt was?169

Ook na de uitgave van Waare deught kon Bourignon blijven rekenen op de financië-

le steun van Bode. In een tijdsbestek van twee jaar investeerde de Amsterdamse wijn-

koper ruim vijfduizend gulden in de publicatie van haar geschriften.170 Hij was bereid

hiervoor in totaal tienduizend gulden ter beschikking te stellen zonder dat hij zelf ook

maar een stuiver van dat geld hoefde terug te zien. Voorwaarde was wel dat ‘alle d’In-

komsten van den Verkoop der Boeken altoos weder tot bevoordering van dit Heylsame

Werck mogten aangeleyt werden, ten einde dat dese Penningen altoos als een fondatie

daar blijven mogten’.171 Met de volgorde waarin Bourignons geschriften gedrukt
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moesten worden, bemoeide Bode zich echter niet. De besluiten daarover liet hij aan

Bourignon zelf over.172

Buiten Bode dienden zich in 1677 nog twee geldschieters aan. Antoine Grellot, een

Franse predikant uit Otterberg in de Palts, gaf in november van dat jaar te kennen dat

hij een ‘Mytje, of klein penninkske’ aan de druk wilde bijdragen.173 Bourignon wees

zijn aanbod echter af omdat het haar, zo verklaarde zij zelf, niet aan ‘Materie’ ontbrak.

De reden daarvan was dat zij kort daarvoor nog een nieuwe mecenas gevonden had in

de persoon van de reeds genoemde Dodo II zu Inn- und Knyphausen, rijksbaron en

hofrechter van Oost-Friesland.174 De kennismaking met Bourignons geschriften had in

hem het verlangen opgeroepen dit ‘Werk Gods’ persoonlijk te ondersteunen.

In april 1677 deed Knyphausen Bourignon het aanbod om al haar geschriften te

laten drukken.175 Hij wilde haar tevens de mogelijkheid bieden om het drukken zelf in

een beschermde omgeving voort te zetten.176 Daartoe nodigde hij Bourignon uit om

met haar gevolg over te komen naar zijn landgoed te Lütetsburg in Oost-Friesland.

Tegelijkertijd beloofde Knyphausen zich in te spannen voor de uitgave van haar verza-

meld werk bij de internationaal vermaarde Amsterdamse uitgever Daniel Elzevier.177

Dit ambitieuze plan zou uiteindelijk geen doorgang vinden, maar de onderhandelin-

gen leidden er wel toe dat het tweede deel van La solide vertu in 1677 bij Elzevier gedrukt

werd.178 Elzevier was echter niet bereid enig financieel risico te nemen en eiste dat

Bourignon vijfhonderd exemplaren van het werk zou afnemen tegen drie duiten per

gedrukt vel.179 Dankzij de financiële steun van Knyphausen zal dat geen onoverkome-

lijke eis zijn geweest.180

Verhoging van de productiecapaciteit

Toen Bourignon zich in 1677 verzekerd wist van de financiële steun van Bode, besloot

zij het productieproces ten behoeve van de uitgave van haar werk te rationaliseren.

Voortaan dienden alle werkzaamheden in Amsterdam te worden uitgevoerd. Daar

zouden verschillende drukkers tegelijk voor haar moeten gaan werken. Hun vorderin-

gen en resultaten dienden aan een stringente controle te worden onderworpen. Die

laatste taak droeg Bourignon op aan twee volgelingen: Ewoud de Lindt en Pierre

Poiret.181 Zij vestigden zich daartoe in oktober 1678 in Amsterdam. Bourignon zelf

bleef in Lütetsburg, waar zij zich ongestoord aan het schrijven zou kunnen wijden.

Door deze organisatorische veranderingen werd de productiviteit aanzienlijk opge-

voerd. Het resultaat was ernaar. In 1679 verschenen maar liefst achttien nieuwe werken

in druk en zagen nog eens vier herdrukken het licht.182

Vanuit Amsterdam hielden De Lindt en Poiret Bourignon nauwkeurig op de hoog-

te van hun vorderingen.183 Behalve afschriften van Bourignons brieven aan de beide

‘dienaren’ zijn bij toeval ook twee van de vele brieven die De Lindt en Poiret naar

Lütetsburg verstuurden, bewaard gebleven. Deze brieven werden in juli 1679 door de

secretaris van baron Knyphausen onderschept.184 De baron heeft de betreffende brie-

ven, die Bourignon nooit bereikt hebben, keurig bewaard in zijn persoonlijk archief.185

De ongecensureerde brieven van De Lindt en Poiret bieden waar het de voortgang van

het drukken betreft een prachtige aanvulling op de gewoonlijk nogal omzichtige uitla-

tingen van Bourignon. Zij wilde immers niets liever dan dat de hele onderneming
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zoveel mogelijk voor de buitenwacht verborgen bleef. ‘Faire et taire’ was het motto dat

zij haar volgelingen in dezen voorhield.186 Door de briefwisseling tussen Bourignon en

haar twee dienaren te combineren met de bewaard gebleven drukkerskopij kan de in

1678 in gang gezette organisatie en bedrijfsvoering nu echter toch in grote lijnen

worden gereconstrueerd.

Samenwerking met drie Amsterdamse drukkerijen
Poiret en De Lindt besteedden de druk van Bourignons geschriften uit aan drie

verschillende drukkerijen. Voor de Nederlandstalige manuscripten werd een contract

gesloten met Dirk Boeteman, die de scepter zwaaide in de drukkerij annex boekhandel

van zijn moeder, de weduwe Abigael Boeteman.187 Deze drukkerij was gevestigd aan

het Singel op het Leidse veer bij de Latijnse school en beschikte over twee persen. In

één jaar tijd werden hier minstens zes werken van Bourignon gedrukt.188 De namen

van de twee andere drukkers worden in de correspondentie niet genoemd. Een van hen

droeg de zorg voor de druk van Bourignons ‘Hoogduitse Wercken’.189 Daarmee moet

de van origine Duitse drukker Christoffel Cunradus bedoeld zijn, wiens drukkerij op

de noordzijde van de Egelantiersgracht gevestigd was.

Cunradus drukte in 1679 van Bourignon in ieder geval drie Duitse werken, Liecht in
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der Finsternüss I en de beide delen van Wahren Krafft-Tugend.190 Waarschijnlijk drukte hij

datzelfde jaar tevens een van haar Nederlandse uitgaven, Ware Deugt II.191 Ook van een

aantal van haar Franse geschriften werd de kopij aan Cunradus aangeboden. Of hij

deze opdracht aannam, is twijfelachtig. Ook hier geldt echter dat alleen een vergelij-

kend typografisch onderzoek daarover zekerheid kan verschaffen.

Wie de derde drukker was, blijft vooralsnog een vraag. Het was in ieder geval niet

Daniel Elzevier, die in 1677 het tweede deel van La solide vertu drukte en met wie Bouri-

gnon de samenwerking graag had voortgezet. Al in mei 1677 had zij aan Hase geschre-

ven dat zij ‘La pierre de touche’ met de ‘christelijke weerlegging door N.H.B.’ bij Elze-

vier wilde laten drukken.192Toen De Lindt in november 1678 voorstelde ‘La Lumiere du

monde’ en andere stukken aan Elzevier aan te bieden, vond Bourignon het echter beter

om daarover eerst met Bode, haar belangrijkste geldschieter, te overleggen.193 Ondui-

delijk is wat er daarna gebeurde. Wilde Bode om financiële redenen geen toestemming

verlenen of weigerde Elzevier het werk aan te nemen, waardoor er een andere drukker

moest worden gezocht?194

De keuze voor maar liefst drie drukkers lijkt vooral te zijn ingegeven door over-

wegingen van praktische aard. Het aantal manuscripten dat inmiddels uit Bourignons

pen gevloeid was, had zich zo opgestapeld dat uitgave op korte termijn alleen in het

verschiet lag, wanneer verschillende persen tegelijkertijd zouden draaien.195 Risico-

spreiding was wellicht ook een overweging. Ongetwijfeld speelden bij de keuze van de

verschillende drukkers hun uiteenlopende specialismen en kwaliteiten eveneens een

rol. Elzevier, die om onduidelijke redenen afviel, stond bekend om de goede kwaliteit

van zijn drukwerk en de fraaie vormgeving. Bourignon was hiervoor niet ongevoelig,

zo blijkt uit haar reactie op de in 1677 door Elzevier verzorgde druk van La solide vertu

II. Het drukwerk van dit boek was, zo meende zij, een lust voor het oog.196 Cunradus

was gespecialiseerd in Duitse drukken.197 Zijn drukwerk was van hoge kwaliteit. Voor

Boeteman pleitten de kleinschaligheid van zijn bedrijf en zijn loyale en coöperatieve

opstelling. Dat vergrootte de kans op geheimhouding, en ook daaraan hechtte

Bourignon zoals gezegd zeer veel waarde.

Twee volgelingen als toezichthouders
Vóór de overkomst van De Lindt en Poiret naar Amsterdam vervulde Christoffel van

Weijlandt de rol van coördinator. Deze Amsterdamse koopman had na zijn bekering in

1677 zijn koopmanschap opgegeven, de stad voor het platteland verruild en zijn dien-

sten aan Bourignon aangeboden.198 Buiten Van Weijlandt verrichtten toen ook Jan

Swammerdam en Justus Schrader allerlei hand- en spandiensten.199 Zo had Swammer-

dam zich toegelegd op het maken van registers. Tevens fungeerde hij als contactper-

soon tussen Bourignon en Elzevier, toen laatstgenoemde in 1677 La solide vertu II druk-

te.200 Schrader corrigeerde in 1675 het manuscript van Probier-Stein en droeg zorg voor

de Latijnse vertalingen van Bourignons werk.201 In 1676 onderhield hij de contacten

met de Amsterdamse drukker die toen voor Bourignon werkte, en zorgde hij voor de

verzending van haar boeken naar Sleeswijk-Holstein.202 In opdracht van Bourignon

experimenteerde Schrader ook met het gieten van gotische en romeinse letters.203

Na oktober 1678 veranderde de organisatie in zoverre, dat De Lindt en Poiret de

coördinatie voor hun rekening namen en, indien nodig, een beroep deden op Schrader

en Van Weijlandt.204 Ook schakelden zij zo nu en dan Van der Wijk in, de voormalige
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generaal-majoor, die zich in de zomer van 1675 met zijn echtgenote in Noordwijk

gevestigd had.205 Swammerdam daarentegen zou zich geleidelijk aan uit de kring rond

Bourignon terugtrekken en zijn aandacht meer en meer op zijn eigen werk gaan rich-

ten.206 Dat Bourignon uitgerekend De Lindt en Poiret met de coördinatie van de werk-

zaamheden in Amsterdam belastte, was niet zo vreemd. De Lindt was een ervaren

kracht. Hij had Bourignon al eerder bijgestaan bij het bewerken en drukken van haar

manuscripten. Door zijn werkzaamheden in de huisdrukkerij was hij vertrouwd met

het hele drukprocedé en beschikte hij over de nodige expertise ten aanzien van de

verschillende soorten drukinkt en drukpapier. Poiret was universitair geschoold en

had voor zijn overkomst naar Bourignon zelf al het een en ander gepubliceerd.207 Hij

beheerste bovendien verschillende talen, wat hem bij het corrigeren van pas kon

komen, en hij was bijzonder gemotiveerd. Naar eigen zeggen wilde hij zelf niets liever

dan een bijdrage leveren aan de openbaarmaking van Bourignons geschriften.208

Met het oog op hun activiteiten huurden De Lindt en Poiret een kamer bij een van

de voor Bourignon werkzame drukkers. Zo kwamen zij terecht bij het echtpaar

Cunradus aan de Egelantiersgracht.209 Zij moesten hier voor hun kamer inclusief

‘kleine dienst’ dertig stuivers per week betalen.210 Dat drukkers hun auteurs logies

boden, was niet ongewoon.211 Gelet op het te verrichten correctiewerk was het immers

buitengewoon praktisch als drukker en auteur tijdens het drukprocedé in elkaars

nabijheid verkeerden. De kamerverhuur leverde bovendien extra inkomsten op. Naar

het schijnt waren Cunradus en zijn echtgenote in 1679 zelfs van plan om een groot

huis met veel kamers te huren, zodat zij ‘verscheyde Commissalen’ konden hou-

den.212

Geregeld ontvingen De Lindt en Poiret nieuwe manuscripten die persklaar

gemaakt moesten worden. Zo kregen zij in december 1678 of in januari 1679 een

pakket toegestuurd met een ooit door Franken vervaardigd afschrift van ‘La pierre de

touche’, een deel van de Duitse vertaling van ‘L’esprit evangelique’ en de Duitse verta-

ling van ‘La solide vertu’.213 Het ging overigens altijd om stukken die reeds door ande-

ren gekopieerd waren, omdat verlies van het origineel onherroepelijk zou zijn.214 De

manuscripten werden ofwel per postboot of via tussenpersonen van Lütetsburg naar

Amsterdam verstuurd.215 Als postadres fungeerde Lodewijk de Bruyn op de Elands-

gracht.216

De beide assistenten hadden verder hun handen vol aan het aanleveren van nieuw

papier aan de drukkers, aan de correctie van de drukproeven en aan het inpakken en

verzenden van de nieuwe boeken.217 De Lindt ging dagelijks de drukkers af om ‘notitie

te houden van den staat der papieren en boekken’. Voortdurend was hij erop bedacht of

niet ‘somtijts hier of daar eenige fraude of ongerechtigheit mogt gepleegt worden’.

Daarnaast droeg hij de zorg voor de boekhouding en onderhield hij tevens de contac-

ten met Bode.218 Wanneer dat nodig was, sprongen Bode en de andere Amsterdamse

aanhangers van Bourignon bij. Zo assisteerde Weijlandt bij het verzenden van de

partijen boeken. Schrader, die vlakbij de drukkerij van Boeteman woonde, collatio-

neerde met Bode de gedrukte bladen.219 In 1675, toen hij met het vertalen en corrigeren

van Bourignons werk begon, was hij nog nadrukkelijk buiten alle activiteiten rond het

drukken gehouden.220 In 1678 genoot ook hij het volle vertrouwen van Bourignon.

Opmerkelijk is dat Poiret tevens een beroep deed op de expertise van geestverwanten

in het Amsterdamse spiritualistische milieu die volledig buiten Bourignons kring

stonden. Zo maakte hij bijvoorbeeld voor het controleren van de Duitse vertalingen
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van Bourignons geschriften gebruik van de diensten van Gichtel.221 Uit de brief waarin

Poiret Bourignon hierover informeerde, blijkt overigens dat Gichtel in 1679 zelf al

volop bezig was met de voorbereiding van de uitgave van de geschriften van Jacob

Boehme.222

De samenwerking met de verschillende drukkers verliep niet altijd even voorspoe-

dig. De Lindt klaagde dat Cunradus zich niet aan zijn afspraken hield.223 In plaats van

door te gaan met het drukken van Bourignons geschriften, waarvoor hij contant

betaald werd, nam hij steeds weer opdrachten van anderen aan, die niet eens krediet-

waardig waren.224 In dit verband noemde De Lindt de namen van de Amsterdamse

uitgever Hendrick Beets, een van de belangrijkste zakenpartners van Cunradus, en van

Quirinus Kuhlmann, die bij velen in Amsterdam in het krijt zou staan.225 Beets was

volgens De Lindt hals over kop naar Leiden vertrokken zonder zijn schuld aan Cunra-

dus te voldoen. Uit de door Heijting gereconstrueerde fondslijst kan worden opge-

maakt dat Beets in 1680 zijn uitgeversactiviteiten zelfs geheel en al staakte.226 Dat

Cunradus ook voor Kuhlmann werkte, die als een rivaal van Bourignon gold, is een

bewijs temeer dat hij zich als commerciële drukker niets gelegen liet liggen aan de

onderlinge twisten in het Amsterdamse spiritualistische milieu.227 Zo had hij al

eerder, in 1671, een tegen Bourignon gericht pamflet van de quaker Benjamin Furly

gedrukt.228 Ook daarna bleef Cunradus voor de quakers werken. Voor hen drukte hij

met name Nederlandstalig werk.229

Over Boeteman was De Lindt buitengewoon tevreden. Zijn productiviteit lag hoger

dan die van de andere twee drukkers samen, omdat hij Bourignons opdrachten alle

prioriteit gaf en hiervoor zijn beide drukpersen ter beschikking stelde. Boeteman bood

zelfs aan om een nieuwe Duitse letter te laten gieten, zodat hij ook haar Duitstalige

werk zou kunnen drukken.230 Als we De Lindt moeten geloven, liet deze drukker zich

in zijn werkzaamheden voor Bourignon niet alleen door winstbejag leiden:

En alhoewel hy [Dirk Boeteman, MdB] [...] sijn oogmerck niet sonder begeerlijk-

heit heeft, soo vinden wy hem en sijn Broeder bisonderlijk [...] vry seer genegen en

wel smakende tot UEd. Schriften, wenschende dikwils het Geluk van UEd. eens te

mogen sien.231

Daarom voelde De Lindt er wel voor om intensiever met Boeteman te gaan samenwer-

ken.

Rond 1 juli 1679 legde De Lindt Bourignon het voorstel voor om met Poiret te

verhuizen naar het huis van de weduwe Boeteman en haar zonen. De kosten voor

‘logijs, kost en drank, vuer licht, wasschen, kleere verstellen en anders’ bedroegen hier

vier gulden en vijf stuivers per week.232 Dat was een zeer schappelijke prijs in vergelij-

king met het bedrag dat Cunradus hun in rekening bracht. Een verhuizing naar het

Singel zou bovendien ook allerlei praktische voordelen met zich meebrengen, aldus De

Lindt. Zij zouden dan vlakbij Bode en Schrader wonen, en als zij voortaan alles door

Boeteman zouden laten drukken, konden zij het voor de druk benodigde papier en alle

andere zaken op één plaats laten liggen. Bijkomend voordeel van de verhuizing was

dat zij dan zelf weer over een nieuwe en vooralsnog onbekende verblijfplaats zouden

beschikken. De woning van Boeteman bevond zich in een ander deel van de stad, waar

zij, zo verwachtte De Lindt, het ook rustiger zouden hebben dan bij hun huidige
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hospes.233 Geldschieter Bode was het met hen eens, maar de verhuizing kon alleen

plaatsvinden, zo schreef De Lindt aan Bourignon, ‘mits dat UEd. het approbeert,

sonder het welke ik Godt bidde, hy my bisonderlijk behoede, wy ook niets mogen

ondernemen’.234

De Lindts omstandige uitleg over de voordelen van het wonen bij Boeteman en de

door hem in deze kwestie betoonde onderdanigheid jegens Bourignon waren enigs-

zins obligaat. Hij wist namelijk precies hoe zij over de zaak dacht. Bourignon had al in

november 1678 voorgesteld om nauwer met Boeteman te gaan samenwerken, hetgeen

De Lindt toen ronduit geweigerd had. Al zou hij er duizend gulden per jaar kunnen

verdienen, dan nog deed hij het niet, zo had hij haar toen laten weten.235 Blijkbaar was

hij, na negen maanden dagelijks achter drie drukkers aangelopen te hebben en gere-

geld op tegenwerking van de kant van Cunradus te zijn gestuit, van gedachten veran-

derd. Begin juli 1679 vond de verhuizing van de Egelantiersgracht naar het Singel

plaats.236 De samenwerking met Cunradus werd echter niet beëindigd. Hij bleef het

drukwerk van de Duitse edities verzorgen.237

Eind 1679 berichtte Bourignon aan Bode dat zij alle drukactiviteiten in Amsterdam

wilde stopzetten. Zij had De Lindt in Lütetsburg nodig, schreef zij, omdat zij vreesde

dat Van de Velde niet lang meer te leven had. Bovendien was zij bang voor verraad. De

echtgenote van Poiret was, zo beweerde zij, van plan om in Amsterdam op zoek te gaan

naar de drukkerij waar haar geschriften werden gedrukt.238 Klaarblijkelijk was

Bourignon bang dat de vrouw die zij het jaar daarvoor verjaagd had, op wraak uit

was.239 Inderdaad keerden De Lindt en Poiret nog voor het einde van het jaar 1679 naar

Lütetsburg terug. De Lindt bleef vanuit zijn nieuwe standplaats in Oost-Friesland

Boeteman instrueren. Op 29 december 1679 stuurde hij de Amsterdamse drukker het

titelontwerp voor Getuigenis der Waarheit en de bijbeltekst die daarachter moest worden

afgedrukt, zodat dit werk kon worden voltooid. In het begeleidende briefje schreef hij:

‘En onse geestelijke waarde Moeders ordere is dat men UL. dan voort weder met nieu-

we Copie moet voorsien.’240 Amsterdam bleef dus, ook nadat Bourignon Poiret en De

Lindt had teruggeroepen, de plaats waar haar geschriften ter perse werden gebracht.

De terugkeer van De Lindt en Poiret naar Lütetsburg had direct consequenties voor

de productiviteit van de voor Bourignon werkzame drukkerijen. In 1680 zouden

slechts zeven nieuwe werken van haar hand in druk verschijnen. Die scherpe daling

had niets te maken met een gebrek aan kopij, maar alles met een verschuiving van

prioriteiten.241

Drijvende kracht achter de schermen

De financiële en organisatorische inspanningen die de publicatie van Bourignons

boodschap vereiste, komen in de gedrukte brieven niet of nauwelijks aan de orde. Het

onthullen van de toegepaste strategieën zou Bourignons imago kunnen schaden en

haar onderneming in gevaar kunnen brengen. Daarom deed zij er alles aan om haar

eigen aandeel naar buiten toe zoveel mogelijk te verhullen. Van een passieve rol bij de

druk en uitgave van haar geschriften was echter geen sprake. Integendeel.

Vanaf 1669 bracht Bourignon, in tegenstelling tot wat in haar tijd gebruikelijk was,

haar geschriften zelf ter perse.242 Zij ging hierbij omzichtig maar daadkrachtig en
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doelgericht te werk. Zo richtte zij eerst een huisdrukkerij in om het drukken zelf ter

hand te kunnen nemen. Nadat haar in Sleeswijk-Holstein een drukverbod was opge-

legd en haar drukpers in beslag genomen was, bleef zij naar een constructie zoeken om

haar werk toch te kunnen publiceren. Voortaan zou zij haar geschriften in Holland

laten drukken. Om de voortgang van de werkzaamheden te controleren, onderhield zij

vanuit haar onderduikadressen in Noordwest-Duitsland intensief contact met dege-

nen die in Holland de zorg voor het drukken op zich namen.243 Zo hield Bourignon de

regie zoveel mogelijk in eigen hand en bleef zij zelf verantwoordelijk voor de publica-

tie van haar werk. Door gebruik te maken van de diensten van boekhandelaar-uitge-

vers wist zij dat voor de buitenwacht echter te verhullen.

Bourignons geslaagde publicatiecampagne lijkt haar zelfbewustzijn als auteur te

hebben versterkt. Al in 1670 brak zij met de gewoonte om haar werk door mannelijke

vrienden van een voorwoord te laten voorzien en dus met de traditie waarin vrouwen

op voorspraak van een gezaghebbende man het woord kregen. In de voorwoorden van

deel drie en vier van La lumiere née en tenebres (1670-1672) richt Bourignon zelf het woord

tot de lezer.244 Zij gebruikte het voorwoord vooral om haar intenties als auteur toe te

lichten en waakte er aanvankelijk nog voor om niet de indruk te wekken dat zij uit

eigen beweging de publiciteit zocht. Anderen zouden er bij haar op hebben aange-

drongen om haar brieven te publiceren. Zo verklaarde Bourignon in het voorwoord

van het vierde deel van Licht schijnende in de duisternissen het volgende:

Ik heb oorsaak gehad om aan verscheide Persoonen te schrijven, sedert dat de dry

Deelen van het Licht schijnende in de Duisternisse gedrukt zijn geweest; en aan mijne

vertrouwde vrienden meerder verklaring te geven over de puncten van de Christe-

lijke Volmaaktheid [...] Maar gelijk dese Brieven haar in ’t bysonder toegesonden

zijn geweest, soo hebben sy my gebeden om die in ’t openbaer te brengen, op dat

ydereen die sou mogen sien tot nuttigheit van sijn Ziel.245

Bourignons handelwijze maakt inzichtelijk hoezeer zij zich ervan bewust was dat zij

als vrouw uitsluitend via het medium van de drukpers in de openbaarheid kon treden

op voorwaarde dat zij haar eigen inbreng naar buiten toe zoveel mogelijk maskeerde.

Dat bewustzijn verklaart ook waarom Bourignon zoveel sterker dan haar mannelijke

concurrenten in het Amsterdamse spiritualistische milieu gespitst was op de mogelijk-

heden die het medium bood én tegelijkertijd de uitgave van haar werk zoveel mogelijk

in eigen hand wilde houden. Bourignons activiteiten achter de schermen onderstrepen

overigens ook haar praktische, ja zelfs wereldse inslag. Ondanks de door haar gepropa-

geerde wereldmijding schrok zij er niet voor terug om zich in de wereld te begeven als

de verkondiging van haar boodschap dat vereiste. Ook in dat opzicht speelde zij een

dubbelrol.

Alle ‘ins’ en ‘outs’ van de uitgave van haar werk hadden Bourignons aandacht. Zo

zag zij nauwlettend toe op de uitvoering van het drukwerk en op de kosten die ermee

gemoeid waren. Indien nodig overlegde zij hierover met haar geldschieters.246 Ook als

het ging om de hoogte van de oplages, het al dan niet laten gieten van nieuwe letters en

de aan- en verkoop van letters liet Bourignon haar stem horen.247 Tevens bepaalde zij

welke papiersoorten gekocht moesten worden, welke drukformaten en lettertypes

gebruikt moesten worden en hoe haar boeken moesten worden ingedeeld.248 Zelfs
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wanneer zij bij wijze van hoge uitzondering een ander de eer gunde om de voorrede te

schrijven, kon zij het niet laten om zich met de inhoud ervan te bemoeien. Zo kreeg

Knyphausen, die het door hem te financieren tweede deel van La solide vertu van een

voorwoord mocht voorzien, het volgende te horen:

vous le pourrez faires en telle maniére qu’il vous plaira, pour déclarer qu’il y a

encore des personnes qui estiment la vérité de Dieu & la Solide Vertu, quoi que ces

Ecclesiastiques [lutherse predikanten, MdB] la méprisent.249

Waar nodig stelde Bourignon zich dus zakelijk en professioneel op. Zij bleef bijvoor-

beeld een beroep doen op de diensten van commerciële drukkers, die sneller en goed-

koper werkten dan de volgelingen in de huisdrukkerij. Zij trok niet alleen externe

financiers aan, maar bleef ook naar mogelijkheden zoeken om de arbeids- en produc-

tiekosten te verlagen. Zo stelde zij in 1678 aan De Lindt voor om een compagnieschap

te vormen met Boeteman. Samen zouden zij dan al haar werk kunnen drukken. De

Lindt zou in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien en haar daarmee financieel

ontlasten.250 In dat opzicht calculeerde Bourignon als een echte ondernemer. Teke-

nend was ook haar reactie op het voorstel van iemand in Engeland om een Engelse

vertaling van La solide vertu I uit te geven. Zodra Bourignon van dit plan hoorde, bood

zij aan de drukkosten voor haar rekening te nemen. Zij wilde echter eerst weten

hoeveel in Engeland betaald moest worden voor het drukken van een vel in octavo

(exclusief de kosten van het papier). Indien dat bedrag veel hoger was dan de prijs die

haar Amsterdamse drukker berekende, kon het werk beter door hem worden gedaan,

aldus Bourignon.251

Het ideaal van een eigen drukkerij gaf Bourignon nooit helemaal op. Zij wilde nu

eenmaal niet volledig afhankelijk zijn van commerciële drukkers, die er naar haar

zeggen altijd op uit waren hun klanten te bedriegen.252 Een nadeel was echter dat de

kosten van een eigen drukkerij veel hoger waren. Nieuwe mogelijkheden voor een

eigen drukkerij dienden zich aan toen Bourignon de steun kreeg van baron Knyphau-

sen. Hij was bereid de kosten voor zijn rekening te nemen en op zijn landgoed te

Lütetsburg een drukkerij in te richten. Gelet op de vele manuscripten die nog gedrukt

moesten worden, stelde Bourignon daarop voor twee persen aan te kopen en twee

drukkers aan te trekken.253

Toen Bourignon in december 1677 hoorde van een advertentie waarin een comple-

te drukkerij in Zeeland te koop werd aangeboden, gaf zij Hase opdracht om erachter-

aan te gaan.254 Of de aankoop doorgang vond, is niet duidelijk. Zeker is dat het plan

van een eigen drukkerij een paar maanden later wel gerealiseerd was. In augustus 1678

schreef Bourignon vanuit Lütetsburg aan Poiret: ‘Nous avons ici une imprimerie toute

complette & parfaite’.255 Zij voelde er echter niets voor om deze drukkerij in gebruik te

nemen, omdat zij niet wist of haar veiligheid in Lütetsburg nog langer gegarandeerd

kon worden.256

Vanaf het moment dat De Lindt en Poiret in Amsterdam gestationeerd waren,

vestigde Bourignon toch weer haar hoop op een goede samenwerking met de Amster-

damse drukkers, in het bijzonder met Boeteman. De Lindt voelde daarvoor, zoals

gezegd, aanvankelijk niet zoveel. Mogelijk was dat de reden dat Bourignon eind 1678

even met de gedachte speelde de drukkerij van zijn hospes, Cunradus dus, te kopen. De
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Lindt kreeg van Bourignon opdracht om dit plan te onderzoeken en hierover contact

op te nemen met Bode.257 Die reageerde positief. In een eigen drukkerij zou, zo meen-

de hij, het drukken stilletjes en in het geheim kunnen worden voortgezet. Bourignon

was het daarmee eens, maar besloot uiteindelijk toch niet tot aankoop over te gaan.

Het voorstel van De Lindt om dan maar een drukkerij op het platteland in te richten,

wees zij ook van de hand, omdat het risico ontdekt te worden daar veel groter was dan

in de stad.258

Toen Bourignon eind oktober 1680 overleed, was een niet onaanzienlijk deel van

haar oeuvre reeds gedrukt en uitgegeven. De rest zou postuum in druk verschijnen.

Bovendien waren al tijdens Bourignons leven van de meeste werken ook Nederlandse

en van sommige zelfs Latijnse en Duitse vertalingen uitgebracht.259 In totaal versche-

nen tussen 1668 en 1680 meer dan vijftig verschillende uitgaven van haar hand in

druk.260 Daarmee streefde Bourignon al haar concurrenten voorbij: De Labadie, Rothe,

Furly, Kuhlmann, De Nijs en Gichtel. Geen van hen wist in een zo kort tijdsbestek

zoveel nieuwe uitgaven op de markt te brengen.

Het door Bourignon geboekte succes maakt duidelijk dat zij de mogelijkheden die

het medium van de drukpers bood, optimaal heeft weten te benutten. Dat zij hierin

slaagde was zonder meer te danken aan haar organisatietalent, vermogenspositie en

gave om mensen voor kortere of langere tijd aan zich te binden.261 Het belang van de

laatstgenoemde gave mag niet worden onderschat. Bourignons volgelingen bleken

bereid te zijn zich geheel en al in dienst te stellen van haar onderneming. Hun belan-

geloze inzet droeg in belangrijke mate bij aan het succes. Sommigen van hen hielden

de huisdrukkerij draaiende, kopieerden de manuscripten en maakten deze persklaar,

anderen corrigeerden de drukproeven en collationeerden de vellen. Drie van hen, Ortt,

Bode en Knyphausen, financierden bovendien een belangrijk deel van de drukkosten.

Kortom, zonder de inspanningen van Bourignons toegewijde volgelingen zou de

publicatiestroom zeker gestokt zijn. Zij vormden samen met Bourignon een cruciale

schakel in de productie van haar boeken, die van zo vitaal belang waren voor de verde-

re communicatie van haar boodschap en daarmee voor de ontwikkeling van haar reli-

gieus leiderschap.
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hoofdstuk 8 Het beoogde lezerspubliek

Ik schrijf niet voor de Wijse, die groot willen blijven; maer voor de gene die kinderen

willen worden.

Antoinette Bourignon, Licht schijnende in de Duisternissen III, ‘Aen den Leser’, *2v.

Het was de drukpers die Antoinette Bourignon in staat stelde haar losse, geschreven

teksten in boekvorm op de markt te brengen en aldus haar boodschap publiekelijk

bekend te maken. Om de toegankelijkheid van haar werk te vergroten liet Bourignon

haar volgelingen inhoudsopgaven en trefwoordenregisters vervaardigen. Tevens zag

zij erop toe dat haar boeken werden voorzien van een voorrede waarin de lezer direct

werd toegesproken. Aanvankelijk liet zij het schrijven van deze voorwoorden aan

anderen over, maar vanaf 1671 trok zij ook deze taak naar zichzelf toe.1 Enkele werken

werden tevens van een opdracht voorzien.2 Van de meeste geschriften bracht

Bourignon zowel Franse als Nederlandse edities uit. In sommige gevallen gaf zij er de

voorkeur aan een geschrift eerst in het Duits te publiceren. Van drie werken liet zij ook

nog een Latijnse vertaling uitbrengen.3

Bourignons inspanningen impliceerden dat lezers via het gedrukte woord kennis-

maakten met haar gedachtegoed. De Franse boekhistoricus Roger Chartier heeft gewe-

zen op het verband dat er bestaat tussen de vorm waarin een tekst de lezer bereikt en de

werking die ervan uitgaat. Tussen geschreven en gedrukte tekst, tussen manuscript en

boek, bestaat evenwel een fundamenteel onderscheid, dat Roger Stoddard als volgt ver-

woord heeft:

Whatever they may do, authors do not write books. Books are not written at all.

They are manufactured by scribes and other artisans, by mechanics and other

engineers, and by printing presses and other machines.4

Als we Bourignons boeken als communicatiemiddelen beschouwen, dan verdient de

transformatie van het geschreven naar het gedrukte woord evenzeer onze aandacht. In

dat opzicht zijn niet alleen eventuele bewerkingen die in functie van de receptie ston-

den van belang, maar ook de gehanteerde vormgevingsprincipes. Uit onderzoek naar

de receptie-esthetica van literaire werken en naar de leescultuur in de vroegmoderne

tijd is namelijk gebleken dat behalve van de inhoud van een boek en de door een

auteur gehanteerde stijlmiddelen, ook van de vormgeving van het drukwerk een

sturende werking op het leesgedrag uitgaat.5 De vraag naar de wijze waarop auteurs en

uitgevers inspeelden op de verwachtingen van wat wel de ‘impliciete lezer’ wordt

genoemd, is daarom niet zonder betekenis. Daarmee is overigens nog niets gezegd

over de reële lezer, omdat de samenstelling van het feitelijke lezerspubliek niet altijd

samenvalt met de geïntendeerde of beoogde lezer.
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De bewerkingen die Bourignons geschriften ondergingen, kunnen het beste

worden toegelicht aan de hand van een vergelijkend onderzoek naar de bewaard geble-

ven manuscripten en de gedrukte versies van deze werken. Ik zal me hierbij beperken

tot Bourignons brieven, omdat deze, anders dan haar traktaten, systematisch werden

bewerkt. De van deze briefpublicaties overgeleverde handschriften bestaan ten dele uit

een verzameling onbewerkte afschriften en ten dele uit persklaar gemaakte kopij.6 In

beide gevallen gaat het om in Bourignons eigen kring vervaardigde apografen.7 Aan de

hand van de kopijaanwijzingen zal eerst de wijze waarop Bourignons brieven drukrijp

gemaakt werden, besproken worden. Vervolgens zullen de opmaak en de typografie

van de uitgegeven werken worden toegelicht. Hierbij zal tevens aandacht worden

besteed aan de gekozen formaten. Dit boekhistorische onderzoek maakt het niet alleen

mogelijk om ons een beeld te vormen van het publiek dat Bourignon met haar brief-

publicaties hoopte te bereiken, maar biedt ook inzicht in de wijze waarop een zeven-

tiende-eeuwse vrouwelijke auteur haar teksten liet bezorgen. Daarnaar is nog nauwe-

lijks onderzoek verricht.8

Om de vraag naar het beoogde lezerspubliek te kunnen beantwoorden, zal ook

aandacht worden besteed aan de vertalingen van Bourignons geschriften. Waarom liet

zij bijvoorbeeld sommige werken eerst in vertaalde vorm uitbrengen? Wat beoogde zij

met de Latijnse edities? En aan wie vertrouwde zij de vertaalwerkzaamheden toe? Een

belangrijke functie binnen het proces van auteur naar lezer spelen ook de titelpagi-

na’s, voorwoorden en opdrachten. In hoeverre bieden deze zogeheten parateksten in

Bourignons boeken verwijzingen naar een specifiek lezerspubliek?9 Is het mogelijk

om aan de hand van de voorwoorden eventuele verschuivingen in haar perceptie van

het lezerspubliek op het spoor te komen?

Redactionele ingrepen en correcties

Bourignons briefpublicaties bestaan steeds uit een reeks van minimaal vijftien brie-

ven, die meestal in chronologische volgorde zijn afgedrukt.10 De titels van de diverse

bundels suggereren een zekere inhoudelijke samenhang en continuïteit in de aange-

sneden thematiek. Gelet op de inhoud van de afzonderlijke brieven is dat echter discu-

tabel. Voor vrijwel iedere editie lijkt een tamelijk willekeurige selectie uit de beschik-

bare voorraad brieven te zijn gemaakt. Opvallend is ook dat er geen duidelijk onder-

scheid gemaakt werd tussen brieven die voor en na Bourignons vertrek uit de Zuide-

lijke Nederlanden waren geschreven. Meestal zijn in één uitgave brieven van vóór en

na 1668 opgenomen.

Naar alle waarschijnlijkheid liet Bourignon de selectie van de uit te geven brieven

in eerste instantie over aan haar tekstbezorgers. Zo stelde De Cort voor om in 1669

onder de titel La lumiere nee en tenebres vijftien brieven van haar hand in één uitgave op

te nemen tezamen met de uitleg van Matteüs 24, die Bourignon in 1665 geschreven

had. De Cort bepaalde tevens in welke volgorde de brieven moesten worden afge-

drukt.11 In 1679 deed Poiret Bourignon het voorstel om aan de reeds verschenen delen

van La lumiere nee en tenebres of Le tombeau de la fausse theologie een vijfde band toe te

voegen. Gelet op de enorme voorraad nog ongedrukte brieven kon heel snel een nieuw

deel worden samengesteld, zo hield hij haar voor.12
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Nadat de selectie van een reeks brieven gemaakt was, kon een begin worden

gemaakt met het kopiëren, corrigeren en redigeren van de manuscripten.13 Het ging

Bourignon er voor alles om de lezer ervan te overtuigen dat zij daadwerkelijk door God

gezonden was en Zijn waarheid vertolkte. Alles wat dit beeld zou kunnen aantasten of

wat niet relevant was, moest uit de kopij worden geschrapt. De inspanningen die

Bourignon zich bijvoorbeeld moest getroosten om haar werk in druk te kunnen laten

verschijnen, werden de lezer ongetwijfeld óók om die reden onthouden.14 Dit soort

passages werden in de kopij voorzien van de woorden ‘dit uit’.15 Wat daarentegen

Bourignons gezag, kennis en stellingname zou kunnen onderstrepen, was niet aan

enige vorm van censuur onderhevig.

Wat niet veranderd mocht worden
De uitgegeven tekst mocht nimmer aanleiding geven tot twijfels aan Bourignons auto-

riteit. Bourignon beschouwde haar geschriften zelf als de woordelijke weergave van

wat God via haar te zeggen had. Volgelingen die bij de bewerking of vertaling van haar

teksten op fouten stuitten en deze aan Bourignon voorlegden, kregen te horen dat aan

de tekstweergave niet getornd mocht worden. Dat zou de authenticiteit ervan

aantasten. Stilistische en grammaticale ingrepen of inhoudelijke correcties waren dus

allesbehalve vanzelfsprekend.

Tegenover een van haar tekstbezorgers gaf Bourignon desgevraagd toe dat zij

ergens Petrus in plaats van Paulus geschreven had. Dat was naar haar zeggen een

verschrijving geweest, ‘een faut door de Pen’, die verbeterd mocht worden. In het alge-

meen achtte zij hetgeen God haar ‘in de Ziel’ stortte, correcter dan de Schrift, die

‘somtijts ongetrouwelijk overgeset’ was. Daarom mochten haar geschriften, zo hield

zij Ortt in 1675 voor, niet worden gecorrigeerd:

Mijne Schriften blijven veel netter, als men die laat, sonder haar te corrigeren. En

de Fauten die ik bega, geven somtijts gelegentheyd, om mijn seggen wijdloopiger

te verklaaren.16

Uit ervaring wist zij dat hetgeen Frederik Franken, een van haar andere tekstbezor-

gers, of ‘een ander goed Verstand’ haar had doen veranderen in haar geschriften, toch

niet zo goed was als zij het zelf eerst had opgeschreven.17

Ook haar verre van foutloze Franse spelling mocht niet worden verbeterd, omdat, zo

beweerde Bourignon, ‘Dieu ne veut qu’on corrige ses fautes lors que les hommes croyent

qu’il en fait aucunes’.18 Zij bleef zelf vasthouden aan wat zij ‘l’ortographe ancienne’

noemde en hekelde de onstandvastigheid van de Fransen die telkens weer spellingswij-

zigingen doorvoerden.19 Poiret, die aanvankelijk wel de fouten in haar teksten wilde cor-

rigeren, nam al snel Bourignons manier van redeneren over. Ook hij meende dat haar

eenvoudige taalgebruik en omgang met de spelling juist als een bewijs van haar authen-

ticiteit gezien konden worden. Daarom stelde hij haar in 1679 voor om ‘La Parole de Dieu’

te drukken en daarbij haar originele manuscript als uitgangspunt te nemen,

et le faire imprimer lettre à lettre avec toutes les fautes d’orthographe, afin que les

Enfans de Dieu [...] voient la simplicité par laquelle Dieu se communique, par cet

echantillon.20
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Poirets voorstel bevestigt nogmaals dat Bourignon zelf bepaalde wat, wanneer en hoe

moest worden uitgegeven. De redactionele bewerking van haar geschriften liet zij

weliswaar over aan mannen uit haar eigen kring, maar die kregen duidelijk te verstaan

dat hun correcties op geen enkele manier inbreuk mochten maken op haar gezag of op

haar aanspraak op een religieuze spreekpositie. Bourignons teksten bleven hierdoor,

in tegenstelling tot die van sommige andere schrijfsters uit de vroegmoderne tijd,

gevrijwaard van wat wel omschreven is als ‘the practice of men changing the authorial

voice of those subordinate to them’.21

Bourignon realiseerde zich overigens wel dat verzorgde tekstuitgaven van haar

werk van het grootste belang waren, ‘tot onderstutting van de Swakheyt der

Menschen, die sich gaarne vermaken in iets dat schoon, wel gemaakt, en cierlijk in

ordre geschikt is’.22 Het was ‘goet’, zo betoogde zij, om hen ‘tot God te trekken, door ’t

middel van een goede, wel voor-gestelde Taal’. Daarom mochten de volgelingen die

belast waren met het persklaar maken van haar manuscripten, leestekens toevoegen of

deze corrigeren. Indien nodig mochten zij ook kapitalen invoeren. Ook moesten zij

erop letten dat haar voornaam in de persklaar te maken manuscripten en op het titel-

blad correct gespeld was, dus met één n in plaats van met twee ennen: ‘Anthoinette’ en

niet, zoals sommige correspondenten meenden, ‘Anthoinnette’.23

Of alle briefpublicaties die ten tijde van Bourignons leven in druk verschenen,

door haarzelf geautoriseerd zijn, is twijfelachtig. Van Hase en Ortt eiste Bourignon wel

dat de door hen bewerkte kopij aan haar werd voorgelegd voordat deze naar de druk-

ker ging.24 Poiret en De Lindt, die in 1678 in Amsterdam gestationeerd werden om

haar geschriften persklaar te maken, lijken daarentegen de vrije hand te hebben gekre-

gen. Dat Bourignon haar twee assistenten geen strobreed in de weg legde, is een indi-

catie dat zij hen vertrouwde. Maar haar eigen ambities zullen ook een belangrijke rol

gespeeld hebben. Zij wist maar al te goed dat de inhaalslag die haar voor ogen stond,

alleen gemaakt kon worden als haar drukrijp gemaakte geschriften zo snel mogelijk

ter perse gebracht werden.25

Aanpassingen met het oog op een nieuw lezerspubliek
Toch verscheen de volledige tekst van Bourignons brieven vrijwel nooit ongecensu-

reerd in druk. Uit de bewaard gebleven kopij van haar briefpublicaties blijkt dat de

namen van de adressaten en van de in de brieven genoemde personen vrij consequent

zijn doorgehaald. Die mochten van Bourignon dus niet gepubliceerd worden. Van der

Linde signaleerde dat al. Hij meende hieruit te moeten concluderen dat Bourignon het

bestaan van de volgelingen die met haar gebroken hadden, letterlijk en figuurlijk had

willen uitwissen.26 In dit opzicht liet hij zich echter te veel leiden door zijn antipathie

jegens Bourignon. Het was namelijk niet uitzonderlijk dat bij een zeventiende-eeuwse

uitgave van brieven namen van personen en mededelingen van persoonlijke aard voor

publicatie verwijderd werden.27 In het voorwoord van een van de postume uitgaven

van Bourignons werken werden deze ingrepen als volgt verantwoord:

De Sterrekens *** die men hier en daar vind tusschen de Materie gevoegt, zijn

gestelt in de plaats van sommige eygen Namen der Persoonen: en de punten ....

beteekent, dat men daar heeft uytgelaaten de Materie, die van Tijdelijke Affairen,

en wegens Huyslijke Saaken handelde, dewelke niet noodig was te weeten.28
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In het voorwoord van een ander werk was daaraan toegevoegd: ‘qu’il n’importoit à

personne de s’avoir [sic!] pour son édification.’29

Als de uitgave van Bourignons persoonlijke correspondentie in de eerste plaats een

stichtelijk doel diende, dan is het begrijpelijk dat allerlei informatie die alleen voor de

kleine kring volgelingen van betekenis was, niet publicabel geacht werd. Veel informa-

tie was ook te gevoelig om aan het lezerspubliek prijs te geven. Vermoedelijk zijn om

die reden, zelfs na Bourignons dood nog, verwijzingen naar haar verblijfplaatsen,

conflicten tussen de leidsvrouwe en haar aanhangers, geldzaken, de bij het drukken

gevolgde strategieën en de problemen rond Noordstrand vrij systematisch uit de kopij

van de postuum uitgegeven werken verwijderd.30

Om de beoogde stichtelijke werking te realiseren én de privacy van de betrokkenen

zoveel mogelijk te beschermen, werden verschillende kunstgrepen toegepast. In de

brieven genoemde namen en verwijzingen naar nog levende personen zijn in zeer veel

gevallen in de gedrukte tekst vervangen door asterisken, initialen, pseudoniemen of de

letters N.N.31 Op die manier werden de brieven ontdaan van alle persoonsgebonden

informatie zonder dat de oorspronkelijke strekking geheel werd aangetast. Deze

bewerkingen verklaren ten dele het relatief weinig private karakter van Bourignons in

druk verschenen brieven, maar waren zoals gezegd voor zeventiende-eeuwse brieven-

uitgaven beslist niet ongewoon.

Om toch aan de lezer kenbaar te maken met wat voor soort personen Bourignon

contact onderhield, werd in de meeste gevallen voorzien in een omschrijving van het

beroep of de maatschappelijke status van de oorspronkelijke adressaat. Nicolas

Lambert bijvoorbeeld is in de briefpublicaties betiteld als ‘een Prelaet der Roomsch-

gesinde’.32 Achter ‘een godvruchtig leeraer’ gaat de Mechelse kanunnik Pierre Noels

schuil.33 Andere adressaten kregen het predikaat ‘een kind Gods’ of werden getypeerd

als personen die ernaar streefden dit te worden.34 Zo is een van hen omschreven als

‘een persoon, die de ware volmaektheid socht, en wenschte uit alle sijne krachten een

kind Gods te wesen’, en een ander als een ‘oprecht vriend, die den koophandel des

werelds wilde verlaten’.35 Weer anderen werden eenvoudigweg betiteld als ‘een vriend’,

‘een trouhertig vriend’, ‘de huysvrouw van den selfde vriend’, ‘een vriend in Vriesland’

of ‘een dochter’.36 Een heel enkele keer is aan de betiteling een korte omschrijving

toegevoegd die preludeert op de inhoud van de brief, bijvoorbeeld: ‘een vriend, die

raed vraegde om syn vrouw te verlaten’.37

Door de brieven aan vrienden en volgelingen te ontdoen van allerlei details die het

persoons-, tijd- en plaatsgebonden karakter verraadden, werden de geadresseerden

zelf zoveel mogelijk uit de tekst geschreven. De oorspronkelijke dagtekening en de in

het manuscript gehanteerde aanhef en ondertekening zijn daarentegen vrijwel altijd

gehandhaafd.38 Aan de vorm werd dus niet getornd. Wat eens een handgeschreven

brief was, bleef ook in gepubliceerde vorm een brief, compleet met datum, aanhef en

ondertekening. Het medium van de brief maakte dat iedere lezer de rol van adressaat

kon aanvaarden en zich persoonlijk aangesproken kon voelen door de afzendster,

Bourignon.

De namen van Bourignons tegenstanders zijn overigens niet uit de kopij verwij-

derd. Zo zijn in het tweede deel van de Franse en Nederlandse editie van Le tombeau de

la fausse theologie (1670) de namen van Jean de Labadie, Anna Maria van Schurman, Jacob

Linnich, Galenus Abrahamsz. en Petrus Serrarius voluit vermeld in de opschriften van
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de aan hen gerichte brieven. Op Serrarius na waren zij toen allen nog in leven. Dat

Bourignon de betreffende personen met naam en toenaam noemde, had ongetwijfeld

te maken met de onverzoenlijk gebleken tegenstellingen die er tussen haar en hen

bestonden. Opvallend is echter dat in deel I van de Franse en Nederlandse editie van Le

tombeau de la fausse theologie (1669) de namen van Heidanus en Comenius niet vermeld

zijn in de briefhoofden van de aan hen geadresseerde brieven. In hun geval volstond

Bourignon met omschrijvingen. Comenius werd betiteld als ‘een groot Godts geleerde’

en Heidanus als ‘een leeraer in de godtheit van de gereformeerde religie’.39 Deze

omschrijvingen werden ook in de herdruk gehandhaafd, ofschoon Poiret Bourignon in

1679 had voorgesteld om hun namen nu zij inmiddels overleden waren, wel te vermel-

den.40

De inhoudelijke bewerking van de aan de druk toevertrouwde brieven beoogde

kortom dat lezers de authenticiteit ervan zouden ervaren, zouden zien hoe Bourignon

zich tot haar concurrenten en critici verhield en tevens diverse identificatiemogelijk-

heden kregen aangereikt. Op die manier kon een persoonlijke band worden gecreëerd

tussen de auteur en het anonieme lezerspubliek. Mogelijk stimuleerde de briefvorm

lezers ook om zelf contact te zoeken met de vrouw die zij al lezend hadden leren

kennen als degene die ‘de ziel’ van velen ‘beminde’.41

Vormgeving en formaten

Typerend voor Bourignons boeken is dat zij geen van alle geïllustreerd zijn. Gelet op

de beeldcultuur waarin zij was opgegroeid, is dat opvallend. Het godsdienstonderricht

in de Zuidelijke Nederlanden was sterk visueel georiënteerd. Zo maakten de jezuïeten

voor het catechismusonderricht voor kinderen en ongeletterden gebruik van prenten-

series.42 Bourignon lijkt deze pedagogie welbewust te hebben verworpen ten gunste

van een meer gestructureerde zingeving volgens de logica van de religieuze schriftcul-

tuur.

De leesbaarheid van Bourignons in druk uitgegeven brieven werd zoveel mogelijk

bevorderd door gebruik te maken van tekststructurerende middelen. Die blijken even-

zeer als zinsopbouw en stijl een rol te spelen bij het sturen en reguleren van het lezen

en zijn daarmee dus ook bepalend voor de manier waarop een tekst betekenis over-

draagt.43 Voor in de briefpublicaties werd een inhoudsopgave opgenomen. Aanvanke-

lijk werden hierin korte samenvattingen van iedere brief gegeven.44 Alle brieven

werden voor iedere uitgave genummerd. Aan elke brief werd een briefhoofd toege-

voegd waarin de adressaat getypeerd werd. Later werd hierin ook de samenvatting van

de inhoud opgenomen. Door deze introductie te cursiveren, is dit tekstgedeelte in de

druk losgemaakt van de hoofdtekst. De inhoudelijke opbouw van deze inleiding weer-

spiegelt in grote lijnen een via nummering van tekstgedeelten aangebrachte ordening

in de brief zelf. Waarschijnlijk volgden Bourignon en haar volgelingen hierin bestaan-

de conventies. De gekozen vormgeving droeg bij aan de presentatie van de inhoud,

doordat de lezer zo in de gelegenheid werd gesteld een bepaalde brief of fragmenten

daaruit direct tot zich te nemen.

Uit de manuscripten die De Lindt en Poiret persklaar gemaakt hebben, blijkt dat zij

ook de zorg voor de typografische vormgeving, of althans voor elementen daarvan, op
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zich namen. Ten behoeve van het tekstbegrip brachten zij in de kopij allerlei instructies

aan voor een functionele typografie.45 Passages die gecursiveerd of in kapitaal gezet

moesten worden, werden gemarkeerd of onderstreept, nieuwe alinea’s werden met een

dubbele streep aangegeven en op allerlei plaatsen in de tekst zijn zetinstructies te vinden

als ‘Alle Deese cleen titeltje moeten met cursiv gedrukt worden’, ‘J.C. Nota, int vervolg so

oft als comt die twee letters J.C. moet men altoos setten Jesus Christ. believt dat aan de

andere setter ook seggen’.46 Waar nodig plaatsten zij diakritische tekens, zonder dat zij

hierin echter altijd even consequent te werk gingen.47 Voor de briefpublicaties was tot

dan toe afgezien van marginalia en noten, maar in de polemische geschriften konden

deze niet ontbreken. Toch reageerde Bourignon positief toen De Lindt haar in 1678 voor-

stelde om voortaan in al haar geschriften in de marge referenties naar de betreffende pas-

sages uit de Schrift op te nemen.48

Op de titelpagina’s werd in de regel het lelievignet afgedrukt waaraan Bourignons

uitgaven te herkennen waren. Zij gaf Ortt in 1675 zelf opdracht om voor een door hem

te verzorgen uitgave van haar werk de ‘Leliebloem’ te gebruiken en deze rondom te

voorzien van de standaardtekst over Rijsel, haar geboorteplaats. Tevens legde

Bourignon hem uit hoe de titel moest worden opgemaakt: ‘in een goede order van

regels en letters, ‘soo kleyne als groote, volgens het gemeene gebruyk van den Druk’.49

Poiret en De Lindt maakten in hun ontwerpen van het titelblad ook altijd een tekening

van het lelievignet. In deze ontwerpen gaven zij aan hoe de titelbeschrijving moest

worden vormgegeven en welke plaats en jaar van uitgave in het impressum vermeld
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moesten worden. Meestal noteerden zij ook de naam en het adres van de uitgever(s).50

Uit deze bewaard gebleven ontwerpen spreekt een duidelijk streven naar uniformiteit

en herkenbaarheid. Tegenwoordig zouden we in dit verband spreken van de keuze

voor een ‘huisstijl’.

Over het geheel genomen bleef de vormgeving van Bourignons teksten vrij

eenvoudig, al is in sommige uitgaven het drukwerk verfraaid met sierlijke fleurons en

fijngesneden ornamenten. Door zoveel mogelijk voor één bepaald lettertype te opteren

werd eveneens een bepaalde mate van uniformiteit nagestreefd.51 Conform de toen

vigerende conventies werden de vanaf 1669 uitgebrachte Franse, Nederlandse en

Latijnse edities in romein gezet en de Duitstalige werken in fractuur.52 Dit betekende

dat de Nederlandse uitgaven in de Republiek der Verenigde Nederlanden bestemd

waren voor een lezerspubliek dat over een meer ontwikkelde geletterdheid beschikte.

Wie hier lager onderwijs had genoten, had alleen in de gotische letter leren lezen met

behulp van de zogenaamde A.B.C.-boeken. Als gevolg daarvan correspondeerde in

Nederland tot in de negentiende eeuw de typografische tweedeling van in een gotische

letter en in romein gezette teksten met een tweedeling in een elementair geletterd en

een meer ontwikkeld lezerspubliek.53

Bij de keuze voor de maat van het lettercorps waaruit een bepaald werk gezet werd,

speelden verschillende factoren een rol. Als de opmaak van een pagina of de beschik-

baarheid van het aantal katernen dat vereiste, werd de corpsmaat van de letter aange-

past. Ook werd bij de keuze van de broodletter rekening gehouden met het formaat

van de boeken en het effect op de omvang en daarmee op de kostprijs. Zo liet

Bourignon in 1675 aan Hase weten:

pour la pris de l’impression, il faut bien distinguer, en quel lettre on l’imprime,

car la lettre augustine que mescrivez, contient bien la tierce partie moins de

matiere, dans une feuille, que la mediane romaine, avec laquelle nos autres livres,

sont imprimes.54

Daarom adviseerde zij hem om voor de uitgave in kwarto van Probier-Stein de augustijn

te nemen. Dat scheelde niet alleen in de kosten van het papier, maar betekende ook dat

er minder geld aan de zetter betaald hoefde te worden. De broodletter mocht echter

ook weer niet te klein zijn, want dan zou de tekst onleesbaar worden. Daarom keurde

Bourignon in december 1678 een haar toegestuurd drukvoorbeeld met de dessendiaan

af en adviseerde zij de grotere mediaan.55 Poiret stelde in juli 1679 voor om voor de

Duitse uitgaven toch de dessendiaan te gebruiken, omdat deze in het gotische schrift

even groot was als de mediaan in het romeinse schrift. Dat zou geld en papier uitspa-

ren en tevens de omvang en draagbaarheid van het boek ten goede komen.56

Vrijwel al Bourignons uitgaven werden uitgevoerd in het handzame octavofor-

maat.57 Dit maakte het boek voor de lezer tot een gemakkelijk te vervoeren object en

hield het tevens betaalbaar. Voor Bourignon was vooral dat laatste een belangrijke over-

weging, anders zouden haar boeken nooit hun weg kunnen vinden naar het lezerspu-

bliek dat haar voor ogen stond. In het nawoord van Derniere misericorde stelt zij zelf

nadrukkelijk dat zij met haar uitgaven in klein formaat juist het ‘gewone volk’ hoopte te

bereiken:
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mais j’ay taché de traiter de ces choses en divers temps dans mes autres ouvrages

de petite volume, afin qu’un chacun en puisse estre éclairé ce que ne seroient les

pauvres, qui n’ont de l’argent pour acheter de si grandes volumes, qui sont plus

propres aux riches étudiants qu’au commun peuple, à qui néanmoins j’ay plus de

portement de satisfaire qu’aus sçavans de ce monde, qui cherchent plus la curiosi-

té en la lecture des choses mystiques, que l’edification de leurs ames; & cherchent

plus à decouvrir quelque termes mal-poli, ou quelque chose à disputer, que de

trouver la vraye verité & la connoissance d’eux mêmes.58

De aandacht die Bourignon en haar volgelingen aan de keuze van het lettercorps, de uit-

voering en structurering van de tekst besteedden, getuigt van een grote betrokkenheid.

Bij de uitvoering van Bourignons boeken werd ontegenzeggelijk rekening gehouden

met leesgemak, zij het dat illustraties in de tekst ontbraken. Of ook andere representan-

ten van het zeventiende-eeuwse spiritualistische milieu zoveel oog voor de vormgeving

van hun boeken hebben gehad, is niet bekend. De kring rond De Labadie en die rond

Rothe hebben geen sporen nagelaten die ons hierover zouden kunnen informeren.

Vertalingen

Bourignon kon zelf alleen in het Frans schrijven. Dat was haar ‘moederlijke taal’, die,

zo schreef zij in 1671 aan Robert Boyle, in haar ‘natuurlijk lant’ gebruikt werd.59 Om de

toegankelijkheid van haar geschriften te vergroten, liet zij min of meer gelijktijdig

met de Franse edities Nederlandse vertalingen van haar werk uitbrengen. Al in

september 1670 berichtte Bourignon aan een vriendin in Gent dat haar boeken zowel

in het Frans als in het Nederlands waren verschenen en dat Hoogduitse vertalingen op

stapel stonden. Bovendien werd haar werk, zo had zij van een lezer uit Engeland

gehoord, in het Engels vertaald.60 De uitgave van de eerste Engelse editie zou echter

nog geruime tijd op zich laten wachten. In 1676 verscheen wel de eerste Latijnse verta-

ling. Het ging om ‘La pierre de touche’. Datzelfde werk overwoog Bourignon ook in

het Deens te laten vertalen toen zij van Swammerdam en Van de Velde hoorde dat een

student in Kopenhagen in haar werk geïnteresseerd was.61

Voor de vertalingen deed Bourignon zoveel mogelijk een beroep op haar eigen

volgelingen. Alleen wanneer er in eigen kring geen vertaler voorhanden was, besteed-

de zij de werkzaamheden uit aan derden.62 De vertalingen betroffen niet alleen

complete werken maar ook losse brieven. Indien het om een verhandeling ging of om

een reeds gepubliceerde briefpublicatie, werd de vertaling meestal door één persoon

gemaakt.63 Voor de Nederlandstalige brievenuitgaven kan de vertaling meestal niet

aan één vertaler worden toegeschreven, omdat de kopij meer dan eens bestond uit een

verzameling afschriften van brieven die al eerder door verschillende volgelingen

vertaald waren.64 Hier was veeleer sprake van coproducties.

Al in 1668 maakte De Cort een begin met de Nederlandse vertalingen. Na zijn

vertrek naar Noordstrand namen anderen, al dan niet op instigatie van Bourignon, de

vertaalwerkzaamheden op zich. Zij verzorgden weldra niet alleen Nederlandse maar

ook Duitse en Latijnse vertalingen van haar brieven en traktaten. Bourignon profiteer-

de onder andere van de diensten van De Lindt, Franken, Van de Velde, Tiellens, Johan

‘ik moet spreken’

262



Hase, Ortt en Swammerdam.65 Al deze volgelingen moeten Bourignons moedertaal, in

ieder geval passief, beheerst hebben. De voormalige kooplieden onder hen zullen het

Frans, dat met het Italiaans de voertaal in de internationale handel was, op de zogehe-

ten Franse school geleerd hebben. Sommigen van hen hadden misschien wel een

‘stage’ of leerperiode in Frankrijk doorlopen.66 Swammerdam, die in Leiden genees-

kunde had gestudeerd, maakte na zijn afstuderen een studiereis naar Frankrijk.67 Ortt

had samen met een Franse vriend voor zijn huwelijk in 1672 een aantal reizen door

Europa gemaakt.68 Zijn schrijfvaardigheid in het Frans werd door Bourignon zelfs

geroemd.69 Vanaf 1676 deed Bourignon ook een beroep op de in Amsterdam

woonachtige med.dr. Justus Schrader, die zowel het Latijn als het Duits voortreffelijk

beheerste. In datzelfde jaar sloot Poiret zich bij Bourignons gezelschap aan. Hij was in

ten minste vier talen goed onderlegd. Toch zou Bourignon pas in 1678 van zijn dien-

sten gebruik gaan maken.70

Bourignon droeg haar volgelingen op haar Franse teksten zo te vertalen dat de ver-

talingen overeenkwamen met haar ‘gevoelens’ en intenties. Zij was zich ervan bewust dat

dit niet eenvoudig was. Het Frans was naar haar gevoel zo subtiel dat één letter soms de

betekenis van een hele zin kon veranderen. Daarom zag zij er in het begin op toe dat haar

assistenten in haar aanwezigheid de Nederlandse vertalingen vergeleken met het Fran-

se origineel. Eventuele fouten kon zij dan nog corrigeren.71Later, toen Hase en Ortt zich

toelegden op het vertalen van haar werk, stuurde zij hun haar originele geschriften,

omdat ‘die Kladden meer door-dringende Werking’ zouden hebben dan ‘eenige alder-

netste Naschrijvingen’, zo meende zij. Ortt, die zelf het Frans goed beheerste, meende

niettemin dat de vertalingen afbreuk deden aan het origineel. Hij had een duidelijke

voorkeur voor de Franse originelen van Bourignons brieven en geschriften.72

Bourignon kon onmogelijk alle vertalingen van haar geschriften autoriseren. Daar-

voor ontbrak het haar ten enenmale aan de vereiste talenkennis. Zij moest in dit opzicht

vertrouwen op de taalvaardigheid en nauwgezetheid van haar vertalers.73 Die voelden

zich aanvankelijk niet bekwaam genoeg om haar rijmdichten in het Nederlands te ver-

talen. Zo noteerde De Lindt in de marge van een van de persklaar gemaakte manuscrip-

ten:

Dit volgende uit de franse Rijme overgeset zijnde, is in dese Tael alleen in prose

gesteld, om dat den Translateerder geen poët was, en aldus de kracht der sake en

meening des Autheurs alsoo wel kan uitgedrukt worden.74

Hoe getrouw Bourignons vertalers haar geschriften hebben overgezet, is een vraag die

echter nog nooit aan de orde is gesteld. Toch is deze met het oog op de verschillende

lezerspublieken die Bourignon wilde aanspreken, wel van belang. In dit licht bezien is

een vergelijkend onderzoek naar de inhoud van de Franse, Nederlandse, Duitse en

Latijnse edities van Bourignons werken beslist gewenst.75

Franse en Nederlandse edities
In 1669 verschenen gelijktijdig met de eerste Franse uitgaven ook Nederlandse edities

van dezelfde werken. Van meet af aan moet Bourignon dus ook een publiek hebben

willen bereiken dat bij voorkeur of uitsluitend Nederlandstalige boeken las. Opmerke-

lijk is ook dat er uitsluitend in het Nederlands zelfstandige uitgaven verschenen zijn
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van haar brief aan Heidanus en van de brief waarmee zij in 1668 afscheid nam van

Serrarius. Dit laatste geschrift, dat onder de titel Op twaelf lasteringen in druk verscheen,

was naar alle waarschijnlijkheid bedoeld voor een specifiek dopers lezerspubliek dat

Bourignon wilde informeren over haar dispuut met Serrarius.76

Ook nadat Bourignon in 1671 de Republiek der Verenigde Nederlanden verwisseld

had voor Sleeswijk-Holstein, bleef zij erop toezien dat er Nederlandse vertalingen van

haar werken verschenen. Tot aan haar dood in 1680 zette Bourignon dit beleid voort.

Van vrijwel alle Franse uitgaven van haar werken zouden uiteindelijk Nederlandse

edities verschijnen. In een aantal gevallen ging, zo blijkt uit de onderstaande tabel, de

Nederlandse uitgave zelfs aan de Franse vooraf.77

Tabel 8.1 Overzicht van de Nederlandse uitgaven die vóór de Franse edities in druk verschenen

Nederlands Frans

Graf II 1669 1670

Licht in de duisternisse III 1670 1671

Advertissement 1672 1682

Licht des weerelds I 1671 1679

Byvoegsel 1679 1682

Getuigenis der Waarheit78 1680 1682

Slechts in één geval is begrijpelijk waarom de Nederlandse editie voor de Franse uitga-

ve verscheen. Dat betreft Bourignons traktaat tegen de quakers uit 1672, waarmee zij

reageerde op het pamflet dat Benjamin Furly in 1671 tegen haar had uitgebracht. Zij

wilde zijn aanval beantwoorden in de taal waarvan hij zich bediend had, en dat was het

Nederlands. Waarom daarnaast nog een aantal andere titels eerst in het Nederlands

verscheen alvorens in het Frans te worden gepubliceerd, is echter niet duidelijk. Prak-

tische redenen zullen hierbij wel een rol gespeeld hebben.

Tot de volgelingen die Bourignons werken in het Nederlands vertaalden, behoorden

Swammerdam, De Lindt en Franken. Laatstgenoemde maakte onder andere een Neder-

landse vertaling van het eerste deel van La solide vertu, die later door Swammerdam gecor-

rigeerd werd.79 Het tweede deel werd door De Lindt vertaald.80 Swammerdam vertaalde

al in 1674 ‘La Parole de Dieu’, Bourignons eerste autobiografische geschrift, in het Neder-

lands.81 Het werk zou echter pas na haar dood in druk verschijnen.

Duitse edities
De al in 1670 aangekondigde Hoogduitse edities zouden voorlopig op zich laten wach-

ten. Bourignon beheerste zelf het Duits niet. Zij was hierdoor niet in staat om te zien

of de vertalingen recht deden aan haar intenties en dus schoof zij de publicatie van het

door Christian Hoburg vertaalde La lumiere nee en tenebres I op de lange baan.82 Hoburg,

die zelf een reeks mystieke en spiritualistische werken op zijn naam had staan, moet

zijn vertaling al in 1669 of 1670 hebben voltooid. In die tijd verkeerde hij in
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Bourignons gezelschap te Amsterdam.83 Het werk zou uiteindelijk pas in 1679 in druk

verschijnen (zie tabel 8.2). Hoburg had aangeboden al Bourignons werken in het Duits

te vertalen. Bourignon bedankte hiervoor, omdat zij voorlopig de voorkeur gaf aan de

uitgave van haar Franstalige werken. Toch liet zij vanaf 1671 verschillende werken van

haar hand door Jacob Taube en Johan Hase in het Duits vertalen.84

In 1673 verscheen Bourignons eerste Duitstalige werk, Gezeugnis der Waarheit. Daarna

werd een begin gemaakt met het drukken van de Duitse vertaling van ‘La solide vertu’ I.

Maar voordat dit werk in zijn geheel gedrukt was, viel Kirchmann Bourignons huisdruk-

kerij binnen. Na de inbeslagneming van haar drukpers en de reeds gedrukte bladen van

Wahren Krafft-Tugend I voelde Bourignon er niet veel meer voor om Duitstalige edities van

haar werk uit te brengen. Hase, die had aangeboden ‘La Parole de Dieu’ in het Duits te ver-

talen, kreeg in januari 1675 van haar te horen: ‘daar zijn seer weynig Hoogduytsen, die

kennis van mijn Schriften hebben, en het meerendeel van die Hoogduytsers verstaan het

Neerlands wel’.85Toch publiceerde Bourignon in 1676 opnieuw een Duitstalig geschrift,

Probier-Stein.86 Hiermee diende zij de lutherse predikanten Burchardus en Ouw in hun

eigen taal van repliek, zoals zij eerder met Gezeugnis der Waarheit de aanval van de gerefor-

meerde ziekentrooster Berckendall beantwoord had.87 Ofschoon de beide Duitse

geschriften in een polemische context waren ontstaan en een zeer specifiek doel dienden,

verschenen zij een paar jaar later ook in het Frans en in het Nederlands (zie tabel 8.2). Ken-

nelijk achtte Bourignon het toen toch nog de moeite waard om voor een ander lezerspu-

bliek vertalingen van Gezeugnis der Waarheit en Probier-Stein uit te brengen.

Tabel 8.2 Jaar van uitgave van de Duitse edities (1673-1681) in relatie tot de Franse en Neder-

landse edities van dezelfde werken

Duits Frans Nederlands

Gezeugnis der Waarheit 1673 1682 1679/1680

Probier-Stein 1676 1679 1679

Liecht in der Finsternüss I 1679 1669 1669

Liecht in der Finsternüss II 1679 1669 1669

Wahren Krafft-tugend I 1679 1676 1677

Wahren Krafft-tugend II 1679 1678 1679

Liecht der Welt I 1681 1679 1671

Liecht der Welt II 1681 1679 1679

Liecht der Welt III 1681 1681 1681

Uiteindelijk besloot Bourignon toch ook een aantal praktisch-religieuze geschriften

van haar hand in een Duitse vertaling uit te brengen. Het is zeer goed mogelijk dat

Poiret, die zich in 1676 bij haar gezelschap aansloot, hierop aangedrongen had. Poiret

was namelijk zeer goed bevriend met een aantal vertegenwoordigers van de lutherse

piëtisten rond Johann Jakob Schütz in Frankfurt am Main en wist dat er in deze kring

belangstelling bestond voor haar werk.88
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In 1679 verschenen de Duitse edities van La solide vertu I en II. Het eerste deel was al

in 1673 door Johan Hase vertaald.89 Pieter Meijer vertaalde het tweede deel en ontving

hiervoor 12 à 15 stuivers per gedrukt blad.90 Vrijwel gelijktijdig met de beide delen van

Wunderwehrtes Tractat von der Wahren Krafft-tugend rolden Das Liecht scheinend in der Finster-

nüss I en II van de drukpers. Opvallend is dat op het titelblad van het eerste deel de

naam van de vertaler vermeld is: Christian Hoburg. Het tweede deel werd door Hase

vertaald, maar daarvan is op de titelpagina geen melding gemaakt.91

De Duitse vertalingen kwamen niet, zoals Van der Does veronderstelde, uitsluitend

binnen Bourignons kring tot stand.92 Ook lutherse piëtisten uit de groep rond Schütz,

met wie Poiret contact bleef houden, hadden hierin een aandeel.93 Een van hen was

Johanna Eleonora von und zu Merlau, die later onder de naam van haar echtgenoot

Petersen diverse geschriften zou publiceren waarin zij het chiliasme en de zogenaamde

alverzoeningsleer propageerde.94 Von Merlau vertaalde in 1679 het eerste deel van La

lumiere du monde in het Duits. Zij las de geschriften van Bourignon in het Nederlands.95

Dit betekent dat zij haar vertaling baseerde op de Nederlandse editie die in 1671 onder de

titel Licht des weerelds te Amsterdam verschenen was. Von Merlau gaf Poiret te kennen dat

zij ook bereid was om het tweede deel te vertalen als Licht des weerelds II eenmaal in druk

zou zijn verschenen.96 De uitgave van Das Liecht der Welt liet echter nog geruime tijd op

zich wachten. Pas in 1681 verscheen bij Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz. de driedelige

Duitse editie van Lumiere du monde.

Latijnse edities
In 1676 zag de eerste Latijnse editie van een van Bourignons werken het licht. Het

betreffende geschrift, dat onder de titel Lapis lydius, gepubliceerd werd, verscheen in

hetzelfde jaar als de Duitse editie van ‘La pierre de touche’. Pas in 1679 zouden hiervan

de Franse en de Nederlandse edities in druk verschijnen. De vertaler was niet, zoals tot

nu toe is aangenomen, Pierre Poiret maar Justus Schrader.97 Bourignon had hem de

door Hase gemaakte Duitse vertaling van ‘La pierre de touche’ laten corrigeren.98 Dit

doet vermoeden dat Schrader degene was geweest die Bourignon in 1675 had voorge-

steld om een samenvatting van dit geschrift in het Latijn te vertalen.99 Bourignon voel-

de echter niets voor de publicatie van een verkorte versie, want, zo schreef zij: ‘les extra-

icts perdent tous-jours quelque chose, et changent quelque fois, le vray sens de l’au-

theur’.100 Om recht te doen aan de oorspronkelijke betekenis kon ‘La pierre de touche’

daarom beter integraal in het Latijn worden vertaald. Na Lapis lydius volgden nog twee

Latijnse uitgaven. In 1678 verscheen Vera Virtute (24 brieven aan een jongeman) en in

1680 zag Renovatio spiritus evangelici (traktaat in de vorm van een brief) het licht. Ook van

deze geschriften was Schrader de vertaler.101 Uit het overzicht in tabel 8.3 blijkt dat deze

twee Latijnse edities kort na de Franse en de Nederlandse uitgaven van de betreffende

werken in druk verschenen.

Dat Bourignon Latijnse vertalingen van haar werken heeft willen uitbrengen, is

opmerkelijk. Zij was immers zeer sceptisch over de ijver van de ‘sçavants’ om Jezus

Christus te willen navolgen.102 Tegelijkertijd zette zij zich als de door God gezonden

illitterata sterk af tegen alles wat naar academische geleerdheid zweemde. Bovendien

begon het Frans tegen het einde van de zeventiende eeuw het Latijn als internationa-

le taal te verdringen; een ontwikkeling waarvan Bourignon zich terdege bewust was.

In een van haar brieven noteerde zij: ‘la langue francoise, laquelle est maintenant usee,
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presque par toute la christienté’.103 Voor een internationale verspreiding van haar

boodschap was het Latijn dus niet strikt noodzakelijk. Het Latijn was natuurlijk wel

een statustaal, maar of haar daaraan zoveel gelegen was, is de vraag. Veeleer lijkt het

erop dat Bourignon zich met haar Latijnse vertalingen welbewust in het veld van de

academische theologische discussies heeft willen positioneren. Juist daar bleef het

Latijn vooralsnog domineren. Het doel heiligde hier dus de middelen.104 Wat

Bourignon de academische lezer presenteerde, was een representatieve keuze uit haar

oeuvre: een polemisch traktaat waarin zij de strijd aanbond met de lutherse predikan-

ten in Sleeswijk-Holstein (Lapis lydius), een stichtende briefpublicatie over de ware

deugd (Vera virtute) en een verhandeling waarin zij haar eschatologische verwachtingen

uitwerkte (Renovatio). Als zij zou kunnen bewerkstelligen dat uitgerekend de geleerde

elite voor haar anti-intellectualistische boodschap zou zwichten, dan zou zij immers

ten volle haar gelijk krijgen.

Kortom, door in verschillende landstalen én in de klassieke geleerdentaal te publi-

ceren doorbrak Bourignon de geografische en intellectuele begrenzingen die het

geschrevene aan de omvang van haar lezerspubliek zou kunnen opleggen. Op deze

wijze konden in principe voortdurend nieuwe groepen lezers worden gegenereerd.

Concurrenten als Rothe, De Labadie en de diverse quakerleiders bleef Bourignon in dit

opzicht voor. Weliswaar opteerden ook zij voor uitgaven in verschillende talen, maar

op veel beperktere schaal. De Labadie was beduidend selectiever in wat hij in vertaalde

vorm uitbracht, terwijl van Rothe slechts één werk in meer dan één taal verscheen.105

Bourignon overwoog zelfs de drukkosten van Engelstalige edities voor haar rekening

te nemen, toen daar rond 1678 opnieuw belangstelling voor vertalingen van haar werk

bleek te bestaan en twee in Londen wonende lijfartsen van de Engelse koning haar te

kennen gaven dat zij al haar geschriften in het Engels wilden vertalen.106 Om onbe-

kende redenen kwam het toen echter niet zover. Pas tegen het einde van de zeventien-

de eeuw, dus ruim na haar dood, zouden de eerste Engelstalige uitgaven van haar

geschriften in druk verschijnen.107

Titelpagina’s

Voor het onderzoek naar de geïntendeerde lezer van een bepaald boek is de titelpagina

een belangrijke bron van informatie. Al vanaf het einde van de vijftiende eeuw werd

deze pagina van het boek gebruikt om te informeren en te werven.108 Zowel de titel als
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Tabel 8.3 Jaar van uitgave van de Latijnse edities in relatie tot de Franse, Nederlandse en Duit-

se edities van dezelfde werken

Latijn Frans Nederlands Duits

Lapis lydius 1676 1679 1679 1676

Vera virtute I 1678 1676 1677 1679

Renovatio 1680 1679 1679 1681
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Het eerste deel van La lumiere nee en tenebres en Het licht schijnende in de duisternissen is volgens de
impressa zowel in Antwerpen als in Amsterdam uitgegeven. Het gaat hier om variant-verschijningen binnen
dezelfde druk. In deze handelwijze ligt een duidelijke aanwijzing besloten dat Antoinette Bourignon zich met
haar werk aanvankelijk tot geografisch en daarmee ook kerkelijk onderscheiden lezersgroepen wilde richten 
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het impressum, waarin meestal de naam van de uitgever annex boekverkoper en de

plaats en het jaar van uitgave zijn vermeld, kunnen aanwijzingen bevatten over de

geïntendeerde lezer.

Wat onthullen de titelpagina’s van Bourignons uitgaven over het lezerspubliek dat

zij met haar geschriften hoopte te bereiken? Laten we beginnen met de impressa van

de boeken die in 1669 en 1670 verschenen en in eigen beheer werden uitgegeven. In de

impressa van deze uitgaven ligt een duidelijke aanwijzing besloten dat Bourignon

zich met haar werk aanvankelijk tot geografisch en daarmee ook kerkelijk onderschei-

den lezersgroepen wilde richten.109 Een deel van de oplage van zowel de Neder-

landstalige als de Franstalige edities was volgens het impressum in ‘Amsterdam’ uitge-

geven en een ander deel van dezelfde oplage in ‘Antwerpen’. De Nederlandstalige

‘Antwerpse’ edities kunnen bedoeld zijn geweest voor katholieke lezersgroepen in de

Republiek der Verenigde Nederlanden. Uitgevers in de Noordelijke Nederlanden

maakten soms gebruik van Antwerpen, Leuven of een andere stad in de Zuidelijke

Nederlanden als zogenaamde plaats van uitgave om de betreffende boeken te voorzien

van een bewust verkozen katholieke uitvoering.110 Aannemelijker is echter dat de

Antwerpse ‘uitgaven’ van Bourignon bedoeld waren voor een lezerspubliek in de

Zuidelijke Nederlanden, dat zodoende in twee talen bediend werd.111 Omdat omwille

van de bescherming van de katholieke leer de import van boeken uit de Republiek der

Verenigde Nederlanden in de Zuidelijke Nederlanden verboden was, moest worden

verhuld dat deze werken in Amsterdam gedrukt waren.112

Brieven die Bourignon in 1669 met De Cort wisselde, bevestigen dat zij met haar

eerste uitgaven op lezers in Brabant en Henegouwen mikte. Juist ten overstaan van

deze lezers wilde zij zich van alle blaam zuiveren die haar, en ook De Cort, sedert het

vertrek uit Mechelen ten deel gevallen was.113 De Cort overwoog zelfs goedkeuring en

privilege aan te vragen voor de in La lumiere nee en tenebres te publiceren brieven van

Bourignon tezamen met haar uitleg van Matteüs 24.114 Bourignon, die zich willens en

wetens aan de greep van de rooms-katholieke kerk had ontworsteld, weigerde haar

geschriften echter te laten approberen. Zij vond dat ‘de schriften ingegeven zijnde door

den H. Geest, niet moeten naagespeurt worden door de menschen; sy approberen

genoeg haer selfs’.115

Na het overlijden van De Cort richtte Bourignon haar vizier uitsluitend nog op het

noorden en nam zij ook geestelijk steeds meer afstand van het rooms-katholieke

zuiden. Dat lijkt consequenties te hebben gehad voor het beoogde lezerspubliek. In de

uitgaven na 1671 ontbreekt iedere concrete aanwijzing dat deze ook voor een publiek

in de Zuidelijke Nederlanden bestemd waren. Onder de op het titelblad of elders in het

werk genoemde namen en adressen van boekhandelaren bij wie het betreffende boek

te koop was, treffen we alleen boekverkopers in Amsterdam, Sleeswijk of Hamburg

aan. Antwerpen wordt niet langer als plaats van uitgave vermeld en van valse adressen

ontbreekt ieder spoor.

De titels van Bourignons geschriften werpen eveneens licht op het lezerspubliek

dat haar voor ogen stond. De meeste titelbeschrijvingen verraden direct het praktisch-

religieuze karakter van de boeken en scheppen daarmee bepaalde lezersverwachtin-

gen. In een aantal hoofdtitels klinken bijbelse parafrases door, die met de Schrift

vertrouwde zeventiende-eeuwse lezers moeiteloos moeten hebben opgepikt: La lumiere

nee en tenebres [Joh 1,5], Le tombeau de la fausse theologie, La lumiere du monde [Mt 5,14; Joh
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12,46], La pierre de touche, Le temoignage de verité, Le nouveau ciel et la nouvelle terre [Apk 21,1].

Bij nadere intertekstuele beschouwing zijn sommige van deze titels minder exclusief

dan zij op het eerste gezicht lijken te zijn. La lumiere nee en tenebres, La pierre de touche en

Le nouveau ciel et la nouvelle terre zijn titels die vrijwel identiek zijn aan die van de werken

van andere zestiende- en zeventiende-eeuwse mystieke spiritualisten en profeten als

Jan Amos Comenius, William Ames, Jan Rothe en Friedrich Breckling.116 Bij zeventien-

de-eeuwse lezers kunnen die titelgelijkenissen op voorhand specifieke associaties en

verwachtingen hebben opgeroepen.

De thematiek die Bourignons boeken krachtens hun wijdlopige ondertitels beloof-

den te behandelen, is doortrokken van het ideaal van een ethische en devotionele refor-

matie. In dat opzicht vertonen haar geschriften op het eerste gezicht ook een inhoude-

lijke overeenkomst met Nederlandstalige stichtelijke werken van een mystieke en

piëtistische signatuur uit doperse hoek.117 De ondertitels van Bourignons werken refe-

reren echter tevens aan het streven naar het overbruggen van de kloof tussen de

verschillende confessies. Zij appelleren aan een algemene zorg om het persoonlijk

zielenheil en aan het verlangen om de weg van de innerlijke spiritualiteit te willen

gaan. In dat opzicht doen zij volledig recht aan Bourignons doelstellingen:

De gene, die dese Lichten lesen met een oprecht oogmerk, en sonder voor-in-

neming des geests, sullen bequame voldoeningen hebben van de waerheden die sy

behelsen; door d’overtuiging harer Conscientie. En de gene, die dese inwendige

gesteltenis niet hebben, moeten de selve niet lesen; dewijl aen haer dit licht niet

gesonden is; het komt niet aen den dag, dan voor de kinderen Godts, en die

begeerig zijn hem te behagen.118

Uit de op het titelblad opgeslagen informatie en uit de keuze voor de romeinse letter

kunnen we voorlopig concluderen dat Bourignon doelbewust geoefende lezers uit

verschillende geloofsgroepen heeft willen aanspreken. Naarmate er meer boeken van

haar hand verschenen en steeds meer lezers contact met haar zochten, moet zij als

auteur ook duidelijker zicht hebben gekregen op de verwachtingspatronen van haar

lezerspubliek.119 Hoe haar boeken daarop probeerden in te spelen, laat zich aflezen uit

de voorwoorden, waarin de lezer direct werd aangesproken.

Voorwoorden

In alle werken van Bourignon is een voorwoord opgenomen waarin de lezers wordt

uitgelegd wat de reden van uitgave is en voor wie er wat te vinden is in het betreffende

boek.120 Uit deze voorwoorden kan het een en ander worden afgeleid over de geestelij-

ke ligging van het beoogde lezerspubliek. Ik zal dat illustreren aan de hand van twee

meerdelige, Nederlandstalige, briefpublicaties van Bourignons hand: Het licht schijnen-

de in de duisternissen (1669-1672) en Het graf der valsche theologie (1669-1672).

Het in 1669 uitgegeven deel één van Het licht schijnende in de duisternissen was Bourig-

nons eerste Nederlandstalige compilatie van brieven die in druk verscheen. Het voor-

woord is ondertekend door Christiaan de Cort en volgt in de Amsterdamse editie op de

opdracht aan de schepenen van deze stad. Opvallend is dat De Cort hier iedere verwij-
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zing naar zijn geestelijke stand achterwege liet en zich dus niet als priester profileer-

de. In plaats daarvan presenteerde hij zich als ‘broeder van de lezer’ en hij onderte-

kende als ‘Directeur des Eilands van Noordstrand in ’t Hertogdom Holstein’. Bourig-

nons afkomst en confessie liet hij zorgvuldig in het midden. De Cort introduceert

haar bij de lezer als ‘een Maget’ die ‘uit een vremd land binnen Amsterdam gesonden’

is en die

bestiert word door sijnen Heiligen Geest, en geduurige invloeden ontfangt van

sijne Goddelijke lichten, niet alleen tot bestiering hares levens, of volmaektheit

harer ziel in ’t bysonder; maer ook om te verlichten alle de gene die met ootmoe-

digheit des herten hare schriften aendachtig sullen lesen [...] Sy besit den

waerachtigen sin der Heilige Schriften sonder die gelesen te hebben.121

Hij prijst haar geschriften aan, waarin zij ‘ons soo vaste waerheden’ verklaart, ‘dat alle

de menschen des werelds stom en verbaest moeten zijn in die te verstaen’.122 Deze door

God verlichte geest spreekt zo helder dat iedereen het kan begrijpen, aldus De Cort:

De geleerde en d’onwetende konnen daer door verlicht zijn, indien sy de moeite

nemen van sonder voor-oirdeel te lesen wat dese persoon schrijft.123

Specifiekere verwijzingen naar beoogde lezersgroepen ontbreken. De Cort maakte

echter wel duidelijk dat Bourignon in deze verwarrende tijden waarin het christen-

dom zo verdeeld was, vooral de lezer die God zocht en niet wist tot wie hij zich moest

richten, iets te bieden had.

Het vervolg van Het licht schijnende in de duisternissen verscheen in hetzelfde jaar

waarin het eerste deel was uitgegeven. In het voorwoord legitimeerde De Cort de

uitgave van dit tweede deel door te verwijzen naar de positieve reacties van lezers op de

brieven in het eerste deel: 

[...] omdat veele goede zielen my daer voor [het eerste deel, MdB] bedankt hebben,

betuigende, dat die geseide brieven haer de oogen der ziel hebben geopent, en de

begeerte gegeven van de wereld te verlaten, om Jesum Christum te volgen, en sijn

waerachtig Discipel te worden; waer toe de geestelijke schriften van een ziel

soodanig door God verlicht, veel konnen helpen.124

Wie, aldus De Cort, Bourignons werk aandachtig zou lezen, zou daarin ‘veele wonder-

heden’ en ‘waerachtige deugden’ vinden. Om dit te onderstrepen hield De Cort de lezer

zijn eigen ervaringen voor. Zijn ziel was door het lezen van Bourignons geschriften

‘meer in een uur gevoed en verlicht [...] geworden’ dan zij in heel zijn leven daarvoor

geweest was met het ‘doorbladeren van andere boeken’.125 Die lezers die ‘honger en

dorst na de Gerechtigheid’ hadden, zouden volgens De Cort ‘in dese Fontein springend

water ten eeuwigen leven, om haer te versadigen en te verquikken’, vinden.126

De Cort richtte zich dus ook in het voorwoord van het tweede deel van Het licht schij-

nende in de duisternissen niet tot een specifieke godsdienstige groep, maar sprak de lezer

aan op diens individuele zielenheil en verlangen naar het eeuwig leven. Opvallend is

dat wederom iedere verwijzing naar de kerkelijke achtergrond en herkomst van Bouri-
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gnon en van De Cort ontbrak. Misschien was het juist die algemene aconfessionele en

toch persoonlijke toonzetting van de voorwoorden die een deel van het reële lezerspu-

bliek ertoe bracht uit de anonimiteit te treden en zichzelf aan De Cort en aan Bouri-

gnon kenbaar te maken. Haar geschriften riepen echter ook negatieve reacties van

lezers op.127 Dat kan mede verklaren waarom de voorwoorden van de volgende delen

explicieter werden over het beoogde publiek.

In de openingszin van het voorwoord van het derde deel van Het licht schijnende in de

duisternissen uit 1671 stelde Bourignon onomwonden: 

Ik wensch, waerde Leser, dat de gene, die geen kinderen Gods willen worden, dit

derde Deel niet mochten lesen, vresende dat sy daer in eenigen steen des aenstoots

mochten vinden.128

Ter toelichting refereerde Bourignon aan de kritiek die lezers van haar eerder uitgege-

ven werk geuit hadden op bepaalde uitdrukkingen en op haar woordgebruik. Voor

deze lezers was haar boodschap niet bestemd, zo verklaarde zij. Maar voor hen die

‘waerachtige Christenen’ wilden worden, zouden haar geschriften als ‘krachtige

middelen’ kunnen dienen om ‘herbooren te worden in den Geest Jesu Christi’. Zij die

meenden reeds wedergeboren te zijn, zouden ‘een klaerder Bril vinden, dan dien sy tot

nu toe gebeesigt hebben’.129 Met de aanspreekvormen die zij in het voorwoord

hanteerde, richtte Bourignon zich overigens nadrukkelijk tot een mannelijk lezerspu-

bliek. Zo sprak zij van ‘frères’, van ‘enfants’ en van ‘amis’.130

Bij de uitgave van het vierde deel in 1672 had Bourignon inmiddels een aantal

volgelingen aan zich weten te binden.131 In het ‘Berigt tot den leser’ verwees zij naar

deze ‘vertrouwde vrienden’, die haar naar haar zeggen verzocht hadden de brieven ‘in

’t openbaer te brengen, op dat ydereen die sou mogen sien tot nuttigheit van sijn

Ziel’.132 In hetzelfde voorwoord verantwoordde Bourignon voor het eerst ook de voor

de uitgave gemaakte selectie, die deze keer alleen recente brieven omvatte:

En alhoewel dat’er noch groot getal van oude brieven zijn, die den overleden Heer

de Cort versamelt heeft, soo heeft men nochtans meer nootsakelijk ge-oordeelt de

Nieuwe eerst aan den dag te brengen, als zijnde een stoffe die meer eigen is voor

de menschen van desen tijt, en van dese quartieren [cursivering MdB].133

Daarmee suggereerde Bourignon dat bij de keuze van de brieven rekening gehouden

was met de wensen van haar lezerspubliek, maar op welke lezers zij precies doelde, liet

zij in het midden.

In de in het Graf der valsche theologie opgenomen voorwoorden worden Bourignons

brieven in vergelijkbare bewoordingen als in Het licht schijnende in de duisternissen gepre-

senteerd. Ook hier worden geen geloofsgroepen in het bijzonder aangesproken of

uitgesloten. In het eerste deel uit 1669 is de ‘Voor-reden tot den Leser’ door Christiaan

de Cort ondertekend. Hij refereert hierin opnieuw aan de twisten en geschillen die het

christendom van zijn tijd verscheuren en vertwijfeling oproepen: ‘Soo datmen niet

meer kan weten wien men sal aenhangen, om de waerachtige waerheit te volgen’.134

God stuurt daarom
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in ’t midden van dese nacht een keers om ons te verlichten: niet door middel van

de Geleerde en wijse dese weerelds; maer door een eenvoudig Dochter die noit

heeft gestudeert, noch een ander meester gehad dan den H. Geest.135

De Cort prijst haar schrijfstijl, die ‘eenvoudig’ en ‘effen’ maar ‘gegrond’ is. Hij biedt de

lezer een aantal brieven van haar hand aan, ‘waer door verscheide Godts-geleerde

saken beslist worden op een ongehoorde wijse, en volgens den waerachtig Goddelijken

sin der Heilige Schrift’.136

De voorwoorden in het tweede en derde deel uit 1670 en 1671 zijn van de hand van

Ewoud de Lindt, die tot Bourignons volgelingen van het eerste uur behoorde.137 De

Lindt deelde de lezer mee dat Christiaan de Cort, de man die door God was aangezocht

om Bourignons werk uit te geven, inmiddels overleden was. Typerend voor de polemi-

sche inzet van Bourignons geschriften was dat hij het overlijden van De Cort van een

symbolische betekenis voorzag. Diens dood was het werk van de duivel, die ‘begeerig is

het licht uit te dompelen, dat Godt in dese duistere tijden doen opkomen heeft’.138 De

Lindt stak daar een stokje voor door de uitgave van Bourignons brieven te verzorgen.

Deze zouden naar zijn zeggen ‘alle menschen van goeden wille hooglijk konnen

verlichten’.139

In het in het derde deel opgenomen ‘Bericht aen den Leser’ sprak De Lindt de hoop

uit dat de geschriften van Bourignon zouden bijdragen aan het zielenheil van de lezer:

‘Want hoe meer dat gy hare schriften leest, hoe meer dat uw ziel verlicht zal zijn’.140 De

kritiek die Bourignons geschriften inmiddels had opgeroepen, deed hij af als ‘lasterin-

gen en beletselen die de Duivel daer aan brengen wil, ten einde dat niemant de Godde-

lijke Waarheit ontfangen zou, die hier soo klaarlijk vertoont is’.141 In zijn weerlegging

van de kritiek liet De Lindt doorschemeren dat Bourignon met haar geschriften geen

specifieke geloofsgroep bediende. Haar werk ondersteunde niet, zoals wel gedacht

was, de rooms-katholieke opvattingen en evenmin die van Socinus of die van de luthe-

ranen of gereformeerden, aldus De Lindt. Het ging Bourignon alleen om ‘de

waarachtige leeringe van Jesus Christus, sonder eenige partyschap’.142

In de voorwoorden wordt kortom geen enkele geloofsgroep expliciet aangespro-

ken of uitgesloten, maar krijgt de lezer tot wie Bourignon zich wil richten, wel contou-

ren. Zij doet een beroep op het geweten van de ‘ware christen’, een lezer die ieder

houvast heeft verloren, zich niet meer kan verlaten op priesters, predikanten of theo-

logen, maar die wel behoefte heeft aan heilszekerheid. Deze lezer heeft een direct

teken van God nodig. Daarin voorziet Bourignon, die wars van iedere vorm van

geleerdheid of verlangen naar eer ‘redenkavelt [...] als de beste Philosooph’. Zij ‘door-

grond en beslist de hoogste stukken der Godts-geleerdheit, sonder te weten wat Philo-

sophie of Theologie te seggen is’. Haar praktisch-religieuze geschriften zijn als een

kostbare ‘schat’ of een hemels ‘Manna dat alle dagen nieu neder valt tot Voetsel van de

Zielen’, aldus De Lindt.143

Concluderend kunnen we stellen dat Bourignon met haar geschriften een anti-

academisch ingesteld lezerspubliek wilde aanspreken zonder zich iets gelegen te laten

liggen aan confessionele scheidslijnen of geografische grenzen. Anders dan haar geest-

verwant Jean de Labadie, die zich met zijn Frans- en Nederlandstalige boodschap op

Waals- of Nederduits-gereformeerde gelovigen richtte, stemde Bourignon haar bood-

schap af op vertegenwoordigers van alle christelijke geloofsgemeenschappen.144 Om

het beoogde lezerspubliek
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zoveel mogelijk naties te bereiken liet zij haar geschriften in verschillende landstalen

en in de internationale taal der geleerden uitbrengen.145 Of haar boeken in de praktijk

meer bepaald aan een specifieke geloofsgroep appelleerden, zal receptie-onderzoek

moeten uitwijzen. Het ging Bourignon erom dat de rechtstreeks aan haar geopen-

baarde goddelijke waarheden ‘de Menschen van Goeden Wille’ onder ogen zouden

komen, opdat zij niet ‘door Onwetendheyd ten onder’ zouden gaan.146 Daarbij vormde

haar keuze voor het medium van de brief een belangrijk middel om een in kerkelijk en

maatschappelijk opzicht ongedifferentieerd lezerspubliek op een persoonlijke manier

te kunnen aanspreken. De reacties die Bourignon van lezers ontving, moeten haar kijk

op de contouren van haar lezerspubliek hebben verscherpt. Tegelijkertijd dienden zij

als een stimulans om door te gaan met schrijven, vertalen, drukken en uitgeven. Het

succes dat zij hiermee oogstte, versterkte ook haar zelfbewustzijn. Dat bracht haar

ertoe om in 1677 aan een traktaat te beginnen dat zij de titel meegaf Renouvellement de

l’Esprit Evangelique, en dat naar haar zeggen gevuld was met ‘des raisons si fondamenta-

les, qu’elles convaincront bons & méchans’.147
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hoofdstuk 9 Distributie van Bourignons boeken

En ’t is door het middel deser Geschriften, dat het Evangelium sijns rijks door de gantsche

Weereld zal gepredikt worden.

Antoinette Bourignon, Heylsame Raadgevingen

brief 127 (31-1-1677), p. 455.

Of Bourignon met haar geschriften daadwerkelijk een breed spectrum van lezers zou

kunnen bereiken, hing in belangrijke mate af van de verspreiding van haar boeken.

Deze vraag brengt ons bij een van de belangrijkste stations in het communicatiecircuit

van het gedrukte woord: de distributiekanalen naar het lezerspubliek.1 De op dit punt

door Bourignon ontplooide initiatieven werpen opnieuw een zeer verrassend licht op

de activiteiten die zij achter de schermen verrichtte, om zich naar buiten toe te kunnen

presenteren als de spreekbuis van God. Geografische beperkingen wilde zij zichzelf

hierbij niet opleggen. Het ging erom dat de aan haar geopenbaarde goddelijke waar-

heden ‘door de geheele Weereld’ bekend gemaakt zouden worden.2

In dit hoofdstuk zullen we zien hoe Bourignon vrijwel alle distributiekanalen die

haar ten dienste stonden, heeft weten te benutten. Zo deed zij, zoals gebruikelijk was

in kleine religieuze groeperingen, een beroep op haar eigen netwerk. Maar zij maakte

ook gebruik van de diensten van boekhandelaar-uitgevers. Gelet op de specialisatie in

de zeventiende-eeuwse boekverkopersbranche verdient de vraag welke boekverkopers

Bourignon verkoos, nader onderzoek. De samenstelling van hun fondsen en de reik-

wijdte van hun handelsnetwerken vormen namelijk een belangrijke indicatie voor de

belangstellingssfeer en de geografische spreiding van het lezerspubliek dat zij met

haar boeken hoopte te bereiken.

Door gebruik te maken van de diensten van boekhandelaar-uitgevers kreeg

Bourignons boekproductie een commercieel karakter. Of dit consequenties had voor

de prijsberekening kunnen we alleen maar onderzoeken door na te gaan hoe de

verkoopprijzen en oplagen van haar boeken zich verhielden tot wat voor die tijd

gebruikelijk was. Op die manier kunnen we ook wat meer zicht krijgen op de vermo-

genspositie van het lezerspubliek waarop Bourignon zich met haar uitgaven wilde

richten. Het probleem is echter dat er voor de zeventiende eeuw nauwelijks gegevens

over prijzen en oplagen van boeken voorhanden zijn. Wel heeft de boekhistoricus Bert

van Selm een poging ondernomen om van verschillende soorten zeventiende-eeuwse

boeken de gemiddelde prijs per vel te berekenen.3 Zijn bevindingen vormen een

belangrijk referentiepunt voor de in dit hoofdstuk door mij bijeengebrachte gegevens

over de verkoopprijzen van Bourignons boeken.

De vraag naar de verkoopprijzen en de oplagen van Bourignons boeken raakt aan

nog een ander probleem: dat van de afzet. Klantenboeken van de zeventiende-eeuwse
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boekverkopers bij wie Bourignons werken verkrijgbaar waren, zijn niet bewaard

gebleven. Hierdoor is de vraag in welke mate haar werk via de boekhandel afzet vond,

niet of nauwelijks te beantwoorden. Uit Bourignons correspondentie blijkt echter dat

zij zelf voortdurend strategieën ontwikkelde om de afzet van haar boeken te bevorde-

ren en de distributie te optimaliseren.

Duidelijk is dat Bourignon zich ervan bewust was dat haar boeken het belangrijk-

ste voertuig waren voor de verspreiding van haar boodschap. Meer dan wie ook van

haar concurrenten in het spiritualistische milieu lijkt zij zich gerealiseerd te hebben

dat zij haar nieuwe uitgaven moest adverteren. Opvallend is dat Bourignon hiervoor

niet alleen gebruikmaakte van het daartoe geëigende medium van de krantenadver-

tenties maar ook van de auteurslijst annex verkoopcatalogus. Dat was een voor die tijd

nog betrekkelijk nieuw middel, dat alleen al daarom nadere aandacht verdient.

Het beroep dat Bourignon deed op de diensten van boekhandelaar-uitgevers in

combinatie met de door haar zelf ontwikkelde propagandastrategieën maakt ten slot-

te nieuwsgierig naar de bedrijfsvoering rond de distributie en de verkoop van haar

boeken. Maakte Bourignon hierbij nog bepaalde economische afwegingen? Liet zij

zich bijvoorbeeld leiden door winstoogmerken of beschouwde zij haar boeken toch

eerst en vooral als propagandamiddelen?

Verspreiding via eigen netwerk

Bourignons eerste publicaties werden in eigen beheer uitgegeven. Dit betekende dat

zij zelf zorg moest dragen voor de distributie. In eerste instantie deed zij hiervoor een

beroep op De Cort en op haar vrienden en vriendinnen in de Zuidelijke Nederlanden.

Pas in tweede instantie probeerde Bourignon haar in eigen beheer uitgegeven geschrif-

ten via boekverkopers af te zetten.

Zolang Bourignon voor de verspreiding van haar geschriften was aangewezen op

persoonlijke contacten, zal het bereik ervan vrij beperkt zijn geweest. Niettemin wist

zij vanaf het begin diverse regio’s buiten de Nederlanden te bereiken. Zo gaf zij De

Cort in het najaar van 1668, toen hij op Noordstrand verbleef, opdracht om een partij

exemplaren van haar Copie van eenen exellenten brief te verspreiden. Zij vermoedde dat

daarvoor zeker onder ‘de Menschen daar in uw Land [...], die niet gebonden zijn aan de

Gereformeerden’ belangstelling zou bestaan.4 Mogelijk vonden dankzij De Cort

Bourignons eerste geschriften ook hun weg naar Hamburg. In deze stad had De Cort

vrienden wonen die hij in 1668 naar Noordstrand wilde laten overkomen.5

Geschriften met een onmiskenbare relatie tussen inhoud en doelgroep vereisten

een doelgerichte verspreiding. Zo had de uitgave van L’innocence reconuë in 1669 maar

één oogmerk: herziening van het oordeel over De Cort, die in maart van dat jaar als

directeur van het eiland Noordstrand op last van zijn schuldeisers gegijzeld was. Om

de naam van de Mechelse oratoriaan te zuiveren moest L’innocence reconuë worden

verspreid onder een selecte groep kerkelijke, politieke en gerechtelijke hoogwaardig-

heidsbekleders, vrienden en familieleden in Vlaanderen, Brabant en Henegouwen.6 De

Cort stelde hiervoor zelf een lijst met namen samen. Van het genoemde werk wilde hij

exemplaren laten sturen naar de bisschoppen van Gent en Sint-Omaars, de pastoors

van Saint-Etienne, Saint-Maurice en Saint-Sauveur in Rijsel en van de Sint-Pieterskerk in
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Gent, maar ook aan de officiaal van Gent, de president van de Raad van Vlaanderen, de

grootschout van Rijsel, een raadslid te Rijsel en de president van Artesië (Artois). Bouri-

gnon liet een van haar volgelingen tevens bij ‘alle de huisen der Raatsheeren en Rich-

ters’ van Amsterdam een exemplaar van het betreffende geschrift afleveren. Ieder

boekje was ‘in een gedrukten brief gesloten’, die zij ‘noch bisonderlijk aan dese Heeren

geschreven had’ in de hoop dat zij na lezing van alles De Cort in vrijheid zouden stel-

len.7 Voor de gerichte verspreiding van haar eerste apologetische geschrift maakte

Bourignon dus gebruik van wat tegenwoordig wel ‘direct mailing’ genoemd wordt.

Deel één van La lumiere nee en tenebres, dat eveneens in 1669 in druk verscheen, werd

op vergelijkbare wijze gedistribueerd. Ook hiervan stuurde Bourignon exemplaren

naar haar vrienden en vriendinnen in Bergen, Gent en Mechelen.8 Tevens zond zij het

boek aan de baljuw van Rijsel samen met een gedrukte brief over de onmenselijke

behandeling van De Cort tijdens zijn detentie.9 In het voorstel van De Cort om de

distributie in de Zuidelijke Nederlanden wat structureler aan te pakken, zag zij niet

zoveel. De Cort had al voordat La lumiere nee en tenebres uitkwam, aangegeven dat het

werk in ieder geval in Rijsel, Doornik, Blaton, Basècles, Bergen en Luik moest worden

verspreid. Om een breder publiek te kunnen bereiken raadde hij Bourignon aan om

het boekje ook via boekhandelaren in Brabant en Henegouwen te distribueren. Zijn

voorstel om daarom approbatie van een censor en privilege van de Franse koning aan

te vragen, wees zij echter af.10 Naar haar zeggen had de Heilige Geest geen approbatie

nodig. Zij hoopte dat vrienden in Bergen zelf mogelijkheden zouden vinden om het

werk in het geheim uit te geven.11 In Rijsel zou, zo meende zij, Pierre Salmon, pastoor

van Saint-Sauveur, misschien wel goedkeuring van de boekencensor weten te verkrijgen

zonder dat De Cort en zij daar verder aan te pas hoefden te komen.12

Voorts liet Bourignon vanuit Amsterdam boeken toesturen aan lezers die aan haar

of aan een van haar getrouwen kenbaar gemaakt hadden dat zij in haar werk geïnte-

resseerd waren.13 Zo bestelde in 1670 een zekere Peter Jurgens vanuit Frederikstad een

aantal recent verschenen uitgaven van haar hand.14 Jurgens had al in 1669 een boekje

van Bourignon in handen gekregen en wilde daarna meer van haar lezen. In 1671 vroeg

ook ene Jelle Reyntjes uit Bolsward om toezending van een aantal boeken van

Bourignon. Reyntjes was zelf kramer en bestelde van verschillende werken meer dan

één exemplaar.15 Dit doet vermoeden dat hij op zijn beurt de boeken weer aan anderen

doorverkocht. Tiellens, een andere volgeling van Bourignon, zond in 1670 een van haar

Franse geschriften naar Richard Baxter, de bekende Engelse puriteinse theoloog wiens

werken ook in de Republiek der Verenigde Nederlanden verspreiding vonden. Baxter

zond het boek echter terug. In het begeleidende briefje voerde hij als reden op dat hij

de Franse taal niet beheerste en voor ‘big books’ moeilijk een vertaler kon vinden.16

De particuliere distributie van Bourignons boeken moet een tijdrovende en kost-

bare bezigheid zijn geweest. Behalve dat hiervoor een aparte boekhouding bijgehou-

den diende te worden, was er het probleem van de verzending van de boeken. Het per

post versturen was prijzig. Daarom werd zoveel mogelijk geprobeerd pakketten mee te

geven met kooplieden en schippers of vrienden en kennissen in te schakelen.17 Lode-

wijk de Vos bijvoorbeeld bestelde eind december 1671 bij De Lindt in Amsterdam ‘4

Boeckies genaamt Advertissement tegen de quakers in pampier ingenaaijt nevens de

naaste prijs’.18 De boekjes moesten naar Haarlem, waar De Vos woonde. Hij raadde De

Lindt aan om de boekjes te overhandigen aan de bode die dagelijks bij de Amsterdam-
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se boekverkoper Pieter Arentsz. langskwam of het pakket mee te geven aan een goede

vriend die naar Haarlem ging.

Zolang Bourignon en haar volgelingen in Amsterdam verkeerden, hielden zij de

distributie van de boeken grotendeels in eigen hand. Na het vertrek naar Sleeswijk-

Holstein zou Bourignon gebruik gaan maken van de diensten van een uitgever, maar

deze overstap betekende geenszins dat er een eind kwam aan de distributie via het

eigen netwerk. Dit bleef de meest doeltreffende manier om de boeken snel en gericht

te verspreiden.19 Ongetwijfeld maakten om die reden ook andere zeventiende-eeuwse

religieuze dissidenten voor de distributie van hun boeken ten dele van een eigen

netwerk gebruik.20

Verkoop via boekhandelaar-uitgevers

Zonder approbatie kon Bourignons werk in de Zuidelijke Nederlanden niet openlijk

worden verkocht. In de Republiek der Verenigde Nederlanden was het daarentegen

geen enkel probleem om de boeken via boekhandelaren te koop aan te bieden. Al in

1669 moet Bourignon van deze mogelijkheid gebruik zijn gaan maken.21 Praktische

overwegingen speelden daarbij ongetwijfeld een rol, maar ook het besef dat de doel-

groep geleidelijk aan verschoof van een kleine in de Zuidelijke Nederlanden woon-

achtige groep vrienden én vijanden naar een vooralsnog diffuus en anoniem lezerspu-

bliek dat niet noodzakelijkerwijs het rooms-katholieke geloof was toegedaan.22

Een van de Amsterdamse boekverkopers op wie Bourignon in 1669 een beroep

deed, was Pieter Arentsz.23 Deze doopsgezinde en voor Amsterdamse begrippen kleine

boekhandelaar had zijn winkel in de Beursstraat, waar het uithangteken met de drie

rapen hing.24 Zijn fonds getuigt van een sterke voorkeur voor stichtelijke lectuur,

vooral uit doopsgezinde hoek, voor populaire mystiek en voor spiritualistische, chili-

astische en irenische geschriften.25 Bij hem verschenen bijvoorbeeld verschillende

drukken van Dirck Raphaelsz. Camphuysens Stichtelyke Rymen, maar ook diverse in

doperse en collegiantenkringen populaire liedboekjes en psalmbundels. In 1671 gaf

Arentsz. De vereeniging van ’t Christendom uit, de Nederlandse vertaling van een traktaat

van de Franse gereformeerde predikant van Saumur, Isaac d’Huisseau.26 Buiten de

werken van Bourignon omvatte zijn fonds ook de pamfletten van de chiliastische

profeet Jan Rothe en de mystiek-ascetische geschriften van Jan Luyken. Risico’s schuw-

de Arentsz. niet. Zo gaf hij in 1678 een drietal werken van de sociniaanse collegiant

Daniel Zwicker uit, hetgeen hem op een door de burgemeesters opgelegde boete van

maar liefst duizend gulden kwam te staan.27

Waarschijnlijk vormde vanaf 1669 de winkel van Pieter Timmers op de Haarlem-

merdijk, bij de Brouwerstraat, een tweede verkooppunt voor Bourignons boeken. Hier

moet in ieder geval het bij hem verschenen Op twaelf lasteringen te koop zijn geweest.28

Ook boekhandelaren buiten Amsterdam bleken bereid te zijn om werken van

Bourignon te verkopen. Zo ontbood de Rotterdamse boekverkoper-uitgever Willem de

Wilde in 1670 of 1671 een aantal boeken van Bourignon in commissie.29 Het contact

liep in dit geval via Johan Tiellens, die de afrekening bijhield.30

In de impressa in Bourignons uitgaven zijn vanaf 1671, anders dan daarvoor, altijd

de naam en het adres vermeld van de uitgever.31Uitgeven en boekverkopen waren in die
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tijd echter nog geen gescheiden beroepen. Een uitgever van een bepaald boek was

tevens de boekhandelaar bij wie het betreffende werk verkrijgbaar was. Opvallend is dat

Bourignon de Franse en de Nederlandse edities van haar werk aanvankelijk bij aparte

boekhandelaar-uitgevers liet verschijnen. Het tweede en het derde deel van Le tombeau

de la fausse theologie en het derde deel van La lumiere nee en tenebres werden in 1671 uitge-

geven door de gerenommeerde Amsterdamse boekhandelaar Johannes Janssonius van

Waesberge. Diens boekhandel was te vinden op ’t Water, het huidige Damrak.32 De in

hetzelfde jaar uitgebrachte Nederlandse edities verschenen bij Pieter Arentsz. in de

Beursstraat, die in 1670 al een eerste geschrift van Bourignon had uitgegeven: Copie

d’une Lettre A Pere Gerard Patin.33 Voor de commerciële verhandeling van haar werk deed

Bourignon dus geen beroep op rooms-katholieke uitgevers.34 Arentsz. was immers

doopsgezind, lidmaat van de Vlaamse gemeente ‘Bij ’t Lam’, terwijl Van Waesberge gere-

formeerd was. Dat Bourignon haar uitgevers uit twee verschillende protestantse de-

nominaties koos, is een bewijs temeer dat zij haar doelgroep steeds breder ging zien.

Vanaf 1671 lijkt Bourignons voorkeur naar een vaste uitgever te zijn uitgegaan.

Voortaan zou zij alleen nog van de diensten van Arentsz. gebruikmaken.35 De impres-

sa van een aantal oudere uitgaven moeten om die reden zijn overgeplakt. Met behulp

van een strookje werden zij voorzien van een nieuwe opdruk, waarbij het oorspronke-

lijke jaar van uitgave werd gehandhaafd: ‘t’Amsterdam, By Pieter Aertsz. in de Beurs-

steegh, in de drie Rapen. Anno’ [1669] of [1670].36 Arentsz. zou vanaf 1672 ook de Fran-

se edities van de werken van Bourignon, vrijwel alle Duitse uitgaven en de Latijnse

vertalingen uitgeven. Tussen 1670 en 1680, toen ook Jan Rieuwertsz. betrokken raakte

bij de uitgave van Bourignons werk, zagen in totaal 39 verschillende uitgaven bij Pieter

Arentsz. het licht.37 De literatuur- en boekhistoricus Piet Visser trekt hieruit ten

onrechte de conclusie dat Arentsz. zich ‘commercieel zowel als geestelijk, vrijwel

geheel aan moedermystica Bourignon’ had uitgeleverd.38 Uit haar correspondentie

blijkt duidelijk dat de Amsterdamse boekverkoper niet tot Bourignons geestelijke

‘kinderen’ behoorde. De betrekkingen tussen beiden waren strikt zakelijk van aard.

Bovendien droeg niet Arentsz. maar Bourignon, en later haar geldschieter Bode, het

financiële risico van de uitgaven.39

Om eventuele problemen over afname en betalingen te voorkomen maakte 

Bourignon duidelijke afspraken met Arentsz. Van iedere uitgave zou hij vijfentwintig

exemplaren op rekening krijgen. Deze door beide partijen ondertekende rekening zou

altijd blijven staan.40 Het ging om een permanente rekening-courant, die waarschijnlijk

eens per jaar verrekend werd.41Voor het geval Arentsz. meer dan vijfentwintig exempla-

ren van een bepaald werk afnam, bepaalde Bourignon dat hij die boeken niet op reke-

ning kreeg, maar direct moest betalen.42Alle afspraken ten spijt konden conflicten over

de betalingen niet worden voorkomen. Bourignon had, schreef zij in september 1674,

nooit met Arentsz. in rekening willen staan, omdat zij wel wist dat ‘die man niet opreght

in syn rekeningh en was’.43 Toch beweerde zij vier maanden later dat Arentsz. ondanks

alle problemen de beste ‘libraire’ was die zij in Amsterdam had ontmoet.44

Toen Bourignon zich in 1672 in Husum vestigde, liet zij een groot deel van de in

Amsterdam achtergebleven voorraad boeken naar haar nieuwe verblijfplaats overbren-

gen. Ongetwijfeld wilde zij haar boeken nu ook via lokale boekverkopers in Sleeswijk-

Holstein en in Hamburg afzetten. Zo raakte Samuel König, die een winkel had in de

Domkerk te Hamburg en tevens als agent van de Elzeviers fungeerde, betrokken bij de
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distributie van Bourignons geschriften.45 Hij verkocht onder andere exemplaren van

Tombeau de la fausse theologie IV (1672), Graf der valsche theologie IV (1672) en Gezeugnis der

Waarheit (1673).46 Het laatstgenoemde werk was ook verkrijgbaar bij Georg H(e)inrich

Rose, boekbinder te Sleeswijk (bij de Domkerk).47 Zakelijk ingesteld als zij was, reali-

seerde Bourignon zich maar al te goed dat de boekhandelaren in Sleeswijk en in

Hamburg zich niets aan de protesten van de predikanten gelegen zouden laten liggen

als zij iets konden verdienen aan de verkoop van haar boeken.48

De naar Husum overgebrachte partij boeken werd echter in 1674 geconfisqueerd

door de hertogelijke fiscaal, Johannes Kirchmann, en daarmee aan de verkoop onttrok-

ken. Het ging naar het schijnt om ‘verscheyden duysent’ boeken, waaronder een deel

van de oplagen van Le tombeau de la fausse theologie I-III (1669-1672), Het licht des weerelds I

(1671) en Advertissement (1672).49 De totale waarde van de in beslag genomen boeken

bedroeg, als we Bourignon mogen geloven, zeker zesduizend gulden.50 Na dit verlies

zal zij de uitgave van haar werk via lokale boekverkopers een te riskante onderneming

hebben gevonden. Voortaan deed zij alleen nog maar een beroep op Amsterdamse

uitgevers, waarmee zij geen enkel risico liep.

Toch stelde Bourignon zich in 1676, toen zij het publiceren hervatte, op het stand-

punt dat haar boeken ook in Sleeswijk-Holstein gedistribueerd moesten worden.51 Dat

zou kunnen verklaren waarom Arentsz. vanaf 1676 bij de uitgave van een aantal wer-

ken van Bourignon samenwerkte met een koopman in Hamburg, Claes Floris geheten.

Floris maakte deel uit van Bourignons gezelschap en zal zich niet hebben laten weer-

houden door de protesten van de lutherse predikanten in zijn stad. In de winkel in de

Grote-rijckenstraat, die hij samen met zijn echtgenote dreef, waren tussen 1676 en 1678

alle tot dan toe verschenen werken van Bourignon verkrijgbaar.52 Zijn echtgenote

kocht in 1677 nog een aantal exemplaren van Probier-Stein in. Zij durfde deze echter niet

meer te verkopen nadat zij door de magistraat op het matje was geroepen en haar

gevraagd was waarom zij boeken verkocht die door de predikanten veroordeeld wer-

den.53 Ook Heinrich Schmeuser, een andere Hamburgse volgeling van Bourignon,

schrok er voor terug om haar geschriften in zijn woonplaats te distribueren. In april

1677 had hij, zo beweerde Bourignon, pas één exemplaar van La solide vertu I weten te

verkopen.54

Verkoopprijzen en oplagen

Voor welke prijzen werden Bourignons boeken verkocht? Met deze vraag begeven we

ons op een moeilijk toegankelijk terrein. Over de verkoopprijs van boeken in de zeven-

tiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden is over het algemeen weinig

informatie voorhanden, omdat daaraan niet of nauwelijks bekendheid werd gegeven.55

Het staat niettemin vast dat de kostprijs van zeventiende-eeuwse uitgaven in hoge mate

bepaald werd door de prijs van het papier.56 Dat was in die tijd een duur product. Daar-

naast speelden natuurlijk ook de loonkosten een rol bij het bepalen van de verkoopprijs.

Een vaste boekenprijs bestond in de zeventiende eeuw echter nog niet.57 Het was dus

geen regel dat een bepaalde titel overal voor dezelfde prijs werd verkocht.

Uit Bourignons correspondentie kan worden opgemaakt dat zij de kosten van het

papier zoveel mogelijk in eigen hand probeerde te houden. Zij liet haar volgelingen

‘ik moet spreken’

280



geregeld nieuwe voorraden papier inkopen en hen de benodigde vellen afleveren bij de

drukkers die voor haar werkzaam waren.58 De prijzen en de kwaliteit hiervan fluctu-

eerden. In november 1675 complimenteerde zij Hase omdat hij een goede kwaliteit

papier voor een redelijke prijs had weten te kopen. Toch adviseerde zij hem om voor de

kwarto-uitgave van Probier-Stein het goedkopere, grauwere papier te gebruiken dat het

watermerk van de lelie droeg.59

De loonkosten, die met de papierprijs in belangrijke mate de kostprijs van een

boek bepaalden, varieerden in Bourignons geval, omdat zij zowel van haar huisdruk-

kerij als van de diensten van professionele drukkers gebruikmaakte. De loonkosten

voor de in de eigen drukkerij vervaardigde boeken konden uiteraard laag gehouden

worden, omdat het liefdewerk van de volgelingen betrof. Daar stond tegenover dat zij

onervaren waren en dus veel verknoeiden. Bourignon beweerde zelfs dat hun gepruts

haar zoveel geld gekost had, dat zij in plaats daarvan ‘wel drymaal de kosten van druk-

ken, aan een goed drukker’ had kunnen betalen.60 Toch kon de kostprijs van het uitbe-

stede drukwerk vanaf 1676 ongetwijfeld gunstig worden beïnvloed dankzij de hand-

en spandiensten die Bourignons volgelingen in Amsterdam verrichtten. Een aantal

van hen droeg toen onder meer zorg voor het corrigeren van de drukproeven en voor

het collationeren van Bourignons geschriften.61

Over de verkoopprijzen van Bourignons boeken zijn in haar correspondentie geen

gegevens te vinden. In de advertenties voor haar nieuwe uitgaven en in de verkoopca-

talogi van haar werk zijn evenmin prijzen vermeld. Uit de afrekening van de boeken

die de genoemde Rotterdamse boekverkoper De Wilde in commissie had genomen,

kan wel het een en ander over de verkoopprijzen van Bourignons boeken worden afge-

leid. De Wilde retourneerde in 1671 een partij boeken van haar hand. Van één titel, Het

licht schijnende in de duisternissen, hield hij twee exemplaren achter. Deze uitgave omvat-

te drie delen. In totaal ging het dus om zes boeken in octavo, die waarschijnlijk op

Bourignons eigen drukpers waren gedrukt en in ongebonden staat verkeerden. De

Wilde betaalde hiervoor 42 stuivers oftewel twee gulden en twee stuivers.62 De prijs

van het driedelige Licht schijnende in de duisternissen kwam dus op 21 stuivers. Dat was een

stuk goedkoper dan een Nederlandse, door Cunradus gedrukte, lutherse Biestkens-

bijbel (in octavo) uit die tijd. Deze bijbel werd in 1671 voor 44 stuivers aan boekverko-

pers verkocht en voor 38 stuivers aan boekbinders.63 De zeventiende-eeuwse prijzen

van bijbels waren echter meestal wat aan de hoge kant.

De prijs die De Wilde voor Bourignons boeken in rekening was gebracht, lag

vermoedelijk iets lager dan de particuliere verkoopprijs. Dat was in de zeventiende

eeuw gebruikelijk.64 Bourignon was van deze praktijk op de hoogte en handelde daar

ook naar. Zo bepaalde zij in 1671 dat een partij van Graf der valsche theologie II (1670) voor

vijf patards per exemplaar moest worden verkocht aan de boekverkopers, ‘pour le

papier & l’impression & autres dépens par moy déboursés’.65 Zij vond dat de boekver-

kopers de boeken op hun beurt mochten verkopen voor zes patards per stuk, zodat zij

er nog iets aan zouden verdienen. Dezelfde boeken verkocht Bourignon vanuit haar

Amsterdamse woning zelf ook voor zes stuivers per stuk, omdat zij de boekverkopers

het brood niet uit de mond wilde stoten. Wie echter bij haar, zoals de boekhandelaren,

in één keer een hele partij afnam, kon de boeken eveneens voor vijf stuivers per stuk

kopen.

Omgerekend kwam de verkoopprijs van Graf der valsche theologie II (8o, 9 vellen) per
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vel op 0,6 stuiver voor particulieren en op 0,5 stuiver voor boekverkopers. Die laatstge-

noemde prijs week nauwelijks af van het bedrag dat De Wilde in 1671 voor de drie

delen van Licht schijnende in de duisternissen (ca. 37 vellen) in rekening werd gebracht. Hij

betaalde, omgerekend, iets meer dan een halve stuiver per vel. Een ander boek, het in

1673 in de huisdrukkerij te Husum gedrukte Gezeugnis der Waarheit (4o, 88 vellen), was,

zo berichtte Bourignon in januari 1675, door iemand in Duitsland voor 48 stuivers

gekocht.66 Hetzelfde werk mochten Swammerdam en Van de Velde van haar in Kopen-

hagen verkopen voor één ‘patacon’ (48 stuivers) of meer indien er veel vraag naar was.67

Uitgaande van deze bedragen kwam ook de particuliere prijs van Gezeugnis der Waarheit

op iets meer dan een halve stuiver per vel. Voor Licht des weerelds (8o, 22 vellen), waarvan

Swammerdam en Van de Velde tijdens hun verblijf in Kopenhagen eveneens exempla-

ren moesten zien te verkopen, bepaalde Bourignon de verkoopprijs op 12 patards,

hetgeen neerkwam op 0,54 stuiver per vel.

Een gemiddelde boekenprijs van iets meer dan een halve stuiver per vel is een

aardige indicatie dat de verkoopprijzen van Bourignons boeken over het geheel geno-

men niet veel afweken van wat toen gangbaar was. Van Selm, die een eerste aanzet

heeft gegeven tot de berekening van de boekenprijs in de zeventiende eeuw, stelt deze

op een gemiddelde van een halve stuiver per vel. Dat was de particuliere verkoopprijs

die tot het derde kwart van de zeventiende eeuw gevraagd werd voor niet of schaars

geïllustreerde werken. In de jaren zeventig stegen de prijzen als gevolg van de papier-

schaarste na het in 1671 uitgevaardigde invoerverbod van papier uit Frankrijk. Dat

werd pas in 1674 ingetrokken.68

Onbekend is of eventuele prijsverschillen tussen de professionele drukkers aan wie

Bourignon haar werk uitbesteedde, in de verkoopprijs werden doorberekend. Elzevier

leverde in typografisch opzicht beter verzorgd en fraaier uitgevoerd drukwerk af dan

de meeste andere drukkers. Ongetwijfeld moest hiervoor ook een hogere prijs betaald

worden.69 Wat dit betreft zouden de door Arentsz. opgestelde rekeningen voor

Bourignon interessante aanknopingspunten kunnen bieden. Helaas heb ik hiervan

niets teruggevonden.

Precieze gegevens over het aantal exemplaren dat van iedere uitgave gemaakt is,

zijn evenmin voorhanden.70 Wel zijn in Bourignons brieven zo nu en dan verwijzin-

gen te vinden naar oplagecijfers. Vaststaat dat deze per uitgave wisselden. Sommige

titels verschenen in een oplage van driehonderd (Getuigenis der Waarheid) of vijfhonderd

exemplaren (Probier-Stein).71 Van andere werken (o.a. La solide vertu I) werden maar liefst

duizend stuks gedrukt.72 Gegeven de aard van Bourignons werk zijn dat voor zeven-

tiende-eeuwse begrippen vrij hoge cijfers.73 Toen Bourignon in 1677 in Bode een nieu-

we geldschieter vond, liet zij hem de hoogte van de oplagen bepalen. Naar eigen

zeggen wilde Bourignon hem in dit opzicht nergens toe dwingen. Dat hij in 1678

bepaald had dat er van een bepaald werk duizend exemplaren moesten worden

gedrukt, vond zij alleen maar goed. Op die manier zou de prijs per exemplaar niet te

hoog worden en zou het boek door meer mensen gekocht kunnen worden.74

De oplagecijfers zeggen nog niets over de mate waarin Bourignons boeken aftrek

vonden. Zeker is dat een deel van iedere oplage voor eigen gebruik was. Vanaf het

moment dat Bode de druk van Bourignons boeken voor zijn rekening nam, werden

van iedere nieuwe uitgave vijftig geschenkexemplaren gereserveerd voor vrienden.75

Tevens werden om veiligheidsredenen of voor distributie via het eigen netwerk grote
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partijen boeken buiten het commerciële circuit gehouden. Zo liet Bourignon in 1673

vierhonderd exemplaren van haar Franstalige uitgaven verzamelen en deze in het

geheim op vier verschillende plaatsen opslaan, voor het geval de inquisitie haar boeken

op de index zou zetten.76 In 1674 werd bij de inval in het huis te Husum de daar opge-

slagen voorraad boeken in beslag genomen en naar Gottorp afgevoerd. Gelet op de

door Bourignon genoemde waarde van zesduizend gulden zou het om ongeveer drie-

duizend boeken moeten gaan, die door de inbeslagneming aan de handel onttrokken

werden. Tussen 1675 en 1678 liet Bourignon een deel van haar nieuwe boeken op

Nijenrode opslaan. Van hieruit moest Hase de boeken zien te distribueren.77

Op grond van de beschikbare gegevens over de oplagecijfers kunnen we dus aanne-

men dat vóór 1675 slechts een klein percentage via de winkel van Arentsz. verhandeld

werd, terwijl hij toch als een van haar belangrijkste commerciële afzetpunten

beschouwd moet worden. Uitgaande van een oplage van maximaal duizend en mini-

maal driehonderd exemplaren per uitgave en een vaste afzet van vijfentwintig stuks

ging theoretisch slechts 2,5 tot 16 procent van iedere oplage naar Arentsz. In de prak-

tijk lag dit percentage vermoedelijk hoger. Zo zijn er aanwijzingen dat Arentsz. van

sommige titels meer exemplaren verkocht moet hebben dan de vijfentwintig stuks die

hem in rekening waren gebracht.78 Deze exemplaren zouden afkomstig zijn uit de

voorraad boeken die Bourignon wegens ruimtegebrek aan hem in bewaring had gege-

ven, maar hem niet in rekening had gebracht. In juni 1674 ontstond hierdoor onenig-

heid over de afrekening van Arentsz.79 Uit dit conflict blijkt dat hij in drie jaar tijd van

een beperkt aantal titels van Bourignon tezamen toch meer dan honderd exemplaren

verkocht moet hebben.

Of al Bourignons geschriften in gelijke mate aftrek vonden, is overigens twij-

felachtig. De Wilde retourneerde in 1671 vrijwel de hele partij die hij in commissie had

genomen, op wat exemplaren van het driedelige Licht schijnende in de duisternissen na.

Kennelijk zag hij alleen voor deze uitgave een markt. Dat naar deze titel inderdaad

vraag geweest moet zijn, kan ook worden afgeleid uit de herdrukken. Zowel de Neder-

landse als de Franse edities van dit werk werden in 1684 herdrukt. Vermoedelijk vond

het genre van de briefpublicaties meer aftrek dan Bourignons traktaten.80 De laatstge-

noemde werken waren over het algemeen minder toegankelijk dan de brieven, die

meestal slechts één thema behandelden, de lezer op een directe manier aanspraken en

veelal inspeelden op praktische vragen en problemen.

Een titel die in ieder geval bij Arentsz. niet goed liep, was het in 1673 verschenen

Gezeugnis der Waarheit. Het betreffende werk was niet door Arentsz. uitgegeven, maar

kennelijk wel bij hem te koop. Bourignon had hoge verwachtingen van de afzet van dit

boek. Zij vond het zelf een uniek geschrift omdat het vol stond met nieuwe dingen die

in haar andere boeken niet te vinden waren.81 In juni 1674, ruim een half jaar nadat

Gezeugnis der Waarheit verschenen was, moest Hase van haar uitzoeken hoe het boek in

Amsterdam gewaardeerd werd. Dat kon hij volgens Bourignon het beste doen door

voor de opening of na de sluiting van de Beurs de winkel van Pieter Arentsz. binnen te

stappen, omdat daar juist op die tijdstippen veel mensen bijeenkwamen.82 Het boek

bleek ronduit slecht te verkopen; reden voor Bourignon om in juli 1675, een jaar later

dus, opnieuw een volgeling op onderzoek uit te sturen. Ditmaal was de beurt aan Tiel-

lens.83 Wat zijn bevindingen waren, weten we jammer genoeg niet. De lage verkoopcij-

fers van de Duitse editie stonden de publicatie van een Nederlandse vertaling in ieder
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geval niet in de weg. Die vertaalde versie werd niet integraal maar in twee gedeelten

uitgegeven. In 1679 verscheen bij Arentsz. het Byvoegsel met de getuigenissen ten

gunste van Bourignon.84 Een jaar later volgde bij Rieuwertsz., in een beperkte oplage

van driehonderd stuks, Getuigenis der Waarheit, het door Bourignon geschreven deel, dat

in de Duitse uitgave aan de ‘Testimonien’ (getuigenissen) voorafgaat.85

Op zoek naar nieuwe uitgevers

Was de tegenvallende verkoop van Gezeugnis der Waarheit bij Arentsz. reden om naar een

andere uitgever om te zien? Aan Tiellens schreef Bourignon in augustus 1675: ‘Si nous

ne trouvons personne, pour mieux distribuer nos livres, il faut par force continuer avec

luy’.86 Daarmee doelde zij op Arentsz. In dezelfde brief stelde Bourignon Tiellens voor

om voortaan een deel van de boeken te laten verspreiden via Michiel de Groot op de

Nieuwendijk: ‘veu qu’il distribue ses livres, en divers lieux, aux environs d’Amster-

dam’.87

De gereformeerde boekhandelaar De Groot bestreek met zijn uitgaven een andere

en bredere markt dan Arentsz. Naast allerlei ascetische en puriteinse geschriften gaf

hij diverse literaire werken, liedboekjes, reisverhalen en rekenboeken uit. In septem-

ber 1675 trad De Groot toe tot de kort daarvoor opgerichte compagnie van Johannes

van Someren, Abraham Wolfganck en de broers Hendrik en Dirk Boom, die overeen-

kwamen gezamenlijk Nederlandstalige bijbels, Testamenten, psalmboeken en ander

kerkgoed te drukken, te bewaren, uit te geven en te verkopen.88 Of deze overeenkomst

een eventuele samenwerking met Bourignon in de weg stond, is niet bekend. De Groot
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nam in ieder geval geen uitgaven van Bourignon in zijn fonds op, maar zijn winkel kan

natuurlijk wel als verkooppunt hebben gefungeerd.

Tiellens zocht in augustus 1675 ook contact met de gerenommeerde Amsterdamse

boekverkoper en uitgever Daniel Elzevier. Dat wijst erop dat Bourignon zich toegang

wenste te verschaffen tot de internationale markt. Elzevier was immers een van de

belangrijkste vertegenwoordigers van de exporthandel in boeken in de zeventiende-

eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden.89 Zijn winkel bevond zich evenals die

van Janssonius van Waesberge ‘op ’t Water’. Het fonds van Daniel Elzevier was zeer

breed en gevarieerd. Het omvatte werken van onder andere Erasmus, Bacon, Descartes

en Molière. Daarnaast gaf Elzevier onder vermelding van een vals drukkersadres

boeken uit van Franse katholieke auteurs die openlijk blijk gaven van hun jansenisti-

sche sympathieën en om die reden hun werk niet in eigen land konden laten druk-

ken.90 Bourignon moet daarvan op de hoogte zijn geweest, want zij vreesde dat zijn

contacten met Franse jansenisten de onderhandelingen met hem in de weg stonden.

Aan Tiellens berichtte zij in dit verband het volgende: ‘Je crains que vous ne fassiez

rien, avec Elsevier, parce qu’il n’est point amy d’une telle doctrine, et que Gorin et

autres qui sont nos ennemis logent chez luy, lors qu’ils y font imprimer leurs livres’.91

De in 1675 ondernomen stappen om een andere uitgever te vinden, waren weinig

succesvol. Toen in 1676 na drie jaar voor het eerst weer een boek in druk verscheen,

getiteld La solide vertu, was de uitgever opnieuw Arentsz. Ook de in dat jaar uitgegeven

Duitse en Latijnse edities van Bourignons ‘Pierre de touche’ verschenen bij hem. Maar

in 1677 moest Arentsz. toch voor een concurrent wijken: Michiel Pietersz. Bij hem

verscheen de Nederlandse vertaling van het eerste deel van La solide vertu. Opvallend is

dat het ook nu weer om een voor Amsterdamse begrippen kleine boekhandelaar

ging.92

Bourignon en haar volgelingen bleven ondertussen zelf naar mogelijkheden

zoeken om de distributie van haar boeken te verbeteren. Hierbij ging vanaf 1676 een

belangrijke impuls uit van Pierre Poiret. Hij adviseerde Bourignon het eerste deel van

La solide vertu in de catalogus van de ‘Frankfurter Buchmesse’ op te laten nemen. Tevens

stelde hij haar voor vijftig exemplaren van het boek toe te sturen aan Amsterdamse

boekhandelaren die de Buchmesse zouden bezoeken. Dat zou volgens Poiret de inter-

nationale bekendheid van haar werk ten goede komen.93 Voorts raadde hij Bourignon

aan om nogmaals contact op te nemen met Daniel Elzevier, de uitgever van zijn Cogita-

tiones rationales. Haar geschriften konden, zo hield hij haar voor, een nog grotere

bekendheid krijgen als zij bij een gerenommeerde uitgever zouden verschijnen die de

drukkosten voor eigen rekening nam. Een internationaal vermaarde uitgever als Elze-

vier zou haar boeken via zijn netwerk van zakenrelaties immers veel beter kunnen

distribueren.94

Swammerdam kreeg in 1677 van Bourignon opdracht om de onderhandelingen

met Elzevier te openen.95 Die liepen echter op niets uit, wat Bourignon aan Elzeviers

inhaligheid toeschreef. Hij had naar haar zeggen de helft van de door hem te drukken

boeken van haar willen kopen en de andere helft voor niets willen hebben.96 Over de

door Elzevier gestelde voorwaarden beklaagde Bourignon zich bij haar nieuwe

beschermheer, baron zu Inn- und Knyphausen. Die verklaarde zich direct bereid om de

Amsterdamse uitgever persoonlijk op diens voorstel aan te spreken. Nieuwe verwikke-

lingen in de oorlog tussen Denemarken en Zweden gooiden echter roet in het eten.
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Knyphausen moest in opdracht van de regentes van Oost-Friesland zien te voorkomen

dat de bisschop van Münster zijn plan zou doorzetten om vierduizend soldaten via

haar grondgebied naar Denemarken te sturen.97 Hierdoor kon hij onmogelijk naar

Amsterdam afreizen om met Elzevier te onderhandelen over een nieuwe uitgave van

Bourignons geschriften.98

De ambitieuze plannen met Elzevier vonden uiteindelijk geen doorgang. Mogelijk

was de uitgave van Bourignons verzamelde werk voor hem commercieel gezien niet

interessant of vond hij haar oeuvre niet in zijn fonds passen. Wel was hij bereid het

tweede deel van La solide vertu te drukken, op voorwaarde dat Bourignon zelf vijfhon-

derd stuks van het werk afnam tegen betaling van drie duiten, wat neerkwam op 3/8

stuiver, per gedrukt vel.99 Daarmee moet zij akkoord zijn gegaan, want het genoemde

werk is inderdaad door Elzevier gedrukt.100 Het verscheen in 1678. De op het titelblad

genoemde uitgever was echter niet Daniel Elzevier maar Pieter Arentsz.

Alle tussen 1675 en 1677 in het werk gestelde pogingen om Bourignons werk via

andere boekhandelaren in Amsterdam uit te geven, liepen uiteindelijk op niets uit. De

overstap naar Michiel Pietersz. in 1677 kreeg geen vervolg. In plaats daarvan keerde

Bourignon in 1678 terug naar Arentsz. Ondanks de kritiek die zij op hem had en de

beperkte omvang van zijn handelsnetwerk, verbrak zij de samenwerking met hem

niet. Eenieder die in haar boeken geïnteresseerd was, bleef zij naar zijn winkel in de

Beursstraat verwijzen.101

In 1680 begon Arentsz. als uitgever van Bourignons werken samen te werken met

zijn collega Jan Rieuwertsz. (de oudere). In het genoemde jaar gaf Rieuwertsz. zelf drie

Nederlandse werken van Bourignon uit: Getuigenis der Waarheit en de eerste twee delen
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van Anti-Christ. Samen gaven Rieuwertsz. en Arentsz. in datzelfde jaar Bourignons

Renovatio uit, de Latijnse editie van het eerste deel van Renouvellement, dat een jaar

eerder bij Arentsz. verschenen was. Die Latijnse uitgave was de eerste van een reeks van

meer dan vijftig werken van Bourignon, die beide boekverkopers in vijf jaar tijd geza-

menlijk zouden uitgeven.102

Rieuwertsz., die evenals Arentsz. van dopersen huize was, bediende met zijn in

uitgaven van non-conformisten gespecialiseerde boekhandel eenzelfde soort lezers-

publiek als zijn compagnon.103 Beider winkels grensden zelfs aan elkaar, nadat 

Rieuwertsz. in 1678 van de Dirk van Assensteeg naar de Beursstraat verhuisd was.104

Als uitgever en boekverkoper onderhield Rieuwertsz. zelf nauwe contacten met aller-

lei vertegenwoordigers uit het Amsterdamse remonstrantse en doopsgezinde

milieu.105 Van hem is ook bekend dat hij in collegiantenkringen verkeerde. Zijn fonds

omvatte onder meer werken van omstreden denkers als René Descartes, Benedictus de

Spinoza en Lodewijk Meyer. Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus liet Rieuwertsz. voor

eigen rekening drukken. De Latijnse editie verscheen in 1670 zonder de naam van de

auteur en met een vals adres.106 Volgens de gereformeerde kerkenraad van Amsterdam,

die de activiteiten van Rieuwertsz. met argusogen bezag, functioneerde zijn winkel ‘In

het Martelaersboeck’ als een ontmoetingsplaats van ‘verscheyde menschen, van alder-

hande soorte’, die daar ‘vreemde discoursen’ hielden.107

Rieuwertsz. moet overigens al boeken van Bourignon hebben verkocht, voordat hij

in 1680 zelf bij de uitgave van haar werk betrokken raakte. Dat blijkt uit Bourignons

correspondentie. Al in 1677 gaf zij De Lindt opdracht voortaan ook een partij boeken

bij Rieuwertsz. af te leveren.108 Was dat omdat Rieuwertsz. en Arentsz. nauw met

elkaar samenwerkten of omdat zij ontevreden was over de wijze waarop Arentsz. haar

boeken distribueerde? Hoe dan ook, het is en blijft opmerkelijk dat Bourignons

boeken voortaan te vinden waren bij een boekverkoper die met zijn fonds nadrukke-

lijk aansluiting zocht bij een in radicale verlichtingsideeën geïnteresseerd lezerspu-

bliek.

Uitbreiding van het aantal verkooppunten

Vanaf 1677 stelde Bourignon alles in het werk om het aantal verkooppunten uit te brei-

den en zo zelf de distributie van haar werk via de boekhandel te bevorderen. Daarin

lijkt zij meer succes te hebben geboekt dan in het vinden van een nieuwe uitgever. Zo

bood Bourignon in 1677 haar boeken niet alleen via Rieuwertsz. te koop aan, maar ook

via de gebroeders Boom op het Singel.109 Het contact met deze Amsterdamse boekver-

kopers dankte Bourignon ongetwijfeld aan Poiret, wiens Franse vertaling van de Theo-

logia Deutsch in 1676 bij Hendrik en Dirk Boom verschenen was. Ook Janssonius van

Waesberge, die in 1671 drie Franse titels van Bourignon had uitgegeven, nam een deel

van de distributie van haar werk voor zijn rekening. In zijn Catalogus librorum novissime

impressorum maakte hij voor 1677 melding van drie nieuwe uitgaven van Bourignon: La

solide vertu I, Waare Deugt en Lapis lydius.110 De drukkers van Bourignons geschriften

waren waarschijnlijk eveneens bij de commerciële verhandeling betrokken, want

zowel Boeteman als Cunradus dreef naast de drukkerij een kleine boekhandel.

Vanaf 1680 waren Bourignons boeken zelfs bij diverse boekverkopers buiten
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Amsterdam verkrijgbaar. In het door Rieuwertsz. uitgegeven Getuigenis der Waarheit

(1680) is een zogeheten ‘stoklijst’ opgenomen, een opsomming van boekhandelaren bij

wie het betreffende boek te koop was.111 De lijst was opgesteld door De Lindt. Hij had

Boeteman op 29 december 1679 vanuit Lütetsburg een briefje gestuurd waarin hij hem

opdroeg na de catalogus van Bourignons werken in het Getuigenis der Waarheit of na de

bijbeltekst achter het titelblad, het volgende te drukken: ‘Alle dese hare Wercken in

verscheide Talen zijn ook te vinden tot ’s-Gravenhage by Joannes Tongerloo, tot Rotterdam

by Isaacq Neranus, en Barent van Santbergen, tot Dordrecht by Pieter van Loon, tot Vlissingen

by Jacob Lambrechtse, tot Lieuwaarden by Ritske Jacobs Mosselman, tot Harlingen by Simon

Pieters Bonck en Hubert van Immerseel by de blaauwe trap, en in verscheyde andere Steden

meer.’ 112

Ondertussen verloor Bourignon de distributie van haar boeken buiten de Repu-

bliek der Verenigde Nederlanden evenmin uit het oog. Zo bood zij haar geschriften

vanaf 1676 in Hamburg te koop aan via Claes Floris.113 Geregeld gaf zij opdracht om

vanuit Amsterdam partijen nieuwe boeken te verzenden naar vrienden en sympathi-

santen in Frederikstad, Sleeswijk, Bremen, Kopenhagen, Genève, Frankfurt en

Keulen.114 In Frankfurt am Main maakte Bourignon vanaf 1679 gebruik van de dien-

sten van de boekhandelaar-uitgever Hermann von Sand, die net als Arentsz. een duide-

lijke voorkeur had voor geschriften met een mystiek-piëtistische signatuur.115 Mogelijk

vonden Bourignons geschriften ook nog via de gebruikelijke ruilhandel tussen boek-

verkopers hun weg naar andere locaties. Het vel voor vel ruilen van boeken was name-

lijk een geëigende praktijk van boekhandelaren om het eigen assortiment uit te brei-

den.116

Tot het einde toe bleef Bourignon hopen dat haar geschriften ook hun weg zouden

vinden naar lezers in Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. Al in 1670 had zij aan haar

vriendin in Gent geschreven dat zij tot haar spijt niet in staat was haar werk op grote

schaal te verspreiden in de Zuidelijke Nederlanden: ‘Ik heb smerten van te sien dat de

Vremdelingen de Genadens die Godt my geeft, deelachtig worden, terwyl die van myn

Vaderland de selve niet kennen.’117 Het liefst wilde zij een van haar volgelingen met de

boeken op pad sturen om deze in het zuiden te distribueren. Dit zou in het geheim

moeten gebeuren. Het ontbrak haar echter aan assistentie om het voornemen daad-

werkelijk ten uitvoer te brengen.118

Advertenties en oeuvrecatalogi

Om het lezerspubliek te attenderen op haar nieuwe uitgaven en vraag te creëren naar

haar boeken adverteerde Bourignon geregeld in Franse, Nederlandse en Duitse

couranten.119 Adverteren was in zeventiende-eeuwse uitgeverskringen een gebruike-

lijke praktijk om nieuwe boeken onder de aandacht van het lezerspubliek te bren-

gen.120 In Bourignons geval was het echter niet de boekverkoper-uitgever die de adver-

tenties zette. Zij nam daartoe zelf het initiatief en liet de praktische uitvoering over

aan haar assistenten.121 De kosten nam zij voor eigen rekening.122 Deze handelwijze

bevestigt opnieuw dat Bourignon de feitelijke uitgever van haar boeken was, en niet

Arentsz.

Van de in Holland uitgegeven Nederlandse en Franse kranten verkoos Bourignon
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de Oprechte Haerlemsche Courant van de Haarlemse courantier Abraham Casteleyn en de

in 1663 opgerichte Gazette d’Amsterdam van Cornelis Jansz. Zwol.123 Voor Gezeugnis der

Waarheit, haar eerste Duitstalige werk dat in 1673 uitkwam, wilde Bourignon ook in de

Altonaischer Relation adverteren. Hierin waren eerder advertenties verschenen voor Ber-

ckendalls Wahre Abbildung Antoinette Bourignons (1672), waarop Gezeugnis der Waarheit

Bourignons antwoord was. De courantier, Victor de Löw, was echter niet onpartijdig.

Hij was evenals Berckendall lidmaat van de gereformeerde gemeente van Altona én de

uitgever van diens werk tegen Bourignon.124 Reden genoeg om een advertentie voor

Gezeugnis der Waarheit te weigeren. Bourignon liet het er niet bij zitten en tekende

protest aan bij de voorzitter van de raad van Altona, Rudolf Roland.125 Of zij door

Roland in het gelijk werd gesteld, is niet bekend.126 In 1677 ondernam Bourignon

nogmaals een poging om in de Duitse kranten te adverteren. Zij hoopte hiermee de

verkoop van haar boeken in Hamburg te stimuleren. Daar hadden de predikanten zich

weliswaar over haar boeken beklaagd, maar tot een verbod had dat niet geleid.127

Tussen 1670 en 1673 verschenen in de Oprechte Haerlemsche Courant maar liefst acht

advertenties voor Bourignons werken. Opvallend is dat zij hierin zowel voor de Neder-

landstalige als voor de Franse edities adverteerde alsmede voor Gezeugnis der Waarheit,

haar eerste uitgave in het Hoogduits.128 In 1674 en 1675 liet Bourignon het adverteren

achterwege. Het haar opgelegde drukverbod en de confiscatie van haar drukpers

maakten dat zij in deze periode geen kans zag om iets te publiceren. Pas in 1676 slaag-

de zij erin de uitgave van haar geschriften te hervatten. Toen verschenen er in één jaar

tijd drie nieuwe titels, waarvoor uiteraard weer geadverteerd moest worden.129 Ook in

de jaren daarna liet Bourignon telkens wanneer er nieuwe werken van haar hand

uitkwamen, advertenties zetten.130

Bourignon was zich ten zeerste bewust van het potentiële effect van de advertenties.

Via dit medium zou de nieuwsgierigheid naar haar geschriften geprikkeld kunnen

worden, hetgeen de verkoop van haar boeken zou bevorderen. Voorwaarde was dan wel

dat haar geschriften in ‘buitengewone’ termen werden aangeprezen, bijvoorbeeld als

‘lichten die uit de H. Geest zijn voortgekomen’.131 In de aankondigingen van La solide

vertu waren dit soort kwalificaties achterwege gebleven en dus waren deze advertenties

in Bourignons ogen weggegooid geld geweest. Deze reactie bevestigt opnieuw hoezeer

Bourignon zich bewust was van het belang van woordkeuzes en presentatie. Toen zij De

Lindt en Poiret in 1679 opdroeg om voor zes verschillende nieuwe uitgaven van haar

hand te adverteren, schreef zij precies voor hoe deze geschriften moesten worden aan-

geprezen. In de advertentie moest bovendien worden aangekondigd dat er nog veel

andere ‘merveilleux Doctrines & veritez’ zouden volgen.132

Behalve voor haar eigen geschriften liet Bourignon in 1677 ook advertenties plaat-

sen voor het werk van een van haar Hamburgse volgelingen, Bertrand de la Coste. Deze

‘uitvinder’ had in Bourignon een nieuw onderwerp gevonden om in zijn wiskundige

publicaties onder de aandacht te brengen. Tussen 1676 en 1677 bewerkte hij zijn

Franstalige studie over het kwadraat van de cirkel en voorzag deze van een lofrede op

Bourignon. Het werk verscheen in 1677, zowel in het Frans als in het Nederlands, bij

Pieter Arentsz. in een oplage van driehonderd stuks.133 La Coste had beide edities aan

Bourignon opgedragen. Eenieder die zijn werk zou lezen, leerde zo ook wie Bourignon

was.134 Dat maakt begrijpelijk waarom Bourignon eraan hechtte dat zijn werk in de

Franse en Nederlandse kranten geadverteerd werd.
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Halverwege de jaren zeventig besloot Bourignon nog via een ander medium

bekendheid te geven aan haar publicaties. Zij liet daartoe in haar boeken lijsten opne-

men met de titels en formaten van haar reeds verschenen werken. Anders dan de adver-

tenties, die per uitgave werden gezet, waren deze catalogi pas een bruikbaar reclame-

middel op het moment dat er reeds een bepaalde hoeveelheid titels en edities op de

markt gebracht was. In Bourignons geval ging het om auteurslijsten die zowel een

bibliografische als een commerciële functie hadden, omdat ook de namen en adressen

van de boekhandelaar-uitgevers vermeld werden bij wie de werken te koop waren.

Overigens waren dergelijke in boeken afgedrukte lijsten tot 1675 een zeer zeldzaam

verschijnsel. Pas in het laatste kwart van de zeventiende eeuw namen zij een hoge

vlucht.135 Toen gingen ook uitgevers in hun uitgaven lijsten opnemen van de nog

leverbare titels uit hun fonds.136

In 1676 gaf Bourignon voor het eerst opdracht om een oeuvrecatalogus in haar

nieuwe uitgaven op te nemen. In dat jaar trad zij, na ruim twee jaar noodgedwongen

te hebben ‘gezwegen’, weer in de openbaarheid en publiceerde zij een Duitse en een

Latijnse editie van ‘La pierre de touche’ en het eerste deel van La solide vertu. Bij de voor-

rede of elders in deze werken moest, zo bepaalde Bourignon, een ‘Cathalogue’ van haar

‘gedrukte Boecken, met de Redeneering over de Materie, die sy behelsen’ worden opge-

nomen. Zo zouden de titels van haar eerder verschenen werken opnieuw onder de

aandacht van de lezer kunnen worden gebracht.137 Het ontwerp van de catalogus

maakte Bourignon zelf. Aan iedere titel voegde zij een korte inhoudsbeschrijving toe.

Bij elke titel vermeldde zij tevens het aantal reeds verschenen delen en de talen waarin

het betreffende werk was uitgegeven.138 Van dit in het Frans geschreven overzicht liet

Bourignon Nederlandse, Duitse en Latijnse vertalingen maken, zodat er voor iedere

taal waarin zij publiceerde, een catalogus beschikbaar was.

Vanaf 1676 werd de geregeld bijgewerkte titellijst met de namen en adressen van

de boekverkopers die de betreffende werken van Bourignon verkochten, in iedere

nieuwe uitgave opgenomen. Losse exemplaren van de catalogi liet Bourignon als

handelsprospecti naar boekverkopers en particulieren in en buiten de Republiek der

Verenigde Nederlanden sturen.139 Daartoe had zij in 1676 vier à vijfhonderd catalogi

laten drukken.140 In de prospecti werden geen prijzen genoemd. Voor een boekhande-

laar in Brussel, die klaarblijkelijk om inlichtingen gevraagd had, werd de prijs van

ieder boek apart opgegeven. Bourignon, die de man niet helemaal vertrouwde, bepaal-

de dat hij aan iemand in Amsterdam een betalingsopdracht zou moeten geven als hij

bepaalde boeken uit de catalogus wilde bestellen.141

Propagandamiddel of commercieel product?

Het zal duidelijk zijn dat Bourignon binnen het communicatiecircuit dat haar boeken

doorliepen, een monopoliepositie bekleedde. Zij was niet alleen de auteur maar ten

dele ook de drukker en indirect tevens de uitgever en distributeur van haar eigen werk.

Haar activiteiten op de verschillende punten in het circuit waren primair gericht op de

openbaarmaking van haar boodschap, maar dat betekende niet dat zij de commerciële

kant van de zaak uit het oog verloor. Bourignon mocht zichzelf dan wel als een profe-

tes beschouwen, zij bleef voor alles ook de koopmansdochter die zij van origine was.
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Het was belangrijk dat haar boeken verspreiding vonden, maar óók dat daarvoor

betaald werd. Aan een Amsterdamse koopman die haar van inhaligheid beschuldigd

had, maakte zij duidelijk dat zij haar boeken wel commercieel moest verhandelen, als

zij ook in de toekomst wilde blijven publiceren:

mais puis qu’avez le moyen de les payer, quel domage ferois-je aux ames de

donner tous les livres pour un temps, & n’avoir pas aprés plus d’argent pour en

faire imprimer des autres qui de plus en plus donneroyent des lumieres au

monde? Toutes mes commodités seroyent bientôt consumées dans ces imprime-

ries si rien n’en retournoit pour imprimer á l’avenir. Je n’ay pas une mer d’argent,

dont je puisse puiser á l’infiny, sans en voir le fond.142

En, zelfbewust als zij was, voegde zij daar nog aan toe dat zij zich wel in de groothan-

del had begeven als het haar alleen om het verdienen van het grote geld te doen zou

zijn geweest: ‘Lors que je voudrois trafiquer, j’embrasserois plus grands négoces’.

Bourignon was niet alleen prijsbewust, zij was ook opvallend goed op de hoogte

van de verschillende geldeenheden.143 Bovendien had zij oog voor marktstrategieën.

Dat bleek al uit haar advertentiebeleid. Zij realiseerde zich echter ook dat de afzetmo-

gelijkheden van haar boeken mede bepaald werden door de verkoopprijs. In het

uitbrengen van verkorte en dus goedkope voorpublicaties zag zij een mogelijkheid om

haar werk binnen het bereik van mensen met een kleine beurs te brengen. Zo dacht zij

erover om haar lange brief over de ‘drie bruggen’ uit te geven vóórdat deze samen met

een aantal andere brieven gebundeld zou worden in La solide vertu II. Een van haar

volgelingen bood zelfs aan het geschrift op zijn kosten te laten drukken.144 Of het plan

doorgang vond, is niet bekend. In 1677 stelde Bourignon nog voor de gedrukte brieven

van Poiret die bij de Latijnse en Franse editie van La pierre de touche gevoegd zouden

worden, apart te verkopen ‘afin d’esprouver, si on ne les sçauroit debiter’.145

Maar zoals dat religieuze leiders betaamt, verklaarde Bourignon nadrukkelijk dat

het haar er niet om ging iets te verdienen aan haar boeken.146 Meermaals liet zij door-

schemeren dat het publiceren van haar geschriften haar alleen maar geld gekost had:

Want als wy Boekken drukken, dat geschiet niet om profijt; dewijl dat ik door

ervarentheyt weet, dat ik’er groot schade van heb. En ik verschiet veel gelts, sonder

dat ik apparentie of waarschijnlijkheyt sie, het wederom te sullen krijgen.147

Economische afwegingen waren haar weliswaar niet vreemd, maar zij speelden geen

doorslaggevende rol. Waarschijnlijk was dat ook omdat er mede dankzij het door haar

vermogende vrienden ter beschikking gestelde kapitaal nooit een werkelijk gebrek aan

geld was.

Zwaarder dan geldelijk gewin woog de propagandistische waarde die Bourignon

haar werk toekende. Toch liet zij haar geschriften bij voorkeur niet gratis verspreiden.

Alleen vrienden en invloedrijke relaties gaf Bourignon boeken cadeau, ongetwijfeld

omdat zij hen hiermee gunstig hoopte te stemmen.148 Swammerdam en Van de Velde,

die tijdens hun verblijf in Kopenhagen exemplaren van Gezeugnis der Waarheit en van

Licht des weerelds moesten distribueren, kregen nadrukkelijk te horen dat zij geen

boeken mochten weggeven. Zij moesten deze zien te verkopen aan ‘des personnes de
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connoissance qui les desirent’.149 Bourignon stelde voor beide werken zelf de prijzen

vast en raadde Swammerdam en Van de Velde aan om voor de verkoop gebruik te

maken van de diensten van hun vriend Christiaan, die lakwerker aan het koninklijk

hof was en dus over de nodige contacten beschikte. Als zou blijken dat haar boeken in

trek waren, dan kon Christiaan de verkoopprijzen verhogen, aldus Bourignon.150

Of de verkoop van Bourignons boeken de gemaakte kosten nog enigermate heeft

kunnen compenseren, is twijfelachtig.151 Voor godsdienstige uitgaven op mystiek-

piëtistisch terrein moet zeker in de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde

Nederlanden een markt zijn geweest, getuige het grote aandeel van deze categorie in

de Noord-Nederlandse boekproductie.152 In Bourignons geval waren het echter niet de

boekhandelaar-uitgevers die de drukkosten voor hun rekening namen, hetgeen doet

vermoeden dat haar boeken commercieel gezien geen aantrekkelijke handelswaar

waren. Dit gold overigens niet alleen voor Bourignon, maar ook voor andere auteurs

uit het zestiende- en zeventiende-eeuwse spiritualistische milieu. Hun boeken konden

over het algemeen alleen op eigen kosten of dankzij de financiële bijdragen van mece-

nassen worden uitgegeven.153

Hoezeer Bourignon zich ook mag hebben ingespannen om haar boodschap over

‘de hele wereld’ te verspreiden,154 een massapubliek kan zij nooit hebben bereikt.

Daarvoor waren de oplagen van haar werk te laag en de prijzen te hoog en was het

bereik van de haar ter beschikking staande verspreidingskanalen te beperkt. Veeleer

lijkt Bourignon doelbewust te hebben geprobeerd om ook onder lezersgroepen buiten

de geleerde elite een eigen publiek te vinden dat zich ontvankelijk wist voor haar

boodschap. Nader onderzoek naar het religieuze netwerk dat zich rond haar persoon

formeerde, kan uitwijzen of zij hierin ook daadwerkelijk slaagde.
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D e e l  3

E R K E N N I N G





hoofdstuk 10 Lezers reageren

Waarde Vriendinne Anthoinette.

Ik lange tijt hongerende en dorstende na de Gerechtigheit, en verlangende met een

oprechte begeerte, om Sion (dat gants vervallen is) weder opgerecht te sien: soo ben ik,

na lang gins en wedersoeckingen, daar toe gekomen, dat ik in handen heb ontfangen

eenige letteren, door u aan den dag gebracht: en na dat ikse onpartijdig gelesen hadde,

soo heb ik gemerkt, datse niet uit eens menschen hersenen waren voortgekomen, maar

dat de Geest des Heeren alleen machtig is, soodanige redenen te formeren. ’t Welk mijn

herte met dankbare blijdschap deed vervullen.

Getuigenis der Waarheit. Byvoegsel,

getuigenis 54 (20/30-3-1670), pp. 214-215.

Bovenstaand fragment is afkomstig uit een brief van Reynier Jansen, vetermaker te

Harlingen. Hunkerend naar verlossing en verlangend naar het herstel van het ware

christendom, had de Friese ambachtsman troost geput uit een van Bourignons brief-

publicaties. Dat wilde hij de schrijfster persoonlijk laten weten en dus besloot hij haar

op 20/30 maart 1670 zelf een brief te schrijven. Ook Catherine Robineau, een Franse

émigree, voelde na lezing van Bourignons werk een sterke behoefte om zich met de

auteur in verbinding te stellen. Op 12 oktober 1672 schreef zij Bourignon vanuit haar

woonplaats Hamburg:

Ik heb gelesen uw Boek genaamt Licht schijnende in de Duisternis, met d’uitleg-

ging over het 24. Capittel Matthei. Ik kan u niet seggen, Mejuffer, wat voor

werkingen die Schriften in mijn Ziel gedaan hebben.1

De reacties van Jansen en Robineau stonden niet op zichzelf. Zij maken deel uit van de

door Johan Conrad Hase samengestelde reeks van 33 getuigenissen, die als bijlage

achter Bourignons Gezeugnis der Waarheit (1673) is opgenomen.2 Deze zogeheten tweede

reeks omvat een door Hase gemaakte selectie van brieven en getuigenissen uit de peri-

ode 1668-1673.3 Ten dele gaat het om brieven van personen die uit eigener beweging

contact gezocht hadden met Bourignon, ten dele om reacties op de lijst met vragen die

hij zijn ‘Christelijke Broeders’ in 1673 had voorgelegd.4 Met de verkregen antwoorden

wilde hij bewijzen dat Berckendalls Wahre Abbildung Anthonette Bourignons (1672) louter

op laster was gebaseerd.5 De publicatie van de getuigenissen diende dus eerst en voor-

al een propagandistisch doel. Dat doet echter niets af aan de authenticiteit van de voor

deze uitgave geselecteerde brieven aan Bourignon.6

Met het oog op de receptie van Bourignons geschriften zijn de in Gezeugnis der Waar-
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heit bijeengebrachte brieven buitengewoon belangwekkend. Zij stellen ons in staat om

een specifiek segment van het eigentijdse lezerspubliek in kaart te brengen en zo zicht

te krijgen op een groep die zich gewoonlijk onttrekt aan het oog van de historicus.7

Het gaat hier om dat deel dat zich na lezing van een van Bourignons geschriften

persoonlijk met de auteur in verbinding stelde. Dat lezers dit deden, was op zich niet

ongewoon.8 Wel bijzonder was dat het in Bourignons geval om meer dan incidentele

reacties ging. Bovendien zochten haar lezers niet alleen contact om hun waardering te

uiten, maar ook om Bourignon allerlei persoonlijke vragen en problemen voor te

kunnen leggen. Bekommerd als zij waren om hun eigen zielenheil, verlangden en

verwachtten zij van haar ook een antwoord op hún levensvragen.

Kortom, de brieven van lezers aan Bourignon bieden ons niet alleen toegang tot

het sociaal-culturele milieu waarin haar boeken circuleerden. Zij laten tevens zien hoe

lezers met haar geschriften omgingen en hoe zij zich tot de auteur wilden verhouden.

Tegelijk dient zich de vraag aan waarom sommigen zich geroepen voelden om hun

eigen vragen en problemen aan haar voor te leggen. Was die reactie wellicht ingegeven

door de specifieke vorm van Bourignons oeuvre? En wat was precies de aard van de

problemen die de betreffende lezers haar voorlegden? Vloeiden uit hun brieven aan

Bourignon ook nog andere vormen van contact voort?

De door Hase voor Gezeugnis der Waarheit geselecteerde brieven aan Bourignon

bestrijken helaas slechts een beperkt aantal jaren en geven zelfs voor die korte tijd-

spanne geen volledig beeld. Om in deze lacune te voorzien, zal ik daarom ook een

beroep doen op Bourignons eigen briefpublicaties. In mijn optiek reflecteren deze niet

alleen de spirituele behoeften en noden waarop zij met haar geschriften inspeelde,

maar werpen zij indirect ook licht op de vragen en twijfels die lezers haar voorlegden.

Brieven van lezers

In tabel 10.1 is een schematisch overzicht te vinden van de verblijfplaatsen, beroepen,

kerkelijke achtergronden en sekse van de lezers wier brieven achter Gezeugnis der Waar-

heit zijn opgenomen.

Uit deze tabel kan worden afgeleid dat Bourignons boeken al vrij snel internatio-

nale verspreiding vonden, dat de lezers tot verschillende denominaties behoorden, en

dat het overwegend mannen waren die haar aanschreven. Het gros van de in het over-

zicht genoemde lezers was afkomstig uit het handels- en nijverheidsmilieu. Slechts

een enkeling had een universitaire studie genoten. In dat opzicht is de hier bijeenge-

brachte lezersgroep representatief voor Bourignons kring van volgelingen.9

De lezers die tussen 1668 en 1673 met Bourignon in contact traden, beweerden stuk

voor stuk diep te zijn geraakt door de in haar geschriften verkondigde boodschap dat

de mens de liefde van God verspeeld had en dat hij alleen nog zijn heil zou kunnen

veiligstellen door in de voetsporen van Jezus Christus te treden. Die boodschap moest

wel van God zelf afkomstig zijn, zo meende Reynier Jansen. Aan het eind van zijn

eerste brief aan Bourignon sprak hij de wens uit dat de hele wereld deel mocht hebben

aan ‘dit Licht’ waarmee God de mensen ‘in desen donkeren Nacht [...] bestraalt, om

sijnen Weg te vinden’.10 Zo maakte hij, zonder de titel te noemen, duidelijk welk

geschrift van Bourignon hem zoveel vreugde verschaft had: Het licht schijnende in de
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duisternissen; hetzelfde boekje dat ook Catherine Robineau had aangezet tot een reactie,

zij het dat zij als geboren Française de Franse editie van het betreffende werk bestu-

deerd zal hebben.11

La lumiere nee en tenebres, waarvan in 1669 zowel een Franse als een Nederlandse

uitgave was verschenen, was Bourignons eerste briefpublicatie. De uitgave bevatte

uitsluitend brieven aan katholieke geestelijken. Bourignon had deze geschreven

tussen 1663 en 1667 tijdens haar verblijf in Gent en Mechelen. In deze brieven fulmi-

neerde zij veelvuldig tegen de plichtmatige vervulling van allerlei uiterlijke geloofs-

handelingen, zoals het kerkbezoek, het biechten en het ontvangen van de communie.

Op die manier kon de mens volgens haar zijn heil niet bewerken. Daarvoor was in de

eerste plaats een innerlijke beleving een vereiste, aldus Bourignon. De specifieke

context waarin de brieven tot stand gekomen waren, stond, zo blijkt uit de reacties van

Jansen en Robineau, de waardering van de inhoud echter niet in de weg.

Ook Bourignons tweede briefpublicatie, Le tombeau de la fausse theologie, in het

Nederlands vertaald als Het graf der valsche theologie, bleek sommige lezers bijzonder aan

te spreken. De in Frederikstad wonende koopman Peter Jurgens bijvoorbeeld liet

Bourignon zelfs weten van welk stuk uit deze bundel hij het meest onder de indruk

was: de vijfde brief uit het eerste deel. Wat Bourignon hierin over de wedergeboorte

betoogde, beantwoordde geheel en al aan de ideeën die Jurgens zich daarover zelf

gevormd had. Deze brief, zo bekende hij haar,
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Tabel 10.1 Lezers van wie een of meer brieven aan Antoinette Bourignon door J.C. Hase zijn gepubliceerd

Naam Sekse Denominatie Beroep Verblijf- Eerste Getui-

plaats brief genis

Reynier Jansen m dopers? vetermaker Harlingen 30-3-1670 54

Robert Boyle m anglicaans geleerde Londen 25-12-1670 35

Jelle Reyntjes m dopers kuiper Bolsward 26-1-1671 56

Peter Jurgens m luthers koopman Frederikstad ?-6/7-1671 41

Sikke Lieuwes m dopers? gortmaker Harlingen 24-9-1671 58

Sikke Pieters m dopers passement- Harlingen 4-11-1671 53

maker

Ruerd Jansen m gereformeerd? tingieter Harlingen z.j. [1672]? 55

Gerrit Reyns m ? turfschipper Amsterdam 29-3-1672 59

Rinke Teetses m ? boer Workum 13-8-1672 57

Adriaan van Heuven m dopers? koopman Hamburg 22-8-1672 45

Catharine Robineau v r-k ? Hamburg 12-10-1672 43

Jan van Someren m geref/dopers? apotheker Sneek 30-3-1673 40

Antoine Grellot m gereformeerd predikant Otterberg 16-11-1677 60

Bron: Gezeugnis der Waarheit (1673); Getuigenis der Waarheit. Byvoegsel (1679); Temoignage de la verité. Recoeuil

(1682)



is my seer eigen, en heeft my in het lesen seer bewogen, als tot in ’t binnenste van

mijn conscientie. Want ik sie datter geen ander weg, noch pad is, om tot God te

komen, dan dien weg, dat men sich moet aan God kleven. Waar van meest alle

menschen afgeweken zijn.12

Het stuk waarop Jurgens doelde, was een brief die Bourignon op 10 april 1668 aan

Comenius geschreven had.13 Zijn naam werd in de briefpublicatie echter niet

genoemd. De adressaat heette hier kortweg ‘een groot Godts-geleerde’ te zijn.

Een lezer uit Engeland, van wie in zijn achter Gezeugnis der Waarheit afgedrukte

brief alleen de initialen R.B. vermeld zijn, was zo enthousiast over de inhoud van

Bourignons werk dat hij in 1670 spontaan aanbood om haar geschriften in het Engels

te laten vertalen en uit te geven.14 Achter die letters ‘R.B.’ ging zoals gezegd niemand

minder dan Robert Boyle schuil.15 Hij was al in 1668 door Serrarius over Bourignon

getipt en herzag zijn oordeel over haar niet toen zijn vriend dit nog datzelfde jaar wel

deed.16 Boyle was een van de lezers die bij Bourignon informeerden naar andere titels

van haar hand, hetgeen een duidelijke indicatie is dat haar boeken in een devotionele

leesbehoefte voorzagen.17 Het zal ook om dit soort vragen te voorkomen, zijn geweest

dat zij vanaf 1676, toen zij na een intermezzo van drie jaar weer begon te publiceren,

voortaan in al haar uitgaven een catalogus liet opnemen met de titels en vertalingen

van de reeds door haar gepubliceerde werken.18

Buiten lezers die de loftrompet over Bourignon staken, waren er ook die kritisch

reageerden of van bepaalde passages nadere uitleg wilden hebben.19 Ook waren er

lezers die wilden weten waarom zij bepaalde uitspraken gedaan had. Bourignon greep

dit soort vragen steevast aan om haar eigen standpunten nog eens toe te lichten of te

onderstrepen.20 Zo sprak een niet bij name genoemde Amsterdamse koopman

Bourignon in 1670 aan op haar uitlatingen over de koophandel in de eerste brief van

het tweede deel van Het licht schijnende in de duisternissen (1669).21 Zij verwerpt daar in

zeer scherpe bewoordingen alle koopmanschap en winkelhouden en doet deze af als

duivelse uitvindingen, omdat alle winst die de kooplieden maken naar haar zeggen

‘tot sijner eeren keert’.22 De Amsterdamse koopman meende dat Bourignon zich hier

zeer onvoorzichtig had uitgedrukt en de genoemde brief beter niet had kunnen uitge-

ven. Een andere niet bij name genoemde heer hield Bourignon voor dat zij er beter aan

deed wél het Nieuwe Testament te lezen. Daarmee reageerde hij op een zinsnede uit

een van de brieven in het tweede deel van Het graf der valsche theologie (1670) waarin

Bourignon stelde dat zij het Nieuwe Testament al twintig jaar niet meer had ingeke-

ken.23 En dr. Blankaart (Blancardus), die in 1680 contact met haar zocht, bond de dis-

cussie met haar aan over het geloof in tovenaars en ‘Duiveleryen’. Hij stuurde haar over

dit onderwerp zelfs een boek toe.24

Herhaaldelijk wilden lezers Bourignons mening over het gedachtegoed van andere

mystieke en spiritualistische auteurs weten. Dit doet vermoeden dat een deel van haar

lezerspubliek bestond uit zoekende christenen die zich in bredere zin oriënteerden of

behoefte hadden aan een nieuwe vorm van zingeving. Sommige lezers vroegen haar

bijvoorbeeld naar haar oordeel over Jean de Labadie en wilden weten wat zij van zijn

visie op de hervorming van de kerk vond. Wie het tweede deel van Le tombeau de la faus-

se theologie gelezen had, wist dat zij in 1668 zelf met De Labadie van gedachten had

gewisseld.25 Bourignon greep die vragen over De Labadie meestal aan om zichzelf ten
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koste van haar concurrent te profileren. Zo kreeg iemand die haar geschreven had dat

hij over een portret van De Labadie beschikte, kort en duidelijk te verstaan dat zij diens

visies niet deelde. Integendeel.

[...] ik sie door het Licht des Geloofs, dat God sijne Kerk door andere Middelen

herstellen wil, dan de gene die hy [De Labadie, MdB] aanveerd; ja dat sijne leering

en sijne maniere van doen, gants strijdig zijn tegen die gene die Godt my onder-

wijst.26

Ook werd Bourignon meer dan eens gevraagd wat zij van de geschriften van Jacob

Boehme vond. Verschillende lezers zagen allerlei overeenkomsten tussen haar werk en

dat van de Silezische mysticus. Steevast deed Bourignon die vraag af met de medede-

ling dat zij het werk van Boehme niet gelezen had.27

De meeste door Bourignon beantwoorde brieven handelden echter over geloofs-

vragen of over morele problemen waarmee de betreffende afzenders al langer worstel-

den. Ook dat is een duidelijke indicatie dat haar lezers zoekende waren en van

Bourignon een antwoord op hun vragen verwachtten. Op grond van wat zij van haar

lazen, moeten sommigen haar zelf als geestelijk leidster hebben beschouwd aan wie zij

hun persoonlijke levenssituatie konden voorleggen. Wat hoopte deze groep lezers pre-

cies van Bourignon te horen en waarop was die verwachting gebaseerd?

Hoe zelf een ware christen te worden?

De respons op Bourignons geschriften bewijst dat deze in een bepaalde spirituele

behoefte voorzagen. De apotheker Jan van Someren uit Sneek verwoordde letterlijk

hoezeer haar boeken als voedsel voor zijn ziel fungeerden. Na één werk van haar te

hebben gelezen, bestelde hij bij Pieter Arentsz. al haar Nederlandstalige boeken met de

woorden: ‘Wilt dan geen Brood weigeren aan een die hongert, nadien Christus het

selve niet heeft gedaan, noch noyt en sal doen.’28

Lezers vonden in Bourignons geschriften naar eigen zeggen allerlei handreikingen

om hun eigen zielenheil te bevorderen. In hun ogen onderscheidde Bourignon zich

door haar kennis van de zielenstaat van anderen en door haar voorbeeldig gedrag van

de predikanten, die hen naar hun gevoel aan het lijntje hadden gehouden. Niet de

professionele zielzorger maar Bourignon was voor hen de aangewezen persoon om

hen in de zorg om hun eigen zielenheil bij te staan. Zo verklaarde de Utrechtse koop-

man Adriaan van Heuven, die bijna alle geschriften van Bourignon had, dat haar

‘lessen en welmeenende onderwijsingen waarlijk bequaam’ waren om ‘den mensch van

goede wille te geleyden tot de tijdelijke en eeuwige Geluksaligheit’.29 Voor hem was

Bourignon een autoriteit, omdat zij zichzelf ‘tot de gehoorsaamheit der lessen, Gebo-

den en insettingen Jesu Christi [...] begeven’ had. De Amsterdamse medicus en natuur-

onderzoeker Jan Swammerdam sprak van haar ‘ziel-en-merg-indringende Schriften’.

Die hadden hem tot het inzicht gebracht dat het leven van de ware christen maar één

doel diende: de navolging van de leer van Christus,
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sonder andere noch tijdelijke noch geestelijke vernoeginge; te omhelsen de ware

Armoede en vernoeging des geests; en niet meer te begeeren dan de nootsakelijk-

heit; ’t gene al te samen saken wesende, nooyt gekend noch geleert van onse Gere-

formeerde Leeraars.30

Swammerdam schreef in 1674 aan een Utrechtse vriendin zelfs dat hij eeuwig

verdoemd zou zijn geweest als hij niet door de genade Gods Bourignons geschriften

gevonden had en daaruit geleerd had wat een waar geestelijk leven inhield. Hij hield

haar voor dat Bourignon het ‘reghte geloof’ leerde en de christenen op aarde weer de

weg naar Gods zaligmakende liefde wees. De gereformeerde predikanten van zijn tijd

waren daartoe volgens hem niet in staat.31

Uit de brieven van Van Heuven en Swammerdam en uit de andere getuigenissen

blijkt dat de lezers die persoonlijk contact zochten met Bourignon, vertrouwd waren

met de christelijke heilsleer maar weinig vertrouwen hadden in de geestelijke ambts-

dragers of zich niet langer thuis voelden in de institutionele kerk.32 Velen van hen

zochten hun heil in de bijbel en in mystiek-piëtistische lectuur, waaronder de werken

van Johannes Tauler, Thomas à Kempis, Benedictus van Canfeld, Girolamo Savonarola,

Johannes van het Kruis, Jacob Boehme en Anneke Hoogwandt.33 Van enkelen is bekend

dat zij zich verdiepten in oudere en recente profetieën en visioenen die in gedrukte en

ongedrukte vorm circuleerden en waarin het einde der tijden of de komst van

Bourignon voorspeld zou zijn.34 Bourignons geschriften vielen bij deze groep lezers

vooral in de smaak omdat zij geloof hechtten aan de goddelijke boodschap die hierin

vertolkt werd, maar zij riepen ook de behoefte op aan meer op de persoon toegesneden

instructies of aan antwoorden op eigen geloofsvragen of existentiële twijfels.35

Scheidslijnen tussen katholieken en protestanten lijken hierbij nauwelijks een rol te

hebben gespeeld.36

Aan Bourignon voorgelegde vragen en twijfels
De aan Bourignon voorgelegde vragen bestreken vooral het terrein van de spiritua-

liteit, met welk begrip in de zeventiende eeuw de affectieve verhouding met God werd

aangeduid.37 Daarnaast raken haar brieven aan lezers ook aan eschatologische, moraal-

theologische en exegetische vraagstukken. Zij handelden niet alleen over actuele

kwesties als de geloofwaardigheid van de ‘propheten van desen Tijd’, maar ook over

allerlei punten die al tijdens de Reformatie ter discussie waren gesteld.38 Aan de orde

kwamen onder meer de uitlegging van het twaalfde hoofdstuk uit de Openbaring van

Johannes, de bekering van de joden en de herstelling van Israël, de wederkomst van

Christus, de inrichting van het Koninkrijk der Hemelen, de staat van Adam voor de

zondeval, de schepping van Eva, het huwelijk, de christelijke opvoeding van de kinde-

ren, de kinderdoop, het Avondmaal, het gebruik van de sacramenten, de aanbidding

der heiligen, de naleving van de christelijke feestdagen, de sabbat, de zeven hoofdzon-

den en het onderscheid tussen hoofd- en doodzonden, en de kwestie van de vrije wil.39

Ook de praktijk van het zweren op de Heilige Schrift gaf aanleiding tot vragen. Mocht

de magistraat, zo wilde een gereformeerde edelman uit Genève weten, een christelijk

persoon ertoe dwingen om op die manier een eed af te leggen?40 Naast vragen over

theologische kwesties of over bepaalde bijbelpassages legden lezers Bourignon allerlei

speculatieve kwesties voor, zoals de vraag of ook Christus neiging tot zonde had, of hij
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twee lichamen had gehad (de ene voortgekomen uit Adam in diens staat der onschuld,

de andere uit de maagd Maria), of de hemel bevolkt werd door lichamen en ‘of er

teeling sal zijn in ’t Rijk der Hemelen?’41 In een aantal gevallen vroegen lezers aan

Bourignon om bepaalde zinsnedes in haar geschriften toe te lichten of uit te leggen.42

Ten slotte was er nog een groep van lezers die eigen levensvragen of meer persoon-

lijke problemen aan Bourignon voorlegden om te horen hoe zij in deze kwesties dien-

den te handelen. Zo wilde een gortmaker uit Harlingen weten of men, zoals de Schrift

gebood, alles moest verkopen en aan de armen geven om een ‘Discipel van Jesus

Christus’ te worden en ‘of het nu den tijd’ was om dat ook daadwerkelijk te doen.43

Een andere man schreef haar dat hij in het huwelijk getreden was met een vrouw die

het gereformeerde geloof aanhing. Zelf was hij rooms-katholiek. Moest hij nu, omdat

hij dat beloofd had, voor zijn vrouw van ‘religie’ veranderen?44 Ook Jan Swammerdam

behoorde tot de categorie lezers die Bourignon persoonlijk om raad besloten te vragen.

Swammerdam zocht in april 1673 contact met haar, omdat hij niet goed meer wist

welke richting hij aan zijn leven moest geven. Hij had geneeskunde gestudeerd. Daar-

na had hij zich een aantal jaren met hart en ziel aan anatomisch en entomologisch

onderzoek gewijd. Daarmee kon hij echter niet in zijn levensonderhoud voorzien.

Moest hij zich nu, zo vroeg hij Bourignon, als praktiserend geneesheer vestigen of

moest hij wellicht anatoom worden? Of was het misschien beter dat hij theologie ging

studeren? En moest hij gaan trouwen met het meisje dat hij een trouwbelofte had

gegeven?45 Klaarblijkelijk verwachtte hij van Bourignon dat zij ook op dit soort vragen

een passend antwoord kon geven.

Anderen wilden graag nadere richtlijnen van Bourignon ontvangen in de vorm van

een gedragsregel. Zo vroeg de al genoemde Catherine Robineau om een ‘Regel ‘wegens

d’observantie der feest-dagen en gebeden’.46 Zij was zelf rooms-katholiek en zocht in

november 1672, na lezing van het eerste deel van La lumiere nee en tenebres, contact met

Bourignon. Het betreffende geschrift riep in haar een hevig verlangen op naar de

‘gesteltenis van een waar Christen’, maar zonder persoonlijke begeleiding van

Bourignon dacht zij dit niet te kunnen bereiken. Per brief legde zij haar situatie aan

Bourignon voor:

Ik ben van Franse Natie, en by gevolg hier vreemd, u biddende dat gy my door

Christelijke Liefde wild bystaan, in d’aldergewigtigste sake van mijn geheel leven.

Ik ben een klein klompje van die aarde, waar van voorseyt is, dat gy deselve

ontroeren soud. Maar dewijl de aarde noch als stof is, soo werd sy geduurig heen

en weder gedreven, door den gestuimigen wind der wereldsche saken, waar mede

ik als in ketenen gevangen ben.47

Rooms-katholieke geestelijken die haar houvast zouden kunnen bieden, waren er in de

uitgesproken lutherse omgeving waar zij nu woonde, niet. Het is duidelijk dat Robi-

neau niet goed wist hoe zij hoe in een voor haar in cultureel opzicht volkomen vreem-

de omgeving als christen kon of moest leven. In haar nieuwe verblijfplaats had zij zich,

zo schreef zij aan Bourignon, al geruime tijd niet meer aan het vasten gehouden. Men

had haar ervan weten te overtuigen dat hierin, zo goed als in de viering van de feestda-

gen van de heiligen en van de maagd Maria, een dwaling school. Robineau was daar ech-

ter niet erg gerust op. Vandaar haar verzoek om een regel.
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De door Robineau en anderen aan Bourignon verstrekte informatie over hun

levenssituatie doet vermoeden dat de lezers die een beroep op haar deden, veelal perso-

nen waren die geestelijk of ook anderszins in een isolement verkeerden en gekweld

werden door onzekerheid over de juiste christelijke levenswijze of morele gedragscode.

In dit soort situaties van vervreemding boden Bourignons geschriften sommigen van

hen klaarblijkelijk een houvast, terwijl zij tegelijkertijd het verlangen opriepen naar

meer persoonlijke vormen van contact. Zij schreven Bourignon dat zij tot het inzicht

waren gekomen dat hun manier van leven in wezen niet strookte met die van een ware

christen en dat zij niet in staat waren om hierin op eigen kracht verandering aan te

brengen. Het inzicht te zijn afgedwaald van de weg die naar God voerde, lijkt echter

vooral te functioneren als een argument om een beroep op haar te mogen doen.48 De

meeste brieven en op schrift gestelde verklaringen van lezers die contact met

Bourignon zochten, getuigen tevens van een sterk zondebesef, dat voor sommigen met

veel innerlijke strijd en wanhoop gepaard lijkt te zijn gegaan. De radeloosheid die in de

brief van Gerrit Reyns, een turfschipper uit Heerenveen, doorklinkt, spreekt in dit

opzicht voor zich:

Want my dunkt dat het ware Christelijk leven ontrent geheel weg is, en sy de naam

alleenig dragen: en bevind my selfs byna geheel ontbloot van ’t leven Christi. Hier

toe is my nu van doen raat en ook hulp [...] want ik bevind my selfs swak. Exempe-

len of Voorgangers vind ik niet; en selfs door gewoonte van ’t zondigen al gants

vervreemd van de kennis tot de ware Deugt. O! wat raat, wat raat!49

Reyns had, zo berichtte hij in maart 1672 aan Bourignon, kennis genomen van haar

geschrift tegen de quakers en van een van haar briefpublicaties. Op grond daarvan

verwachtte hij kennelijk dat zij hem wel kon zeggen hoe hij, zwak als hij was, van de

valse tot de ware deugd kon komen.
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Opvallend is dat in vrijwel geen enkel getuigenis de doorwerking van Bourignons

geschriften expliciet gekoppeld is aan de verwijzing naar tekenen van Gods toorn in de

vorm van epidemieën, oorlogsgeweld of andere rampspoed, terwijl zij toch regelmatig

gerefereerd had aan de ‘laatste Plagen’ en het daaropvolgende oordeel van God. Slechts

in een van de acht uit 1672 daterende brieven aan Bourignon die in Gezeugnis der Waar-

heit zijn afgedrukt, is een expliciete verwijzing te vinden naar deze oorlog.50 De betref-

fende brief is afkomstig van een boer uit Workum, Rinke Teetses, en dateert van 13

augustus 1672:

Waarde Vriendinne nademaal wy nu tegenwoordig met den verderffelijken oorlog

besprongen worden, en de Vyand nu Groeningerland en ook in Friesland reets

groote schade hebben, weten niet van tijt tot tijt wanneer het ons beurt sal worden,

soo versoek ik instantelijk, dat UL. my nu gelieve te raden, wat nu best voor ons sal

wesen. [...] Het is nu soodanig, dat nu over ons komt, het gene dat gy te vooren

gesproken hebt, aangaande de oorlogen, en dat gy voorder segt, dat de Pestelentie

en dueren tijt sullen volgen, geloove ik ook vastelijk met het gene dat volgt.51

Een impliciete verwijzing naar diezelfde gebeurtenissen is te vinden in de (ongeda-

teerde) brief aan Bourignon van de Harlingse tingieter Ruerd Jansen, een broer van de

eerder genoemde Reynier:

Gy segt, dese laatste Plagen al begonnen te zijn, en niet zullen ophouden, tot dat

het quade gants zy uytgeroeyt [...] Hier zijn nu vele swarigheden die men niet kan

ontkomen sonder te vlieden, en verder hoe langer hoe grooter.52

De oorlog van 1672 lijkt dus niet direct tot een opvallende toename van het aantal
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lezersbrieven te hebben geleid. Gelet op de enorme piek die de productie van pamflet-

ten met een profetische inhoud voor het jaar 1672 te zien geeft, is dat opmerkelijk.53

Maar Bourignon was ook niet het type profeet dat met haar geschriften direct aanhaak-

te bij de politieke actualiteit. In dat opzicht onderscheidde zij zich van Jan Rothe, die

in 1672 de oorlog aangreep om een nieuw pamflet te publiceren onder de titel Eenige

Prophetien en Revelatien Godts, aengaende de Christen Werelt in dese Eeuw.54

Uit de wijze waarop Bourignon werd aangesproken en de toonzetting van de in

Gezeugnis der Waarheit opgenomen brieven spreekt niet alleen een groot respect voor,

maar ook vertrouwen in haar persoon.55 Dat de meeste afzenders haar alleen maar uit

haar geschriften kenden, kan ook hebben bijgedragen aan een zekere mate van ideali-

sering.56 Illustratief is de brief die Antoine Grellot, een Franse predikant uit de Palts,

in 1677 aan Bourignon schreef. Hieruit blijkt dat hij louter en alleen op basis van haar

geschriften meende in haar zijn ‘goeroe’ gevonden te hebben. Al meteen de eerste keer

dat hij iets van haar las, wist hij dat zij ‘van Godt’ was en geheel vervuld was van de

Heilige Geest. Alleen zij bezat, zo meende hij, ‘alle de Waarheden, waar van alle d’an-

dere Secten of Christelijke Religies niet dan een gedeelte hebben’. Zij ook had ‘volko-

mentlijk ontdekt de valsche Godvruchtigheit, waar in de godvruchtige deser wereld

bedrogen zijn’.57

Groot was Grellots twijfel of hij Bourignon wel met zijn problemen kon lastig

vallen, maar tegelijkertijd vertrouwde hij erop dat zij als ‘Werktuyg’ van God zich over

zijn ziel zou willen ontfermen. Hij worstelde, zo bekende hij, niet alleen met zijn

ambtsopvatting maar ook met twee onverbeterlijke zonden:

Ik ben noch toornig, en vleeschelijk in den Houwelijken Staat. Deze twee Zonden

hebben wel veelmalen mijn ziele gequelt. [...] Mijn ziele is daar over in groote

bedroeftheit geweest, en heeft daar door geleert sich te stellen onder d’aldergroot-

ste Zondaren. Ook heeft God my daar door soodanig willen verootmoedigen, dat

ik noyt Zonde noch Zondaren bestraffe, of noyt van hun spreke, of ik val selfs in

veel grooter misslagen.58

Om zijn leven voortaan overeenkomstig Gods wil in te kunnen richten, wilde ook hij

graag ‘eenige Regelen’ van haar ontvangen.59 Deze kreeg Grellot inderdaad. Zijn brief

werd op 1 januari 1678 door Bourignon beantwoord.60

Identificatie met de ‘interne’ lezer

Het besef van te zijn afgedwaald van ‘het leven der Christenen’, waarvan diverse perso-

nen in Gezeugnis der Waarheit getuigen, was iets waarvan de meesten zich naar eigen

zeggen pas bewust geworden waren door lezing van Bourignons werk. Zo verklaarde

Dirk Bout, een doopsgezinde zijdeweversgezel uit Hamburg, dat haar geschriften hem

de ogen hadden geopend:

want sy deden my sien, dat ik onwetend blind was, en in ’t herlesen van die boek-

ken bevond ik klaarlijk, dat ik gants naakt was, daar ik had gemeent, redelijk wel

gekleed te wesen.61
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Adriaan van Heuven, de reeds genoemde koopman uit Utrecht, ontdekte dankzij

Bourignons boeken de ‘Nietigheid’ van zijn ‘ellendigen’ stand.62 Voor Jelle Aedes,

grootschipper uit Harlingen, fungeerden Bourignons geschriften als een spiegel:

Waar door ik sag, dat mijn gang en stand daar in ik stond, van God afliep. Hoewel

ik nochtans een goede begeerte tot de deugt had, en selfs meende, en ook wel van

andere daar voorgehouden wierd, dat ik de leere des Evangeliums socht te bele-

ven. Maar het Licht dat my uit de geseyde Schriften in mijn ziele scheen, ontdekte

al die valsche meeningen.63

Anderen waren er al voor hun kennismaking met Bourignon van overtuigd dat zij tot

de groep wedergeboren of ware christenen behoorden. Door lezing van haar geschrif-

ten realiseerden zij zich echter dat zij die staat nog niet bereikt hadden. Zo bekende de

Amsterdamse boekhouder Volckert van de Velde:

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.64

De Hamburgse weduwe Maria Hase-Tilemans verklaarde in iets andere bewoordingen

hetzelfde:

En dewijl ik van jongs op in de Christelijke Gereformeerde Religie wel onderwe-

sen was; en soo my docht, ook naar al mijn vermogen, mijn leven daar na had

aangestelt, vlijtig gelesen, neerstig ter Kerk gegaan, en de H.Sacramenten ge-

bruykt, soo meende ik dat het niet missen kon, of was een recht kind Gods en een

waar Christene; nadien ik ook daar by geloofde, dat Christus voor my geleden

had, en voor mijne zonden genoeg-gedaan.65

Bourignons geschriften deden haar inzien dat ware christenen meer behoorden te

doen dan geloven, lezen en participeren in kerkelijke rituelen. Zij dienden hun hele

leven overeenkomstig het evangelie in te richten. Maria Hase was God diep dankbaar

dat zij dankzij Bourignon tot dit inzicht gekomen was:

Ik kan Godt nooyt genoeg daar voor danken, dat hy my soo genadelijk, door het

lesen van dese boeken, tot kennisse mijns selfs gebracht heeft.66

Ook Frederik Franken begreep naar zijn zeggen pas na lezing van Bourignons werk

wat van hem als christen verwacht werd:

soo was ik bedroeft dat het zaad Gods niet krachtiger in my was doorgebroken,

maar door ’t beslag van vergankelijke dingen soo ondergebleven was; en ik stelde

mijn gedachten, om beter te behertigen de leering Jesu Christi, daar van nu de

stralen veel klaarder in my opgingen dan oyt te vooren.67
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De teneur van de getuigenissen is kortom dat de betrokkenen zich door lezing van

Bourignons geschriften begonnen te realiseren dat zij slechts ‘naam-christenen’

waren.68 Blijkbaar waren de ‘externe’ lezers dus in staat zich te identificeren met de

‘interne’ lezer van Bourignons in druk verschenen brieven. Langs deze weg kregen zij

criteria aangereikt waaraan zij hun eigen geweten en levenswandel konden toetsen. Zo

kwamen sommigen van hen tot een (negatieve) herdefiniëring van zichzelf in termen

die zij aan Bourignons werk ontleenden.69 In tegenstelling tot wat zij dachten hadden

zij de wedergeboren staat nog geenszins bereikt, maar onder leiding van Bourignon

hoopten zij voortgang te kunnen maken op het pad van de deugd.70 Ruerd Jansen

verwoordde kort en krachtig waar het hem om te doen was: ‘Waarde Vrouw, ik en

begeer anders niet, dan het geluk mijner ziel’.71

Janet Gurkin Altman, auteur van Epistolarity. Approaches to a form, aan wie ik het

onderscheid tussen ‘externe’ en ‘interne’ lezer ontleen, definieert de laatste als ‘a spe-

cific character represented within the world of the narrative, whose reading of the

letters can influence the writing of the letters’.72 Externe lezers daarentegen kunnen

dat schrijfproces niet beïnvloeden, simpelweg omdat zij pas kennis nemen van de brie-

ven nadat zij gepubliceerd zijn. In Bourignons geval speelden externe lezers echter wel

degelijk een interactieve rol. Haar briefpublicaties zetten immers een deel van het

lezerspubliek ertoe aan om zelf contact te zoeken met de auteur. Deze lezersbrieven

leidden nieuwe briefwisselingen in, die op hun beurt ook weer in druk verschenen. Zo

werd als het ware een zichzelf genererende stroom opgebouwd, die mede verklaart

waarom Bourignons oeuvre grotendeels uit brieven bestaat.73

De respons van lezers moet kortom niet alleen aan de inhoud van Bourignons

geschriften worden toegeschreven, maar ook aan het door haar verkozen genre van de

brief. Die vorm maakte de identificatie met de interne lezer gemakkelijker en creëerde

tegelijkertijd ook een zekere intimiteit tussen de auteur en de externe lezer. Dat kan

drempelverlagend gewerkt hebben en het lezers gemakkelijker hebben gemaakt om

zelf contact te zoeken met de auteur. Daarbij kwam dat Bourignons briefpublicaties

het levende bewijs waren dat zij dergelijke reacties niet onbeantwoord liet. Zo

verklaarde Grellot in zijn eerste schrijven aan Bourignon:

Ik heb sulks [raadgevingen, MdB] begeert wanneer ik sag dat uwe Brieven ten

deelen een Antwoord waren op allerley wijse aan allerhande Zielen die sich tot u

begeven. Dat is d’oorsaak die my dikwils de wille gegeven heeft om aan u te

schrijven, ten eynde om weder wat van u t’ontfangen.74

Wie zich met vragen en twijfels tot Bourignon wendde, wist kortom dat hij op

antwoord kon rekenen.

Bourignon op haar beurt was dankzij de respons op haar briefpublicaties in staat

zich een scherper beeld te vormen van de lezer wiens noden zij met haar geschriften

hoopte te kunnen lenigen.75 Dit zal haar tevens bewuster hebben gemaakt van de

publieke meerwaarde van haar brieven. Al schrijvend ging zij daarop steeds meer anti-

ciperen.76 In het vierde deel van Het licht schijnende in de duisternissen (1672) is bijvoor-

beeld een brief opgenomen over de gewoonte van de quakers om hun hoed niet voor

anderen af te nemen.77 Dit schrijven was destijds bestemd voor de Bolswarder kramer

Jelle Reyntjes, maar Bourignon meende toen al dat het voor allen van belang was die
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‘in soodanigen strijt’ verkeerden ‘om te volgen dese manieren van doen der Quaekers

of niet’.78 Haar brief zou hen doen inzien ‘dat alle die uitwendige dingen, uitvindin-

gen der menschen’ waren, en geen ‘schikkingen God, of ingevingen van den H.

Geest’.79 Dat Bourignon voor een pedagogisch-moralistisch geschrift als La solide vertu

bewust naar de epistolaire vorm greep, zal mede zijn ingegeven door het effect dat zij

met haar briefpublicaties wist te sorteren.80

Vormen van contact

Hoe de brieven van lezers Bourignon bereikten, is niet altijd even duidelijk. Het was

destijds gebruikelijk dat de ontvanger van brieven de porti moest betalen.81 Verwijzin-

gen hiernaar heb ik niet gevonden, wat zou kunnen betekenen dat correspondenten

Bourignon langs andere wegen wisten te bereiken. Zeker is dat er meer dan eens een

beroep werd gedaan op tussenpersonen. Zo stuurde Robert Boyle zijn eerste brief aan

Bourignon onder couvert aan Petrus Serrarius. Die brief bereikte haar echter niet.82 De

tweede gaf hij mee aan een vriend die naar Amsterdam vertrok met het verzoek deze

persoonlijk aan Bourignon te overhandigen.83 Ongetwijfeld speelde ook Pieter

Arentsz., de Amsterdamse boekverkoper die vanaf 1669 als Bourignons vaste uitgever

optrad, een bemiddelende rol.84 Arentsz. was een toegankelijk aanspreekpunt voor

lezers die met haar in contact wilden komen, omdat zijn adres in vrijwel alle uitgaven

van Bourignon te vinden was. Vanaf 1676 trad Schrader op als Bourignons Amsterdam-

se contactpersoon. Hij zorgde ervoor dat aan haar geadresseerde brieven naar haar

werden doorgestuurd.85

Niet iedereen durfde Bourignon echter rechtstreeks te benaderen. Swammerdam

bijvoorbeeld was zo geïmponeerd door ‘dat gezegent en geheel uytverkoren Vat’ dat hij

eerst, via een tussenpersoon, toestemming vroeg om met haar in contact te mogen

treden. Hij deed hiervoor een beroep op Johan Tiellens, die hij persoonlijk kende en

die tot Bourignons vertrouwelingen behoorde. Op 18 maart 1673 schreef Swammer-

dam Tiellens waarom hij uitgerekend hem om een gunst wilde verzoeken:

Ik verkies u boven andere, uyt dat gesegent Zaad, om dat gy zijt mijn Lands-man,

een Amsterdammer, een Jongman, en dat gy my onlangs hebt genoodigt, in de

personen van uwe Susters. Hier by is een inwendige genegentheit tot uwaards in

my ontsteken, welkers oorspronk my eigentlijk onbekend is.86

Swammerdams verzoek moet voor 29 april 1673 zijn gehonoreerd, want op die dag

schreef hij zijn eerste brief aan Bourignon.87

De snelheid waarmee Bourignon op de haar voorgelegde vragen reageerde, wissel-

de nogal. Soms reageerde zij per ommegaande, soms ook duurde het weken zo niet

maanden voordat zij een brief beantwoordde. Zo kreeg Swammerdam pas na vier

maanden een reactie op zijn eerste brief.88 Bourignons reactiesnelheid was van ver-

schillende factoren afhankelijk. Allereerst deden brieven er om allerlei redenen soms

buitengewoon lang over voordat zij haar bereikten. Boyle bijvoorbeeld schreef haar op

25 december 1670 een brief die zij pas op 14 februari 1671 in handen kreeg. Al op 21

februari, een week later dus, beantwoordde zij deze brief.89 Bourignon was echter lang
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niet altijd in de gelegenheid om direct terug te schrijven, omdat zij ziek was of geen

tijd had of niet over de noodzakelijke secretariële ondersteuning beschikte.90 Die had

zij nodig omdat zij haar brieven bij voorkeur dicteerde, maar ook omdat er van iedere

uitgaande brief een afschrift moest worden gemaakt en zelfs nog een vertaling indien

de adressaat het Frans niet machtig was. Het omgekeerde kwam ook voor. De ingeko-

men brief moest dan eerst nog in het Frans worden vertaald alvorens Bourignon hem

kon lezen. Brieven die in een kriebelig handschrift of met te lichte inkt geschreven

waren, kon Bourignon ook niet lezen omdat zij weigerde een bril te gebruiken. Deze

brieven moesten aan haar worden voorgelezen of door iemand in een leesbaar hand-

schrift voor haar worden gekopieerd.91 Een ander probleem was dat in een afgelegen

oord als Lütetsburg de post tijdens de wintermaanden niet langer op gezette tijden

werd opgehaald en men dus, zoals Bourignon het formuleerde, niet altijd kon schrij-

ven wanneer men dat wilde.92

Niet alle schrijvers van brieven aan Bourignon kregen antwoord. Zo had zij in

eerste instantie niet op de brieven van Bertrand de la Coste gereageerd omdat zij na de

gijzeling van De Cort geen enkele Fransman meer vertrouwde.93 Sommige brieven

maakte Bourignon naar eigen zeggen niet eens open, omdat zij haar kostbare tijd niet

wilde verspillen met lezen of schrijven dat ‘geen voordeel’ zou ‘toebrengen’.94 Zij

correspondeerde nu eenmaal niet uit ‘siviliteit’ of ‘borgerlijke onderhouding’, zo liet

zij haar lezers weten.95 Over het algemeen beperkte zij zich tot twee duidelijk door

haar onderscheiden categorieën, die zij als volgt omschreef:

Het is wel waar, dat ik aan vele menschen schrijf, gelijk men door den druk kan

sien: maar dat geschiet niet dan alleenlijk aan die gene, die Kinderen Gods willen

worden, door het middel der Lichten die hy my geeft; of wel aan die gene, die dese

Ligten onbehoorlik tegen spreken, en sig tegen de Eere Gods en de Zaligheit der

zielen kanten. Aan de soodanige gevoel ik my verplicht te schryven, hoewel ik

sulks soo min doe als ik kan.96

Omdat haar tijd ‘seer duur en kostelijk’ was, verwees Bourignon lezers die haar vragen

en twijfels hadden voorgelegd, ook wel naar haar reeds gepubliceerde werk:

Ydereen kan in mijn schriften vinden ’t geen hy van nooden heeft te weten tot de

volmaaktheit sijner Ziel, soo hy die alle wil lesen met aandacht.97

Haar antwoorden waren dus tot op zekere hoogte inwisselbaar. Zo kreeg Robineau, die

door Bourignon persoonlijk begeleid wenste te worden op haar weg naar God, in

eerste instantie het advies om zich eerst maar eens in de vervolgdelen van La lumiere nee

en tenebres en in haar andere geschriften te verdiepen:

Hoe meer gy daar in leest, hoe meer Lichten gy daar in zult vinden. Het zijn Waar-

heden, die wel van naby willen besien wesen, bequaam zijnde om den Geest te

verlichten, en de wil dier genen te bewegen, die deselve met aandacht en sonder

voor-inneming des geest lesen.98
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Lezers moesten echter niet, zo waarschuwde Bourignon, met haar geschriften omgaan

zoals men zo vaak met de Schrift deed. Daaruit werden vaak naar willekeur plaatsen

geciteerd om een bepaalde mening te bekrachtigen, hetgeen tot grote verdeeldheid in

het christendom geleid had. In plaats daarvan moest men proberen al haar geschriften

te lezen en ‘den H. Geest aanroepen om de verstandelijkheit daartoe te hebben’.99

Contacten met lezers die zich kritisch opstelden of die nieuwsgierig waren naar

Bourignons oordeel over andere auteurs uit het mystiek-piëtistische milieu, bleven

vrijwel altijd beperkt tot de uitwisseling van brieven. Vermoedelijk ging het hier om

personen die oprecht geïnteresseerd waren in haar geschriften, zich daar ook door

aangesproken voelden, maar zich niet in alles konden vinden of toch niet helemaal

overtuigd waren van haar authenticiteit. Niettemin wist Bourignon in een enkel geval

een lezer die zich aanvankelijk kritisch had uitgelaten over haar persoon en haar werk,

tot een positiever oordeel te bewegen. Zo beschreef Jacobus Marci, een chirurgijn uit

Heerenveen, in zijn brief aan Hase hoe hij na lezing van het eerste deel van Licht schij-

nende in de duisternissen (1669) en het tweede deel van Graf der valsche theologie (1670)

schriftelijk contact had gezocht met Bourignon. Dat was op 6 oktober 1671. Hij vroeg

in die eerste brief om nadere uitleg van een aantal zaken die hij in haar geschriften

gelezen had, ook omdat hij grote moeite had om ‘alles te gelooven, en aan te nemen,

dat het selfde door den H. Geest geschreven wierd, door haar Persoon’.100 Het

antwoord dat hij daarop van Bourignon ontving, bevredigde hem echter niet. Daarom

schreef hij haar op 5 maart 1672 een tweede brief. Dit kwam hem, zo bekende hij in zijn

getuigenis, op een reprimande van haar kant te staan:

my met eenen vermanende, haar Schriften met geen schalk oog meer te lezen, op

dat mijn gantsche Lichaam niet mochte duister worden.101

Deze waarschuwing had effect. In 1673 verklaarde Marci tegenover Hase onder verwij-

zing naar Bourignons antwoord:

Welken Brief, door de genade Christi: soo een indruk in mijn Ziel gaf, dat ik date-

lijk mijn misslag gevoelde: en nam die waarschouwingen van haar aan; als een

groote barmhertigheit Gods, aan my sondaar bewesen.102

Personen die zich ontvankelijk toonden voor het door Bourignon uitgedragen geloofs-

en levensideaal, hadden in veel gevallen behoefte aan een meer persoonlijk contact.

Verschillende van hen wilden haar in levenden lijve zien en zich persoonlijk aan haar

voorstellen. Dat begon al in 1669 toen Bourignon nog in Amsterdam woonde. Ook

nadat zij in 1671 naar Sleeswijk-Holstein verhuisd was, kreeg zij geregeld bezoek van

lezers die haar geschriften bestudeerd hadden.103 Hieruit vloeiden vaak duurzame

contacten voort, die voor sommigen slechts van tijdelijke aard waren en voor anderen

resulteerden in de oriëntatie op een geheel nieuwe levenswijze.104 Er waren er echter

ook die intensief met Bourignon correspondeerden zonder dat het ooit tot een

ontmoeting kwam. Johan Ortt en Anna Pergens bijvoorbeeld waren bijzonder van

Bourignons denkbeelden gecharmeerd. Zij schreven met haar en financierden zelfs de

uitgave van een aantal van haar werken, maar hebben haar nooit ontmoet.105 Datzelfde

gold voor Bourignons andere mecenas, Gerard Bode. Toch maakte hij, net zo goed als
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Ortt en Pergens, deel uit van wat Bourignon zelf haar gemeenschap van ware christe-

nen noemde.106

Het moge duidelijk zijn dat Bourignons brieven en traktaten een belangrijke scha-

kel vormden in het groepsvormingsproces dat vanaf 1669 op gang kwam. Het waren

immers haar boeken, en met name haar briefpublicaties, die lezers uitnodigden om

contact te zoeken met de auteur. Maar gelet op haar geringe bekendheid blijft het

verrassend dat haar geschriften zo snel, ook buiten Amsterdam, verspreiding vonden

én dat lezers haar wisten te vinden. Dit doet vermoeden dat haar geschriften, althans

ten dele, via bestaande netwerken verspreid werden. In hoeverre dat daadwerkelijk het

geval was, zal in het volgende hoofdstuk worden onderzocht. Die netwerkanalyse

vormt tevens de opmaat voor een meer systematisch onderzoek naar het sociaal-cultu-

rele milieu waarin Bourignons boeken verspreiding vonden.
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hoofdstuk 11 De opbouw van een spiritueel netwerk

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

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

personnes pourront ici étre reçues.

Antoinette Bourignon, L’Appel de Dieu II,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geschriften werden uitgegeven en gedistribueerd, is de snelle en internationale

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

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

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

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

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

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

belangrijkste bemiddelaars tussen Bourignon en de buitenwereld tot het moment dat

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

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

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

vervullen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schap met andere dissidente groeperingen nadere aandacht. Onderhield Bourignon

connecties met verwante religieuze bewegingen die de persoonlijke vroomheid voor-

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

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

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

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

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

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

systematisch onderzoek gedaan.6

Een eerste kring in Amsterdam

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

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

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

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

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

harde kern van Bourignons gezelschap.7

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

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

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

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

en vrijwel uitsluitend uit vertegenwoordigers van het koopmansmilieu bestond. In

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

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

vriendenkring. Hij onderhield namelijk contacten met representanten van verschil-

lende denominaties en buitenkerkelijke groeperingen. Mogelijk bezocht hij zelf de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lindt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

king met Bourignon zou zijn leven echter ingrijpend veranderen.

Door bemiddeling van Serrarius hoopte De Lindt Bourignon persoonlijk te

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

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

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

bleek te kennen, kreeg De Lindt een paar weken later toch de kans om haar te spre-
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ken.31 Die ontmoeting vond waarschijnlijk nog in de eerste helft van het jaar 1668

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

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

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

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

hoedanig men lichtelijk en gemakkelijk uit den wereldschen handel en omslag

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

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

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

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

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

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

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

onderbrekingen, in Bourignons huis aan de Droogbak.

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

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

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

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

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

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

met lust en vermaak te leven’.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

strand te kunnen vestigen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geschriften.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van de Velde, De Lindt en Tiellens.

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

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

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

hetzelfde milieu verkeerde, zakelijke betrekkingen onderhield en wiens buurtgenoot

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

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

de Engelsche Boeijer’, tegenover de Bethaniëstraat.47 Dat Franken doopsgezind was en
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Tiellens van gereformeerden huize, hoeft een eventuele vriendschap niet in de weg

gestaan te hebben.48

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

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

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

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

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

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

daaropvolgende jaren als Bourignons zaakwaarnemer fungeren en onder meer de

contacten met haar uitgever Pieter Arentsz. onderhouden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een tweede netwerk in Friesland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bus Marci, die eveneens in Heerenveen woonde.53

Uit Bourignons correspondentie kan worden afgeleid dat haar boeken vanaf 1669

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

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

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

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

onderlinge betrekkingen tussen de diverse Friese volgelingen gereconstrueerd wor-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mogelijk dat hij doorverwezen werd naar de Amsterdamse boekverkoper Pieter

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

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

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

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

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

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

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

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

ling te nemen.58

Behalve in Heerenveen vonden Bourignons geschriften ook in Harlingen een

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

de naast een grote gereformeerde gemeente drie doopsgezinde denominaties en trok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

werken.64

Het pluriforme godsdienstige klimaat in Harlingen en de aanwezigheid van twee

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bourignon per kerende post ontvangen.67

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

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

eerste instantie via tussenpersonen in Harlingen terechtgekomen waren. We kunnen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zochten op hun rondreizen vooral toenadering tot de doopsgezinden en rekruteerden

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

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

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

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

van Harlingen’.74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en kinderen bij Bourignons gezelschap in Husum aan te sluiten.

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

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

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

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

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

uitgaan naar Bourignon.

Waarschijnlijk combineerde Reyntjes zijn beroep als kramer met het propageren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diende op een apart briefje te worden vermeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bourignon reeds eerder via Jansen laten groeten.

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

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

Sikke Lieuwes daarentegen zijn brieven aan Bourignon opgenomen in het bijvoegsel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vertakkingen naar Nederlandse handelsgemeenschappen buiten de 
Republiek

Via persoonlijke contacten kwamen Bourignons boeken ook terecht in Nederlandstali-

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

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

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

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

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

deze plaatsen tevens tot toevluchtsoorden voor godszoekers maakte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

welkom waren.91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘sijn stand’ te spreken.95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spiritualistische lectuur, bewijst het boekenbezit van de uit Frederikstad afkomstige

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

opgemaakte inventaris van zijn bibliotheek geeft een duidelijke voorkeur voor het

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

werken zijn belangstelling hebben genoten.100

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

niet uitgesloten dat Bourignons boeken langs deze weg ook buiten Frederikstad

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

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

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

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

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

vreemde onderhielden. Omdat de laatste beschuldiging van davidjorisme uit 1700

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

die tijd is blijven bestaan.101

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

theologie in handen.104

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

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

hand kunnen Hamburg via boekverkopersnetwerken bereikt hebben. Bekend is dat

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

samenwerkte met de Hamburgse uitgever Gottfried Schulze.105 Bourignons andere

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

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

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

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

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

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

bijvoorbeeld Jacob Linnich gefunctioneerd kunnen hebben. Deze Amsterdamse koop-

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

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

Net als in Frederikstad creëerde de godsdienstvrijheid in Altona een religieuze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afgekeerd, zich bij de dompelaars van Altona aan.112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het ook de nieuwsgierigheid van lezers geprikkeld zal hebben.

Berckendalls openlijke stemmingmakerij deed Bourignon en Hase besluiten de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

succes gehad?

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

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

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

dat sommigen via verwantschapsrelaties of zakelijke betrekkingen onderling verbon-

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

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

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

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

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

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

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

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

alleen door gereformeerde lidmaten maar ook door doopsgezinden werden bezocht.

De in Gezeugnis der Waarheit naar buiten tredende Hamburgse aanhangers van

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de kritiek van de gereformeerde ziekentrooster gelegen liet liggen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hem georganiseerde conventikels bezocht, is niet bekend.126

Opvallende afwezige onder de Hamburgse volgelingen in Gezeugnis der Waarheit is

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nis in Gezeugnis der Waarheit is opgenomen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een nieuwe Amsterdamse kring rond Jan Swammerdam

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

der Verenigde Nederlanden verblijvende volgelingen te kunnen onderhouden, maakte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bewijzen hiervoor ontbreken echter. Aannemelijk is dat Tiellens en Swammerdam

elkaar al kenden, al was het misschien slechts vagelijk, voordat hun wegen elkaar in
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Schema 11.3 Fragment genealogie lestevenon-tellens-swammerdam

Sara Lestevenon  x  Jan Tiellens

Catharina Lestevenon  x Karel Braems

(achternicht) Jan Braems   x Aeltje Corver

Thomas Braems x Haesgen Corver

Baertgen Corver  x  Jan Jacobs 

Swammerdam

Johan Tiellens Jan Swammerdam



1672 (opnieuw) kruisten. Zij waren namelijk in de verte aan elkaar geparenteerd. Sara

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

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

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

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

gezusters Corver.137

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

enige bekendheid hebben genoten omdat zij ieder een belangwekkende verzameling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

als met De Cort in verbinding.140

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

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

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

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

in Bourignons correspondentie sprake van contacten tussen Swammerdam en Johan

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

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

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

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

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

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

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

din het volgende:

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

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

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

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

alle de genaaden van godt haar meedegedeelt.142

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

haar adres te achterhalen.147

Nicht Grietje was de enige in Swammerdams naaste familiekring die ontvankelijk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zich eerder al over Hase ontfermd had.149
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Schema 11.4 Fragment genealogie swammerdam-volckers

Jan Jansz Corver  x  Jannitje Gerrits Sibilla

Baertgen Aeltje Haesgen Agnietgen Geertruijd Jan Jansz
x 1632 x 1639

Jan Jacobs Swammerdam Volcker Gerrits

Jan, Jacob Jans, Jannitgen Gerrit, Aalt, Grietje



Johan Ortt en Anna Pergens
Totdat het zich bekeerde, leidde het steenrijke echtpaar Ortt-Pergens een mondain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Holland zijn vaardigheden op anatomisch en entymologisch gebied zou demonstre-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pietersgasthuis pleegde op het lichaam van een overleden kopersmid.156

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hadden.

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

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

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

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

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

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

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

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

eendagsvlieg) te voltooien.164

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reisden de drie vrouwen met hem mee naar Lütetsburg.167

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

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

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

neerd hebben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rond 1674 moet Schrader door Swammerdam over Bourignon geïnformeerd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volckers.177

Wanneer Van Weijlandt precies met Bourignons gedachtegoed in aanraking kwam,

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

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

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

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

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

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

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

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

zijn zich aan het werelds gewoel te onttrekken.

Buiten de genoemde mannen en vrouwen raakten in Amsterdam nog verschillende

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persoonlijk ontmoeten.
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Schema 11.5 Fragment genealogie swammerdam-van weijlandt

Jacob Dirksz Swammerdam x Jannetje Jans

Jan Jacobsz x Baertgen Corver Cornelia Jacobs x Gerrit Jacobsz Indischerave

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

x

Catharina van Weijlandt Christoffel van Weijlandt



Relaties met edellieden en hoge militairen

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

Daaraan lagen niet zozeer missionaire motieven maar strategische overwegingen ten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soon optrad:

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

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

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

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

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

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

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

gevolg op zijn landgoed in Lütetsburg mocht vestigen.192

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

auroirent honte de ne la pas suivre.195

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zoontje en dienaar, welkom was in Lütetsburg.205

Grote belangstelling voor Bourignon en voor haar geschriften toonde de met

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

echter ook daarna contact houden met Bourignons kring.209

Connecties met andere religieuze groeperingen

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

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

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

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

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

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

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

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

Bourignons boeken in dit milieu gelezen werden, is twijfelachtig. Toch blijkt in ieder

geval één lidmaat van de Utrechtse gemeente zich bij Bourignons gezelschap te hebben

aangesloten: een zekere Jannetje, ‘dogter van de Moeder int pest gasthuys’.213

Ook zijn er aanwijzingen dat volgelingen van Bourignon connecties onderhielden

met de collegianten, met vertegenwoordigers van de Hartlib-kring, met Jan Rothe,

met de Frankfurter piëtisten, met de labadisten, met de quakers en met davidjo-

risten.214 (zie schema 11.6). Uit sommige van deze kringen rekruteerde zij nieuwe

volgelingen, maar zij zag ook dat het omgekeerde gebeurde en dat leden van haar

gezelschap overstapten naar de quakers of naar de labadisten. Juist de vermeende

onderlinge inwisselbaarheid van de gezelschappen rond Bourignon, De Labadie,

Rothe en de Society of Friends (quakers) verklaart de felheid waarmee de leiders zich

publiekelijk tegen elkaar afzetten.215 Maar ook in de correspondentie met haar eigen

groepsleden liet Bourignon zich met veel misbaar uit over haar concurrenten.216

Frankfurter piëtisten
Over betrekkingen tussen Bourignon en de lutherse piëtisten in Frankfurt am Main

was tot op heden nog niets bekend. Zij verdienen om twee redenen nader aandacht.

Ten eerste laten zij zien hoe Bourignons naam zich ook via de kringen van het luther-
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se piëtisme verspreidde. Het was hieraan te danken dat Pierre Poiret, die een van

Bourignons bekendste volgelingen werd, haar geschriften in handen kreeg. Ten twee-

de onderstrepen de contacten tussen de kring rond Bourignon en de Frankfurter

piëtisten opnieuw het netwerkkarakter van haar gezelschap.

In 1670 begonnen de eerste lutheranen zich te verzamelen in zogeheten ‘collegia

pietatis’, waarvoor de grondslag gelegd was door Philipp Jakob Spener.217 In Frankfurt

am Main was de leiding van het collegium in handen van twee leken: de advocaat

Johann Jakob Schütz en de gewezen hofdame Eleonora von Merlau. Vanaf 1674 circu-

leerden binnen dit gezelschap geschriften van Bourignon. De interesse van de

Frankfurter piëtisten voor haar werk maakte deel uit van een brede belangstelling voor

mystieke en piëtistische lectuur, waaronder de geschriften van Tauler, Jean de Labadie,

Anna Maria van Schurman en diverse zestiende- en zeventiende-eeuwse spiritualisti-

sche en mystieke auteurs uit het fonds van Hendrik Beets.218 Deze Amsterdamse uit-

gever beschikte over een filiaal in Frankfurt, waar zijn boeken onder het imprint van
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Betkius te koop waren. Het is niet uitgesloten dat bij hem ook de boeken van

Bourignon verkrijgbaar waren. Beets was immers goed bevriend met Van de Velde en

moet dus op de hoogte geweest zijn van Bourignons activiteiten. Van hem is bovendien

bekend dat hij ook in boeken van gelijkgezinde uitgevers handelde.219

Dankzij het onderzoek van de Spenerbiograaf Johannes Wallmann weten we dat er

sedert 1674 contacten bestonden tussen de Frankfurter piëtisten en de labadisten in

het Friese Wieuwerd, voor wie levensheiliging en verloochening van de eigen wil voor-

op stonden. Naar aanleiding van de uitgave van Van Schurmans apologie Eukleria seu

melioris partis electio in 1673, hadden Schütz en Von Merlau contact gezocht met haar en

met Pierre Yvon, die in 1674 De Labadie als leider van de gemeenschap was opge-

volgd.220 Dat Yvon in 1673 in twee geschriften stelling had genomen tegen Bourignon,

wist Schütz echter niet. Pas in 1676 werd hij hierover geïnformeerd door zijn vriend

Poiret.221

Poiret dankte zijn kennismaking met het werk van Bourignon aan Schütz en zou

later op zijn beurt een belangrijke bemiddelende rol spelen tussen Bourignons kring

en de Frankfurter piëtisten. Hij was in 1672 predikant geworden van de Franse

gemeente te Annweiler in het hertogdom Zwei-Brücken in de Palts. Van daaruit maak-

te hij verschillende reizen naar Frankfurt. In het voorjaar van 1675 was hij in Frankfurt

om in het Frans te prediken. Tijdens dat verblijf leerde hij Schütz kennen. Poiret bleek

diens belangstelling voor het werk van Tauler te delen en voelde zich bijzonder aange-

sproken door het streven van de Frankfurter piëtisten naar een waarlijk evangelische

vroomheid en heiliging. Via Schütz kwam hij in aanraking met het gedachtegoed van

De Labadie, Yvon en Van Schurman. Tevens maakte Poiret kennis met het werk van

Bourignon. Het eerste geschrift van haar dat hij in handen kreeg, was La lumiere nee en

tenebres. Later kreeg hij vanuit Frankfurt ook Le tombeau de la fausse theologie toege-

stuurd.222

De naam Bourignon moet Poiret toen al bekend in de oren hebben geklonken.

Tijdens zijn studie in Heidelberg had hij zijn vriend Daniel Spanheim, de universi-

teitsbibliothecaris, in positieve zin over haar horen spreken.223 Dit is opnieuw een

indicatie dat Bourignons naam zich vrij snel over de grenzen van de Republiek der

Verenigde Nederlanden verspreidde. Naar aanleiding van de dood van Daniel Span-

heim schreef Poiret in 1676 aan Van Schurman, die goed bevriend was geweest met

diens vader Friedrich: ‘ce fut Mr. Spanh. qui me parla le premier de cette Demlle. et en

bons termes’.224

De bemiddelende rol van Pierre Poiret
In 1676 legde Poiret vrijwillig zijn predikantschap neer. Samen met zijn echtgenote

wilde hij in Amsterdam op zoek gaan naar de auteur van de mystiek-piëtische geschrif-

ten die zo’n diepe indruk op hem gemaakt hadden. Hij ging ervan uit dat Bourignon

zich nog altijd ophield in de stad waar haar eerste geschriften waren uitgegeven.

Vanwege de oorlog, die pas in 1678 met de Vrede van Nijmegen beëindigd zou worden,

had hij een vrijgeleide van de hertog van Zwei-Brücken gekregen. Het kleine gezel-

schap reisde dwars door het oorlogsgebied naar Keulen en vandaar per boot naar

Amsterdam.225

Op verzoek van zijn vrienden in Frankfurt zou Poiret vanuit Amsterdam ook

proberen om contact te leggen met de labadisten in Wieuwerd.226 Zij hadden hem
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brieven voor Yvon en Van Schurman meegegeven om deze aan hen te overhandigen.

Tijdens zijn verblijf in Amsterdam leerde Poiret een volgeling van De Labadie kennen,

de gereformeerde koopman Johannes Bardewits. Deze organiseerde al vanaf 1670 in

zijn eigen huis aan de Keizersgracht en elders in de stad particuliere godsdienstoefe-

ningen, waarin hijzelf voorging.227 Bardewits attendeerde Poiret op twee geschriften

die Yvon in 1673, toen hij in Altona verbleef, tegen Bourignon had uitgebracht.228 Het

ging om Kurzer Begriff Unterschiedlicher gottloser und irriger Reden und Sätze so sich befinden In

Anthoinette Bourignons Zweyen Büchern intituliert Licht der Welt und Grab der falschen Theologie

en om Die Wahre und Reine Lehre von der Göttlichen Praedestination Oder Zuvor-Verordnung

und den ewigen Rahtschlüssen Gottes.229 Na lezing van deze boekjes concludeerde Poiret dat

Yvons kritiek geenszins strookte met het beeld dat hij zich op grond van haar geschrif-

ten zelf van Bourignons gedachtegoed gevormd had. Daarom besloot hij zijn reis naar

Wieuwerd af te blazen.

In Amsterdam zette Poiret zijn zoektocht naar Bourignon voort. Via Elzevier, die

zijn Cogitationes Rationales wilde uitgeven, of via Arentsz. moet hij met Schrader in

contact zijn gekomen.230 Van hem hoorde Poiret dat Bourignon niet meer in Amster-

dam woonde, maar dat zij zich sinds 31 maart 1676 in Hamburg ophield. Poiret besloot

daarop schriftelijk contact te zoeken met Bourignon en liet Schrader zijn brieven naar

haar doorsturen.231 Kort daarna, in juli 1676, ontmoetten Poiret en zijn echtgenote

Bourignon in Hamburg.232

Poiret bemiddelde op zijn beurt tussen Bourignon en de kring van de Frankfurter

piëtisten. Aanleiding hiertoe was de in november 1676 tussen Poiret en de labadisten

ontbrande polemiek over de boekjes waarin Yvon tegen Bourignon stelling genomen

had. In brieven aan Yvon en Van Schurman weerlegde Poiret de kritiek en nam hij het

voor Bourignon op.233 Afschriften van zijn brieven zond hij ter informatie aan Schütz

in Frankfurt, die, zoals gezegd, nauwe banden onderhield met Yvon en Van Schur-

man.234 Het was ongetwijfeld aan Poirets inspanningen te danken dat Schütz niet

meeging met Yvons kritiek op Bourignon. Na Poirets interventie zochten bovendien

nog twee andere personen uit diens kring contact met Bourignon: Jacobus van de

Walle en Johann-Peter Scheffer.

Van de Walle, een koopman die in aardewerk handelde, was zelf van gereformeer-

den huize. Hij stond met verschillende religieuze groeperingen in de Republiek der

Verenigde Nederlanden en in de gereformeerde gebieden in het noordwesten van

Duitsland in verbinding.235 Die brede belangstelling van Van de Walle voor allerlei

spiritualistische groeperingen kwam ook in zijn correspondentie met Poiret tot uiting.

Poiret, die Van de Walle aansprak als zijn ‘cher frere et amy en J.Ch.’, informeerde hem

in november 1676 over zijn geschil met Yvon en hield hem zijn oordeel voor over ‘des

personnes qui nous approchent de Dieu’. Daartoe bleek Van de Walle niet alleen ‘celles

de Frize’ (de labadisten) en ‘Mll. A.B.’ (Bourignon) te rekenen, maar ook Jan Rothe.236

Over Bourignon was hij in eerste instantie kritisch. In zijn eerste brief aan haar, die

dateerde van 28 oktober 1676, liet hij weten dat hij grote moeite had met een bepaalde

passage over de vrije wil uit La solide vertu.237 Haar antwoord moet hem hebben aange-

staan, want hij bleef ook daarna contact zoeken met Bourignon. Zij op haar beurt wist

zich via de persoon van Van de Walle verbonden met een kring van geestverwanten in

Frankfurt. Ter gelegenheid van nieuwjaar 1677 groette zij in een aan hem gerichte

brief ‘alle de Vrienden der waerheit, wenschende een goet Jaer aen allen’.238
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Tot de kring van lutherse piëtisten rond Spener behoorde ook de theologiestudent

Johann-Peter Scheffer. Hij zocht in april 1677 voor het eerst schriftelijk contact met

Bourignon.239 Vervolgens stak hij zijn licht op in de Republiek der Verenigde Neder-

landen, waar hij in Amsterdam met Schrader van gedachten wisselde.240 Van Amster-

dam reisde Scheffer naar Oost-Friesland, waar Bourignon zich op dat moment ophield.

Op 3 juli 1677 arriveerde hij in Lütetsburg. Daar maakte hij een week later persoonlijk

kennis met Bourignon en met baron Knyphausen.241

In tegenstelling tot Scheffer ondernam Van de Walle geen pogingen om Bourignon

te ontmoeten. Voor hem volstond het om met haar te corresponderen.242 Wat hierbij

een rol gespeeld kan hebben, was dat hij een vrouw en kinderen had. Maar het heeft er

ook alle schijn van dat hij zich niet wilde vastleggen. Zo onderhield hij ten tijde van

zijn correspondentie met Bourignon, buiten haar medeweten, ook nauwe banden met

de quakers. Van de Walle was namelijk degene die in augustus 1677 William Penn

opving tijdens diens bezoek aan Frankfurt en zijn huis openstelde voor bijeenkomsten

onder leiding van de Engelse quakerleider.243 Penn noteerde hierover in zijn reisver-

slag: ‘The persons that resorted thither, were generally people of considerable note,

both of Calvinists and Lutherans.’244 Ten behoeve van Penns ‘Holy Experiment’ richtte

Van de Walle in 1683 met Schütz en andere vrienden de ‘Frankfort Company’ op, die

grote stukken land in Pennsylvania aankocht.245 De Frankfurter koopman zag er

echter van af om zich daar ook zelf als kolonist te vestigen.

Schütz zelf bleef, naast de nauwe contacten die hij met de labadisten onderhield,

belangstelling houden voor Bourignons gedachtegoed.246 Op 25 juli 1677 gaf hij Schef-

fer, die op dat moment in Rotterdam verbleef, opdracht twee of drie exemplaren van

Bourignons geschriften te kopen. Titels noemt hij helaas niet. Wel schreef hij dat hij de

boeken contant wilde betalen. Hij wilde zich niet in de schulden steken door meer

boeken op afbetaling te kopen.247 Ook Eleonora von Merlau zocht toenadering tot

Bourignon. Zij liet zich bij Bourignon aanbevelen via een niet bij naam genoemde

superintendent. Poiret moest hem in februari 1678 laten weten dat zij van ‘Madlle M.’

hield.248 In juli 1679 verwonderde Bourignon zich erover dat Von Merlau sedert zij

hofdame af was, toch nog het hof bezocht.249 Dat de jonkvrouw bijzonder gechar-

meerd was van Bourignons gedachtegoed, blijkt wel uit de Duitse vertaling die zij in

1679 maakte van La lumiere du monde.250 Scheffer bleef eveneens geïnteresseerd in nieu-

we uitgaven van Bourignons hand, ofschoon hij haar gezelschap in december 1677

reeds verlaten had.251 Via Poiret bestelde hij in 1679 nog een aantal nieuwe uitgaven

van haar werk.252 Het jaar daarvoor had hij een bezoek gebracht aan Engeland en daar

in de kring rond het koninklijk hof de aandacht gevestigd op Bourignons geschriften.

Twee lijfartsen van de koning bleken zelfs bereid te zijn, zo berichtte hij vanuit Enge-

land aan Bourignon, om al haar werken te vertalen en te laten drukken.253

In oktober 1678 nam Bourignon afstand van de ‘vrienden van Frankfurt’. In haar

ogen waren zij ‘trop sages en eux mesmes pour recevoir la simplicité Evangelique

comme des petits enfans’.254 Zij geloofden namelijk dat het christendom nog kon

gedijen door preken te houden en erediensten op te dragen. Bourignon was het hier

volstrekt niet mee eens. Zij wist dat God al dit soort zaken wilde vernietigen. Hij had

haar immers verzekerd dat allen overgeleverd waren aan ‘l’esprit d’erreur’, mesme

ceux qui croyent estre encore dans la verité’.255
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Quakers en labadisten
Van de quakers wilde Bourignon niets weten. Al tijdens haar verblijf in Amsterdam

had zij te kennen gegeven dat zij zich van hen distantieerde. Zij piekerde er niet over

om met hen samen te werken:

want die Quaekers mishagen my grootelijks, ik heb genen noot van haer na te

volgen, of my tot hun geselschap te begeven: en ik ken geen Davidjoristen, ik ben

alleenlijk een Christen, en sal noit van die Religie veranderen, in dewelke ik wil

leven en sterven, willende alleenlijk geen andere Religie ondersoeken, om dat ik

alleen mijn eigen pak sal dragen.256

Met de labadisten leek Bourignon aanvankelijk minder problemen te hebben. In 1673

raadde zij een van haar volgelingen, die op dat moment in Hamburg verbleef, zelfs aan

om via via eens te informeren of De Labadie en diens gevolg nog steeds bereid waren

om haar aanspraken en goederen op Noordstrand te kopen. Dit betekende niet dat zij

alsnog bereid was met hen samen te werken. Het was haar waarschijnlijk veeleer te

doen om het geldelijk gewin dat de verkoop haar zou opleveren. Na 1673, toen haar ter

ore kwam dat Yvon twee geschriften tegen haar had uitgebracht, begon Bourignon

zich wel weer in negatieve zin over de labadisten uit te laten. Zij achtte het echter niet

nodig om Yvons kritiek in een apart geschrift te weerleggen.

Ondanks of misschien wel juist dankzij alle vijandigheden tussen Bourignon en

Yvon verspreidde haar naam zich ook via volgelingen van De Labadie. Dankzij een van

diens volgelingen kwamen boeken van Bourignon in de jaren zeventig in Genève

terecht, waar De Labadie van 1659 tot 1666 predikant geweest was.257 Zo kwam in die

stad een vroegere kennis van De Labadie in aanraking met Bourignons gedachtegoed:

de edelman Daniel Favre de Chateauvieux. In 1675 zocht hij vanuit Genève via de

Amsterdamse uitgever Pieter Arentsz. contact met Bourignon.258

De groep als geheel

In totaal heb ik voor de periode van 1669 tot aan 1680 honderddertig personen kunnen

identificeren die uit eigen beweging contact zochten met Bourignon of die, als zij

voordien al met haar bevriend waren, met haar in contact bleven staan.259 Voor alle

duidelijkheid, het gaat hier om het totale netwerk en dus om een zeer breed spectrum,

met de ‘passieve’ lezer als het ene uiterste en het actieve groepslid als andere uiterste.

De totale omvang van Bourignons lezerspubliek in de genoemde periode was uiteraard

groter. Toch moeten we ons hiervan ook weer niet al te veel voorstellen. De oplagen van

Bourignons boeken varieerden van driehonderd tot duizend exemplaren. Een groot

aantal van haar geschriften verscheen pas postuum in druk. De verkoop liep echter niet

bepaald storm, want tot tweemaal toe, in 1686 en in 1717, werden de restexemplaren

van de Franse en Nederlandse edities van haar boeken opnieuw uitgegeven.260

Verspreidingspatronen
Uit de wijze waarop het rond Bourignons persoon gevormde netwerk zich formeerde,

blijkt dat haar boeken toch wel de belangrijkste schakel waren. Die maakten immers
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dat een deel van het lezerspubliek persoonlijk kennis wilde maken met de auteur. Dit

impliceert dat de leden van Bourignons gezelschap over een meer dan elementaire

leesvaardigheid moesten beschikken, aangezien de Franse en Nederlandse uitgaven

van Bourignons werken niet in een gotische letter maar in romein waren gezet.261

Echtgenoten traden soms als bemiddelaar voor hun vrouwen op door de brieven voor

te lezen en de correspondentie met Bourignon te onderhouden.262 Vermoedelijk werd

binnen sommige kringen ook wel kennisgenomen van Bourignons brieven en boeken

door deze hardop te lezen. In de vroegmoderne leescultuur was dat niet ongebruike-

lijk. Zo schreef de turfschipper Gerrit Reyns in maart 1672 aan Bourignon: ‘Weet, dat ik

het Boek van u gemaakt tegens de Quakers eens gelesen heb, en ook eenige Brieven van

u uitgegeven, heb hooren lesen.’263 Hetzelfde gold mogelijk ook voor de bezoekers van

het conventikel waaraan de schoolmeester Cornelius Willems Erasmi Schoningh uit

Tecklenburg in een van zijn brieven refereerde.264

Hoe lezers Bourignons werken in handen gekregen hadden, blijft echter in veel

gevallen een moeilijk te beantwoorden vraag. In hun brieven aan Bourignon of in hun

reacties op de vragen van Johan Conrad Hase prijzen zij zich over het algemeen alleen

maar gelukkig dát het werk hun in handen was gevallen.265 Verspreiding via tussen-

personen of bepaalde netwerken lijkt niettemin voor Bourignons geschriften de meest

geëigende weg te zijn geweest. Dat sluit echter niet uit dat lezers nog langs andere

wegen over Bourignons boeken geïnformeerd werden. Zo schijnt het door Bertrand de

la Coste aan Bourignon opgedragen Klaar bewijs, van het quadraat des cirkels sommigen op

het spoor van haar werk te hebben gezet.266 De door Bourignon geplaatste adverten-

ties in Nederlandse en Franse kranten kunnen eveneens de nieuwsgierigheid van

lezers hebben geprikkeld.267 Ten slotte speelden soms ook toevalsfactoren een rol. Zo

was er naar Bourignons zeggen iemand in Sleeswijk die enkele vellen van de geconfis-

queerde Nederlandse of Duitse editie van La solide vertu onder ogen had gekregen en na

lezing van deze stukken onmiddellijk al haar geschriften wilde kopen.268

Welk aandeel boekverkopers in de distributie van Bourignons werk hadden, is op

basis van de groep getraceerde lezers zeer moeilijk in te schatten.269 De lezers die con-

tact zochten met haar, gaven immers niet aan of en, zo ja, waar zij hun boeken gekocht

hadden. Wel kan worden vastgesteld dat een aantal van hen door Bourignon werd door-

verwezen naar Arentsz. Deze voor Amsterdamse begrippen kleine boekhandelaar trok

op die manier een bovenlokale, ja zelfs internationale cliëntèle, met kopers uit

Friesland, Hamburg, Genève en mogelijk nog andere plaatsen. Vanaf 1680 werden de

verkoopkanalen van Bourignons boeken aanmerkelijk verbreed. In dat jaar werden

haar uitgaven te koop aangeboden bij een tiental kleine boekverkopers in verschillende

Hollandse, Zeeuwse en Friese steden.270 In Amsterdam, Harlingen en Rotterdam waren

zij op dat moment zelfs bij meer dan één boekverkoper verkrijgbaar. Het is aannemelijk

dat die fijnmazigheid van het distributienetwerk de verspreiding van de boeken ten

goede kwam. Maar nog datzelfde jaar overleed Bourignon, waardoor nieuwe lezers zich

niet langer rechtstreeks met hun persoonlijke vragen tot haar konden wenden.271

Beroepsgroepen
Als persoonlijke interventies of bestaande netwerken een belangrijke rol speelden bij

de verspreiding van Bourignons gedachtegoed, dan ligt het voor de hand dat we onder

haar gevolg een significant percentage vertegenwoordigers uit eendere sociale groepen
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of groepsculturen vinden. Wordt deze veronderstelling bevestigd als we het rond

Bourignons persoon gevormde netwerk uitsplitsen naar beroepsgroepen, geografische

herkomst en denominaties? Uitsplitsing van de getraceerde groepsleden naar beroeps-

groepen laat zien dat bepaalde sectoren oververtegenwoordigd waren.

Tabel 11.1 Netwerk uitgesplitst naar beroepsgroepen, 1669-1680

intellectuele beroepen

medicus 9

predikant/priester/theoloog 9

jurist 2

studerend 4

taalmeester 1

totaal 25

leger

generaal 1

generaal-majoor 1

kolonel 1

totaal 3

handel, nering en vervoer

koopman 17

boekhouder 2

koopmansdienaar 1

kramer 2

schipper 3

totaal 25

ambacht

vetermaker 1

tingieter 1

kaarsenmaker 1

passementmaker 1

gortmaker 1

chirurgijn 3

apotheker 1

drukker 2

wever 1

kunstschilder 2

weversgezel 1

totaal 15

land- en tuinbouw

boer 1

hovenier 2
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totaal 3

dienstpersoneel

dienstbode 5

totaal 5

overheid

visafslager 1

schoolmeester 2

totaal 3

rentenier 2

onbekend 25

N=101 [edellieden en huisvrouwen/echtgenotes zijn hier buiten beschouwing gelaten]

Uit tabel 11.1 blijkt dat de meeste groepsleden uit de burgerij afkomstig waren, zowel

uit de grote burgerij als uit de smalle burgerij, met een jaarinkomen tussen de fl 500,–

en fl 600,–.272 Het gaat hier om de brede middenlaag van de minder hoog opgeleide

maar wel ontwikkelde leden van de handels- en nijverheidssector (bijna veertig

procent van het hele netwerk). Dat is niet verrassend. Representanten van de genoem-

de beroepsgroepen waren over het algemeen zeer mobiel en kwamen doorgaans het

eerst in aanraking met nieuwe religieuze opvattingen.273 Maar wat zeker ook een rol

speelde was dat Bourignons oproep om een evangelisch leven te omarmen en te kiezen

voor een leven in armoede vooral een publiek moet hebben aangesproken dat iets op te

geven had; een publiek ook dat in Bourignons boodschap geloofde en kon beamen dat

het afstand doen van rijkdom en maatschappelijke status een van de belangrijkste

voorwaarden was om een ware christen te kunnen worden. Dat het met name kooplie-

den waren die zich door Bourignons boodschap aangesproken voelden, hing ongetwij-

feld ook samen met de affiniteit die zijzelf met dat milieu had. Zij was als koopmans-

dochter zeer goed in staat om de vragen waarmee lezers uit het handelsmilieu zich tot

haar wendden, met aansprekende voorbeelden en de nodige kennis van zaken te

beantwoorden. Door zichzelf ten voorbeeld te stellen reikte zij bovendien een juist

voor deze groep herkenbaar identificatiemodel aan.

Opmerkelijk is het relatief grote aantal doctores medicinae dat gevoelig bleek te zijn

voor Bourignons boodschap (bijna tien procent van het totale netwerk). Ten dele kan die

concentratie aan het specifieke verspreidingspatroon van Bourignons geschriften wor-

den toegeschreven: het via-via-mechanisme. Swammerdam bijvoorbeeld bracht zijn

vriend Schrader met Bourignon in contact. Schrader stond op zijn beurt weer met Ste-

phan Blankaart in contact. Toch verklaart dit nog niet waarom Bourignons gedachte-

goed ook vertegenwoordigers van juist deze beroepsgroep aansprak.274 Maakte hun

drang tot experimenteel onderzoek hen misschien gevoelig voor experimentele onder-

nemingen op godsdienstig gebied of waren het toch vooral persoonlijke motieven die

hun keuze voor Bourignon moeten verklaren?275In Blankaarts geval kan de toenadering

tot Bourignon mede zijn ingegeven door zijn enorm grote bewondering voor Swam-

merdam. Het is in ieder geval opvallend dat hij zich kort na diens dood in 1680 met Bouri-

gnon in verbinding stelde en haar vroeg om hem in haar gezelschap op te nemen.276
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Het grootste deel van de aanhang van Antoinette Bourignon was afkomstig uit het koopmansmilieu, waarmee 
zijzelf dankzij haar afkomst ook grote affiniteit had. Opvallend was het grote aantal doctores medicinae dat
zich aangetrokken voelde tot haar persoon en gedachtegoed. Voor hun beroep kon Bourignon weinig waardering
opbrengen. Zij beweerde zelfs dat dokters meer mensen doodden dan beulen ( foto: UB RUG, uit Jan en 
Casper Luyken, Het menselyk bedryf, 1694, nrs. 97 en 91).



Geografische spreiding
De supraconfessionele boodschap waarmee Bourignon vanaf 1669 naar buiten trad,

vond vooral ingang in pluriconfessionele centra als Amsterdam, Harlingen, Altona en

Frederikstad. Onder de in deze plaatsen rijk vertegenwoordigde religieuze subcultu-

ren kon stichtelijke en andersoortige lectuur nu eenmaal gemakkelijk en snel ver-

spreiding vinden.277 Dat een pluriform religieus klimaat op zichzelf echter nog geen

garantie vormde voor een positieve respons op Bourignons geschriften, bewijst de

afwezigheid van een kring rond haar persoon in een stad als Rotterdam. Ook hier hield

zich vanaf het midden van de zeventiende eeuw een breed scala aan godsdienstige

groeperingen op.278 Bovendien waren in Rotterdam al in 1670 diverse uitgaven van

Bourignon te koop bij Willem de Wilde. Maar om wat voor reden dan ook vonden

Bourignons boeken hier niet of nauwelijks aftrek. De Wilde retourneerde in 1671 zelfs

een deel van de partij boeken die Tiellens hem had toegestuurd.279

Om de geografische spreiding van de groepsleden nog nauwkeuriger te bepalen

heb ik in de volgende tabel hun geografische herkomst in kaart gebracht.

Tabel 11.2 Netwerk uitgesplitst naar geografische herkomst, 1669-1680

Republiek der Verenigde Nederlanden

Amsterdam 35

Utrecht 1

Harlingen 9

Heerenveen 7

Sneek 2

Bolsward 2

Workum 2

onbekend 12

totaal 70

Zuidelijke Nederlanden

Gent 1

Mechelen 1

Rijsel 1

totaal 3

Noord-Duitsland

Sleeswijk 2

Flensburg 1

Frederikstad 3

Hamburg/Altona 9

Tecklenburg 1

totaal 16
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Oost-Friesland

Aurich 2

Berum 1

Celle 1

Lütetsburg 2

totaal 6

Palts

Annweiler 2

Otterberg 1

totaal 3

Brunswijk 1

Osnabrück 2

Frankfurt am Main 5

Genève 2

Londen e.o. 2

onbekend 21

N=130

Opvallend is dat Bourignon vanuit de Zuidelijke Nederlanden nauwelijks steunbetui-

gingen kreeg. Zij had diverse vrienden en vriendinnen in Bergen, Mechelen en Rijsel

haar eerste in druk uitgegeven geschriften wel toegestuurd, maar behoudens een enkele

positieve reactie vond haar boodschap hier toch weinig weerklank. Dit was naar alle

waarschijnlijkheid ook een gevolg van de verschuiving die zich tijdens het verblijf in

Amsterdam in Bourignons zending voltrok en die zijn neerslag vond in haar geschrif-

ten.280

Uit tabel 11.2 kan worden afgeleid dat driekwart van de groepsleden uit de Republiek

der Verenigde Nederlanden afkomstig was. De helft daarvan, 35 personen, kwam uit

Amsterdam. Bourignons verblijf in deze stad en haar besluit om van de diensten van een

Amsterdamse uitgever gebruik te maken, zullen hiertoe zeker hebben bijgedragen.

Maar misschien moet het hier door Bourignon geboekte succes ook wel gerelateerd wor-

den aan de kerkelijke ontwikkelingen in de zeventiende-eeuwse Republiek. Rond 1650

had de confessionalisering hier zijn beslag gekregen. Dit betekent dat de grenzen tussen

de diverse denominaties in de tweede helft van de zeventiende eeuw duidelijk afgeba-

kend werden en er binnen de bestaande kerkgenootschappen steeds minder ruimte was

voor subjectivisme. Bourignons pleidooi voor een niet-kerkelijk gebonden vroomheids-

beleving zal vooral die christenen hebben aangesproken die hun heil niet in een kerklid-

maatschap zochten, maar zich wel bekommerden om hun zielenheil en bereid waren

zich hiervoor een offer te getroosten. Om deze stelling te toetsen zullen we de denomi-

naties van de groepsleden aan een nader onderzoek onderwerpen.
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Denominaties
Uitsplitsing van de groepsleden naar denominaties blijkt niet eenvoudig te zijn. Van

de meesten is namelijk niet bekend of zij lid waren van een bepaald kerkgenootschap

voordat zij zich bij Bourignon aansloten en zo ja, van welke kerk zij lid waren. Wel kan

uit de bij elkaar gesprokkelde gegevens worden afgeleid dat in Bourignons gevolg ten

minste vijf verschillende denominaties vertegenwoordigd waren.

Tabel 11.3 Netwerk uitgesplitst naar denominatie, 1669-1680

rooms-katholiek 7

gereformeerd 22

doopsgezind 11

luthers 7

quaker 2

onbekend 81

N = 130

Het merendeel van de rooms-katholieke groepsleden stond al met Bourignon in

contact voordat zij in 1667 naar Amsterdam vertrok en begon te publiceren. Van de

groepsleden die van gereformeerden huize waren, kon in de meeste gevallen niet

worden vastgesteld of zij ook daadwerkelijk belijdenis gedaan hadden. Waarschijnlijk

was dit niet het geval, want uit raadpleging van de kerkenraadsacta van de gerefor-

meerde gemeenten van Amsterdam en Utrecht bleek dat slechts één persoon vanwege

aansluiting bij Bourignons gezelschap door de kerkenraad ter verantwoording werd

geroepen. Het heeft er alle schijn van dat de meeste volgelingen weinig affiniteit met

één bepaald kerkgenootschap hadden. Van een aantal van hen is bekend dat zij zich

wel in allerlei mystieke en spiritualistische geschriften verdiepten. Sommigen hadden

eerder al aansluiting gezocht bij buitenkerkelijke groeperingen als de collegianten of

de quakers.

Vergeleken met de labadisten had Bourignon een in godsdienstig opzicht veel

heterogenere aanhang. De boodschap van haar geestverwant en concurrent Jean de

Labadie vond toch met name ingang in gereformeerde kring. Hoewel dit verschil

tussen beide groeperingen kan worden teruggevoerd op andere verspreidingskanalen

en een andere organisatie, moet vooral de inhoud van de boodschap doorslaggevend

zijn geweest. Waar De Labadie een beroep deed op calvinistische exclusiviteitsaanspra-

ken, ja deze zelfs intensiveerde, daar deed Bourignon in principe een appèl op alle

christenen, ongeacht het kerkgenootschap waarvan zij deel uitmaakten:

C’est pourquoy je ne m’informe gueres de quelle Religion sont les personnes qui

se veulent joindre à moy, moyennant qu’elles veüillent suivre Jesus Christ, &

renoncer à elles-mesmes.281
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Sekseverhoudingen en burgerlijke staat
Van De Labadie werd door tijdgenoten opgemerkt dat het vooral vrouwen waren die

zich bij hem aansloten. In de praktijk was dat echter niet het geval. Van Bourignon

daarentegen is in de aan haar gewijde studies meermaals opgemerkt dat zij uitsluitend

mannen aantrok. Ook dat is een gechargeerde voorstelling van zaken.

Tabel 11.4 Netwerk uitgesplitst naar sekse en burgerlijke staat, 1669-1680

ongehuwd gehuwd wed. onbekend totaal

m 19 45 5 30 99 (  76%)

v 3 17 3 8 31 (  24%)

totaal 22 62 8 38 130 (100%)

N=130

Uit de bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat het rond Bourignons persoon

geformeerde netwerk voor ruim driekwart uit mannen bestond en voor iets minder

dan een kwart uit vrouwen. Mannen waren weliswaar duidelijk in de meerderheid,

maar de sekseratio was toch minder scheef dan de in Gezeugnis der Waarheit bijeenge-

brachte getuigenissen suggereren. Onder de 33 personen die hierin openlijk getuigden

van hun sympathie voor Bourignon, treffen we slechts drie vrouwen aan. Dat is minder

dan tien procent. In werkelijkheid lag hun aantal hoger. Bourignon en Hase zullen het

echter niet opportuun hebben gevonden om meer getuigenissen van vrouwen te publi-

ceren. Het zou hun zaak hebben kunnen schaden. De betrokkenheid van vrouwen bij

een concurrerende religieuze groepering als het huisgezin van Jean de Labadie bijvoor-

beeld, werd niet onverdeeld gunstig beoordeeld. Zijn tegenstanders, en daartoe

behoorde ook Bourignon, probeerden deze beweging in diskrediet te brengen door de

aandacht te vestigen op zijn vrouwelijke volgelingen. Gesuggereerd werd dat deze

vrouwen zich niet op grond van een weloverwogen keuze bij hem hadden aangesloten.

Vrouwen lieten zich nu eenmaal gemakkelijker verleiden, en omdat zij ook vrijgeviger

waren dan mannen, zou De Labadie het vooral op rijke vrouwen gemunt gehad

hebben.282

In Gezeugnis der Waarheit gaat in een aantal gevallen de stem van vrouwen schuil

achter die van hun echtgenoten. Zo brengt Reynier Jansen in verschillende brieven aan

Bourignon de groeten van zijn vrouw over.283 Die ontving soms zelfs uitsluitend aan

haar geadresseerde brieven, waaruit kan worden opgemaakt dat ook zij vertrouwd was

met het in Bourignons geschriften gepresenteerde gedachtegoed.284 Hetzelfde gold

voor de echtgenotes van de schippers Aedes en Buordes, voor de vrouw van Sipke

Agges, voor de echtgenote van generaal-majoor Van der Wijk en voor Sophia van Some-

ren, de vrouw van de apotheker Jan van Someren.285 In al deze gevallen werd de corres-

pondentie gewoonlijk door de man onderhouden. Dat weerhield Bourignon er echter

niet van om soms toch ook nog een aparte brief aan diens echtgenote te schrijven. De

betreffende vrouw reageerde dan meestal weer via haar echtgenoot.286 Van een derge-
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lijke bemiddeling was echter niet altijd sprake. Uit brieven van en aan Catherine

Robineau, Maria Hase, Grietje Volckers, Anna Ortt en Claudia Poiret kan worden opge-

maakt dat zij Bourignons geschriften zelfstandig bestudeerden en dat zij daarover

persoonlijk met haar correspondeerden.287

In Bourignons tijd lag de alfabetiseringsgraad voor mannen hoger dan voor vrou-

wen. Voor de Hollandse steden, die een relatief hoge alfabetiseringsgraad kenden,

bedroeg het percentage mannelijke alfabeten rond het midden van de zeventiende

eeuw ongeveer zestig procent, terwijl dat voor vrouwen op vijfendertig procent lag.288

Dat kan ten dele hun oververtegenwoordiging in de getraceerde groep verklaren. Het

ging hier immers om personen die schriftelijk contact onderhielden met Bourignon en

dus konden schrijven.289

Bourignon maakte echter zelf meer dan eens een onderscheid naar sekse. Zij

verwachtte ‘ware christenen’ eerder onder mannen dan onder vrouwen aan te treffen.

Mannen hadden, meende zij, ‘meer Moed en beter Vastigheyd’ om in de geest van Jezus

Christus geboren te worden.290 Dat we onder Bourignons gevolg meer mannen dan

vrouwen aantreffen, is derhalve ook terug te voeren op háár verwachtingspatronen en

op de wijze waarop zij haar lezers aansprak.

Dynamisch gezelschap
Inherent aan het netwerkkarakter van Bourignons gezelschap was dat het geen

statisch maar een open geheel was. Geregeld kwamen er nieuwe mensen bij en vielen

er anderen af. Sommige groepsleden participeerden ook nog in andere religieuze groe-

peringen. Zo stonden Van de Walle, Scheffer en later ook Van der Wijk zowel met

Schütz in Frankfurt als met Bourignon in contact. Poiret bleef ook na zijn aansluiting

bij Bourignon contact houden met de Frankfurter piëtisten en onderhield tijdens zijn

verblijf in Amsterdam in 1679 ook betrekkingen met Johann Georg Gichtel, de uitge-

ver van de Boehme-vertalingen. De grenzen van Bourignons gezelschap zijn dus eigen-

lijk niet af te bakenen, waardoor het ook voor contemporaine buitenstaanders niet

altijd duidelijk zal zijn geweest wie nu precies deel uitmaakten van haar groep.

Het spreekt vanzelf dat Bourignon ook niet met alle groepsleden even nauwe

betrekkingen onderhield. Grofweg kunnen er drie groepen worden onderscheiden: de

‘kinderen’ (enfants), de ‘vrienden’ en ‘vriendinnen’ (amis) en de sympathisanten die

Bourignon in haar brieven aansprak met monsieur, madame of mademoiselle.291 Door

verschillende categorieën te onderscheiden tekende zich geleidelijk aan een inner circle

af die daadwerkelijk bereid was gehoor te geven aan Bourignons oproep om haar te

volgen en te breken met de wereld. Maar zelfs in haar contacten met de leden van deze

kerngroep kunnen nog weer verschillende varianten worden onderscheiden. Met

sommigen, onder wie Johan en Anna Ortt, onderhield Bourignon uitsluitend briefcon-

tact. Met anderen, zoals Tiellens, Van de Velde, De Lindt en Franken voerde zij vanaf

juli 1671 een gemeenschappelijke huishouding en had zij vrijwel dagelijks contact.

Het ging Bourignon, zoals zij herhaaldelijk verklaarde, niet om het stichten van

een nieuwe sekte. Niemand hoefde zich van haar noodzakelijkerwijs los te maken van

de institutionele kerk.292 Zelf voelde zij zich geestelijk verbonden met eenieder die

zich aangesproken voelde door haar boodschap en bereid was hiernaar te leven. Het

was in haar ogen dus niet per se noodzakelijk om elkaar te zien. De organisatiegraad

bleef mede hierdoor laag. Van een officieel lidmaatschap was voor de meesten geen

de opbouw van een spiritueel netwerk
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sprake.293 De volgelingen hadden weliswaar een bepaalde band met Bourignon, maar

dat was in feite een een-op-een-relatie. Aanwijzingen dat de groepsleden onderling

intensieve contacten onderhielden, zijn er nauwelijks.294 Tekenend is ook dat

Bourignon zich niet al te zeer bekommerd lijkt te hebben om de invoering van

gemeenschapsvormende of -ondersteunende rituelen. God verlangde van ware christe-

nen, zo stelde zij, geen uiterlijke ceremoniën als het houden van een Avondmaal.295

Het rond haar persoon gevormde gezelschap hield zo in sterke mate het netwerk-

karakter dat het van meet af aan had. Toch betekende dit niet dat haar gezelschap geen

sektarische trekjes had. Die had het, zo zal in het volgende hoofdstuk duidelijk wor-

den, wel degelijk.
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hoofdstuk 12 Bereidheid om Antoinette Bourignon 

te volgen

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

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

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

Antoinette Bourignon, Persecutions du Juste,

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

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

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

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

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

pen. In totaal waren tachtig van de honderddertig personen die deel uitmaakten van

het netwerk dat zich tussen 1668 en 1680 rond Bourignons persoon formeerde, vastbe-

sloten om deze stap te zetten.1 In die zin tekende zich na haar vertrek naar Sleeswijk-

Holstein een inner circle af van volgelingen die bereid waren om huis en haard te verrui-

len voor de op Noordstrand te vestigen gemeenschap van ware christenen. Wat bewoog

deze mensen om alle banden met de wereld te verbreken en Antoinette Bourignon als

hun geestelijk leidsvrouwe te erkennen? Op die vraag biedt niet één van de tot nu toe

aan Bourignon gewijde studies een antwoord. Kolakowski bijvoorbeeld stelde ronduit

dat hij niet begreep waarom ‘ontwikkelde mannen’ zich lieten imponeren en fascine-

ren door ‘iemand wier stuitende onwetendheid, trots en heerszucht zo in het oog

sprongen’.2 Daarmee liet hij zijn persoonlijke oordeel over Bourignons karakter en

persoonlijkheidsstructuur zwaarder wegen dan zijn constatering dat er klaarblijkelijk

een bepaalde aantrekkingskracht van haar uitging.

Uit het gegeven dat tachtig personen na lezing van haar geschriften Bourignon te

kennen gaven dat zij gehoor wilden geven aan haar oproep tot een evangelisch leven,

kan geconcludeerd worden dat we hier te maken hebben met een vorm van geslaagde

communicatie.3 Geslaagde communicatie of persuasive communication is een dynamisch

proces waarin verschillende stappen te onderkennen zijn. Niet altijd vindt de bewerk-

stelligde verandering onmiddellijk plaats. Frijhoff spreekt in dit verband van een

‘vertraagde dynamiek’ en vestigt de aandacht op de verschillende culturele schijven of

kanalen die de stappen vormen in een ‘cognitief transformatieproces dat uiteindelijk

tot effectieve verandering van wereldbeeld, gedragscode of handelingspatroon leidt’.4

Eerst moet een boodschap worden geformuleerd en overgebracht, vervolgens moet

deze worden gedecodeerd, herkend en als zinvol worden aangenomen.5 De wijze waar-

op Bourignon haar boodschap formuleerde en naar buiten bracht, is in de voorafgaan-

de hoofdstukken al geanalyseerd. Hier gaat het om de vraag hoe die boodschap door de

ontvangende partij herkend en geïnternaliseerd werd. Hoe pasten de volgelingen deze
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in hun eigen perceptie van de werkelijkheid in? Juist omdat dit proces van actieve toe-

eigening en betekenisgeving contextgebonden is, dienen de situaties waarin individu-

en gevoelig bleken te zijn voor Bourignons oproep tot een evangelisch leven, in ogen-

schouw te worden genomen. Hierbij is uiteraard het moment waarop de vonk over-

sloeg van belang. Maar ook, als dat het geval is, het moment waarop de ban verbroken

werd en de betreffende persoon zich van Bourignon afwendde om terug te keren naar

de wereld of zijn toevlucht te zoeken bij een van haar concurrenten. In die gevallen

moet de context waarin de communicatie plaatsvond, veranderd zijn of moet de

ontvanger andere waarden belangrijker hebben geacht. Van persuasive communication is

dan niet langer sprake.

De vraag in welke situaties bepaalde personen gevoelig bleken te zijn voor

Bourignons aantrekkingskracht vereist een diepteonderzoek naar de biografieën van

de groepsleden. Omdat het leven van de ene volgeling nu eenmaal beter gedocumen-

teerd is dan dat van de andere, kies ik voor een exemplarische benadering en zal ik van

vier volgelingen de doopceel lichten: Volckert van de Velde, Reynier Jansen, Jan

Swammerdam en Pierre Poiret. Van de Velde kan beschouwd worden als de belang-

rijkste representant van de Amsterdamse kring van getrouwen, die vrijwel zonder uit-

zondering uit het Amsterdamse koopmansmilieu afkomstig waren. Reynier Jansen

representeert de groep Friese vrienden van ambachtslieden en schippers. Swammer-

dam en Poiret behoorden tot de intellectuelen van Bourignons gezelschap. Beiden had-

den een universitaire opleiding genoten. Poiret was zonder twijfel de belangrijkste vol-

geling van Bourignon, omdat hij na haar dood de zorg op zich nam voor de publicatie

van haar onuitgegeven geschriften. Zijn keuze voor Bourignon is niettemin opmerke-

lijk. In het traktaat dat hij in 1676 publiceerde, deed hij zich immers nog kennen als

een overtuigd cartesiaan. Swammerdam geldt als de beroemdste volgeling van

Bourignon, In de tot op heden aan hem gewijde studies is steevast melding gemaakt

van het intermezzo Bourignon. Maar geen van zijn biografen kon begrijpen waarom

hij in 1675 zijn onderzoek opgaf en met de wereld brak om zich bij een ‘geëxalteerde

mystica’, een dweepster, aan te sluiten, die geen enkel benul had van het belang van

zijn werk. Om te kunnen verklaren waarom de zeventiende-eeuwse natuuronderzoe-

ker in de ban van deze ‘wereldvreemde’ vrouw geraakte, ging Sinia zelfs zo ver dat hij

Swammerdam een tijdelijke verstandsverbijstering toeschreef, door hem ‘theomanie’

genoemd.6 Schierbeek zocht de verklaring in Swammerdams persoonlijkheidsstruc-

tuur.7 G.A. Lindeboom onderstreepte Swammerdams bevindelijkheid.8 Ruestow ten

slotte typeerde hem als een ‘distressed soul’ en legde een verband tussen zijn religieu-

ze crisis en de verschrikkingen van de oorlog van 1672.9

De genoemde vier personen zijn niet in alle opzichten representatief voor de volge-

lingen die Bourignon besloten te volgen, maar zij representeren ieder een bepaalde

fase in de ontwikkeling van haar spiritueel leiderschap. Bovendien gaat het hier om

vier volgelingen die ook voor een concurrerende religieuze groepering of een andere

kerk hadden kunnen kiezen, maar die daar uiteindelijk welbewust van afzagen. Dit

roept de vraag op wat het door Bourignon voorgehouden alternatief zo aantrekkelijk

maakte.

‘ik moet spreken’
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Volckert van de Velde: huwelijkscrisis

Van de Velde trouwde op betrekkelijk late leeftijd met de zeer vermogende Anna Stof-

fels. Hij was toen 42, zij al 46.10 Voor beiden was dit het eerste huwelijk. Uit wat zich op

basis van de spaarzame gegevens laat reconstrueren, vormde dit huwelijk in beider

levens een duidelijke cesuur. Het was een mesalliance, die voor Van de Velde tot grote

spanningen in de persoonlijke en zakelijke levenssfeer leidde en die zijn keuze voor

Bourignon zeker beïnvloed lijkt te hebben.

Belangstelling voor mystieke en spiritualistische ideeën
Bekend is dat Van de Velde tot de vriendenkring van Serrarius behoorde. Via Serrarius

wist hij zich in de jaren voor zijn huwelijk verbonden met de internationale wereld

van mystieke spiritualisten en chiliasten, wier denkbeelden in brieven en boeken

circuleerden. Zelf onderhield hij contacten met de hebraïcus Adam Boreel, de wiskun-

dige en astronoom Nicolaas Mercator, de Deense theosoof, pedagoog en latinist Hans

Nielsen Chronich, en met een Engelse dame die in de kringen van de baptisten en

‘Fifth Monarchy Men’ verkeerde.11 Rond 1658 had Van de Velde nog enige tijd bij Serra-

rius ingewoond, samen met de uit Lübeck afkomstige koopman Hendrick Beets.12

Beets zou later een eigen uitgeverij beginnen en zich specialiseren in het werk van

Boehme en andere mystieke en spiritualistische auteurs.13 Rond 1668 moet Van de

Velde nog altijd in Serrarius’ invloedssfeer hebben verkeerd. Het was immers Serrarius

die hem in maart van dat jaar informeerde over Bourignons aanwezigheid in de stad.

In het getuigenis dat Van de Velde in 1673 in opdracht van Johan Hase opstelde,

maakte hij duidelijk dat zijn bekering direct al bij zijn eerste ontmoeting met

Bourignon was ingezet:

want ik bevond in my, door soodanige conversatie, sulke beroeringe en Godde-

lijke beweginge, dat ik my van stonden aan overgaf aan den Alderhoogsten God,

om my voortaan te verbeteren, en de voetstappen van Jesus Christus naar te

volgen; terwijle ik een mensch gevonden had, die my met haer daden en leering

de weg recht toonde [...] en mag met waarheit dien dagh wel heten, den geluckig-

sten dag die ik geleeft hebbe, om kennisse gekregen te hebben aan sulk een

Godverlichte ziele, die my ontdekt heeft de verborgen gedachten van mijn hert,

en doen kennen de onvolmaaktheit en gebreken, die noch in den grond van mijn

ziele waren, aan de menschen en aan my selven onbekent.14

Lezing van haar geschriften leidde vervolgens tot het inzicht dat hij, in tegenstelling

tot wat hij zelf gedacht had, geen ‘waar Christen’ was, en zich dus niet tot de wederge-

borenen mocht rekenen terwijl hij gemeend had die stand al wel bereikt te hebben.15

Bourignon had hem duidelijk gemaakt dat wie leefde naar de bewegingen van zijn

verdorven natuur, nog bekleed was met ‘vleesch en bloed van den ouden Adam onsen

Vader’ en niet in de ‘herboren stand’ kon geraken. Aan het slot van zijn getuigenis

verklaarde Van de Velde dat Bourignons geschriften en de omgang met haar zijn ziel

‘soo veel nuttigheit toegebragt’ hadden, dat hij nooit ‘Zalig’ geworden zou zijn gewor-

den indien hij ‘dese Lichten’ niet had leren kennen.16 Daarmee reageerde hij bevesti-

gend op de vijftiende en laatste vraag van Hases rondschrijven.

bereidheid om antoinette bourignon te volgen
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Opmerkelijk is de stelligheid waarmee Van de Velde beweerde dat hij dankzij zijn

kennismaking met Bourignon zalig geworden was. Diezelfde stelligheid vinden we

ook terug in een van Bourignons eigen brieven uit 1671 aan een Friese ‘vriend’. Hierin

schrijft zij dat God heeft ‘toegelaten’ dat ‘Broeder V.V.’ naar Friesland is overgekomen

om de Friese vrienden te bemoedigen en te sterken:

Hij [Van de Velde, MdB] is gelijk een mensch als van den doot verresen, en door

gewelt getrokken uit het Bakkes van den Duivel, die hem byna had ingeslokt.

Indien ik hem niet by der hant getrocken had, hy was verlooren, en sijn leven

sekerlijk weg-genomen. God heeft my die gevaarlijkheden doen sien, en de kracht

gegeven om hem te verlossen en by u te senden, tot uwe Vertroosting.17

De beeldende en tegelijk verontrustende beschrijving van wat Van de Velde bespaard

gebleven was, maakt nieuwsgierig. Van wie of wat had Bourignon Van de Velde verlost?

Een eerste antwoord op deze vraag is te vinden in de brief die Bourignon een paar

maanden daarvoor aan de echtgenote van Van de Velde geschreven had.

‘Sot’ geworden?
‘Aan een Vrouw, dewelke vreesde of dat haar man mocht Zot worden door het lesen van

mijne schriften’, zo luidt het opschrift van een brief die Bourignon op 28 oktober

schreef en die zij in 1672 in deel IV van Het licht schijnende in de duisternissen liet opne-

men.18 Namen worden niet genoemd, maar uit de inhoud van de brief en uit andere

brieven van Bourignon uit dezelfde periode kan worden afgeleid dat de adressaat Anna

van de Velde-Stoffels was. Zij maakte zich ernstig zorgen over het welzijn van haar

echtgenoot en had Bourignon laten weten dat haar man ‘krank’ geworden was omdat

hij haar geschriften te zeer ter harte had genomen.19 Bourignon bracht daartegen in

dat haar geschriften Van de Velde juist het ‘Eeuwige Leven’ zouden brengen.20 ‘Maar

de menschen die naar het vleesch leven, verstaan dese taal niet, en wandelen naar de

beestelijke of natuurlijke sinnen, sonder de Geestelijke saken te kennen, en daar-

om oordeelen syse ongelukkig te zijn, die sy sien suchten en lijden in dese Weerelt.’21

De wedergeboorte ging nu eenmaal gepaard met ‘smerten aan ‘t vleesch’, aldus

Bourignon.

Wat bedoelde Stoffels precies met ‘krank’ zijn? Dat haar man ziek op bed lag, ijlde

of wartaal uitsloeg? Dacht Anna Stoffels daarom dat haar man ‘krank’ of ‘zot’ gewor-

den was, of was het omdat hij misschien toen al hun dienstbode ervan beschuldigd had

een ‘toveresse’ te zijn?22 Hoe het ook zij, Bourignon hield er wat betreft Van de Veldes

ziekte een heel andere diagnose op na dan Anna Stoffels. Zij besloot haar brief met de

wens ‘dat vele met diergelijke siekten geraakt waren, al waart dat sy daar van stierven:

om dat den doot der Rechtveerdigen, kostelijk voor God is’.23

Een verrassend licht op de ‘zotheid’ van Van de Velde en op de verlossing die Bouri-

gnon voor hem had weten te bewerkstelligen, biedt de verklaring die drie vrouwen op

25 januari 1672 voor een Amsterdamse notaris aflegden: Annetje Jans Reijnderts, 26

jaar oud, Hendrickje Jans, 25 jaar oud, en Annetje Jansz van Leijden, 35 jaar oud. De

eerste twee gaven zich uit als dienstboden van Anna Stoffels, echtgenote van Volckert

van de Velde.24 Zij verklaarden het volgende:
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dat in ‘t laetste van de jaare 1670 naer dat Volckert van de Velde met desselfs neeff

Eeuwout de Lind langentijt bij eenen Juffr. Antonetta Burinyon hadde verkeert,

en desselfs vergaderinge dickwils en telckens hadde gefrequenteert deselve

Volckert van de Velde geseght en voorgegeven heeft dat sij annitje Jans Reijnderts

een toveresse was en ’s nachts op duyvels bancquetten met de grootste van ’t

landt gingh, en hem Van de Velde tot driemael toe in ’t bier en broot hadde verge-

ven [vergiftigd] gelijck de gemelte Antonetta Bouringon, hem van de Velde soo

hij seijde hadde geopenbaert.25

De vrouwen verklaarden dus dat Van de Velde zijn dienstbode Annetje Jans Reijnderts

ervan beschuldigd had een tovenares te zijn die ’s nachts de heksensabbat bezocht en

die hem volgens de openbaringen van Bourignon al driemaal geprobeerd had te vergif-

tigen. Klaarblijkelijk had Bourignon Van de Velde voorgehouden dat de betreffende

dienstbode een tovenares was en het zelfs op zijn leven voorzien had. De twee dienst-

boden verklaarden voorts dat Van de Velde in december 1670 had gezegd maar voor een

dag of zeven van huis weg te blijven. In werkelijkheid was hij echter ruim zeven weken

afwezig geweest. Na zijn terugkeer zou Van de Velde zijn beschuldiging jegens Anne-

tje Jans Reijnderts herhaald hebben en geweigerd hebben om te eten en te drinken

zolang zij in huis bleef. Daarop was de dienstmeid vertrokken. Van de Velde besloot

niettemin, zo verklaarden de getuigen, zijn vrouw te verlaten, en was hier ondanks de

pogingen van hun meesteres en haar broer Jacob Stoffels om hem tegen te houden niet

meer van af te brengen. Dagenlang was hij bezig geweest met het inpakken en versle-

pen van zijn ‘goed’ naar het huis van ‘Thielens’. Voorts had hij twee obligaties ter

waarde van achtduizend gulden opgeëist. Daarna had hij het huis verlaten en was bij

Tiellens ingetrokken. Later was hij naar ‘frederick francken’ gegaan en ten slotte was

hij met Bourignon naar het buitenland vertrokken.

Van de Velde zelf kwam in 1673 met een andere versie naar buiten. Hij verklaarde

in zijn getuigenis dat zijn echtgenote zijn herhaalde verzoeken om de dienstbode te

ontslaan, genegeerd had. Zij wilde de meid in dienst houden en was vervolgens over

scheiden gaan praten. Voor Van de Velde kwam dit als een ‘Donderslag’ bij heldere

hemel. Hij had nooit gedacht ‘dat’er eenige Vrouwen in de wereld waren, die van haer

man wilde scheyden, om een vreemde meyd te behouden’.26 Zijn echtgenote zou echter

niet gerust hebben totdat zij met beider instemming gescheiden waren.

De overstap naar Antoinette Bourignon
De verklaring die de dienstbodes ten overstaan van de notaris aflegden, roept tal van

vragen op. Was de woede over het vertrek van Van de Velde zo groot dat Anna Stoffels

hem als de kwade genius wilde afschilderen? Vreesde zij dat hij alsnog geld zou clai-

men?27 Zocht zij daarom naar een grond om zelf de scheiding te kunnen doorzetten?

Een scheiding was echter alleen geoorloofd in geval van overspel en kwaadwillige

verlating. Van overspel was geen sprake. Anna Stoffels zou dus moeten aantonen dat

zij moedwillig door haar echtgenoot in de steek gelaten was. Dat zou kunnen verkla-

ren waarom de dienstbodes pas op 25 januari 1672 met een getuigenis kwamen.28 Toen

was er ongeveer een jaar verstreken sedert Van de Velde de echtelijke woning verlaten

had. Inmiddels verbleef hij al een half jaar in het buitenland. Er was dus alle reden om

aan te nemen dat hij niet meer terug zou komen. Hoe het ook zij, het getuigenis van de

bereidheid om antoinette bourignon te volgen
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dienstbodes, Van de Veldes ziekte en de reactie daarop van zijn echtgenote lijken geen

toevallige incidenten te zijn geweest, maar veeleer de uiterlijke tekenen van een al

langer woekerend onderhuids conflict tussen de beide echtelieden dat om macht en

geld draaide.

Van de Velde en Stoffels waren zoals gezegd pas op latere leeftijd met elkaar in het

huwelijk getreden. Juist omdat zij zoveel rijker was dan hij kon bij haar gemakkelijk

de gedachte opkomen dat Van de Velde haar om haar geld getrouwd had.29 Anna hing

zelf erg aan haar broer Jacob, met wie zij tot haar huwelijk had samengewoond.

Diezelfde Jacob was hoofdkassier van de Amsterdamse kamer van de VOC, en dus niet

alleen de zwager van Van de Velde maar ook diens directe baas. Hoe Van de Velde deze

‘driehoeksrelatie’ beleefde, wordt duidelijk als we de open brief erop naslaan die hij op

14 maart 1672 aan zijn vrouw schreef en publiek maakte door hem te laten drukken.30

Dat deed hij omdat zijn vrouw hem door de Amsterdamse magistraat had laten citeren

‘om van bed, tafel, en goederen gescheyden te worden’. In het hiertoe door haar inge-

diende verzoekschrift had zij de magistraat laten weten dat haar echtgenoot tot haar

‘groot leetwesen door Anthonnette Bourignon (onder schijn van Religie) verleyt’ was

en dat hij ‘met dito Juffrouw’ uit Amsterdam vertrokken was. Voorts dat hij een

aanzienlijke som geld en waardepapieren had meegenomen, en dat hij zijn eigen fami-

lie ‘in ’t wilde’ liet lopen en niet naar zijn vrouw omkeek omdat hij zo ‘van de malle

kuren vande voorn. Juffr. was ingenomen’. Van de Velde, die zich door haar actie in zijn

eer aangetast voelde, besloot daarop alle beschuldigingen publiekelijk te weerleggen.

Niet hij had het initiatief genomen tot de scheiding, maar zij. En passant deed hij een

boekje open over hun huwelijk:

Wy hebben over de Tien Jaren t’samen getrouwt geweest, sonder twist of strijt;

om oorsaek dat ik u altijt ingevoglt [sic] heb, om te mogen in vrede leve: en ik heb

my onderwerpen, onder u en uw Broeder; niet als een Man onder sijn Vrouw, of

een Broeder onder sijn Broeder; maar eer als een kindt onder sijn Vader: en ik heb

met gedult verdragen uwer beider quade driften en genegentheden, ja meer als

een knecht verdragen sou van sijn Meester. Want ik heb in ’t eerste niet mogen

omgank hebbe met mijn eigen Bloetvrienden, noch die in ons huys mogen

hebben, alsoo lang als het u niet aengenaam was [...] Want had ik getoont dat ik

de Meester vvas; gy soud mogelijk noyt gekomen zijn tot sulke boosheit [...] noch

u ingebeelt hebben, dat ik u moest aenbidden om uvv gelt, ’t vvelke ik noyt

gesocht heb noch soecken zal.31

Ook kwam hij uitgebreid terug op het conflict over de dienstmeid:

En ik heb alle dese dingen geleden, om te behouden de Vrede die de getrouwde te

samen behooren te hebben: tot dat het quaat soo verre gekomen is dat gy uw

eigen Man verachte, om een snoode meyt te verheffen, die u nieuwers in bestaet:

en sy heeft soo verre uwe vriendschap konnen winnen, met die van uw Broeder,

dat gy alle drie te samen tegens my opstont: het gene my soo gevoelijk was, dat

mijn gesontheit daer door schade leet, en mijn geest van droefheit beswaert

wierd. En ik geloof, indien ik niet van huis gegaen was, dat ik zekerlijk daer van

gestorven sou hebben.32
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Hij hield zijn vrouw voor dat zij hem had moeten gehoorzamen omdat hij haar man

was

aan vvien God de heerschappy gegeven heeft over de Vrouvv; dewelke haar Man

moet eeren en respect toedragen als haar Heer en Meester [...] Indien gy de vreese

Gods gehad hadde, gy soudet haar vveg gesonden hebben op mijn eerste versoek,

ja en al had sy geen schult gehadt, en dat ik maar enkelijk een inbeelding had

gehadt dat sy my vvilde quaat doen, soo vvas het uvv plicht my daar in datelijk te

gehoorsamen.33

Van de Velde volgde hier bijna woordelijk de redenering van Bourignon. Zij had hem

in 1671 op zijn mannelijke superioriteit aangesproken en hem duidelijk gemaakt dat

een vrouw haar man diende te gehoorzamen. Als hij het dus nodig vond om de dienst-

bode te ontslaan, dan mocht zijn echtgenote niet dwarsliggen. Bourignon verbond dit

argument op een subtiele manier met het belang van zijn zielenheil. De betreffende

dienstbode was niet goed voor zijn lichamelijk en geestelijk welzijn, dus moest zij

weg. Door zich hiertegen te verzetten gaf zijn vrouw te kennen dat zij de meid meer

achtte dan de deugd van haar man en zich niets gelegen liet liggen aan diens zielen-

heil. Dat was in Bourignons optiek ‘Overspel’, een ‘geestelijken Overspel’ die zowel zijn

lichaam als zijn ziel bezeerde. Daarom hoefde Van de Velde zich niet langer verplicht

te voelen aan zijn huwelijksbelofte en mocht hij zijn vrouw ‘ontvlieden’, aldus

Bourignon.34

Dat Van de Velde uiteindelijk meer vertrouwen had in Bourignon dan in zijn echt-

genote is begrijpelijk. Bourignon was in zijn optiek een ‘Prophetesse’, die vervuld was

van de wijsheid van de Heilige Geest.35 Zij wist, zo had hij ervaren, wat er in hem

omging. Zij kende zijn verborgen gedachten en zij had hem doen inzien dat hij, anders

dan hij zelf gedacht had, nog geenszins een ware christen was. Het ligt voor de hand

dat hij alleen al daarom bereid was om geloof te hechten aan haar oordeel over de

dienstbode en zijn echtgenote. Toen zijn vrouw zijn hang naar een leven in navolging

van Jezus Christus uiteindelijk niet bleek te delen, moet hij haar met andere ogen zijn

gaan bezien, zoals hij onder invloed van Bourignons geschriften ook zichzelf met

andere ogen was gaan bezien. Daar kwam bij dat Anna de steun zocht en kreeg van

haar broer. Zo bleef het conflict dus niet beperkt tot hun privé-huishouden maar tast-

te het ook de verhoudingen op het ‘comptoir’ aan, waar Van de Velde niet langer bleek

te kunnen steunen op de solidariteit van zijn baas. Jacob Stoffels had immers in eerste

instantie zijn enthousiasme voor Bourignon gedeeld. Maar inmiddels was hij hersteld

van de ziekte die hem had doen kiezen voor een vroom leven en begon hij weer de

draad van zijn oude wereldse leven op te pakken.36 Van de Velde kwam dus steeds meer

alleen te staan, temeer daar hij wist dat er buiten De Lindt ook onder zijn eigen fami-

lieleden niemand meer te vinden was die zijn streven naar een waarlijk christelijk

leven deelde. In deze situatie moet hem de overstap naar Bourignon wel een zeer

aantrekkelijk alternatief hebben geleken.

Bij Bourignon zou Van de Velde zich opgenomen weten in een nieuw en zelfgeko-

zen familieverband waarin andere waarden en deugden telden en waarin hij zich

verzekerd wist van haar ‘moederlijke liefde’.37 Het was dus niet alleen Bourignons

boodschap die hem ertoe bracht om met de wereld te breken en een evangelisch leven
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te omarmen. Zeker zo belangrijk was dat aansluiting bij haar gezelschap hem de in

zijn ogen legitieme mogelijkheid bood om een streep te zetten onder zijn huwelijk en

tegelijkertijd toe te treden tot een nieuw sociaal netwerk waarin hij zijn leven als ware

christen vorm en inhoud kon geven. Illustratief is dat Van de Velde zich nog voor zijn

definitieve breuk met zijn vrouw liet uitzenden naar Friesland om de Friese vrienden

te sterken in hun geloof. Daarna bracht hij zijn spullen van de echtelijke woning naar

het huis van een van zijn nieuwe Amsterdamse ‘broeders’, Johan Tiellens, bij wie hij

voorlopig zijn intrek nam.38 Tekenend is ook dat Van de Velde de eerste was die zich

officieel lieerde aan de sociëteit van ware christenen door op 9 juni 1671 een contract te

sluiten met Bourignon en daarbij te beloven al zijn goederen aan de te vormen reli-

gieuze gemeenschap ter beschikking te stellen.

Reynier Jansen: religieuze crisis

In juni 1672 verliet het merendeel van de groep Friese ‘vrienden’ die tussen 1668 en

1671 met Bourignon in contact gekomen waren, huis en haard om zich bij haar gezel-

schap in Husum te vervoegen. Was het de dreigende oorlogssituatie die hen ertoe dreef

om juist op dat tijdstip met hun gezinnen Friesland te verlaten en over te steken naar

Sleeswijk-Holstein? Bourignon meende van wel, maar trok die conclusie pas in 1674

toen zij inmiddels besloten had om de banden met hen te verbreken. In eerste instan-

tie ging zij ervan uit dat de Friese volgelingen gedreven werden door het verlangen om

ware christenen te worden en daarom ook bereid waren met de wereld te breken. Dat

zij hun religieuze drijfveren later in twijfel trok, had alles te maken met haar teleur-

stelling over het gedrag dat zij in Husum en op Noordstrand tentoonspreidden.39

De meeste Friese vrienden hadden al vanaf 1670 contact met Bourignon. Na haar

geschriften te hebben gelezen wilden zij graag persoonlijk met haar kennismaken. Dat

resulteerde in briefwisselingen en bezoeken aan Amsterdam, waar sommigen van hen

tijdelijk in Bourignons huisdrukkerij tewerkgesteld werden. Waarin Bourignons

aantrekkingskracht voor hen gelegen was, laat zich het beste onderzoeken aan de hand

van de brieven die de Harlingse vetermaker Reynier Jansen tussen 1670 en 1672 aan

Bourignon schreef. Tezamen vormen zij zijn getuigenis. Omdat het hier niet gaat om

een reconstructie achteraf, zoals in het geval van Van de Velde, krijgen we een veel beter

inzicht in het proces dat Jansen doormaakte voordat hij daadwerkelijk zover was dat

hij zich met vrouw en kinderen uit de wereld kon terugtrekken.

Hoe als ware christen te leven?
De eerste brief die Jansen aan Bourignon schreef, dateert van 20 maart 1670. Hierin

refereerde hij aan de religieuze crisis waarin hij drie jaar daarvoor was beland:

Want dit heb ik in ervaringe, dat doen ik ongeveer over drie jaren, door de

Goetheit des Heeren in mijn herte gevoelde, dat de warachtige Christenen die

dingen [wereldse rijkdom en vermaak, MdB] moesten komen te verlaten. En als ik

dit al te mèt openbaarde, aan lieden die ik my verbeelde, warachtige Christenen te

zijn, soo seyden vele van haar, dat ik doolde; en seyden, dit een weg te wesen,

waar door men tot grooter doolingen geraakte, ja dat dit in my een oorsaake van
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Afval was. Ik te met beroert zijnde in mijn geest, en veeltijts bekoort om het alge-

meen verstand toe te vallen, was in gestadige overdenkingen dier saken.40

Jansen worstelde dus met de vraag hoe hij als een ware christen moest leven. Beteken-

de dit in wezen niet dat hij afstand zou moeten doen van zijn aardse rijkdom en van

alle pleziertjes? Hij besloot zijn vraag voor te leggen aan lieden die in zijn ogen ware

christenen waren. Doelde hij hier misschien op doopsgezinde broeders? Jansen kreeg

van hen echter te horen dat hij dwaalde en dat het soort gedachten dat hij koesterde,

van zijn afvalligheid getuigde. Bracht dit antwoord hem ertoe om misschien toen al

toenadering te zoeken tot de quakers? Allemaal vragen die niet met zekerheid te beant-

woorden zijn omdat er in de archieven van de Harlinger kerken niets over Reynier

Jansen te vinden is. Zeker is dat hij zich als een zoekende christen grondig begon te

verdiepen in stichtelijke lectuur. Zo moet hij ook Bourignons geschriften in handen

hebben gekregen. Daarin vond hij de bevestiging dat hij gelijk had en dat de christe-

nen aan wie hij eertijds zijn vraag had voorgelegd, dwaalden en de Schrift misbruik-

ten:

Maar onpartijdig u Schrift [Bourignons geschriften, MdB] en mijne gemoeds-

leeringen ondersoeckende, soo sag ik metter tijt klaarder dat al de wereld doolde:

misbruikende de schriften der Heyligen, om haar misverstand staande te

houden.41

Jansen realiseerde zich dat wereldmijding wel degelijk de voorwaarde was om tot het

eeuwig leven te kunnen geraken. Dat inzicht vervulde hem met dankbaarheid. Het

moet hem rust en zekerheid gegeven hebben, hoe moeilijk de weg ook was die hij zou

moeten gaan.

Uit het getuigenis van Jelle Reyntjes, een kuiper uit Bolsward die prediker bij de

mennonieten was geweest, weten we dat Jansen in de zomer of de herfst van 1670

Bourignon bezocht in Amsterdam. Na zijn terugkeer in Harlingen schrijft hij haar

opnieuw:

Mijn Lieve Suster in Jesu Christo.

Ik heb soo veel soetigheden genoten, sedert mijn laatste vertrek van U L. dat ik

het niet wel vertellen kan: als ik gedachte aan die reden die gy tot my verklaarde,

aangaande het Rijcke Christi, dat in Heerlijkheit op dese aarde opgerecht sal

worden. Eerst was het wat vreemt voor mijn verstant: maar lesende het twintigste

Capittel in d’Openbaring Johannis, soo was ik soo verklaart in dat verstant, dat ik

buiten twijffelingen wierd getrocken; want daar staat even die selfde sin die gy

aan my verklaarde. Hoe! gelukkig zijn wy, dat ons soodanige Liefde bewesen is,

dat wy de Verborgentheden des Rijks konnen sien. Wat besit die gene al kostelijk-

heden, die den H. Geest besit? O! wijsen koopman, die alles verkoopt wat hy besit,

dat hy dese Peerle gewinnen soude. Hoe wijs waren de reden Christi, dien hy

seyde tegen Martha, namentlijk: Maria heeft dat beste deel verkoren; en dat sal niet van

haar genomen worden. Wat al schoonheden heeft gewonnen, die de vuylheden van

rijkdommen, weelden en prachten heeft verlaten. O! dat al de wereld dat konde

sien, en datse haar armoede konden merken. ’t Is noodig dat aan de wereld geseyt
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word, ’t gene Jesus Christus seyde tegen Jerusalem, namentlijk: Och of gy wist, wat

tot uwen Vrede diende, dat soud gy in dese uwe dagen bedenken: maar nu is het verborgen voor

u. [...]

Was Onderteykent,

Uwen Waarden Vriende in J. Christo

Reinier Jansen.42
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Plattegrond van Harlingen, ca. 1664. Uit deze stad waren verschillende volgelingen van Antoinette Bourignon 
afkomstig: de vetermaker Reynier Jansen, zijn broer de tingieter Ruerd Jansen, de grootschipper Jelle Aedes, de
gortmaker Sikke Lieuwes en de passementmaker Sikke Pieters. Van de gebroeders Jansen zijn de adressen bekend.
Daaruit blijkt dat zij tot de gegoede ingezetenen van de stad moeten hebben behoord: Ruerd woonde in de Voor-
straat (nr. 15 op de plattegrond), ‘in de 5 Ringen’. Reyniers woonhuis lag aan de Wortelhaven, een van de kleinere
binnenhavens van de stad (thans gedempt en Simon Stijlstraat geheten) ( foto: UB RUG, uit Beschryvinge van
de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen ’t Flie end de Lauwers, 1664).



Opgetogen over zijn kennismaking met Bourignon krijgen bepaalde passages in de

Schrift een nieuwe betekenis voor hem. Zo toetst hij haar uitspraken over het rijk van

Christus aan het boek Openbaring, maar gaat hij omgekeerd ook de evangeliën in het

licht van de door haar verkondigde waarheden lezen. Vandaar dat hij vooral bij die

passages uitkomt waarin Jezus oproept tot een evangelisch leven. De parabel van de

koopman die al zijn bezittingen verkoopt om een parel te kopen (Mt 13, 45-46) laat

hem niet meer los. Gedurende de rest van de zomer en de herfst van 1670 moet Jansen

met de vraag geworsteld hebben of hij niet het voorbeeld moest volgen van die koop-

man nu hij zijn parel gevonden had. Het is aannemelijk dat dit ook een van de vragen

was die hij met Volckert van de Velde besprak toen deze eind december 1670 naar Fries-

land overkwam om de Friese vrienden te bemoedigen.

‘Gaat in de Wildernisse’
In januari 1671 zocht Jansen opnieuw contact met Bourignon. Alleen al uit de aanhef

blijkt hoezeer hij zich inmiddels met haar verbonden voelde:

Beminde Moeder.

Hoe meer dat ik u [sic] soek af te trecken van de wereld, hoe meer vlijt dat den

Duivel aanwend, om dat goede voornemen te verydelen: want sint dat ik absolut

beraden ben geweest, om de wereld te verlaten, soo heeft hy niet afgehouden om

my te bestrijden met allerhande voorwerpselen. Dan komt de vreese voor Armoe-

de my te vooren, dan de liefde tot mijn Vrienden en bekenden, dan de vreese om

bespot te worden; in somma uw schrijven is warachtig, van dat de geheele lucht

volgespannen [sic] netten is, om onse zielen te vangen. Hoe wel hebt gy gedaan,

dat gy onsen broeder V.V.V. hebt geschikt: want wy zijn daar door, en voornament-

lijk door uwe Schriften vry wat aangemoedigt, om Jesum Christum volkomender

in de verlatinge van alle wereldsche goeden na te gaan. Hoe dikmaals overdenk ik

de woorden Gods: Gaat in de Wildernisse. Indien het God beliefde, gaarne wou ik

met u in de wildernisse gaan: Want ik ben als onder een last, van dat ik met de

menschen moet omgaan; want de geheele wereld is vol van bedriegeryen; daar is

geen liefde, noch tot God, noch over sijn Naasten. O! droevige Duisternissen. [...]

Ik bidde u, verschaft ons de aldervolmaaktste raadgevingen, om tot de vereniging

met God te komen. Uwe Briefjes hebben ons al wat verlichting aangebracht. Daar

wy God voor danken. Ik heb met een groot verheugen UE. Schrijvens gelesen. Gy

schrijft in uw laatste Couverte aan my, als dat haast wel eenige verandering sou te

verwachten zijn. Mijn ziele verheugde haar, doen ik dat las. Doch uw meeninge

daar van, is my noch verborgen. Zijt ondertusschen van my, neffens mijn lieve

Huisvroutje gegroet, en de Heer Jesu bevolen, die u en ons gelieft te helpen, tot de

deelachtig-wordinge van syn vollen Geest.

Laat ons het Licht des U L. Onderwerpeling.

Werelds doch toekomen R.J.43

Bourignons antwoord dateert van 21 januari 1671. Uitvoerig gaat zij in op zijn twijfels

en legt hem uit waarom het hem zoveel moeite kost om de wereld te verlaten:
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Mijn lieve Vriend,

Ik verwonder my niet dat den duyvel u aanvegt over uwe goede besluiten, van de

weerelt te verlaten om Jesum Christum naar te volgen in de gewillige Armoede;

uit oorsaak dat hy daar in merkelijke nadeel heeft. Hy kan niet meer beletten, dat

een ziel tot Godt vliegt soo haast als sy geheelijk is ontslagen van de aardsche

genegentheden. Den Duivel vind als dan geen stoffe meer om die te bedriegen;

daarom tracht hy dat goede voornemen in ’t begin gants te doen veranderen, door

de vrees van armoede te lijden of van de mesnchen bespot en veracht te worden;

en hy geeft een sekere natuurlijke aankleventheit tot onse Ouders en vrienden.

Alle die dingen zijn ook gepasseert door mijnen geest in ’t begin van mijne Bekee-

ring; en als ik voorgenomen had de werelt te verlaten, en onbekent te vertrekken

uit ’t huis van mijn Vader.44

Bourignon vertelt hem hoe bang zij destijds was om door de mensen bespot en veracht

te worden en hoeveel moeite het haar kostte om haar moeder in de steek te laten. Haar

angst en haar vertwijfeling verdwenen echter toen zij zich tot God richtte ‘om sijn

Genade van hem te bidden’. Zij gelooft, zo houdt zij Jansen voor, dat ook hij alle

aanvechtingen van de duivel zal overwinnen als hij trouw aan God blijft. Op zijn wens

om met haar naar de wildernis te gaan en zich bij haar op Noordstrand te vervoegen

reageert zij enigszins afhoudend. Zij vraagt hem geduld te hebben en de tijd af te

wachten tot God zal beschikken.

Toen Bourignon nog datzelfde jaar naar Sleeswijk-Holstein vertrok, maakte Jansen

geen deel uit van de groep die haar vergezelde. Maar zodra zij zich bij slot Gottorp in

Sleeswijk gevestigd had, zocht hij haar daar samen met een vriend op.45 Na zijn terug-

keer in Harlingen viel hij echter, zoals Bourignon dat noemde, toch weer ten prooi aan

de verleidingen van de duivel, en begaf hij zich weer in de handel. Het contact met

Bourignon verbrak hij echter niet. Vanuit Sleeswijk bleef zij hem vermanende brieven

schrijven waarin zij er bij hem op aandrong trouw te blijven aan zijn voornemen om de

wereld te verlaten en een volgeling van Jezus Christus te worden.

Eind september 1671 reageerde Jansen op Bourignons brief. Hij betuigde haar zijn

dank voor haar moederlijke zorg en toonde zich vol berouw:

Hertelijk beminde Moeder.

[...]

Ik bedanke u gants vriendelijk, voor uwe seer goede toesicht die gy over my

aangenomen hebt, om my met een Moederlijk sorge te beschouwen, trachtende

om in my, alle mijne sondelijke gebreken uyt te roeyen. Dat my soo aangenaam is

als eenig ding beneffens dat sou zijn. ’t Is my kostelijker geacht, dan het ontfan-

gen van duysend Rijxdaalders, en het doet my verlangen om gestadig by u te

mogen zijn. Ik hope dat noch eens sal komen, dat wy gesamentlijk als lieve Kinde-

ren, den Heere sullen dienen. Amen, &c.

was geteykent

REYNIER JANSE[N], Vetermaker.46

Een week of zes later vertrok hij met zijn vrouw en kinderen naar Amsterdam om in de

daar achtergebleven privé-drukkerij van Bourignon te gaan werken. Hiermee gaf
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Jansen te kennen dat hij bereid was om zich ‘tot den dienst Gods op te dragen’. In de

brief die hij kort na zijn aankomst in Amsterdam aan Bourignon schreef, verklaarde hij

ook dat hij ervan overtuigd was dat zij door de Heilige Geest bestierd werd en vroeg hij

haar of zij hem als ‘kind Gods’ wilde aannemen:

Hertelijk Beminde Moeder.

[...] Doch ik moet in conscientie belijden, dat ik volkomen geloof, dat den Heili-

gen Geest uw Bestierder is, om dat ik veel dingen verneem, die boven-natuurlijk

zijn, neffens de geheele intentie van uw doen, dat niets dan de eere Gods bevoor-

dert. Ik sou my wel verblyden, dat gy my met de naam van Kind soud ontfangen,

geloovende vastelijk, dat gy my tot de eere Gods, en tot de Zaligheit van mijn Ziel

soud opbrengen. Om dese twee saken, geef ik my, naast God, aan u over: onder-

wijst my; straft my, en doet met my naar de wille Gods: ik sal u als een Kindt

betaamt, gehoorsaam zijn, &c.

Onderstond, U L. Onderdanigen

REYNIER JANSEN, Vetermaker47

Hoewel hij zei te geloven dat Antoinette Bourignon geleid werd door de Heilige Geest,

had hij moeite met de volledige geestelijke onderwerping die zij van haar volgelingen

eiste. Dat kan uit een brief van Bourignon worden afgeleid waarin zij haar verbazing

uitte over het bericht dat ‘R.J.’ niet wist hoe hij zich moest onderwerpen aan de geest

die haar leidde. Bourignon geloofde dat ook dit aan een verleiding van de duivel moest

worden toegeschreven. Als hij er niet naar verlangde om zich aan die geest te onder-

werpen, zou hij immers toch nooit naar Amsterdam zijn gekomen om te helpen met

drukken. En hoe vaak had hij haar bij die gelegenheden niet horen zeggen dat deze

onderwerping noodzakelijk was om bij haar te mogen wonen?48

Jansens terugval weerhield Bourignon er niet van om hem en ook zijn vrouw

bemoedigende brieven te blijven schrijven. Daarvoor betuigde Reynier Jansen mede

namens zijn echtgenote zijn dank aan Bourignon. Nogmaals gaf hij te kennen dat hij

niets liever wilde dan dat zij hem zou aannemen als haar ‘kind’.

Seer lieve Moeder.

Wy hebben uwe twee Brieven, soo aan my als mijn Vrouw, wel ontfangen; en heb-

ben daar uyt bemerkt, een Moederlijke Liefde, die gy aan ons mede-deelt. Wy

bedanken u gants vriendelijk, voor de soete vertroostingen, die gy ons door de

selve gedaan hebt. Mijn Vrouw doet u ernstelijk bedanken; en verklaart dat sy

door haar Brief vry wat gesterkt is. Doen de Brief geschreven wierde van u, doen

was mijn Vrou al wat swakjes: doch is nu vry Moedig, om d’Armoede des geestes

t’omhelsen. Sy verklaart, datse gevoeld, dat alle de bestrijdingen van den Duyvel

voortkomen, en hoopt daar tegen te waken met een reyn betrouwen tot den Heere,

haren besten Vader: in welkers hande wy ons oprechtelijk overgeven, om instru-

menten te zijn, door welken sijnen wille mocht volbracht worden. [...] Ik ontfange

dagelijks meer en meer Licht: daar door ik van tijt tot tijt mijn ellendigen stant

kom te kennen. ’t Is waar, ik hebbe gemeent wat te zijn; en als ik my wel beschouw,

soo vind ik, dat ik niets ben. Want soo de Heere my niet ondersteunde, ik sou alle
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oogenblick vallen: maar hy helpt mijn geloove; dies sal ik hem betrouwen. Ik

bidde u, my niet qualijk te nemen, dat ik u mijn Moeder noem: en verwerpt my

niet, om onder uwe Kinderen te mogen aangenomen zijn, terwijl de Heere u belast

heeft, die gene niet van u af te wijzen, die tot u souden mogen naderen. Ik betuyge

dat in my veel licht gestraalt is, door middel van dien Geest, die sijn sitplaats in u

heeft. Ik hope alles te ontfangen dat my noodig is tot mijn geluksaligheit. Ik hope

dat het niet lang sal dueren, dat wy gescheyden sullen zijn. Lieve en weigert my nu

niet, om tot u over te komen: dewijl gy sulks goet gevonden hebt [...].

was geteykent,

UE. Suygeling naar de wille Gods

REYNIER JANSEN, Vetermaker.49

De verwijzingen naar de macht van de duivel, naar de overgave aan Gods wil, en de

wens om Bourignon zijn moeder te mogen noemen laten zien hoe Jansen en zijn vrouw

geleidelijk aan haar boodschap geïnternaliseerd hadden. Zij verklaarden zich nu niet

alleen bereid om hun lot in Gods hand te leggen maar ook om zich aan Bourignons

gezag te onderwerpen.

In het voorjaar van 1672 was het eindelijk zover. Toen gaf Bourignon Jansen

toestemming om zijn boedel te pakken en zich samen met zijn gezin gereed te maken

voor de overkomst naar Husum:

Pour R.J. il ne peut bonnement laisser sa femme & ses enfans; il vaut mieux qu’ils

viennent avec, & êprouver tous ensemble; puis que la femme est portée à cela

aussi bien que luy. Ils peuvent apporter leurs petits meubles necessaires; & s’ils ne

se treuvent point bien par-après, ils seront toûjours libres de retourner d’où ils

sont venus, ou aillieurs.50

Diezelfde zomer vond de overtocht plaats. In juni 1672 arriveerde Reynier Jansen samen

met zijn gezin, zijn broer Ruerd Jansen, en een stuk of twintig andere Friezen in

Husum. Daarmee had hij laten zien dat hij daadwerkelijk de wereld wilde verlaten, wat

in Bourignons optiek de eerste voorwaarde was om een ware christen te kunnen wor-

den.

Het moge duidelijk zijn dat niet Jansen zelf maar Bourignon besloten had dat voor

hem het moment was gekomen om naar haar toe te komen en met de wereld te breken.

In 1671 had zij bepaald wie haar naar Sleeswijk-Holstein mochten vergezellen en nu

besliste zij welke Friese ‘vrienden’ naar Husum mochten overkomen. Wat daarbij de

doorslag gaf, was haar oordeel over de motieven en vorderingen van de zielen waarover

zij waakte. Rinke Teetses bijvoorbeeld, de boer uit Workum die in 1671 al eens kenbaar

had gemaakt dat hij voor een evangelisch leven wilde kiezen, kreeg in 1672 geen toe-

stemming van Bourignon om met zijn gezin naar haar over te komen. In juli van dat

jaar had hij haar geschreven en haar gevraagd wat hij moest doen nu ook Friesland door

de oorlog getroffen was. Omdat hij geen antwoord gekregen had, legde hij Bourignon

zijn vraag een maand later nogmaals voor. Wat zou zij ervan vinden als hij met een schip

vol gezaagd hout en een partij koeien naar haar zou overkomen? De gevraagde toe-

stemming bleef echter ook toen uit. Wat volgde was een vermanende brief waarin

‘ik moet spreken’

366



Bourignon hem voorhield dat hij al veel eerder uit ‘Babel’ had moeten gaan. Beschaamd

erkende Teetses in zijn antwoordbrief dat hij niet ‘bequaam’ was om haar zijn ‘Moeder’

te noemen.

In Jansens geval waren er in maart 1672 twee jaar verstreken sedert hij zijn eerste

brief aan Bourignon geschreven had. In die twee jaar had Bourignon geregeld contact

met hem gehad en gezien hoe hij zo nu en dan terugviel, maar toch vastbesloten was

om de weg te gaan die zij hem voorgehouden had. Daaruit bleek ook dat hij bereid was

om zich aan haar gezag te onderwerpen. Zelf had Jansen ervaren hoe moeilijk het was

om in de wereld als een ware christen te leven. Als hij werkelijk het eeuwige leven

wilde bereiken, dan moest hij in dit aardse leven in Bourignons nabijheid kunnen

verkeren of tot een gemeenschap kunnen toetreden waar het ware christendom het

hoogste doel was. Dat besef maakte dat hij in 1672 zover was dat hij de stap naar een

evangelisch leven ook daadwerkelijk kon zetten. Het lijken dus bovenal geestelijke

motieven te zijn geweest die Reynier Jansen dreven, en niet de oorlog die dat jaar

uitbrak – al kan deze ingrijpende gebeurtenis de Harlingse vetermaker wel gesterkt

hebben in het besef dat het de hoogste tijd was om zich te bekeren.

Jan Swammerdam: existentiële crisis

Of er in Swammerdams geval een duidelijk oorzakelijk verband gelegd kan worden

tussen de geestelijke crisis waarin hij rond 1673 kwam te verkeren, en de gebeurtenis-

sen in het rampjaar is eveneens twijfelachtig. Ruestows suggestie is gebaseerd op de

veronderstelling dat de verwoesting van het Hollandse dorp Zwammerdam hem niet

onberoerd kan hebben gelaten omdat dit de plaats was waar zijn familie van vaderszij-

de oorspronkelijk vandaan kwam.51 Er is echter geen enkel bewijs voorhanden dat

Swammerdams bekering in verband gebracht kan worden met deze gebeurtenis.52 Wel

blijkt uit de brieven die hij in 1673 aan Tiellens en Bourignon schreef dat hij geïnteres-

seerd was in de uitleg van de Apocalyps. Het ging hem hierbij echter met name om het

twaalfde hoofdstuk, waarin gesproken wordt over een met de zon omklede vrouw die

in barensnood verkeert en bedreigd wordt door een draak. Swammerdam geloofde op

grond van wat hij van Bourignon gelezen had dat zij deze vrouw was. Zijn belangstel-

ling voor Bourignon kwam ongetwijfeld niet uit het niets. Er zijn, zoals we zullen

zien, allerlei aanwijzingen dat hij al tijdens zijn studietijd in Leiden en Frankrijk geïn-

teresseerd was in mystieke en spiritualistische ideeën.
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Zoals gezegd hebben Swammerdams biografen over het algemeen weinig begrip

kunnen opbrengen voor zijn keuze voor Bourignon.53 Hoe kon hij, de geniale natuur-

onderzoeker, zich door deze mystieke dweepster hebben laten verleiden om alles op te

geven en de wetenschap vaarwel te zeggen? Hij moest haast wel gek geworden zijn of in

ieder geval zijn redelijke vermogens verloren hebben of anderszins toch een enigszins

gestoorde persoonlijkheidsstructuur hebben.54 Dit onbegrip voor Swammerdams keu-

ze is in belangrijke mate terug te voeren op een verwrongen beeld van Bourignon en op

een al te rigide scheiding tussen geloof en wetenschap. In Swammerdams optiek kon het

een niet zonder het ander bestaan, maar de grote vraag was hoe hij beide op een vrucht-

bare manier met elkaar zou kunnen verbinden.55 Met die vraag heeft hij gedurende een

aantal jaren enorm geworsteld. Uiteindelijk zou hij voor de radicale oplossing kiezen die

Bourignon hem aanreikte, maar niet nadat hij eerst nog twee jaar lang geprobeerd had

een daadwerkelijke keuze uit de weg te gaan. Helaas zijn er uit deze periode geen brieven

van hem aan Bourignon overgeleverd. Ook is er in reactie op de vragenlijst die Hase in

februari 1673 onder zijn ‘Broeders’ verspreidde, geen getuigenis van Swammerdam

voorhanden, omdat hij toen nog geen deel uitmaakte van Bourignons gezelschap.56

Toch kan de wisselwerking tussen hem en Bourignon in grote lijnen worden gerecon-

strueerd aan de hand van haar brieven aan hem en over hem.

Uit Bourignons brieven blijkt dat Swammerdams bekering een heel wat moeizamer

proces geweest moet zijn dan tot op heden verondersteld is. Het was beslist niet zo dat

de vonk onmiddellijk oversprong, al moet niet worden uitgesloten dat Swammerdam

als hij wel een getuigenis geschreven zou hebben, tot een vergelijkbare reconstructie als

Van de Velde zou zijn gekomen. Wat in Swammerdams keuze voor Bourignon een niet

te onderschatten rol speelde, was de druk die twee personen uit zijn naaste omgeving

op hem bleven uitoefenen om te doen wat zij van hem verlangden. De eerste was zijn

vader, die hem de wacht had aangezegd omdat hij het de hoogste tijd vond worden dat

zijn zoon op eigen benen ging staan. De tweede was zijn vriend en vakgenoot Niels

Stensen, die hem tot het rooms-katholicisme wilde bekeren.57 Mogelijk was

Swammerdams zwakke lichamelijke gezondheid er mede debet aan dat hij zich zo

moeilijk tegen die druk teweer kon stellen.58 Groot waren zijn twijfels. Moest hij zijn

vader tevreden stellen en dus zijn passie voor het natuuronderzoek opgeven? En moest

hij dan dezelfde weg gaan als Stensen, voor wie geloof en wetenschap niet langer met

elkaar op gespannen voet leken te staan? Of kon hij beter opteren voor het alternatief

dat Bourignon hem voorhield?

Belangstelling voor mystieke en spiritualistische ideeën
Swammerdam zou volgens Lindeboom een vrome calvinist zijn geweest en misschien

zelfs wel een van de vele conventikels in Amsterdam bezocht hebben totdat hij ten

prooi viel aan het ‘religieuze fanatisme’ van Antoinette Bourignon. Bewijzen dat

Swammerdam belijdend lidmaat was van de gereformeerde kerk zijn er echter niet. Wel

is duidelijk dat hij vanaf 1670 en mogelijk al voor 1660, net als Van de Velde geïnteres-

seerd was in mystieke en spiritualistische ideeën. Ook de contacten die hij tijdens zijn

Leidse studietijd legde, laten zien dat hij toen al kon bogen op een interconfessionele

vrienden- en kennissenkring. Zo was Swammerdam onder andere bevriend met de

toneelschrijfster, dichteres en eigenares van een rariteitenverzameling Catharina

Questiers, die rooms-katholiek was.59 Zijn studievriend Robert Padtbrugge was familie
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van Isaac de la Peyrère, de schrijver van de beruchte Praeadamitae (1655), die betoogde dat

er al voor Adam mensen op de aarde geleefd hadden. Het boek werd in Holland

onmiddellijk verboden. Dit weerhield Padtbrugge er niet van om de inhoud van het

geschrift te propageren, waardoor ook Swammerdam hiervan kennisgenomen kan heb-

ben.60 In Leiden leerde Swammerdam eveneens de Deense student Niels Stensen ken-

nen, die uit een diepgelovige lutherse familie afkomstig was en die zich later tot het

rooms-katholicisme zou bekeren.61 Van François dele Boë Sylvius, een van de Leidse

leermeesters met wie Swammerdam tijdens zijn studie nauw samenwerkte, is bekend

dat hij banden onderhield met de Hartlib-kring.62 Eric Jorink heeft de prikkelende stel-

ling opgeworpen dat Swammerdam tijdens zijn studietijd ook Spinoza persoonlijk

moet hebben leren kennen, al zijn hiervoor geen directe bewijzen voorhanden.63

In 1664 vertrok Swammerdam naar Frankrijk, waar hij enige tijd aan de protestant-

se universiteit van Saumur studeerde. Daar kwam hij onder andere in contact met de

gereformeerde predikant Isaac d’Huisseau, die in 1670 een pleidooi zou houden voor de

vereniging van het verdeelde christendom en voorstelde om de godsdienst terug te

brengen tot enige algemene en eenvoudige grondbeginselen die door iedereen erkend

werden.64 De publicatie van La reünion du christianisme leidde nog datzelfde jaar tot

D’Huisseaus afzetting.65 Het is aannemelijk dat Swammerdam, die toen alweer terug

in Amsterdam was, op een of andere manier over de controverse geïnformeerd werd.

Mogelijk verdiepte hij zich zelfs in de Nederlandse vertaling van D’Huisseaus traktaat,

die in 1671 bij Pieter Arentsz. verscheen. Tijdens zijn verblijf in Frankrijk verbleef

Swammerdam ook nog enige tijd in Parijs, waar hij samen met Stensen de wekelijkse

bijeenkomsten van Thévenots Académie bezocht. Hier leerde hij naar alle waarschijn-

lijkheid Johan Ortt kennen en ontmoette hij de Amsterdamse diplomaat Coenraad van

Beuningen, met wie hij misschien toen al een belangstelling voor mystieke en spiritua-

listische ideeën deelde.66 Vanaf 1664 onderhield Swammerdam tevens vriendschappe-

lijke contacten met de bekende cartesiaanse filosoof Nicolas Malebranche, die in het

genoemde jaar tot (oratorianer)priester gewijd werd. Beiden verwezen in hun eigen

werk geregeld naar elkaar.67 Gelet op Swammerdams brede religieuze oriëntatie in de

jaren tussen 1660 en 1670 is het dus niet zo verwonderlijk dat hij rond 1672 ook belang-

stelling begon te tonen voor het gedachtegoed van Antoinette Bourignon.

Vader-zoonconflict
De medicijnenstudie waaraan Swammerdam in 1661 begonnen was, had naar het

schijnt niet de voorkeur van zijn vader, de apotheker en verzamelaar van rariteiten Jan

Jacobs Swammerdam. Die had liever gezien dat zijn oudste zoon theologie was gaan

studeren.68 In ieder geval verwachtte hij dat zijn zoon na zijn promotie in 1667 zou

kiezen voor een praktijk als geneesheer.69 Jan Swammerdam besloot echter zijn eigen

weg te gaan en buiten de academie zijn onderzoek naar de mechanica van het lichaam

voort te zetten. Daarmee zou hij compleet nieuwe terreinen van de anatomie en de

fysiologie weten te ontsluiten.70 Daarnaast stortte hij zich met grote ijver op de studie

van insecten, wier lichaamsbouw hij ontleedde en onderzocht. Zijn onderzoek resul-

teerde in diverse wetenschappelijke publicaties, waaronder zijn Historia insectorum gene-

ralis, ofte algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens (1669), dat de basis legde voor de

wetenschappelijke entomologie. Na 1669 begon Swammerdam zijn anatomische

vaardigheden te combineren met microscopisch onderzoek. Hij wilde laten zien dat de
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gedachte van ‘metamorfose’ of spontane generatie onhoudbaar was en dat ei, larf en de

volwassen insect drie ontwikkelingsstadia waren van een en hetzelfde wezen.71 Daar-

mee bewees hij dat alle schepselen, of zij nu groot of klein waren, aan Gods wetten

gehoorzaamden en dat de almacht van God de Maker bij uitstek zichtbaar was in zijn

allerkleinste werken.72

Een keuze voor een beroepsuitoefening kon Swammerdam echter almaar niet

maken. Tot een huwelijk kon hij al evenmin besluiten. Hij werd na zijn promotie

volledig in beslag genomen door zijn onderzoekingen. Daaraan had hij niet alleen zijn

hart verpand, maar daarmee wilde hij ook eer inleggen.73 Financieel bleef hij echter

geheel afhankelijk van zijn vader, bij wie hij samen met zijn ongehuwde zuster Jannit-

gen inwoonde. Uit een van Swammerdams brieven aan Thévenot uit 1670 blijkt hoe

gespannen de verhouding tussen vader en zoon toen al was. In juli van dat jaar bericht-

te Swammerdam zijn vriend waarom hij niet kon ingaan op diens uitnodiging om

naar Frankrijk te komen:

Alde reedenen van de medecijne, aere, locis, et aquis, syn niet capabel om mijn

vader te persuaderen mij in vrankrijk te senden, maar contrarie hij perst mij alle

ogenblik tot de practyk, waar toe ik mij ook sal begeeven, latende Anatomie,

Insecten ende alle curieuse experimenten vaaren: waar toe ik soodaanig van hem

gedrongen werde dat hij mij geen gelt of clederen meer wil geeven.74

Zijn vader had hem blijkbaar een ultimatum gesteld. Toch kon Swammerdam zich er

ook toen nog niet toe zetten om zijn ‘curieuse experimenten’ op te geven ten faveure

van een artsenpraktijk. Dat zal de spanningen tussen vader en zoon alleen maar

hebben vergroot. Op zijn moeder kon Swammerdam geen beroep doen. Zij was al in

1661 overleden. Zijn broer Jacob, die de apotheek van vader Swammerdam had overge-

nomen, en zijn zuster Jannitgen toonden, als we hem moeten geloven, al evenmin enig

begrip voor zijn situatie.

Het is niet uitgesloten dat Swammerdams conflict met zijn aardse vader doorwerk-

te in het beeld dat hij zich van zijn hemelse vader vormde. Opvallend is in elk geval dat

zijn deïstische godsbeeld na 1669 geleidelijk aan week voor dat van de oudtestamenti-

sche vreesaanjagende en wrekende God.75 Die omslag ging gepaard met schuldgevoe-

lens. Niet alleen had Swammerdam wroeging dat zijn wetenschappelijke arbeid ten

koste ging van zijn gebeden en zijn godvruchtige oefeningen, maar ook bekroop hem

de angst dat hij zich schuldig maakte aan ‘curiositas’. Een grote innerlijke strijd was het

gevolg; een strijd die Swammerdam zelf zeer beeldend verwoord heeft:

Want het was of daar een strijdent heyrleeger in mijn geest was, waar van de eene

partey my krachtigh beweeghden om aan Godt te kleeven; ende de andere om in

mijne curieusheeden voort te gaan.76

In deze situatie fungeerden Bourignons ‘ziel-en-merg-indringende’ geschriften als

katalysator.77 Al lezende moet Swammerdam zich gerealiseerd hebben dat hij het enige

dat telde, veracht had: de genade en de liefde Gods.78 Om een daad te stellen besloot hij

zijn levenssituatie aan Bourignon voor te leggen en haar om advies te vragen. Aan het

opgeven van zijn bestaan als natuuronderzoeker zal hij toen nog niet gedacht hebben.
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Want in dezelfde maand waarin hij Tiellens vroeg om hem met Bourignon in contact te

brengen, berichtte Swammerdam aan Henry Oldenburg, de secretaris van de Royal

Society in Londen, dat hij ernaar verlangde om in de voetstappen te treden van de

beroemde en zeer door hem bewonderde Italiaanse anatoom Marcello Malpighi.79

God of de natuur?
Welke weg moest hij gaan? Dat was de kernvraag van de brief die Swammerdam op 29

april 1673 aan Bourignon schreef.80 Mocht hij doorgaan met zijn natuuronderzoek?

Moest hij zich als praktiserend geneesheer vestigen? Moest hij misschien anatoom wor-

den? Of was het wellicht beter dat hij toch maar theologie ging studeren? Of moest hij

zich op de koopmanschap gaan toeleggen? En moest hij in het huwelijk treden met het

meisje dat hij een trouwbelofte had gegeven? Ongetwijfeld had de inhoud van

Bourignons briefpublicaties hem ertoe aangezet haar zijn eigen vragen en twijfels voor

te leggen. Bourignons antwoord kwam pas na vier maanden. Het liet aan duidelijkheid

niets te wensen over. Nee, hij moest niet voor predikant of voor koopman gaan stude-

ren. Het eerste zou alleen maar op eerzucht berusten, het tweede op geldzucht.

Geneesheer moest hij ook niet worden. Doktoren doodden volgens haar, zo had zij al

eens ergens geschreven, door hun onwetendheid meer mensen dan beulen, enkel en

alleen door geneesmiddelen voor te schrijven die de kwalen niet konden verhelpen.

Zijn anatomisch onderzoek kon hij beter ook maar opgeven. Wat was de zin van kennis

van de inwendige delen van het lichaam, zoals aderen, pezen en spieren, vergeleken bij

de waarde van het eeuwig leven? Al die dingen waarmee hij zich tot dan toe bezig had
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gehouden, waren alleen maar ‘des amusements de satan’ geweest. En trouwen moest hij

zeker niet. Het was beter dat hij zijn vrijheid behield en zijn trouwbelofte niet vervul-

de dan dat hij alsnog in het huwelijk trad. Als hij daadwerkelijk de weg wilde gaan die

naar het heil voerde, dan restte hem maar één ding: alles achter zich laten, een ware

christen worden en ‘naar de stal van Bethlehem vliegen’.81

Bourignons advies was ondubbelzinnig en verstrekkend, maar aan Swammerdam

vooralsnog niet besteed. Uit het vervolg van de correspondentie kan worden afgeleid dat

hij het te veel gevraagd vond om de wetenschap op te geven. Bourignon hield hem daar-

op voor dat hij zich alleen met God zou kunnen onderhouden als hij haar raadgevingen

opvolgde. Voor de veiligstelling van zijn zielenheil was het volstrekt niet nodig om zich

met anatomisch onderzoek bezig te houden. Dat was in haar ogen een ijdele en onnutti-

ge bezigheid. Zij zag liever dat hij zich opwierp als

un Jardinier, pour ayder les enfans de Dieu à la nourriture de leurs corps, qu’un

Anatomiste de toute la nature; pour juger l’un des employs plus profitable que

l’autre. Car nous sommes composés d’un corps & d’un esprit, & avons necessité

d’entretenir l’un & l’autre; mais point de sçavoir tous les secrets de la nature.82

Het zou uiteindelijk nog twee jaar duren voordat Swammerdam zover was dat hij daad-

werkelijk in staat was om gehoor te geven aan Bourignons oproep. In de tussentijd werd

hij voortdurend heen en weer geslingerd tussen het toegeven aan zijn nieuwsgierigheid

naar de geheimen van de natuur en zijn wroeging hierover, tussen zijn hang naar erken-

ning en zijn verlangen zich met God te kunnen onderhouden, tussen de lokroep van zijn

tot het rooms-katholicisme bekeerde vriend Stensen en de raadgevingen van zijn geeste-

lijk leidsvrouwe.

Halverwege het jaar 1674 bestookte Swammerdam Bourignon nogmaals met allerlei

vragen ‘aangaande de Natuur’. Bourignon liet deze echter voor wat zij waren en herhaal-

de eenvoudigweg wat zij hem in haar eerdere brieven al had voorgehouden: ‘dat de Ver-

borgentheden der Natuur’ middelen waren om het hart tot God te heffen maar niet ‘het

Eynde’,

en dat men derhalven sich wel kan bedienen van de Kennisse der natuurlijke Din-

gen, om te komen tot de kennisse Gods, die deselve heeft geschapen; maar dat daar

in niet al te nieuwsgierige ondersoekingen moet doen, om alle Dingen te willen

weten; nadien sulks ter Zaligheyt niet noodzakelijk is, gelijk zekerlijk is de Liefde

Gods.83

Bourignon maakte Swammerdam echter ook duidelijk dat zij hem nergens toe wilde

dwingen. Zij raadde hem dan ook af om op voorhand al afstand te doen van zijn goede-

ren. Hij deed er beter aan om eerst naar haar over te komen en dan zelf te onderzoeken of

het ‘Leeven ende de kleinheit Christi’ hem aanstonden.84

Swammerdams twijfels over de weg die Bourignon hem voorhield, werden nog gro-

ter toen hij in oktober 1674 zijn vriend Stensen op bezoek kreeg. Die had tijdens een stu-

dieverblijf in Italië een vergelijkbare religieuze crisis doorgemaakt. Hij had in de Itali-

aanse Lavinia Arnolfini zijn geestelijke moeder gevonden en zich in 1667 bekeerd tot het

rooms-katholicisme.85 Die bekering stond in Stensens geval de beoefening van de weten-
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schap niet in de weg. Nog in 1672 was hij door de Deense koning tot Anatomicus Regius

benoemd, maar al in 1674 besloot hij terug te keren naar Italië om in Florence een betrek-

king te aanvaarden aan het hof van de groothertog van Toscane, Cosimo III de Medici.

Toen hij op zijn reis naar het zuiden Amsterdam aandeed en daar ook Swammerdam

opzocht, liet hij blijken weinig waardering te kunnen opbrengen voor Bourignons

geschriften.86 Stensen hield Swammerdam voor dat hij beter zijn voorbeeld kon volgen

door rooms-katholiek te worden en met hem mee naar Florence te gaan.87 Swammer-

dam bleek niet ongevoelig te zijn voor de argumenten van zijn vriend, in wiens overwe-

gingen hij ongetwijfeld veel van zijn eigen worstelingen herkende.

Vertwijfeld richtte Swammerdam zich tot Bourignon. Wat moest hij doen?88 Hij leg-

de haar de argumenten van Stensen voor en stuurde haar via Hase de Franse geschriften

die hij van de Deen gekregen had. Na hiervan het een en ander te hebben gelezen maan-

de Bourignon Swammerdam om met zijn ‘partijdige’ vriend te breken:

c’est un homme partial, qui a peu d’experience et ne scait ce, qui se passe en l’Eglise

Romaine. Et il feroit mieux a purger son ame des pêcher et travailler a la perfection

d’ycelle, que de ce mesler d’attirer les autres a sa religion.89

Hij moest beslist niet met zijn vriend meegaan naar Italië. Bovendien was de ‘heylig-

heid’, zo hield Bourignon Swammerdam voor, op alle plaatsen te vinden.

Het leek alsof Bourignon met haar reactie Swammerdams onrust beteugeld had.

Eind november 1674 liet hij haar weten dat hij al zijn ‘ecrits de curiositez’ verbrand had,

en dat hij overwoog om zijn verzameling van meer dan drieduizend verschillende insec-

ten aan Cosimo III de Medici te verkopen.90 Uit dezelfde brief blijkt ook dat hij de groot-

hertog geïnformeerd had over zijn geestelijk leidsvrouwe en over de consequenties die

hij uit haar adviezen wenste te trekken.91

Het heeft er alle schijn van dat Swammerdam zich in die laatste maanden van 1674

tegenover Bourignon vastberadener voordeed dan hij in werkelijkheid was. In de prak-

tijk kon of wilde hij zich nog altijd niet losmaken van zijn onderzoekingen. De afron-

ding en het persklaar maken van zijn studie van de eendagsvlieg, waaraan hij reeds in

1664 in Frankrijk begonnen was, eisten voorlopig al zijn aandacht op. Voorts verrichtte

hij in oktober 1674 nog een autopsie in het Amsterdamse Pietersgasthuis. Een verslag

hiervan zond hij naar de Royal Society in Londen. De tekening die hij van de ingewanden

maakte, stuurde hij naar Thévenot. Zeker is ook dat Swammerdam, anders dan hij

Bourignon deed geloven, niet al zijn manuscripten vernietigde. Wel verscheurde hij

zijn papieren over de zijderups, maar dat deed hij pas in juli 1675 nadat hij zijn Ephemeri

vita voltooid had. Bovendien redde hij de bijbehorende 24 tekeningen door deze, via

Stensen in Florence, aan Malpighi te schenken.92

Ondertussen probeerde Swammerdam zijn twijfels te bezweren door zijn vakbroe-

ders van zijn gelijk te overtuigen. Deze dreigden hem met Gods toorn toen hij hun mee-

deelde dat hij zijn ‘Oeffeningen van de Anatomie’ wilde staken. Swammerdam recht-

vaardigde die beslissing onder verwijzing naar het Oude Testament:

Maar deese mijne vrienden en merckten niet, dat het ondersoecken der mensche-

lijcke ende andere lichaamen, t’eenemaal verbooden is geweest, in het oude Testa-

ment. Behalven noch dat de geneesingh van den mensch niet en hangt, aan de ken-
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nisse van de Anatomie, of eenige andere wetenschappen, (die niet als superficieel of

in een uytterlijcke schijn, in de Schoolen ende de Academien geleert worden): maar

alleen aan de vreese des Heeren. Daar wederom de ongesontheyt t’ eenemaal hangt,

aan het verbreecken van de Wetten Godts.93

De innerlijke strijd hield nog zeker tot augustus 1675 aan. Swammerdam combineerde

tot die tijd zijn wetenschappelijke activiteiten met het schrijven van stichtelijke verzen

en overdenkingen en met werkzaamheden voor Bourignon. Tegen het einde van het

jaar 1674 moet hij zich al aan de vertaling van ‘La Parole de Dieu’ hebben gezet,

Bourignons eerste autobiografische geschrift.94Op 12 juli 1675 voltooide Swammerdam

het voorwoord bij zijn studie over de eendagsvlieg, waarna het werk in druk verscheen

onder de titel Ephemeri vita of afbeeldingh van sMenschen Leven Vertoont in de Wonderbaarlijcke

en noyt gehoorde Historie van het vliegent ende een-dagh-levent Haft of Oever-Aas.95 In zijn voor-

woord presenteerde Swammerdam het vliegend haft als symbool van het menselijk

leven, dat gebukt gaat onder zonde en ellende. Het nietige insect verheft enerzijds onze

gedachten tot God, de ‘Maacker’, en doet ons anderzijds de eigen kleinheid beseffen.

Inhoud en opzet van Ephemeri vita zijn het beste bewijs van de tweestrijd waarin

Swammerdam was komen te verkeren. De geleerde onderzoeker beschreef in dit werk

de resultaten van zijn observaties, ontledingen en microscopisch onderzoek van de een-

dagsvlieg, maakte en passant melding van de belangrijkste uitkomsten van zijn bijen-

studie en van de door hem gevonden darmafsluiting (volvulus), claimde zijn ontdekking

van de eieren van de mens en beschreef zelfs zijn methode om mollen te doden.96In dat

opzicht is Ephemeri vita een wetenschappelijke verhandeling waarin Swammerdam niet

zonder trots zijn onderzoeksresultaten en nieuwe methoden presenteerde. Tegelijker-

tijd is het werk ook een publieke getuigenis van zijn ‘bekering’, want het verslag van

zijn onderzoekingen is met tal van godsdienstige overdenkingen, gebeden en stichte-
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lijke gedichten gelardeerd.97 In totaal zijn 220 van de 422 bladzijden gevuld met

christelijke leringen en mystieke overpeinzingen.98

Achterin het boek liet Swammerdam een brief afdrukken aan een niet bij name

genoemde vriend, waarin hij zijn besluit om de wereld te verlaten toelichtte.99 Bij wijze

van autorisatie nam hij voorin én achterin het boek ook nog twee brieven op die

Bourignon hem geschreven had.100 Uit de eerste brief, die van 15 januari 1675 dateert,

blijkt dat hij van haar toestemming gekregen had om zijn studie van het haft te publi-

ceren, op voorwaarde dat hij zich voortaan aan serieuzere zaken zou wijden:

Et ci cette impression se pouvait faire pour l’edificatioo [sic] ou salut du prochain je

serois bien d’avis que la mettiez au jour comme la derniére piéce de vos ouvrages

curieus, afin de vous addonner à choses sérieuses, qui regardent l’éternité.101

Exemplaren van het geschrift verstuurde Swammerdam zowel naar geestverwanten van

Bourignon als naar zijn geleerde vrienden.102 Ook dat tekent zijn ambivalentie.

Vrij om naar God te vliegen
Nadat Swammerdam zijn werk over de eendagsvlieg voltooid had, leek hij eindelijk vrij

te zijn om, zoals hij dat zelf omschreef, ‘tot godt’ te kunnen ‘vliegen’.103 Hoewel hij met

geen woord over de verziekte relatie met zijn vader repte, was hij ongetwijfeld opgelucht

dat hij nu eindelijk ook diens juk van zich zou kunnen afwerpen. Opnieuw was het ech-

ter Stensen die twijfel zaaide.104 In juni 1675 begon de inmiddels tot priester gewijde

Deen, tot Bourignons grote ergernis, toch weer aan Swammerdam te trekken. Dat bracht

hem opnieuw aan het twijfelen. In de hoop dat Bourignon hem raad kon geven stuurde

hij haar een afschrift van de brief die hij van Stensen gekregen had.105 Wederom liet haar

antwoord aan duidelijkheid niets te wensen over. Zij hield Swammerdam voor dat de

priester Stensen louter en alleen aan zichzelf dacht, zich geen rekenschap gaf van ‘le bon-

heur ou malheur éternel’ van zijn vriend en klaarblijkelijk niet wist waar de ‘ware kerk’

was. Wat Stensen van haar geschriften vond, deed niet terzake. Priesters waren nu een-

maal niet in staat deze op waarde te schatten omdat zij meenden zich aan de traditie te

moeten houden. Smalend schreef zij:

Want als de catholijke Priesters eenige bedieningen ontfangen, soo doen sy een

belofte van noit eenig ander verstand van de H. Schriftuur aen te nemen, dan de

Outvaders gehad hebben. Als of sy den H. Geest wilden binden aen den voorleden

tijt, en dat hy naderhand onvruchtbaar sou geworden zijn. Het is daerom, dat ik

geen hoop heb, dat die nieuwe Catholijk de Lichten Godts voor waerheden ontfan-

gen sal.106

Met klem raadde zij Swammerdam af om naar Italië te reizen. In plaats daarvan moest hij

Stensen schrijven dat hij een andere reis te maken had: die naar het eeuwige leven.107

Gesteund door Bourignon ontworstelde Swammerdam zich aan de greep van zijn

rooms-katholieke vriend en besloot hij ten langen leste zijn ziel geheel en al aan zijn

geestelijke moeder toe te vertrouwen. Om haar duidelijk te maken dat het hem ernst was,

schreef hij Bourignon in augustus 1675 een berouwvolle brief, waarin hij onomwonden

erkende een groot zondaar te zijn en een ‘leidsman’ nodig te hebben.108 Sterker dan ooit
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tevoren besefte Swammerdam dat hij alleen gered zou kunnen worden indien hij God

met heel zijn hart zou liefhebben. Hij verklaarde ervan doordrongen te zijn dat die lief-

de een totale overgave moest zijn, zonder ook maar iets achter te houden om aan zijn

‘vaderland, vrienden, goederen, ende curieusheden te geven’.109 Uiteindelijk had hij

Bourignons boodschap dan toch volledig omarmd.

Het was tot nu toe niet bekend dat Swammerdam zijn besluit om de wereld te ver-

laten, niet alléén nam maar in nauwe samenspraak met zijn nicht Grietje Volckers, die

eveneens haar lot aan dat van Bourignon wilde verbinden.110 Volckers had in 1675 dienst

genomen bij het echtpaar Ortt op kasteel Nijenrode in Breukelen. Maar op 23 augustus

schreef Bourignon aan Anna Ortt dat zij ‘M.’ moest laten gaan, zodat het meisje enige

tijd op proef bij haar in Sleeswijk zou kunnen wonen.111 Diezelfde dag nog stuurde

Bourignon ook Volckers een brief om haar op de hoogte te brengen.112 Vervolgens deel-

de Bourignon Swammerdam mee dat Tiellens op het punt stond om van Amsterdam

naar Sleeswijk terug te keren. Hij en zijn nicht zouden nu samen met haar discipel naar

Noord-Duitsland kunnen overkomen.113 Aldus geschiedde. Op 30 september 1675 arri-

veerde het gezelschap in Sleeswijk.114 Aan de door Bourignon voorgestane navolging

van Jezus Christus zou nu daadwerkelijk vorm gegeven kunnen worden.

Pierre Poiret: verlangen naar het absolute

In een aantal opzichten doet de door Jan Swammerdam afgelegde weg denken aan die

van die andere bekende geleerde volgeling van Bourignon: Pierre Poiret. Mede dankzij

zijn kennismaking met haar gedachtegoed zou Poiret zich van een fervent aanhanger

van Descartes tot een vurig pleitbezorger voor de mystiek ontwikkelen. Hij bleef

Bourignon over haar dood heen trouw door na 1680 als bezorger van haar geschriften

op te treden, zich te beijveren voor een uitgave van haar verzameld werk en haar bio-

grafie uit te brengen.115 Daarom staat hij ook wel te boek als haar ‘apostel’ en als haar

‘belangrijkste vriend’.116 Voor de meeste auteurs van de aan Bourignon gewijde studies

is het echter een raadsel wat Poiret in haar zag.

De belangrijkste bron voor Poirets biografie is de anonieme, na zijn dood gepubli-

ceerde vita.117 Hierin wordt het klassieke bekeringsverhaal geschetst van de radicale reli-

gieuze verandering die volgde op een ernstige ziekte waarvan Poiret ternauwernood

herstelde. Keren we echter terug naar de brieven die Poiret in 1676 met Van Schurman en

Van de Walle wisselde, en naar Bourignons correspondentie uit de periode 1676-’78, dan

wordt duidelijk dat er van een plotselinge ommekeer geen sprake was.118 Veeleer moet

Poirets bekering gezien worden als een proces dat geleidelijk aan vastere vorm aannam

en dat na zijn kennismaking met Bourignons geschriften in een stroomversnelling

kwam. Anders dan Swammerdam lijkt Poiret weinig twijfels te hebben gehad over de

weg die hij moest gaan. Bourignon had daarentegen wel haar twijfels daarover. Zij stel-

de Poiret uiteindelijk bijna twee jaar lang op de proef voordat zij zijn streven om een

‘ware christen’ te willen worden, serieus nam.

Cartesianisme en mystiek
Poiret was hugenoot en afkomstig uit een familie van zwaardvegers, ambachtslieden die

zich hadden toegelegd op de wapenfabricage.119 Hij was de oudste zoon in een gezin van
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vier kinderen, waarvan de vader al in 1652 overleed. Pierre Poiret was toen een jaar of zes

oud. Hij was voorbestemd om schilder te worden, maar deze opleiding brak hij af toen

hij dankzij de financiële steun van de gereformeerde gemeente van Metz toch de Latijn-

se school kon bezoeken. Vervolgens studeerde hij met een studiebeurs theologie aan de

gereformeerde universiteiten van Basel en Heidelberg.120 Al tijdens zijn studie begon hij

zich in de filosofie van Descartes te verdiepen, die aan de genoemde universiteiten nog

geen gemeengoed was. In 1669 werd Poiret in zijn ambt bevestigd, waarna hij achtereen-

volgens in de Franse gemeenten van Otterberg, Frankenthal en Mannheim predikte.121

In de laatstgenoemde gemeente vond in 1670 het huwelijk plaats met de kinderloze

weduwe Claudia Kin. Zij was evenals Poiret uit Metz afkomstig en eerder gehuwd

geweest met de predikant Daniel Grandidier.122 In diens gemeente te Hanau had Poiret

in 1667 stage gelopen. Het echtpaar verhuisde in 1672 naar Annweiler in het hertogdom

Zwei-Brücken in de Palts. Deze kleine plattelandsgemeente, die voornamelijk uit

ambachtslieden bestond, was in 1593 gesticht door Franse ‘refugiés’. Ondanks de lage

salariëring had Poiret het beroep van de gemeente van Annweiler aanvaard. Naar zijn

zeggen vervulde het zijn zendingsbesef. Hij was volgens de auteur van zijn vita namelijk

geheel vervuld van de hoop om ‘zielen te winnen voor God’.123

Tijdens zijn verblijf in het geïsoleerde Annweiler begon Poiret zich te verdiepen in de

werken van de mystieke auteurs, te beginnen met de Theologia Deutsch. Dit toen vrij

bekende werk was rond het begin van de vijftiende eeuw geschreven door een anonieme

Teutoonse ridder, een leerling van Meester Eckhardt. Het was door de lutheraan Johann

Arndt opnieuw uitgegeven en vond vooral bij de eerste lutherse piëtisten gretig aftrek.

Poiret vertaalde het boekje in het Frans. Het manuscript nam hij in 1673 mee naar Frank-

furt am Main, waar hij tevergeefs naar een publicatiemogelijkheid zocht. Pas in 1676, tij-
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dens zijn verblijf in Amsterdam, verscheen het in druk, samen met de Franse vertaling

van een traktaatje van Johannes Staupitz, de mentor van Maarten Luther.124 Het waren

de eerste van een lange reeks mystiek-spiritualistische geschriften die door Poiret in het

Frans toegankelijk gemaakt zouden worden.125

Via een vriend in Frankfurt maakte Poiret tijdens zijn pastoraat in Annweiler ook

kennis met het werk van de veertiende-eeuwse mysticus Johannes Tauler.126 Voorts

bestudeerde hij de aan Thomas à Kempis toegeschreven Imitatio Christi. De eerste drie

boeken hiervan waren in een Duitse vertaling opgenomen in de door Arndt verzorgde

edities van de Theologia Deutsch. Poiret vergeleek deze uitgave met de Latijnse editie, die

ook het vierde boek over de eucharistie bevat. Hij nam zich voor om zelf een volledige

editie te verzorgen die voor een protestants lezerspubliek aanvaardbaar zou zijn. Voor

Poiret belichaamde de Imitatio Christi de vroomheid waarnaar hij op zoek was. Hierin

vond hij het model dat hij wilde navolgen en aan anderen aanbieden. Zelf zou hij tot aan

het einde van zijn leven dagelijks mediteren over enkele bladzijden uit het ‘gouden

boekje van Kempis’.127

Op zijn zoektocht naar de waarheid had Poiret, zo stelt Marjolaine Chevallier,

behoefte aan leermeesters die hem in vervoering brachten, aan gidsen voor zijn spiritu-

ele zoektocht, die soberheid en ascese vereiste. Voor hem waren dat na Descartes de Rijn-

landse mystici. De verschillen tussen deze leermeesters waren volgens Chevallier minder

groot dan zij op het eerste gezicht mogen lijken. Descartes presenteerde zijn Méditations

als een inleiding tot een geestelijke methode: het verwerpen van de bedrieglijke zintui-

gen, het bereiken van het ware. De spirituele werken die Poiret het diepste raakten, pro-

pageerden ook de soberheid, het opgeven van iedere eigen pretentie. Wat Poiret zich aan-

vankelijk echter niet realiseerde, was dat het niet om dezelfde waarheid ging noch om

dezelfde onthechting. Hij geloofde dat hij cartesiaan kon blijven en tegelijkertijd aan de

methode van zijn spirituele leidsfiguren kon vasthouden. Pas later, na zijn kennisma-

king met Bourignon, begreep hij dat een keuze noodzakelijk was, in ieder geval wat

betreft de plaats die aan de rede moest worden toegekend.

Tijdens zijn verblijf in Frankfurt ontmoette Poiret diverse vertegenwoordigers van

het lutherse piëtisme. Deze vroomheidsbeweging, die in het laatste kwart van de zeven-

tiende eeuw in de Duitse landen op de voorgrond trad, stelde het innerlijk leven voorop

en hechtte meer waarde aan de heiliging dan aan de rechtvaardiging.128 Binnen de pië-

tistische beweging bestond er op sommige punten verschil van mening. Het belangrijk-

ste geschilpunt was ecclesiologisch van aard. Was het beter om in de kerk te blijven en te

pogen deze van binnenuit te vernieuwen of moest men zich afscheiden om compromis-

sen te vermijden? Ook waren er meningsverschillen over de vraag welk belang er aan een

millenaristisch perspectief moest worden toegekend en aan het meer of minder nabij

zijnde einde der tijden. Ten slotte liepen de meningen uiteen over het gezag dat moest

worden toegekend aan de openbaringen van bepaalde profeten of zieners.

Wat Poiret in het lutherse piëtisme vooral aansprak, was de gemeenschappelijke

zoektocht naar de ware evangelische vroomheid en naar de heiligheid, aldus Chevallier.

Zo maakte zijn academisch gevormde theologie vanaf 1673 geleidelijk aan plaats voor de

vroomheid van het innerlijk. Dat hij uiteindelijk ook zijn pastorale praktijk opgaf en

zich uit de wereld besloot terug te trekken, was een direct gevolg van de crisis die hij in

1674 doormaakte. In dat jaar werd niet alleen zijn gemeente getroffen door oorlogsge-

weld maar dreigden ook zijn echtgenote en hijzelf het leven te verliezen.
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De dood overwonnen
De Palts raakte in 1674 als bondgenoot van de Republiek der Verenigde Nederlanden ver-

wikkeld in de oorlog met Frankrijk. Na de inval van de Franse troepen in het hertogdom

Zwei-Brücken kwamen de aldaar verblijvende Franse ‘refugiés’ vanzelfsprekend in een

zeer precaire positie te verkeren. Bovendien grepen de dood, plunderingen, hongers-

nood en epidemieën die de oorlog met zich meebracht, diep in het persoonlijk leven van

de gemeenteleden in, ook in dat van Poiret. Hij en zijn echtgenote behoorden tot de vele

dysenterieslachtoffers. In augustus 1674 balanceerde Poiret dagenlang op de grens tus-

sen leven en dood. Hij was er zo erg aan toe dat hij volgens de auteur van zijn vita zelf niet

meer geloofde dat hij nog gered zou worden:

rejetant du sang continuellement, pendant cinq jours et six nuits, dans de terribles

douleurs. Si bien que, il était déjà tenu pour mort par la plupart de ses amis, mais

que c’est à peine s’il entrevoyait lui-même un espoir d’être sauvé.129

De dreiging van de dood bracht, zo is in zijn vita te lezen, een radicale ommekeer teweeg.

Poiret zou zich toen gerealiseerd hebben dat in zijn leven tot dan toe de eigenliefde een

grotere rol gespeeld had dan de liefde voor God. Dat deed hem vrezen dat hij verdoemd

was. Die angst bracht hem ertoe om op zijn sterfbed God te beloven zich geheel en al aan

Hem te wijden indien hij zou herstellen. Ook nam hij zich voor om in dat geval zijn nog

onuitgegeven filosofische overwegingen over God, de ziel en het kwaad te herschrijven.

Tegen alle verwachtingen in herstelde Poiret. In december 1674 pakte hij conform zijn

belofte de draad van zijn studie weer op. Diezelfde winter ontving hij bericht van het

overlijden van zijn Heidelbergse vriend Daniel Spanheim. Diens dood en vooral de ‘hei-

lige’ wijze waarop hij gestorven was, deden in Poiret de voornemens en beslissingen her-

leven die hij genomen had toen hij zelf op sterven lag.

In het voorjaar van 1675 bezocht Poiret opnieuw Frankfurt, waar hij in contact kwam

met Johann Jakob Schütz, een van de voormannen van het lutherse piëtisme. Het was

Schütz die Poirets vertalingen van de Imitatio en Amor Dei onder de aandacht bracht van

de Amsterdamse gebroeders Boom, met wie hij een intensieve correspondentie onder-

hield.130 Via Schütz kreeg Poiret ook voor het eerst een van Bourignons geschriften in

handen.131 Geheel vervuld van de piëtistische idealen keerde Poiret terug naar Annwei-

ler, waar hij zijn vurig verlangen naar een heiliger leven ook op zijn gemeenteleden wil-

de overdragen. Hij bleek echter niet in staat te zijn om hen tot godsvrucht op te wekken.

Bovendien viel hij zelf opnieuw ten prooi aan twijfel: hoe kon hij zijn ambt heiligen en

hoe kon hij de verantwoordelijkheid op zich nemen voor andere zielen als hijzelf zich

niet verzekerd wist van zijn eigen heil?

Voorlopig besloot Poiret zich te concentreren op de bewerking van zijn filosofische

overwegingen, door hem betiteld als Cogitationes rationales de Deo, anima et malo. Met zijn

‘rationele gedachten over God, de ziel en het kwaad’ richtte hij zich tot allen die graag

filosofeerden en vooral tot degenen die zich aangetrokken voelden tot de cartesiaanse

filosofie, waarin hij zelf zo goed thuis was. De argumentatie van Poiret was erop gericht

God op een oprechte manier te leren kennen.Tegelijkertijd wilde hij op deze manier pro-

beren vrede te stichten tussen christenen die elkaar bestreden. Poiret voltooide het werk

in augustus 1675, maar door de nog altijd voortwoekerende oorlog in de Palts kon het

voorlopig niet worden gedrukt.132
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Poirets twijfels én zijn verlangen om zichzelf te verloochenen en zich geheel aan God

te kunnen wijden, werden opnieuw aangewakkerd toen hij zich in een tweede werk van

Bourignon verdiepte, Le tombeau de la fausse theologie. Haar uitspraken lijken zijn gewe-

tensnood versterkt te hebben. Moest hij nog wel langer predikant blijven? De wanhoop

die opnieuw bezit van hem nam, zal sterke overeenkomsten hebben vertoond met die

van zijn vriend en collega Antoine Grellot, predikant in Otterberg. Deze besloot, nadat

hij via Poiret kennis had gemaakt met het werk van Bourignon, in 1677 zijn twijfels aan

haar voor te leggen en haar om raad te vragen. In zijn brief attendeerde Grellot haar op

de gewetensnood waarin hij als predikant verkeerde. Het ambt was in zijn ogen ‘een

enkele Staatswijse of politique en menschelijke Bediening [...] daar niets Goddelijks in

is’. Niettemin vond hij het een ‘arglistige Bedriegerye’ om de mensen tot heiligheid te

willen brengen zonder dat men zelf heilig was:

Het is hier over dat ik vast geloove, dat soo lang als de pastoor of predikanten niet

heylig zijn, Godt niets met al door hun bewerken zal; bovendien dat ik noch vaste-

lijk geloove dat Godt nu in sijnen Toorn, den Vloek heeft gegeven over de Kercken-

bedieners en hare bedieningen van de gereformeerde Kerck. Ik voeg hier noch by,

dat het onmogelijk is, dat een vroom Man deselve naar Gods behage bedienen kan,

sonder mede te werken aan de zonden der menschen.133

Graag wilde Grellot van Bourignon weten of hij in zijn ambt moest blijven of niet. Wat

was volgens haar de wil van God in dezen? Als God wilde dat hij de predikdienst opgaf,

dan wilde hij graag zo dicht mogelijk bij haar zijn, zeker wanneer hij haar zou kunnen

helpen om God te verheerlijken (‘ik wil seggen om dit Nieuw en Eeuwig Euangelium

door de wereld te brengen’). Grellot voegde eraan toe dat hij nog een tweede motief had

om haar te schrijven: zijn eigen zondigheid die zijn gemoed bezwaarde. Naar eigen zeg-

gen was hij nog altijd ‘toornig’ en ‘vleeschelijk in den Houwelijken Staat’. Omdat hij zelf

nog zo geregeerd werd door zijn driften en lusten voelde hij zich een van de grootste zon-

daars. Telkens wanneer hij anderen op hun zondigheid aansprak of vermaande, verviel

hij zelf in ‘veel groter mislagen’. Graag wilde hij nadere instructies ontvangen om te

leren hoe hij naar Gods wil kon leven ‘in de saken Gods en die des Werelds’.134 Of Grellot

zijn predikambt opgaf, is niet bekend. Poiret deed het wel.

Op zoek naar Bourignon
In 1676 legde Poiret zijn predikantschap vrijwillig neer. Hij deed dat zonder zich

bezwaard te voelen. De financiële lasten van het predikantschap bleken eenvoudigweg

te zwaar te zijn voor zijn door de oorlog sterk uitgedunde en min of meer geruïneerde

gemeente. Dat Poiret zich zijn beslissing in financieel opzicht kon veroorloven, doet ver-

moeden dat zijn echtgenote over een eigen vermogen beschikte.Als dat zo is, dan was het

mede aan haar te danken dat Poiret zijn leven een andere wending kon geven. In de tot

nu toe aan Poiret gewijde studies is nauwelijks aandacht besteed aan haar rol. Wel is de

suggestie gewekt dat hij weinig aan haar gehad zou hebben omdat zij in de jaren van het

verblijf te Annweiler altijd ontevreden zou zijn geweest.135 Toch was zij degene die haar

echtgenoot voorstelde om op zoek te gaan naar de verblijfplaats van Bourignon.136 Wat

haar motieven waren, is niet duidelijk, maar zeker is dat ook zij zich aangesproken voel-

de door Bourignons mystiek-piëtistisch getinte gedachtegoed. Misschien zocht ook
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Claudia Poiret wel naar een andere levens invulling en hoopte zij op een leven dat meer

bevrediging of zin bood dan het geïsoleerde bestaan van predikantsvrouwe in een klei-

ne plattelandsgemeente. Op 1 maart 1676 vond het afscheid van de gemeente plaats.

Direct daarna reisden de Poirets met hun dienstmeisje door naar de Republiek der Vere-

nigde Nederlanden, waar zij niet alleen Bourignon hoopten te ontmoeten maar ook de

labadistengemeenschap wilden bezoeken.137

Na aankomst in Amsterdam hoorde Poiret van dr. Justus Schrader dat Bourignon de

stad verlaten had en inmiddels in Hamburg woonde. In de brief die hij haar vervolgens

via Schrader zond, introduceerde hij zichzelf en vroeg hij naar haar oordeel over De

Labadie.138 Het duurde even voordat Bourignon reageerde. Zij bleek namelijk niet in

staat te zijn om zijn kriebelige handschrift zonder bril te lezen.139 Daarom zond zij de

brief door naar de ‘broeders’ in Sleeswijk, met de opdracht het stuk over te schrijven en

het afschrift aan haar te retourneren. Het deed haar plezier, zo liet zij Poiret op 19 mei

1676 weten, dat hij bereid was de door haar verkondigde waarheid te volgen, al twijfelde

zij of hij niet toch een volgeling van De Labadie was.140 Om eventuele valse verwachtin-

gen bij Poiret weg te nemen, en misschien ook wel omdat zij zelf niets voelde voor vruch-

teloze discussies met de gereformeerde theoloog, vatte zij in haar brief haar geestelijk

programma nog eens kort samen:

Nous ne mettons pas la vertu en des belles spéculations [...] mais dans la mortifica-

tion de la chair et en l’imitation de Jésus-Christ. Ceux qui veulent avoir le salut par

un autre voye, ne doivent venir auprès de moy, puisque je n’en connois d’autre qui

meine à salut.141

Geen speculatieve mystiek dus. De mortificatie van het vlees en de navolging van Jezus

Christus dienden voorop te staan. Er was immers, zo betoogde Bourignon, maar één weg

die naar het eeuwige leven voerde.

In zijn reactie liet Poiret Bourignon weten dat hij geen volgeling van De Labadie was.

Dat moet haar gerustgesteld hebben, want in haar tweede brief van 26 mei 1676 nodigde

zij hem uit om naar Hamburg te komen. Opnieuw onderstreepte zij dat wie zich bij haar

aansloot bereid moest zijn om Jezus Christus na te volgen en zichzelf te verloochenen.142

Voor Poiret bleek dat echter geen reden te zijn om af te haken. Integendeel. Hij dacht in

Bourignon niet alleen de verkondigster van een goddelijke boodschap gevonden te heb-

ben maar ook een mystiek-spirituele gids in optima forma. Als hij zich aan haar toever-

trouwde, dan zou zij, zo lijkt hij te hebben gedacht, zijn ziel persoonlijk begeleiden om

de weg naar God te gaan.

Nog twee jaar lang beproefd
Op 12 juni 1676 verlieten Pierre en Claudia Poiret met hun dienstmeid Amsterdam om

op 2 juli in Hamburg te arriveren.143 Medio juli vond hier de ontmoeting met

Bourignon plaats. Wieser en Chevallier meenden dat deze persoonlijke kennismaking

zowel voor Poiret als voor Bourignon de bezegeling van een verbond voor het leven

was.144 Dit oordeel van Poirets biografen lijkt vooral te zijn gebaseerd op zijn inzet voor

en bijdrage aan de postume uitgave van Bourignons geschriften. Dat hij die rol zou

gaan vervullen, was in 1676 echter nog niet te voorzien. Want wat tot nu toe niet bekend

was, is dat Bourignon Poiret twee jaar lang zwaar op de proef stelde en hem zelfs tot
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tweemaal toe wegstuurde alvorens zij hem als haar ‘kind’ aannam. In de manuscripten

van Bourignons brieven die hierover handelden, is Poirets naam, en soms ook de bijbe-

horende passage, doorgehaald. Dat gebeurde tijdens het persklaar maken van de brie-

ven, waarin Poiret vanaf 1678 zelf een zeer belangrijke hand had. Dat hij zich ondanks

de zware beproevingen die Bourignon hem oplegde, niet van haar afkeerde, tekent de

aantrekkingskracht die zij op hem uitoefende. Die was zo groot dat hij zich na hun eer-

ste ontmoeting niet meer van haar kon of wilde losmaken.

Uit de handelwijze van Bourignon jegens Poiret kan worden afgeleid dat zij grote

twijfels had over zijn bekering. Ongetwijfeld was de uitgave van zijn filosofische werk in

1677 daaraan debet. Poiret had het manuscript van zijn overwegingen, waarin hij zich als

een echte cartesiaan liet kennen, voltooid voordat hij Bourignon leerde kennen. Toen zij

vernam wat hij in zijn Cogitationes rationales over God betoogde, concludeerde zij dat hij

niet in staat was om zijn ‘cartesiaanse geloof’ af te zweren. Naar Bourignons gevoel was

God immers niet met de rede te kennen.145 Dat Poiret blijkbaar wel deze mening was toe-

gedaan, was voor haar reden om hem in 1677 weg te sturen. Naar alle waarschijnlijkheid

was dit gedwongen vertrek de reden dat Poiret nog datzelfde jaar een appendix liet toe-

voegen aan zijn Cogitationes rationales.146 Hierin gaf hij te kennen dat hij op basis van 

Bourignons lering zijn overwegingen op een aantal punten wenste bij te stellen.

Bourignons veroordeling van zijn werk bracht Poiret er dus niet toe om zijn oordeel

over haar te herzien. Het spoorde hem blijkbaar juist aan haar zijn goede wil te tonen. In

maart 1677 maakte hij kenbaar met Knyphausen te willen overleggen over een integrale

uitgave van haar werk, die bij een gerenommeerde boekverkoper zou moeten verschij-

nen.147 Poiret liet daarmee blijken groot belang te hechten aan de openbaarmaking van

wat volgens hem door de Heilige Geest geïnspireerde geschriften waren. Bourignon was

niet ongevoelig voor zijn voorstel. Zij waardeerde zijn kritiek op de lettergeleerdheid.

Toch achtte zij hem beslist nog geen wedergeboren christen. In april 1677 berichtte zij

Chateauvieux, de Geneefse edelman, die op afstand deel uitmaakte van haar gezelschap,

het volgende:

Il est vrai que Dieu a donné de grandes lumières de verité à M.P. [Monsieur Poiret,

MdB] pour découvrir les abus des doctes de ce siécle, qui sont des aveugles et grands

ignorans devant Dieu; mais il n’est pas encore devenu enfant comme Jésus-Christ

disoit à Nicodéme qu’il falloit devenir.148

Dat Bourignon Poiret nog niet tot de ‘kinderen Gods’ wilde rekenen, hing ongetwijfeld

samen met de bedenkingen die zij tegen zijn vrouw had. Claudia Poiret was zich meer

en meer gaan verzetten tegen de weg die haar man wilde gaan. Zij twijfelde of zij bij

Bourignon wel aan het goede adres waren. Daarvan was Bourignon uiteraard niet

gediend. In maart 1677 klaagde zij bij baron Knyphausen haar nood over Poirets echt-

genote:

C’est domage qu’il [Poiret, MdB] a une femme encore attachée a la Secte Calvinien-

ne, et contredit aus verités que son mari a descouvert par mes escrits, quoi qu’au

commancement elle les approuvoit, et la mesme induit à me venir cercher de si loin

par la lecture qu’elle avoit fait de mes escrits.149
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Drie maanden later, toen zij Knyphausens uitnodiging om naar Lütetsburg over te

komen, aanvaardde, zette Bourignon haar bezwaren tegen Poiret echter toch weer opzij.

Hij was in haar ogen de aangewezen persoon om haar tijdens de reis te begeleiden. Op

grond van het leeftijdsverschil kon hij namelijk gemakkelijk voor haar zoon doorgaan.

Op deze manier verschafte hij Bourignon een dekmantel om ongehinderd naar Oost-

Friesland te reizen. Poirets echtgenote bleef in Hamburg achter. Na aankomst in Lütets-

burg keerde Poiret echter niet naar haar terug, maar bleef hij op het landgoed van de

Knyphausens. Het duurde echter niet lang voordat zich opnieuw wrijvingen voordeden.

Bourignon bleef Poiret verwijten dat hij zich niet los kon maken van het cartesiaanse

gedachtegoed. Bovendien zou hij nog altijd te veel aan zijn echtgenote gehecht zijn. In

september 1677 stuurde zij hem daarom terug naar zijn vrouw in Hamburg.

Ondanks, of misschien wel dankzij de afwijzingen, bleef Bourignon een onvermin-

derde aantrekkingskracht op Poiret uitoefenen. Vanuit Hamburg stuurde hij haar

onderdanige en berouwvolle brieven waarin hij spijt betuigde over zijn ‘bedreven Mis-

daad’. Daarmee zal hij gedoeld hebben op gedragingen die Bourignon weer hadden doen

twijfelen aan zijn motivatie om een ware christen te worden en zich aan haar gezag te

onderwerpen. Maar ook nu weer toonde Poiret berouw en bood hij Bourignon opnieuw

zijn diensten aan. Hij schreef de voorrede voor de Latijnse editie van La solide vertu en stel-

de de ‘Taaffel van de Materie’ samen.150 Nadat Poiret zo opnieuw zijn goede wil getoond

had, geloofde Bourignon dat hij wel weer in de ‘Genaade Gods’ zou ‘keeren’.151Zij zag in

dit verband ook voor zichzelf een taak weggelegd, zo schreef zij in november 1677 aan

Schrader:

Daar zijn noch veel Menschen van goeden Wille, die met die Carthesiaanse Pest ver-

giftigt zijn. Ik hoop’ er eenige van af te trekken, door het Traktaat dat ik daar tegen

zal maaken, indien God my het Leven geeft.152

Over Poirets echtgenote bleef Bourignon minder te spreken. Haar gedrag zou te

onstandvastig zijn.153

Om te voorkomen dat Poiret zich al te zeer door zijn echtgenote zou laten beïnvloe-

den, besloot Bourignon hem in februari 1678 per brief voor een keuze te stellen.154 Zij

wees hem op de wispelturigheid van zijn vrouw, die de bewegingen van haar verdorven

natuur volgde en zich liet leiden door haar ongebreidelde hartstochten, ‘qui sont unies

avec le Diable’. Poiret diende echter zijn zielenheil zwaarder te laten wegen dan de wel-

willendheid jegens zijn echtgenote. Vrouwen behoorden immers hun mannen te volgen

in plaats van hen tegen te spreken, aldus Bourignon. Nu zo duidelijk was dat hij wel maar

zijn echtgenote niet bereid was om de wil van God te volgen, meende Bourignon dat het

beter was om van haar te scheiden. Zij hield Poiret nog maar eens de oproep van Jezus

voor waarop zij zich in dit soort situaties altijd beriep. Had niet Jezus zelf gezegd dat wie

uit liefde voor hem zijn vader, moeder, vrouw en kinderen niet verliet, hem niet waardig

was?155 Claudia Poiret bleek echter niets van een scheiding te willen weten. Uit het feit

dat het toch tot een breuk kwam, hoeft overigens niet te worden geconcludeerd dat het

huwelijk ongelukkig was. Wieser, die dat wel doet, baseerde zijn oordeel mede op de uit

1721 (!) daterende verklaring van een vriend van Poiret. Deze ‘vriend’ beweerde twee jaar

na Poirets dood dat zijn vader hem goed gekend had in de periode dat hij als predikant in

Annweiler werkzaam was.156 Volgens die vriend had Poirets echtgenote met haar wisse-
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lende stemmingen en ontevredenheid haar man in die tijd het leven erg zuur gemaakt.

Tegenover dit negatieve getuigenis staat echter het positieve oordeel van Friedrich

Breckling, die Claudia Poiret persoonlijk gekend had. Hij berichtte later dat zij buiten-

gewoon vroom was. Voor de huwelijksproblemen hield Breckling haar echtgenoot ver-

antwoordelijk.157 Maar of het zonder Bourignons inmenging ook tot een scheiding zou

zijn gekomen, is zeer de vraag.

In de brieven die hij vanuit Hamburg aan Bourignon schreef, maakte Poiret ken-

baar dat hij weer in genade aangenomen wilde worden. Hij zou graag ingezet willen

worden bij de verspreiding van haar geschriften, al was het maar om de drukproeven te

corrigeren. Ondanks haar bereidheid om hem te vergeven gaf Bourignon zich echter

niet direct gewonnen. Eind februari 1678 liet zij zich tegenover Chateauvieux ontvallen

dat zij Poiret nog altijd niet helemaal vertrouwde:

Mr. Poiret se repens de la mauvaise doctrine de descartes. Il m’a escrit diverses let-

tres avec grand submission & souhaite de retourner en grace pour estre employé a

divulger mes escrits: a quoy il est assez propre de les corriger en l’impression. Mais

je n’ose encore me fier à luy pour estre francois & leger au changement.158

Het was waarschijnlijk Poirets ambivalentie in combinatie met Bourignons diepgewor-

telde wantrouwen jegens alles wat Frans was, die maakte dat de voormalige predikant

zich in zijn streven naar een waarlijk christelijk leven dubbel en dwars moest bewijzen

vooraleer hij door haar kon worden aangenomen.159

In de loop van 1678 keerde Poiret zijn vrouw definitief de rug toe. Hij voegde zich

opnieuw bij Bourignons gezelschap en werd door haar zelfs als een ‘kind Gods’

erkend.160 Claudia Poiret bleef in Hamburg achter en sloot zich bij de gereformeerde

gemeente van Altona aan. Zij zou nog tot in 1679 proberen Bourignon de voet dwars te

zetten.161 Poiret was toen al begonnen aan zijn levenswerk: het persklaar maken van

Bourignons nog onuitgegeven geschriften, waarvoor hij zich in oktober 1678 met De

Lindt in Amsterdam vestigde.

Persoonlijke relatie doorslaggevend?

De hier gepresenteerde levensgeschiedenissen laten zien dat er onder de lezers van

Bourignons geschriften een grote behoefte bestond aan op de eigen persoon gerichte

geestelijke begeleiding. Swammerdam verwoordde het zelf zeer treffend toen hij in

augustus 1675 onderkende dat hij behoefte had aan een geestelijk leidsman en deze in

Bourignon meende te hebben gevonden. Hij was bereid te geloven dat hij het eeuwig

leven alleen kon verwerven als hij bereid was zijn passies en persoonlijke roem op te

geven en zich uit de wereld terug te trekken. Datzelfde gold ook voor Van de Velde,

Poiret en Jansen, die hun beroepsuitoefening opgaven en afstand deden van alle uiter-

lijke status. Poiret en Van de Velde bleken zelfs bereid te zijn om hun huwelijk op te

geven toen duidelijk werd dat hun echtgenote niet bereid was om het ‘ware christen-

dom’ te omarmen.

Ondanks allerlei verschillen laten de situaties waarin Van de Velde, Jansen, Swam-

merdam en Poiret verkeerden op het moment dat zij zich bij Bourignon aansloten, een
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aantal duidelijke overeenkomsten zien. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het

besluit om haar te volgen niet te reduceren is tot een eenvoudige winst-verliesbereke-

ning, maar geleidelijk vorm kreeg en voortvloeide uit een complex van factoren.162 In het

proces dat de genoemde volgelingen doorliepen, kunnen ten minste vier determinanten

worden onderscheiden: een gebrek aan vertrouwen in de professionele zielzorgers, de

behoefte aan een nieuwe vorm van zingeving, het appèl dat van Bourignons boodschap

uitging, en de fascinatie voor haar persoon. Het samenspel van deze vier determinanten

was bepalend voor het besluit om na de kennismaking met Bourignons geschriften en/of

persoon met de wereld te breken en met haar de ‘wildernis’ in te trekken. Door de deter-

minanten als variabele voorwaarden te beschouwen wordt begrijpelijk waarom niet alle

leden van het rond Bourignons persoon gevormde netwerk dezelfde vergaande conse-

quenties trokken uit haar boodschap, en belangrijker nog, waarom degenen die wel

bereid waren met haar de ‘wildernis’ in te trekken, uitgerekend háár weg verkozen te

gaan.

Gebrek aan vertrouwen in de professionele zielzorgers
Van de groep personen die bereid was om gehoor te geven aan Bourignons boodschap

was het merendeel naar alle waarschijnlijkheid geen lid van een kerk. Dat gebrek aan

confessionele binding kwam ook in de netwerkanalyse al naar voren. Iemand als Van de

Velde deelde ongetwijfeld het ideaal van een universele kerk waarvoor zijn vriend

Serrarius zich sterk maakte. Bewijzen dat Swammerdam belijdend lidmaat was van de

gereformeerde kerk zijn er niet. De door hem gelegde contacten tijdens zijn studietijd

doen vermoeden dat ook hij, net als Van de Velde, al vóór zijn kennismaking met

Bourignons gedachtegoed geïnteresseerd was in mystieke en spiritualistische ideeën.

Over Jansens kerklidmaatschap is al evenmin iets bekend. Er is echter reden om te ver-

moeden dat hij voordat hij in 1670 Bourignons geschriften in handen kreeg, in contact

stond met de quakers. Poiret was daarentegen wel belijdend lidmaat, in zijn geval van

de gereformeerde kerk. Hij was zelfs predikant. Maar ook hij had een duidelijke belang-

stelling voor buitenkerkelijke vroomheidsbewegingen. Dat blijkt uit zijn contacten

met de lutherse piëtisten in Frankfurt en uit zijn interesse voor de labadisten. Ook van

de uit Hamburg afkomstige groepsleden, die voor het merendeel lid van een van de ter

plaatse vertegenwoordigde kerkgenootschappen waren, is bekend dat zij conventikels

bezochten.

Voor alle duidelijkheid, het ging bij die grote groep van niet-kerkelijk-gebondenen

niet om religieuze onverschilligheid. Integendeel. Uit de spaarzame gegevens die voor-

handen zijn, spreekt wel degelijk een religieus engagement, zonder dat dit zich vertaal-

de in het behoren tot een kerk.163 Zo is bij Swammerdam bijvoorbeeld een duidelijke

bezorgdheid te bespeuren over de verwording van het eigentijdse christendom.164 Voor

hem en ongetwijfeld ook voor andere volgelingen van Bourignon was de kerk niet lan-

ger het aangewezen instituut om aan dat religieuze engagement vorm te geven, omdat

godsdienst voor hen een zaak van het innerlijk zelf was en dus niet langer in rituelen of

uiterlijkheden moest worden gezocht.165 Aan predikanten en priesters hadden zij dien-

tengevolge geen boodschap. Tekenend is de hoopvolle verwachting die Swammerdam

rond 1675 in een hoekje van een stuk kladpapier noteerde: ‘le temps viendra bientost

qu’on n’aura plus besoing des prestres’.166

Ook de groepsleden die wel lidmaat waren van een kerk toen zij met Bourignons
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gedachtegoed in aanraking kwamen, lieten zich in hun getuigenis kritisch uit over de

eigentijdse zielenherders. Zo schreef Maria Hase:

En na dat God my de Schriften van dese veelgenoemde Jonkvrou heeft in handen

laten komen, soo heb ik wel gesien, dat ik groote oorsaak hadde, om aan mijn Zalig-

heit te twijffelen. Want ik geloof, dat indien God my dit Licht niet deelachtig

gemaakt hadde, dat de Predikanten my tot aan der doot, te vergeefs souden

getroost hebben, en dat ik door hun, nooyt tot de rechte erkentenis der Waarheit

sou gekomen zijn. Want sy hebben de wonden mijner ziele nooyt recht ontdekt;

hoe souden sy die dan genesen?167

Pas door lezing van de geschriften van Bourignon was Maria Hase gaan inzien hoe zij ‘tot

de ware Wedergeboorte en kindschap God, en dienvolgens tot d’eeuwige Zaligheit on-

feylbaar geraken’ kon. Zo had zij bij Bourignon ‘een ander Medicijn of Geneesmeester’

gevonden, die de zielzorg van de predikanten overbodig maakte. Juist omdat de predi-

kanten haar dat geneesmiddel niet hadden kunnen geven, was zij op zoek gegaan naar

wat haar wel zou kunnen helpen.

Behoefte aan een nieuwe vorm van zingeving
Uit de brieven van Jansen aan Bourignon bleek eveneens dat hij teleurgesteld was over de

antwoorden van de voorgangers en daarom op zoek was gegaan naar het antwoord op de

vraag hoe hij een ware christen kon worden. Zo was hij bij Bourignons geschriften uit-

gekomen. Zijn vraag vloeide voort uit angst voor of onzekerheid over het lot van zijn ziel.

Van diezelfde bekommernis om het eigen zielenheil getuigden ook Swammerdam en

Van de Velde. Voor hen was de kernvraag: hoe zalig te worden? Deze bezorgdheid over

het zielenheil kon verband houden met of geïntensiveerd worden door de ervaring van

een crisis. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Jansen en Swammerdam en gold in zekere

zin ook voor Poiret, wiens bekering volgde op een ziekte die hem op de rand van de dood

had doen zweven. Anderen, zoals Van de Velde, begonnen zich juist na lezing van 

Bourignons geschriften af te vragen of zij wel gered zouden worden, en weer anderen,

onder wie Maria Hase, beweerden dat zij hun hele leven al met deze vraag worstelden.

De behoefte aan een andere vorm van zingeving is zelfs bij een predikant als Poiret

duidelijk te zien. Toen hij eenmaal het besluit had genomen om zijn leven voortaan aan

God te wijden, zocht hij naar een nieuwe mogelijkheid om hieraan vorm te geven. Door

lezing van Bourignons geschriften raakte hij ervan overtuigd dat zij hem een zinvolle

levensvervulling te bieden had, en aanvankelijk was ook zijn echtgenote die mening toe-

gedaan. Eenzelfde gevoelen spreekt ook uit de brief die Poirets vriend Grellot Bourignon

in 1677 schreef. Het is kortom de overtuiging dat Bourignon hun persoonlijk iets te bie-

den heeft waaraan zij op dat moment dringend behoefte hebben, die maakt dat mannen

als Poiret, Swammerdam en Jansen persoonlijk contact met haar zoeken. Als zij dan ver-

volgens het gevoel hebben dat de door haar voorgehouden weg hen daadwerkelijk naar

het eeuwig leven zal voeren, verdwijnt, althans tijdelijk, de behoefte om nog naar ande-

re heilbrengers op zoek te gaan. Het gevoel bij Bourignon aan het juiste adres te zijn

spreekt bijvoorbeeld duidelijk uit de brief die Swammerdam in december 1674 aan de

Utrechtse juffrouw Hille Genet schreef:
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wat mij belanght ik hadt eeuwigh verdoemt geweest, had ik deselve [de bijgaande

boeken van Antoinette Bourignon, MdB] niet door de genaade gods gevonden,

ende daar uyt door die genaade geleert wat een waar geestelyk leeven in heeft.168

Appèl van Bourignons boodschap
Alleen al uit de reacties van Van de Velde, Swammerdam, Jansen en Poiret blijkt welk een

wervende kracht er van Bourignons geschriften uitging. Zowel de inhoud als de vorm

van haar werk droegen daaraan bij. De briefvorm waarin de meeste van haar geschriften

verpakt waren, bood niet alleen de mogelijkheid om zich met de ‘interne’ lezer te identi-

ficeren, maar nodigde ook uit om als lezer zelf contact te zoeken met Bourignon.169 Wat

haar boodschap inhoudelijk zo aantrekkelijk maakte, was dat Bourignon duidelijk aan-

gaf hoe het christendom op aarde verworden was tot een verdeeld en reddeloos verloren

geheel, terwijl zij tegelijkertijd de individuele christen de instructies aanreikte om als-

nog gered te worden. Zij deed daarbij nadrukkelijk een beroep op het individuele ver-

antwoordelijkheidsgevoel door duidelijk te maken dat wie gered wilde worden niet zijn

heil in de kerk moest zoeken, maar een eigen verantwoordelijkheid had. Bourignon wist

die boodschap zo te brengen dat een aantal van haar volgelingen ervan overtuigd was dat

niet zij, maar God zelf degene was die een appèl op hen deed. Wie gered wilde worden

stond, zo hield Bourignon hun voor, slechts één ding te doen: alles opgeven om in de

voetsporen van Jezus Christus te treden. Het was een heldere, duidelijke boodschap; een

boodschap bovendien die Bourignon zeer doeltreffend wist om te zetten in allerlei prak-

tische handreikingen aan de zoekende christenen die haar hun vragen en twijfels voor-

legden. Tegelijkertijd moedigde zij hen aan om haar boodschap te toetsen aan de Schrift

en zo zelf de waarheid ervan te onderzoeken.170

De idee dat er een plaats op aarde zou bestaan waar de ware christenen zich zouden

moeten verzamelen in afwachting van het Laatste Oordeel, een eiland bovendien waar

ex nihilo nieuw land was gecreëerd, was natuurlijk ook een opwindend en aansprekend

perspectief dat begrijpelijk maakt waarom mensen bereid waren huis en haard te verla-

ten. Daar zou dan de utopie van een nieuwe, goed ingerichte gemeenschap van geloof

en leven, tegen de overal afgesloten en meer of minder tirannieke kerken in, gereali-

seerd moeten worden. Toch was Bourignon ook in dit opzicht niet uniek. Anderen

waren in dezelfde tijd bezig om hun communitas-idealen te realiseren. In de eerste

plaats Bourignons geestverwant en concurrent Jean de Labadie, die in 1670 van

Amsterdam naar Herford uitweek waar hij en zijn volgelingen onderdak vonden bij

prinses Elisabeth van de Palts. Onder leiding van De Labadies opvolger Pierre Yvon

kwam  de gemeenschap in 1675 naar Walta-state in het Friese Wieuwerd over. Van daar-

uit vestigden de labadisten ‘kolonies’ in Suriname en in Maryland.171 In Nieuw-

Nederland zette een andere tijdgenoot van Bourignon, de uit Zierikzee afkomstige

Pieter Plockhoy, een ‘oecumenische’ leefgemeenschap op.172 Ook de quakers stichtten

nederzettingen in de nieuwe wereld. Vele jaren na zijn vertrek uit Bourignons gemeen-

schap zou Reynier Jansen samen met zijn vrouw en kinderen in de quakergemeenschap

in Philadelphia een nieuw bestaan opbouwen.173

Fascinatie voor Bourignons persoon
Uit de getuigenissen, de brieven en het gedrag van Van de Velde, Jansen, Swammerdam

en Poiret kan worden afgeleid dat zij van meet af aan gegrepen waren door Bourignons

bereidheid om antoinette bourignon te volgen
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persoonlijke uitstraling. Hun fascinatie voor haar persoon was misschien wel van door-

slaggevend belang in het besluit om de wereld te verlaten en zich bij haar gezelschap aan

te sluiten. Swammerdam had Bourignon al in de brief die hij in februari 1673 aan Tiellens

schreef, betiteld als die ‘God-vreesende ziel’ en ‘dat uytverkoren Vat’. Dat was voordat hij

ooit zelf met haar had gecorrespondeerd, laat staan haar ontmoet had.Al lezend moet hij

er dus van overtuigd zijn geraakt dat Bourignon daadwerkelijk het goddelijk instru-

ment was dat zij pretendeerde te zijn. Een vrouw die geheel vervuld was van de geest

Gods, die zich niets gelegen liet liggen aan geestelijke autoriteiten en die wars was van

iedere vorm van boekenwijsheid. In die laatste gedragsvormen herkende hij mogelijk

ook iets van zichzelf, wat hem nog meer voor haar kan hebben ingenomen.174

Wat in de getuigenissen en brieven van Swammerdam, Van de Velde en Jansen ook

heel sterk naar voren komt, is dat zij menen zonder Bourignon voor eeuwig verloren te

zijn. De boodschap die Bourignon uitdraagt en haar persoon worden als het ware

inwisselbaar, waardoor zij hun redding aan haar persoonlijk gaan toeschrijven. Zo ont-

staat geleidelijk aan de ingewikkelde situatie -waaraan Bourignon met haar model van

het geestelijk moederschap overigens ook debet was- dat zij enerzijds een beroep deed op

de eigen verantwoordelijkheid van haar volgelingen en hen anderzijds voor hun redding

van haar persoon afhankelijk maakte.175 Hierdoor gingen Bourignons volgelingen haar

persoonlijke tussenkomst steeds meer beschouwen als de noodzakelijke schakel in het

proces van hun wedergeboorte of verlossing. Deze afhankelijkheid verklaart ook waar-

om Bourignons volgelingen zich zo graag haar persoonlijke uitstraling wilden toe-eige-

nen. Zolang die fascinatie standhield, was er sprake van persuasive communication. Daar-

mee lijkt Bourignons uitstraling het belangrijkste onderscheidende criterium te zijn

geweest op grond waarvan haar volgelingen uitgerekend voor haar en niet voor een van

haar concurrenten kozen. Reden genoeg om in het volgende hoofdstuk nog wat dieper

in te gaan op deze uitstraling van Bourignon, haar ‘charisma’, en hieraan de niet onbe-

langrijke vraag te koppelen in hoeverre haar sekse hierin ook een rol gespeeld kan heb-

ben.

Samenvattend kunnen we stellen dat er vraag was naar de door Bourignon verkondig-

de boodschap, al bleef het aantal personen dat daadwerkelijk bereid was om aan haar

oproep gehoor te geven toch relatief klein. Dat sommige ontvangers van haar bood-

schap wel bereid waren om te handelen en anderen niet, kan worden toegeschreven aan

de interactie tussen de vier door mij onderscheiden variabelen: een kritische houding

ten aanzien van de professionele zielzorgers, de behoefte aan een nieuwe of andere

vorm van zingeving, het appèl dat van Bourignons boodschap uitging en de fascinatie

voor haar persoon. De eerste twee variabelen verwijzen naar de situaties waarin de ont-

vankelijkheid voor Bourignons boodschap kon ontkiemen. In het besluit om haar te

volgen lijkt de wisselwerking met haar geschriften en haar persoon echter van door-

slaggevend belang te zijn geweest. De geschriften stimuleerden, indien ook aan de eer-

ste twee voorwaarden voldaan was, de behoefte aan meer persoonlijk contact. De wijze

waarop Bourignon daaraan vervolgens invulling gaf, creëerde in veel gevallen een

afhankelijkheidsrelatie die ertoe leidde dat de betreffende volgelingen de banden nog

verder wilden intensiveren en bereid waren daadwerkelijk gehoor te geven aan haar

oproep om haar te volgen en met de wereld te breken.

‘ik moet spreken’
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hoofdstuk 13 Charisma

Want ik heb (natuurlijker wijs gesproken) gants geen Gesag of Authoriteyt over u allen,

dan die gene die gy my gewilliglijk wilt geven.

Antoinette Bourignon, Waare Deugt II,

brief 3 (23-8-1675), p. 98.

Een formele machtspositie bekleedde Antoinette Bourignon niet en zij was zich er

maar al te goed van bewust dat zij haar gezag niet kon afdwingen. Dat desondanks een

groep volwassen mannen en vrouwen bereid was om haar autoriteit te erkennen, in

sommige gevallen zelfs zonder haar ooit te hebben gezien, tekent het bijzondere

karakter van haar religieus leiderschap. Dat leiderschap steunde, om in godsdienst-

sociologische termen te spreken, op ‘charisma’. In de tot nu toe aan Bourignon gewijde

studies is dat onvoldoende onderkend.

Waarin was Bourignons ‘charisma’ precies gelegen? Om deze vraag te kunnen

beantwoorden, moeten eerst de begrippen ‘charisma’ en ‘charismatisch leiderschap’

worden toegelicht. Daartoe biedt het werk van Max Weber nog altijd de beste ingang.

Weber heeft als eerste alle aspecten van het begrip ‘charisma’, als onderdeel van een

typologie van vormen van gezag, systematisch in kaart gebracht. In Wirtschaft und

Gesellschaft introduceert hij de term ‘charismatische Herrschaft’ als ideaaltype in

contrast met twee andere vormen van leiderschapsautoriteit: ‘legale Herrschaft’ en

‘traditionelle Herrschaft’. In alledrie de gevallen gaat het om het aanvaarden van een

relatie tussen een machthebber enerzijds en een groep volgelingen anderzijds.1

‘Charisma’ definieert Weber als ‘een als buitengewoon opgevatte kwaliteit van een

persoonlijkheid [...], op grond waarvan men de betreffende persoon bovennatuurlijke

of bovenmenselijke of althans specifiek onalledaagse krachten of eigenschappen

toekent, die niet voor iedereen toegankelijk zijn’.2 Of die kwaliteit aan iemand wordt

toegekend, is afhankelijk van de situatie waarin zij zich manifesteert. Het typische van

charisma is dat het, zo stelt Weber, ontspringt aan een sociale situatie die gekenmerkt

wordt door ‘Begeisterung oder Not und Hoffnung’.3 Op die momenten treedt er verlies

aan oriëntatie op en ontstaat er behoefte aan iemand die richting weet te geven. Dat

zijn veelal niet de leiders die het tot dan toe voor het zeggen hadden, maar personen

die op een zodanige wijze ‘reddend’ kunnen optreden dat aan hen buitengewone

kwaliteiten worden toegeschreven. Of zij die kwaliteiten daadwerkelijk bezitten, is niet

van belang. Het gaat erom dat anderen hun deze toekennen en hen daarom ook als

leider erkennen. Charima is dus geen persoonlijke kwaliteit, maar is wel aan de

persoon van de charismaticus gebonden en in die zin ook altijd contextgebonden.

Kortom, charisma is een relationeel begrip. Dit impliceert dat het charisma van een

leider zich manifesteert in de erkenning van diens aanspraken door een min of meer
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vast publiek. De aanspraken van de charismatische leider zijn immers pas effectief als

ook diens gevolg deze erkent.4 Daarom is het belangrijk dat de perceptie van het

publiek samenvalt met hoe de charismaticus zichzelf ziet en gedraagt.5 Die convergen-

tie is daarentegen voor dragers van het ambtscharisma niet per se noodzakelijk. In de

institutionele voortzetting van het oorspronkelijke charisma in het ambt is het charis-

ma namelijk van de persoon losgemaakt, terwijl de buitengewone, niet voor iedereen

toegankelijke kwaliteiten ervan behouden blijven. Door die scheiding tasten persoon-

lijke fouten van een priester of predikant de ‘charismatische’ kwaliteiten van het ambt

niet aan.6

Juist omdat het bij charisma en charismatisch leiderschap om de toeschrijving van

bepaalde kwaliteiten gaat, verdient de perceptie van Bourignons volgelingen nader

aandacht. Hoe typeerden zij Bourignon? Welke gaven en kwaliteiten schreven zij hun

geestelijk leidsvrouwe toe? In hoeverre vielen hun visies op Bourignon samen met haar

eigen aanspraken? Voor een antwoord op deze vragen kunnen we opnieuw een beroep

doen op de reeks getuigenissen die is opgenomen achter Gezeugnis der Waarheit.7 Vooral

de reacties van vijftien groepsleden op de door Johan Hase opgestelde vragenlijst zijn

in dezen van belang.8 Een van zijn vragen betrof namelijk de gaven en kwaliteiten die

zijn ‘Broeders’ in Bourignon ontdekt hadden. Met de door hem verzamelde antwoor-

den wilde hij Berckendalls Wahre Abbildung Anthonette Bourignons weerleggen. In de late-

re Nederlandse en Franse edities van Gezeugnis der Waarheit is deze reeks getuigenissen

aangevuld met brieven van Antoine Grellot en Pierre Poiret uit respectievelijk 1677 en

1680. De aldus bijeengebrachte getuigenissen bieden een goed overzicht van de gaven

en kwaliteiten die een dertigtal volgelingen over een periode van zeventien jaar aan

Bourignon toeschreven. Uiteraard hebben hun getuigenissen een sterk apologetisch

karakter, maar juist daarom lenen zij zich bij uitstek voor onderzoek naar het charis-

matisch karakter van Bourignons leiderschap. Het opstellen van een getuigenis dwong

de betreffende volgelingen namelijk om de aan haar toekende kwaliteiten te rationali-

seren. In die zin zijn hun getuigenissen te beschouwen als de legitimaties van haar

charisma.

Ofschoon Weber erkende dat ook vrouwen charismatische gaven kunnen bezitten,

is zijn definitie van charisma toegesneden op een analyse van verschillende soorten van

gezag. De sekse van de charismaticus was hierin niet aan de orde. Toch zal, zeker

binnen de christelijke traditie, de toekenning van charisma aan een vrouwelijke

profeet gevoeliger hebben gelegen dan bij mannelijke profeten. In de vroegmoderne

christelijke samenleving was het gezag van vrouwen immers niet onomstreden. Vrou-

welijk leiderschap was feitelijk onbestaanbaar, omdat het indruiste tegen de vigerende

seksehiërarchie. Daarvan moeten ook Bourignons volgelingen zich bewust zijn

geweest. Dit maakt nieuwsgierig naar de relatie tussen haar charisma en haar sekse.

Negeerden haar volgelingen haar sekse of verdisconteerden zij deze in de kwaliteiten

die zij haar toekenden?

Om de hier opgeworpen vragen te beantwoorden zullen de aan Bourignon toege-

kende kwaliteiten en gaven worden gegroepeerd rond vier analytisch te onderscheiden

thema’s die elkaar inhoudelijk ten dele overlappen. Deze thema’s verwijzen zowel naar

de inpassing van haar optreden in de voorhanden zijnde bijbelse en mystieke tradities

als naar de toe-eigening van de door haarzelf aangereikte modellen. Ik begin met wat

(op basis van 1 Kor 12) als de algemeen erkende gaven van de Geest worden beschouwd.

‘ik moet spreken’
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Vervuld van de gaven van de Heilige Geest

Haar goddelijke wijsheid dankte Bourignon naar eigen zeggen aan de Geest die haar

verlichtte.9 Dat het de Geest Gods was, werd echter in twijfel getrokken door de luther-

se predikanten die Bourignons aanspraak op profetisch gezag op alle mogelijke manie-

ren probeerden te ondermijnen. Dat verklaart waarom Johan Hase van zijn ‘Broeders’

antwoord wilde hebben op de vraag of zij geloofden dat Bourignon ‘door den H. Geest

geregeert’ werd. Ook wilde hij weten of zij in haar de heilzame werking van de Heilige

Geest bemerkt hadden en of zij een van de volgende gaven van de Heilige Geest in haar

hadden ontdekt: vroomheid, wijsheid, inzicht, raadgeving, wilskracht en godsvrees.

Voorts vroeg Hase welke bijzondere ‘Goddelijke Genaden’ zij in haar hadden waarge-

nomen en of zij ervan overtuigd waren dat Bourignons geschriften door de Heilige

Geest gedicteerd waren. Uit de reacties op zijn vragenlijst kan worden afgeleid dat de

groepsleden er ten volle van overtuigd waren dat Bourignon vervuld was van de gaven

van de Heilige Geest. Zelfs academisch gevormde volgelingen als Poiret en Swammer-

dam twijfelden hier niet aan, zo blijkt uit hun brieven aan vrienden en aan critici van

Bourignon.

Als eerste bewijs dienden de overeenkomsten tussen de inhoud van Bourignons

geschriften en de Schrift. Dat Bourignon door de Heilige Geest geregeerd werd, bleek

volgens diverse groepsleden tevens uit haar ‘Liefde Gods ende des Naasten’, wiens

welstand en zaligheid haar ter harte ging.10 Zij waren er daarom van overtuigd dat

haar wijze raadgevingen en lessen hen ‘tot de tijdelijke en eeuwige Geluksaligheit’

zouden brengen. In hun reacties op de vragenlijst van Hase vestigden de groepsleden

in het bijzonder de aandacht op Bourignons gave van profetie en haar gave van

kennis.11 Van oudsher vormden deze bijzondere gaven de belangrijkste pijlers van het

charismatisch gezag van mysticae of profetessen.12 Het is niet uitgesloten dat Bourig-

nons volgelingen bepaalde profetische en visionaire kwaliteiten in hun geestelijk

leidsvrouwe ontwaarden omdat juist deze typerend waren voor een oudere christelijke

traditie waarin ook vrouwen als profetes figureerden. Te denken valt bijvoorbeeld aan

de twaalfde-eeuwse profetes Hildegard van Bingen of aan de veertiende-eeuwse heili-

ge Birgitta van Zweden, wier visioenen en openbaringen op schrift gesteld waren.13

Dichterbij in de tijd stond een traditie van vrome vrouwen die begon bij Lidwina van

Schiedam en via Alijt Bake doorliep tot een aantal klopjes en geestelijke zusters.14 Voor

degenen die vertrouwd waren met deze traditie van vrouwelijke mystici was het dus

volstrekt niet vreemd dat God een vrouw had aangezocht om vóór het aanbreken van

het einde der tijden de ware christenen op aarde te verzamelen.

Overeenkomsten met de Schrift
Diverse volgelingen wezen in hun getuigenissen op de inhoudelijke overeenkomsten

tussen Bourignons geschriften en het evangelie van Jezus Christus. Hieruit conclu-

deerden zij dat Bourignon door dezelfde Heilige Geest geïnspireerd werd die destijds

op de evangelisten was neergedaald. Zo schreef Abraham Coopman jr, dienaar van de

koopman Adriaan van Heuven, in maart 1673 aan Johan Hase:

Ik vinde in de selve [Bourignons geschriften, MdB] niets, dat met de H. Schriftuur

is strijdende. Wijl Christus Jesus onsen Zaligmaker dan in sijn Evangelie segt, die

charisma
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niet met my is, die is tegen my. En dewijl ik dan in de Schriften soo my van [...]

Juffrouw [Anthoinette Bourignon, MdB] bekent zijn, niets vinde dat tegens Jesum

Christum of sijne Leer is strijdende, soo blijkt dan klaar uit de woorden onses

Zaligmakers, dat dese bovengenoemde Juffrouw moet met hem wesen: en dan

ook onfeylbaar door den H. Geest moet geregeert worden.15

Ook Swammerdam oordeelde dat de inhoud van Bourignons geschriften geheel over-

eenkwam met de bijbel: ‘ik vinde van gelyken alles in de schrift wat A.B. segt’, schreef

hij in januari 1676 in een apocalyptisch getinte nieuwjaarswens aan Schrader.16 Swam-

merdam moet geweten hebben waarover hij sprak, want al voor zijn overkomst naar

Bourignon hield hij zich intensief bezig met de bestudering van de bijbel. Zijn zeer

gedegen kennis van de Schrift blijkt alleen al uit de vele annotaties die hij opnam bij de

in zijn Ephemeri vita gepubliceerde stichtelijke verzen en overdenkingen. Een van die

stukken, ‘Jezus Christus, de Leidsman van ons Geloof’, is door Swammerdam van

honderden voetnoten voorzien. Zelfs bij woordjes als ‘om’ en ‘in’ gaf hij verwijzingen

naar bijbelteksten op.

Door bij de bestudering van haar geschriften de bijbel als toetssteen te gebruiken,

deden Swammerdam en Coopman overigens niets anders dan wat Bourignon in de

eerste brief van La lumiere nee en tenebres en Het licht schijnende in de duisternissen de lezer

zelf voorgehouden had:

‘ik moet spreken’
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Houdt dierhalven voor verdacht alles wat ick u van Godts wegen segh, in geval

ghy bemerckt, dat mijn leven, mijne zeden en bedrijven niet alle over een komen

met die van Jesus Christus, en dat mijn leere niet volkomen ghelijck is met de

heylige Schrift. Want indien het Godt is die tot my spreeckt, hy is onbeweeghlick,

hy verandert noyt; ’t gene hy aen sijne Apostelen en sijne Discipelen gheseydt

heeft, is de selfde saeck welcke hy nu inwendigh aen de ziel verklaert, daer kan in

Godt geen veranderingh wesen.17

Omgekeerd boden Bourignons geschriften voor sommige volgelingen de sleutel tot

een beter begrip van de Schrift. Maria Hase bijvoorbeeld betitelde Bourignons

geschriften als ‘eenige goede en met de H. Schrift over eenkomende Boeken’. Maar zij

verklaarde ook dat zij na lezing van Bourignons werken de geschriften van de profe-

ten, evangelisten en apostelen ‘veel klaarder en duidelijker verstaan’ kon dan voor die

tijd.18 Voor Maria Hase en andere groepsleden die louter en alleen overeenkomsten

tussen Bourignons geschriften en de Schrift ontwaarden, zal het vervolgens maar een

kleine stap zijn geweest om ook de boeken van hun geestelijk leidster bijbels gezag toe

te kennen.

Gave der profetie
Bourignons volgelingen waren ervan overtuigd dat haar profetische gaven voortvloei-

den uit de ‘Wijsheyt van den H. Geest; en van niets anders’.19 Van de Velde onder-

streepte dat Bourignon een ware profeet was en dus geen valse profeet. Het ging in

haar geval immers niet om een ‘natuurlijke voorsienigheit, of een vermeten inbeel-

ding, gelijk vele hebben, die sig Propheten doen noemen, om somtijds by geval de

waarheit geraden te hebben’.20 Van de Velde prees Bourignon, omdat zij zich niet liet

voorstaan op haar gave der profetie en zichzelf ook geen profetes wilde noemen.21

Bovendien blonk zij naar zijn zeggen uit in ‘zedige of geschikte stilzwijgendheit’.

Gewoonlijk maakte zij pas als de tijd daarvoor gekomen was, de openbaringen Gods

kenbaar. Bourignon gebruikte in zo’n geval altijd ‘eenvoudige en zedige woorden’,

bijvoorbeeld ‘My dunkt, dat sulks soo is, of, dat dit gebeuren zal’.22 Die bescheidenheid was in

de ogen van Van de Velde een bewijs temeer van haar authenticiteit.

Volgens Jurgens en Tiellens had God Bourignon toegerust met de ‘Prophetische

Geest’ om de wereld te bestraffen en de mensen hun goddeloosheid voor ogen te

houden. Om Jurgens’ eigen woorden te citeren:

Op dat alsoo den menschen Kinderen, de rechtveerdige straffen mogen verkon-

digt werden, of mogelijk sich noch iemand wilde bekeeren, eer dat de Plagen, die

voor de deur zijn, ons komen overvallen &c.23

Bourignons boodschap diende derhalve het eeuwig heil en welvaren van de mensen,

aldus Tiellens.24

In hun reacties op de vragenlijst van Hase refereerden sommige groepsleden ook

aan Bourignons voorspellende gaven. Zo wees Franken erop dat zij

dingen heeft voorseyd, wanneer daer noch reden, noch apparentie, noch eenige

mogelijkheit toe scheen te wesen, die nochtans seer openbaer en waerlijk daar na



zijn geschied, buiten alle menschelijke behulp, en als door de krachtige hand

Gods selfs volbracht.25

Concrete voorbeelden noemde hij echter niet.

Gave van kennis
Veel opmerkelijker nog dan de overtuiging dat Bourignon de gave van profetie bezat,

was dat verschillende groepsleden geloofden dat zij de gave van kennis had. Dit impli-

ceerde het kunnen lezen van de diepste gedachten van anderen en het kunnen schou-

wen van de stand van hun ziel.26 Juist dit geestelijk mentorschap was in alle kerken

voorbehouden aan het mannelijk leiderschap.

Voor de meeste volgelingen was de overtuiging dat Bourignon de gave van kennis

bezat, ook de belangrijkste reden om persoonlijk contact te zoeken met haar. Zij

wilden dat Bourignon de stand van hun ziel leerde kennen en de verborgen gebreken

daarvan aan hen bekendmaakte.27 Marci, die in 1672 samen met zijn echtgenote elf

weken lang dagelijks in Bourignons gezelschap had verkeerd, had persoonlijk ervaren

dat zij de gedachten van degenen die bij haar waren, kon lezen:

Ja heeft eens in mijn presentie, tegens mijn vrouw geseydt haar heymelijkste

gedachten, de welke sy in haar grondt besat, en ‘t selve is my op verscheyden

tijden wedervaren; dat sy mijn inwendige gedachten aan my heeft voorgestelt,

dewelke door geen mens noch Duivel konnen geweten worden, maar alleenlijk

van den H. Geest, van dewelke sy bestierd en geregeert word.28

Datzelfde verklaarde ook Hidde Roos Tjaards, die in juni 1672 naar Husum was over-

gekomen en die naar zijn zeggen sedertdien geregeld met Bourignon had gegeten en

gedronken:

Want sy geeft ons soo Goddelijke Leeringen, dat ik nooyt diergelijke gehoort noch

gesien heb. En sy verklaart ons soo hooge Verborgentheden, soo naakt en klaar, dat

men ’t tasten en voelen kan, dat het klare Waarheden Gods zijn. Ja sy seyt ons som-

wijlen, dat in ons hert verborgen is; dat niet kan komen dan van den H. Geest.29

Op grond van de in de getuigenissen genoemde bewijzen van Bourignons goddelijke

genadegaven mogen we aannemen dat de groepsleden niet alleen overtuigd waren van

het waarheidsgehalte van Bourignons aanspraken, maar haar ook zelf de gaven van de

Heilige Geest toeschreven. Toch was het niet alleen op grond van die goddelijke gena-

degaven dat de groepsleden haar als een ‘gesachlijk wesen’ beschouwden.30 Uit de

getuigenissen blijkt dat Bourignon haar morele gezag mede te danken had aan de

voorbeeldfunctie die zij voor haar volgelingen vervulde.

Levend voorbeeld

In hun reacties op de vragenlijst van Hase verwoordden de meeste groepsleden zeer

uitvoerig hoezeer zij geïmponeerd waren door Bourignons voorbeeldige levensvorm.
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Daarmee inspireerde zij hen om zelf ook te kiezen voor een leven in navolging van

Jezus Christus.

Exemplarische levensvorm
In haar brieven, geschriften en gesprekken met belangstellenden refereerde Bourignon

geregeld aan haar eigen ervaringen en aan de door haar gemaakte keuzes.31Dat zij langs

deze weg anderen ertoe wist te bewegen voor een aan God gewijd en deugdzaam leven

te kiezen, blijkt uit het getuigenis van De Lindt. In zijn reactie op de vragenlijst van

Hase deed De Lindt uitvoerig verslag van hetgeen Bourignon hem bij hun eerste ont-

moeting in 1668 over haar eigen jeugd verteld had:

hoe yverig sy doenmaals had soeken God te behagen, om weder in sijne Vriend-

schap te komen, na dat sy eenigen tijt met jonge Dochters van hares gelijken,

volgens de jeugd en werelds manier, sich eenigsins verstrooyt, en daar door van

haar Onderhoud met God afgeweken was.32

Ook had Bourignon hem verhaald hoe zij op haar achttiende jaar aan een door haar

vader gearrangeerd huwelijk had weten te ontsnappen:

des morgens vroeg op een Paasdag, als hare Ouders meenden dat sy na de kerk ging,

al hare çieraad en kostelijke kleederen afleyde, haar Huis, Vader, Moeder, Vrienden,

Goederen, Eer en alle wellusten deses levens verlaten hadde, opdat sy God van gant-

scher herte buiten in der woestijne in stille Eensaamheit dienen mocht, en alsoo

Jesum Christum, naar sijn Euangelium en heylsame onderwijsingen na volgen.33

Uit De Lindts citaten kan worden afgeleid dat Bourignon hem in grote lijnen het

verhaal uit La Parole de Dieu moet hebben verteld. Zo had zij hem ook voorgehouden dat

zij niet meer dan een stuiver bij zich gestoken had om een broodje te kopen en dat God

haar daarover bestraffend had toegesproken. Zij had daarop de stuiver op de grond

gegooid en hardop haar geloof en vertrouwen in God uitgesproken.

De Lindt was, zo betuigde hij achteraf, zeer geroerd door Bourignons levensver-

haal, omdat hij

een soo levendig exempel hoorde vertellen, hoedanig men lichtelijk en gemakke-

lijk uit den wereldschen handel en omslag konde vlieden, en sich van allerhande

gelegentheden onttrekken, die bisonderlijk de Jonkheit van God vervoeren, en tot

allerley zonden brengen.34

Bourignons voorbeeld bracht hem tot inkeer. Hij realiseerde zich dat hij zelf ‘dwaas en

sot’ geweest was door zo lang de ‘Duivel’ te hebben gediend en ‘soo slaafachtig getracht

[te hebben] de wereld te behagen’. Voor een handvol geld en wat aardse goederen had

hij zijn eeuwige verdoemenis geriskeerd:

ô! Foey my, ik wil ook soo doen, gelijk dese Jonkvrouw in hare Jeugt gedaan heeft,

en trachten nu voortaan mijnen God te dienen, en hem van gantscher herten en

zielen te beminnen, gelijk als hy ons in zijn eerste Gebod bevolen heeft.35
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Om in navolging van en met Bourignon in de sporen van Jezus Christus te kunnen

treden, besloot De Lindt alles wat hij in de wereld had te verlaten.

In Bourignon gewaardeerde deugden
De doeltreffendheid van de door Bourignon voorgestane deugdzaamheid was en bleef

niettemin afhankelijk van de mate waarin zijzelf bewees te zijn wie zij zei te zijn.

Als we afgaan op de in druk verschenen apologieën van de groepsleden, dan waren

Bourignons volgelingen ervan overtuigd dat in haar geval ‘zelf’ en ‘rol’ inderdaad

samenvielen. Van de Velde voerde die convergentie aan om zijn eigen keuze voor een

deugdzamer leven te legitimeren. In een open brief aan zijn echtgenote Anna Stoffels

schreef hij in 1672:

Voor eerst sijn het geen malle kuuren, dat ik soeke door een gekruist afgestorven

leven Jesum Christum na te volgen, in het verzaken van alle mijne lusten en

begeerten, en eigen wil en vernoegen; om hem naar te gaan om de Weerelt en alles

wat daar in is te verlaten, daar van dese Anthonnette ons alle een voorgankster is,

en een levendige ware getuigenis geeft, en wy schaamroot en verset moeten staan

van alle die ware overtuigingen die wy dagelijx sien en bevinden, en hoe sonder-

ling wy Godts handt en bestiering bespeuren, dat voor my niet uit te drukken is,

van soberheit, matigheit, kuisheit, gerechtigheit, waarheit, liefde en vrede Godts:

daar alle onse Broeders een waar getuigenis van konnen geven: ’t welk geen ver-

leydinge of malle kuuren zijn.36

De voorbeeldige levensvorm van Bourignon vormt een van de belangrijkste motieven

van de in 1673 gepubliceerde getuigenissen. In hun reacties op de vragenlijst van Hase

bestempelden de groepsleden ieder voor zich Bourignon als het lichtend voorbeeld,

wier leven geheel en al in het teken stond van de navolging van Jezus Christus.37

Sommigen spraken in dit verband zelfs over ‘een levendig Evangelium’.38 Anderen

voerden voorbeelden aan waaruit bleek dat Bourignon bekleed was met de Geest van

Jezus Christus. Dat maakte haar in de ogen van haar volgelingen tot een ‘waar

Christinne’.39

De groepsleden prezen Bourignons vrome en deugdzame levenswijze. Onder alle

omstandigheden straalde zij rust en vrede uit; altijd was zij vrolijk.40 Lijdzaam

verdroeg zij ziekte, pijn en ander lichamelijk ongemak.41 Zij leefde bijzonder sober,

verkiesende de gemeenste spijsen, en die bequaam voedsel geven, en minst

kosten; en hoe gering dat die is, ‘t vernoegt haar; en dan noch is sy gewoon voor

haar selfs te kiesen het slechtste be[e]tje, dat’ er in de schotel is.42

Volgens Franken ging Bourignon zedig gekleed en hoewel zij zeer bemiddeld was,

spendeerde zij geen geld aan dure stoffen. Toch was haar kleding volgens hem van

dien aard dat zij zich met mensen van alle rangen en standen kon onderhouden

zonder iemand aanstoot te geven.43

Uit de beschrijving van Bourignons eetgewoonten, kleding en inrichting blijkt dat

met name Franken en Tiellens, twee representanten van het Amsterdamse koopmans-

milieu, danig onder de indruk waren van haar onthechte manier van leven. Zij leerden
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Bourignon tijdens haar verblijf in Amsterdam kennen, toen zij in in de Haarlemmer

Houttuinen woonde. Het door haar bewoonde huisje in de Ian Jebensgang kon in hun

ogen alleen maar worden betiteld als ‘gering’ en de buurt als ‘seer ongeacht’.44 Haar

huisraad was in hun ogen buitengewoon aftands: wat oude gebroken stoelen, twee

vurenhouten kastjes, een klein wankel tafeltje en een eenvoudig bed. In de kamer had

Bourignon tussen haar bedstee en de haard van twee planken zelf een turfhok

gemaakt. Op grond van wat hij van Bourignons manier van huishouden in Amsterdam

gezien had, kon Tiellens maar één conclusie trekken: ‘In alles verkiest sy het minste en

geringste voor haer selfs, soo in gemakken, spijs, drank en kleedinge. Begeert ook niet

dat men haer dient.’45

Opvallend is dat Tiellens en Franken buiten Bourignons vroomheid, deugdzaam-

heid en soberheid ook haar huishoudelijke expertise, ambachtelijke vaardigheden, pro-

perheid en zuinigheid roemden. Het is alsof zij daarmee wilden onderstrepen dat

Bourignon ondanks haar keuze voor een meditatief bestaan en een ascetische levens-

wijze niet geëxalteerd was. Zij gedroeg zich daarentegen als een buitengewoon zelf-

standige, zorgzame en nette huisvrouw, die haar huishoudelijke taken niet verwaar-

loosde. Tiellens was verbaasd dat zij zelfs geleerd had mout te maken, bier te brouwen,

brood te bakken, boter te maken en kaas te bereiden.46 Zelfs wat betreft huishou-

delijke kennis overtrof Bourignon dus de doorsnee burgerlijke huisvrouw van haar

tijd.47

Bourignon mocht dan ‘armelijk van Huysraat’ zijn, zij was wel ‘reijnlijk van Aart’,

zo meende ook Franken.48 Hij tekende daarbij aan dat zij er niet voor terugdeinsde om

‘het verachtste of vuylste werk’ op zich te nemen, ‘wanneer de gesontheit, de goede

order, of andere geschikte reden’ dat vereisten. Dan was ze zonder meer bereid schotels

te wassen, vuile potten te schuren, as op te scheppen, lijnwaad te wassen, de vloer te

schrobben of de stinkende goot schoon te maken.49 Franken merkte ook nog op dat

Bourignon niets verspilde, of het nu ging om een

oudt sletje van een vaat doek, of eenig ander voddeken: een gebroken spijker, een

spel[d], kleyne endjes van touw, een halve swavelstok, ja tot een potscherf toe,

over al het te pas brengende daar het toedient.50

Uit de getuigenissen van de groepsleden die in Bourignons nabijheid verkeerden of ver-

keerd hadden, rijst het beeld op van een levende heilige.51Bourignon werd getypeerd als

iemand die de wereld verachtte en blijmoedig de ‘Armoede, Kleynheit en Nederigheit

Christi’ verkoos. Daarenboven gaf zij blijk van de ‘Liefdadigheid, de Vreugde, de Vrede,

de Lijdsaamheit, de Lankmoedigheit, de Goetheit, Goetaardigheit, Goedertierentheit,

Geloove, de Zedigheit, de Onthoudinge’.52Ten slotte werd ook haar kuisheid geroemd.

Dat de reacties op de vragenlijst van Hase ‘accenten van idoolverering’ vertonen,

om met Frijhoff te spreken, is gelet op het publicitaire doel van de getuigenissen niet

verwonderlijk.53 Niettemin verwijst het model van heiligheid dat in deze getuigenis-

sen tentoongespreid wordt, eerst en vooral naar een levensvorm die de groepsleden

zelf als ideaal en nastrevenswaardig beschouwden. Bourignons voorbeeldige levens-

wijze wekte volgens Franken in een ieder die met haar omging het verlangen om haar

na te volgen, ‘met meerder kracht dan wel duysent geleerde Predikatien sonder voor-

gang souden doen’.54
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De groepsleden beklemtoonden dat Bourignons morele gezag hoger aangeslagen

moest worden dan dat van de geleerden en predikanten, die zich volgens hen meestal

wijzer, geleerder en godvruchtiger voordeden dan zij in werkelijkheid waren. Haar

uiterlijke verschijning zou, anders dan bij hen het geval was, wel met een innerlijke

deugdzaamheid corresponderen. Zo verklaarde De Lindt dat Bourignon ‘een vrolijk en

vriendelijk wesen’ was, van wie de ‘eenvoudige Ootmoedigheit’ afstraalde.55 Wat haar

morele gezag in de optiek van de groepsleden zo sterk maakte, was dat zij in tegen-

stelling tot de meeste geestelijken en predikanten van haar tijd de leer en levenswijze

die zij voorschreef, ook daadwerkelijk praktiseerde.56

De door Bourignon verkozen levensvorm was in de ogen van haar volgelingen

bovendien zo aansprekend omdat deze niet voortvloeide uit armoede of uit een tekort

aan voedsel, drank of geld. Het ontbrak haar immers niet aan geld en goederen en dus

aan de mogelijkheid om een gemakkelijk en luxueus leven te kunnen leiden.57 Het

bijzondere was dat zij daarvan welbewust afzag. Illustratief is het oordeel van de koop-

man Franken, die Bourignons voorbeeld wilde navolgen:

In summa ik sag een Vrouws-Persoon, die wel overvloed van tijdelijke goederen

had, maar diese niet gebruykte tot pracht noch lust, maar alleenlijk na de noodsa-

kelijkheyt; ‘t welk my een groot genoegen gaf, siende daar voor mijn oogen een

voorbeelt van een Waar Christen, die de lust der oogen, de lust des vleesch, en de

Hoogmoedigheyt des levens onder de voeten had, en leefde sober, Rechtvaerdig en

Godsalig in dese wereld.58

De vrouw die de kerk zal herstellen

Zoals Bourignons tegenstanders op grond van tal van bijbelplaatsen betoogden dat zij

als vrouw geen aanspraak op een religieuze spreekpositie kon maken, zo vonden haar

volgelingen in de bijbel allerlei aanwijzingen dat God welbewust een vrouw verkozen

had om Zijn boodschap aan de christenen op aarde bekend te maken. Voor sommigen

was het gegeven dat Bourignon een vrouw was, het bewijs dat bepaalde bijbelse en

wereldse voorspellingen eindelijk in vervulling waren gegaan. Met name Swammer-

dam en Poiret hebben zich bijzonder ingespannen om met behulp van een reeks van

Schriftplaatsen te betogen dat Bourignon de door God gezonden ‘Dochter’ was wier

komst al in het Oude en het Nieuwe Testament voorzegd was.

Die exegetische ijver van Bourignons volgelingen is overigens niet alleen een indi-

catie dat zij voor de buitenwereld wilden verantwoorden waarom zij bereid waren om

uitgerekend deze vrouw te volgen. Het zoeken naar bijbelse analogieën, zoals Swam-

merdam, Tiellens en Poiret dat deden, was in de zeventiende eeuw een geëigende

manier van waarnemen, die bij alles wat er in de eigen tijd gebeurde werd toegepast.

De waarneming van de werkelijkheid werd zodoende in hoge mate door de Schrift

gestuurd.59 Het is dus niet verwonderlijk dat ook een Harlingse schipper als Jelle

Aedes in zijn reactie op de in 1673 door Hase rondgestuurde vragenlijst veronderstelde

dat de andere broeders melding zouden maken van ‘vele plaatsen der H. Schriftuur, die

op dese geestelijke Moeder passen’.60
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Vervulling van bijbelse profetieën
Een prachtig voorbeeld van een eigenzinnige en naar Bourignon toe redenerende

bijbelexegese is de al genoemde nieuwjaarswens die Jan Swammerdam in januari 1676

vanuit Sleeswijk aan Justus Schrader stuurde. In deze brief sprak Swammerdam de

hoop uit dat het hart van zijn vriend vernieuwd mocht worden in de geest van Jezus

Christus, en dat hij en de andere vrienden ‘ware navolgeren van Syne voetstappen’

mochten worden. Swammerdam expliciteerde zijn heilwens onder verwijzing naar

wat Paulus in Kolossenzen 1,24 schrijft over de vreugde die hij voelt omdat hij in zijn

lichaam de ‘overblijfselen van het lijden van Christi’ mag aanvullen: ‘dat wy alle

moeten doen segt a.b. [Antoinette Bourignon, MdB] of wy sullen de sonde, dat is onse

verdurventheid niet overwinnen, ende by gevolg niet salig worden.’61 Om Schrader

ervan te overtuigen dat Bourignon met recht verklaarde de bruid van de Heilige Geest

te zijn, wees Swammerdam hem op Galaten 4,21-27, op Openbaring van Johannes 14 en

21,9-10 en op Jesaja 54. Hierin zou hij kunnen lezen dat het nieuwe Jeruzalem uit de

hemel neerdaalt, waarvan Johannes even tevoren gezegd heeft ‘komt, ik sal u toonen

de bruyt, het wyf des lams’. Swammerdam voegde daaraan toe dat de beschreven

‘dingen’ nog in vervulling moesten gaan, om vervolgens te concluderen dat dit

moment inmiddels aangebroken was:

Soo gy dit alles wel overweegt soo is de uytleggingh light te maaken, wie die vrou

is daar christus het koninkryk der hemelen by vergelykt, dat sy drie maten meels

nam. Ende ook dat haar saat de slang de kop sal vertreeden, gelyk omstandelyk

verklaart wort apoc. 12. daar het saat der vrouwe genoemt worden die de ge-

booden gods bewaren, ende het getuygenisse iesu christi.62

Swammerdam erkende dat Jezus Christus zelf ‘het saat der vrouwe’ was, maar vond

dat het meer van toepassing was op ‘de sending, ende de baring van syn geest door een

vrou, een onvrugtbare en die geen man heeft, en die nogtans veele kinderen sal

hebben’, dan op het lichaam van Christus en Maria:

Want de apostelen selve hebben nergens christum het saat der vrouwe genoemt.

En wat maria belangt, die verbreyde de leering des Evangeliums niet maar sy

bewaarde die woorden, in haar herte.63

Al in 1673, toen Swammerdam Tiellens vroeg om voor hem te bemiddelen, had hij de

relatie gelegd tussen hoofdstuk 12 van de Openbaring van Johannes en Bourignons

aanspraken. Tiellens was in zijn ogen een van de ‘kinderen’ die door haar, de onvrucht-

bare vrouw uit de Apocalyps, ‘herbaard’ was:

[...] en dat ik u sie, een van die Mannelijke Sonen, door de Waarheit herbaard: Eer

en Staten hebbende achtergelaten, om in de Stalle Jesu opgesloten te worden,

ende gesteld te zijn onder het Saat der Vrouwe.64

Door het in de Openbaring van Johannes beschreven einde der tijden te transponeren

naar zijn eigen tijd en door Bourignons geschriften door het raster van de Schrift te

lezen, kon Swammerdam niet anders concluderen dan dat zij de in hoofdstuk 12

genoemde vrouw moest zijn.
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Ook Tiellens was ervan overtuigd dat Bourignon de belichaming was van de vrouw

wier verschijning in de Openbaring van Johannes beschreven was. In zijn reactie op de

in 1673 door Hase rondgestuurde vragenlijst citeerde hij zelf de betreffende bijbel-

plaats:

‘Ende daar wierd een groot teeken gesien in den Hemel: namentlijk, een Vrouwe

bekleed met de Sonne, en de Mane was onder hare voeten, ende op haar hooft een

kroone van twaalf sterren. Ende sy was swanger, ende riep barens-nood hebbende,

ende zijnde in pijne om te baren &c.’65

De gangbare exegese dat de beschreven vrouw de ‘kerke Christi’ was, verwierp Tiellens.

In zijn optiek was het niet meer duidelijk waar men ‘de kerk van Christus’ kon vinden

sedert het christendom over zoveel ‘sekten’ verdeeld was geraakt. De beschrijving van

de vrouw in de Apocalyps kon volgens hem alleen maar naar Bourignon verwijzen. Zo

stond de zon voor ‘het Licht des Evangeliums, of die klare heldere Waarheden Gods die

uit hare Penne en mond vloeyen, en zijn als een hel-schijnende Sonne, in onse soo

duistere eeuwe’. De maan symboliseerde de aardse, vergankelijke goederen, die even-

eens af- en toenamen. Bourignon had de maan onder haar voeten omdat zij de aardse

goederen verachtte. De kroon van twaalf sterren vatte Tiellens op als de twaalf vruch-

ten van de Heilige Geest. De zwangerschap en de barensweeën verwezen naar

Bourignons geestelijk moederschap en de wijze waarop zij de ‘Kinderen Gods’

baarde.66

Volgens sommige volgelingen van Bourignon lag niet alleen in de Openbaring van

Johannes een verwijzing naar de komst van hun geestelijk leidsvrouwe besloten, maar

ook in 2 Esdras (= het vierde boek van Ezra in de Vulgaat).67 Dit boek werd tot de

apocriefe geschriften van het Oude Testament gerekend en genoot na de Reformatie

vooral in dissidente religieuze kringen populariteit.68 De profetieën in 2 Esdras

werden onder meer door zestiende-eeuwse spiritualisten en zeventiende-eeuwse radi-

cale piëtisten aangegrepen om te pleiten voor de protestantse eenheid en voor een

nadere reformatie.69 Tiellens meende dat in het vijfde hoofdstuk een verwijzing naar

Bourignon besloten lag.70 De profeet schrijft daar dat ‘God uit alle bloemen der aarde

een Lelye verkoren heeft’. Ook Franken was van mening dat Esdras de komst van

Bourignon voorspeld had en verwees hiervoor naar het tweede hoofdstuk van het vier-

de boek.71

Poiret ten slotte reeg in 1680 alle bijbelse profetieën waarin over Bourignon gespro-

ken zou zijn, aaneen tot een betoog waarin hij de stelling verdedigde dat er volgens de

Schrift ‘een Dochter moeste komen om t’onderwijsen, of de Kercke Gods te herstel-

len’.72 Zijn in de vorm van een brief geschreven apologie dateert van 29 juli 1680 en

werd nog datzelfde jaar gepubliceerd achter de getuigenissen in het Byvoegsel van

Getuigenis der Waarheit. Poiret ontleende zijn argumenten onder andere aan het apocrie-

fe vierde boek van Ezra, de boeken van de grote en de kleine profeten, Hooglied en de

Openbaring van Johannes. Met name de profeet Jesaja leverde volgens hem het bewijs

dat Bourignon de vrouw was die gezonden was om de kerk Gods te herstellen. Jesaja

had geschreven, zo betoogde Poiret, dat God een vrouw zou verkiezen, ‘om door haar,

Kinderen te verkrijgen, deselve op te voeden, en die door haar te regeren’ . Die moeder

zou de bescherming van God genieten wanneer de plagen Gods de mensen zouden
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treffen. Hij zou haar ‘met vreugden vruchtbaar maken’. Onder Jesaja’s verwijzingen

naar ‘Sion’ en ‘Jerusalem’ in 1,8 en 40-66 moest volgens Poiret niet de kerk worden

verstaan maar de ‘persoon van een Dochter, dewelke naderhand dient tot hare [de kerk,

MdB] uytbreiding en tot desselfs vernieuwing’.73 In zijn apologie stond Poiret verder

uitvoerig stil bij de vraag hoe het twaalfde hoofdstuk van de Openbaring van Johannes

uitgelegd diende te worden. Ook hij was ervan overtuigd dat de in hoofdstuk 12 aange-

kondigde vrouw die de draak versloeg, Antoinette Bourignon was. Poiret voegde hier-

aan toe dat zij tevens de incarnatie was van de wenende vrouw in 2 Esdras 9,38-10,50,

die als het symbool van Jeruzalem gezien werd. Hij prees dit apocriefe geschrift hoge-

lijk, omdat het volgens hem ‘de Waarheden der Goddelijke Wijsheit’ bevatte. Poiret

baseerde zijn positieve oordeel van 2 Esdras vooral op de weerklank die dit boek

volgens hem in het Nieuwe Testament (Lc 11,49 en Mt 23,37) gevonden had.74 Hieruit

concludeerde hij dat Jezus Christus zelf het vierde boek van Ezra aan de wijsheid van

de Heilige Geest had toegeschreven.

Desgevraagd bevestigde noch ontkende Bourignon de uitleg waarin zij geïdentifi-

ceerd werd met de vrouw uit het twaalfde hoofdstuk uit de Apocalyps. Zij antwoordde

Ortt, die haar ernaar gevraagd had, slechts dat dit Swammerdams zienswijze was en

dat hij haar al in zijn eerste brief over zijn uitleg geïnformeerd had.75 Bourignon liet

daarmee haar volgelingen de ruimte om haar persoon eigen kwalificaties toe te

kennen, die haar uniciteit of authenticiteit bevestigden. Zo stond zij in eigen kring

niet alleen te boek als ‘de Vrouw uit de Apocalyps’ maar ook als ‘de Nieuwe Eva’.

De Nieuwe Eva
Analoog aan de voorstelling van Jezus als de ‘Nieuwe Adam’ betitelden sommige

volgelingen Bourignon als de ‘Nieuwe Eva’.76 Onder verwijzing naar Genesis en Open-
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baring legde ‘N.H.B’, achter welke initialen Swammerdam, Hase en Franken schuil-

gingen, aan Burchardus uit waarom Bourignon zo genoemd kon worden:

dat sy een andere Eva is, geloof ik vastelijk, en ik verseker my, dat alle ware

Christenen, uyt haar Leer sullen voortkomen, gelijk alle natuurelijke menschen

uit Eva spruyten. Want daar is geschreven, dat het Zaad der Vrouwe/ de Slange

den kop sal vermorselen, Genes. 3:15. Hoewel hy sig op de Vrouwe en haar zaad

vergrimde, om dat sy de Geboden Gods bewaren, en het getuygenisse Jesu Christi

hebben. Openb 12:17.77

De titel ‘Nieuwe Eva’ was, zo stelde ‘N.H.B.’ met nadruk, niet van Bourignon zelf

afkomstig maar van een van haar volgelingen, Ewoud de Lindt. Hij had hiervan

melding gemaakt in zijn in druk verschenen getuigenis:

Soo dat sijn [van Burchardus, MdB] arglistigheid hier niet te pas komt, dat hy dit

punct aan de Jonkvrouw selve toeschrijft, daar Ewoud de Lindt het selve niet als

discours-wijs gesegt heeft; waar op sy lachende antwoorde, Ben ik dat? gelijk pag.

381 in het Getuigenis der Waarheid, na te sien is.78

De Lindt legde Bourignon later zelf nog eens uit waarom hij haar als de Nieuwe Eva

beschouwde. Ditmaal baseerde hij zich niet op de Schrift maar op de door Bourignon

zelf verkondigde ‘waarheden’. In het bijzonder refereerde hij aan haar negatieve

uitspraken over vrouwen en aan haar verkondiging van het einde der tijden:

En boven dien soo schijnt het byna als een algemeenen vasten Regel te zijn, dat

het geheele Vrouwelijke Geslacht in desen jammerlijken tijt, door de groote

Verdorventheit als tesamen in eene massa tot een eenige Oude Eva te samen

gesmolten, en door een verkeerden en boosaardigen Geest te samen verenigt zijn.

Waar tegens de Nieuwe Eva, vol van den goedaardigen H. Geest, in allen deesen

recht daar tegen opposeert.79

De ‘Moeder der ware gelovigen’ was in zijn optiek zo vervuld van de gaven van de

Heilige Geest dat zij zich geheel en al onttrokken had aan de verdorvenheid die het

vrouwelijk geslacht gewoonlijk eigen was, en boven alle andere vrouwen verheven was.

Al in zijn getuigenis uit 1673 had De Lindt Bourignons doen en laten bestempeld als

‘goddelijk en heilig’ en haar onomwonden getypeerd als:

d’alderheiligste, meest van God beminste en begnadigste Ziele, die oyt van Vrou-

wen geboren is, soo lang de menschen van God op aarden zijn geschapen geweest.80

Voor hem was zij ‘de Bruyd Christi’, de ‘Koninginne des Hemels, die in dese laatste

Tijd, alleen in heyligen kuyschen Maagden stand voor haren wettigen Bruydegom

Jesus Christus suyver op deser aarde leeft’.81

Uit de door Bourignons volgelingen naar voren gebrachte bijbelplaatsen en bijbel-

se beeldspraken blijkt kortom dat haar sekse er wel degelijk toe deed. Maar het gege-

ven dat zij een vrouw was, deed in hun optiek geen afbreuk aan haar geloofwaardig-



heid. Integendeel. Nu de door God gezondene een vrouw bleek te zijn, moest zij wel

anders zijn dan alle andere vrouwen. Bovendien waren er in de Schrift diverse profe-

tieën te vinden die haar komst voorzagen. Zo kon Bourignon zonder problemen

worden verheven tot de ‘Vrouw uit de Apocalyps’ of tot de ‘Nieuwe Eva’.

Vervulling van Nostradamus’ voorspelling
Sommige volgelingen grepen ook terug op de voorspellingen van Nostradamus om te

bewijzen dat Bourignon de vrouw was die de kerk zou herstellen en wier komst reeds

in de zestiende eeuw door de beroemde Franse hofastroloog voorspeld was. La Coste

bijvoorbeeld hield Bourignon voor dat de profeet Nostradamus al geschreven had dat

er ‘une fille’ zou komen ‘hors du 4me degrez des astres, laquelle restablira toute l’Egli-

se de Dieu’. Als wiskundige en astroloog wist hij dat de vierde breedtegraad overeen-

kwam met die van haar geboorteplaats Rijsel.82 Hij was er daarom van overtuigd dat

Bourignon degene was die de gehele kerk Gods moest vernieuwen. Niet zonder trots

maakte Bourignon hiervan melding in haar brieven aan Hase, Van de Velde en Swam-

merdam. Zij dacht, zo voegde zij er zelfbewust aan toe, dat La Coste zich niet vergiste.

Ook Poiret verwees in zijn apolegetische brief van 1680, waarin hij betoogde dat er

een ‘Dochter’ zou komen om te onderwijzen en de kerk te herstellen, naar Nostrada-

mus:

dewelke sommige gelooven, den Geest der Prophetie gehad te hebben; en die met

seer besondere Omstandigheden aangeteykent heeft in de Vooreden van sijn

Centurien, dat een Dochter/ de Christelijke Kerck zal vernieuwen.83

De verlichte ‘autodidact’
Bourignons volgelingen pasten haar verschijning niet alleen in een bijbels en profe-

tisch referentiekader in. Uit de reacties van Tiellens en Poiret, die beiden vertrouwd

waren met het werk van de veertiende-eeuwse mysticus Johannes Tauler, kan worden

afgeleid dat zij Bourignons optreden ook verbonden met de tauleriaanse beeldtraditie

van de leek die de geheimen Gods beter begreep dan de geleerde theologen. In die visie

deed Bourignons sekse evenmin afbreuk aan haar geloofwaardigheid. Het was zelfs, zo

redeneerde Poiret, geen toeval dat Bourignon een vrouw was. ‘Wie kan’, zo stelde hij,

Godt beletten dat hy de Vrouwen en Dochters [...] meer en verre boven de mannen met

sijn genaden en geest begaave, dewijl de mannen door de quade gesteltheyt van haar

gemoet, haar selfs tot het ontfangen van dese soo Goddelijke saken onbequaam

maken’.84

Volgens Poiret behoorde ‘Mlle. A.B.’ tot ‘des personnes qui nous approchent de

Dieu’.85 Zij was wie zij beweerde te zijn: ‘une sage fille, d’avoir sans escole ou études,

sans livres et sans Maîtres trouvé tant de si belles vérités’. Poiret was ervan overtuigd

dat zij geïnspireerd was door ‘l’Esprit de Dieu’, en dat zij wars van letterkennis, theo-

logische haarkloverij en iedere vorm van ambtsgezag de lezer terugvoerde naar wat de

kern van het christelijk geloof was: de navolging van Jezus Christus.

Bourignons ongeletterdheid in combinatie met haar godskennis maakte haar in

zijn optiek tot prototype van wat Michel de Certeau ‘l’illettré éclairé’ genoemd heeft,

de verlichte autodidact, die dankzij de Geest de goddelijke wijsheid bezit.86 De ‘onge-

letterde’ die over door verlichting verkregen wijsheid beschikt, wéét simpelweg,
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zonder actief en op een autonome manier te hebben geleerd.87 Dit autodidacte type,

dat veelvuldig voorkomt in de hagiografie en in de visionaire literatuur, kende in de

zeventiende eeuw een grote verspreiding dankzij de vele edities en vertalingen van Le

berger illuminé van Jean-Joseph Surin.88 Diens ‘geestelijke samenspraak tussen een

devoot persoon en een schaapherder’ ging terug op een ouder laatmiddeleeuws thema

van de bekering van de theoloog door de ‘vriend van God’. Hierin houdt de leek en

vriend van God de geleerde, de priester voor dat Christus hem in één uur meer geleerd

heeft dan hij en alle doctors hier op aarde van nu tot aan de dag des oordeels aan de

mensen zouden kunnen leren. Deze fabel is tot in de zeventiende eeuw in de geschrif-

ten van een toenemend aantal theologen te vinden. Ook Tiellens rekende Bourignon

tot de ‘ongestudeerde of ongeleerde menschen’ die hun ‘Lichten, kennisse en weten-

schappen niet van de menschen, maar direct van God ontfangen en geleert hebben’.89

Juist in de discrepantie tussen de innerlijke kennis van het goddelijke die de ‘onweten-

de’ dochter tentoonspreidde, en de letterkennis van de schriftgeleerden school, zo was

al uit de reacties van haar geestelijke vrienden in de Zuidelijke Nederlanden gebleken,

Bourignons geloofwaardigheid als de door God gezonden profeet.

Moeder der ware christenen

Het gegeven dat Bourignon een vrouw was, lijkt de fascinatie voor haar persoon onder

de mannelijke volgelingen alleen maar te hebben versterkt. Zij moest volgens sommi-

gen wel de vrouw zijn wier komst reeds in Jesaja 54 en in de Openbaring van Johannes

voorzegd was. Ook de discrepantie tussen wat vrouwen gewoonlijk wisten van gods-

dienstige zaken en de door haar geëtaleerde wijsheid was een bewijs temeer dat zij

daadwerkelijk door God gezonden was. In de optiek van haar volgelingen was

Bourignon echter niet alleen de verkondigster van God, maar ook de vrouw die hun

leerde hoe zij ware christenen moesten worden en die bereid was hen persoonlijk te

begeleiden op hun pelgrimage naar het ‘Nieuwe Jeruzalem’. Tussen Bourignons ver-

kondigende en pastorale functies maakten zij dus geen onderscheid.90 In hun beleving

volgde het een uit het ander.

Wat Bourignons leiderschap voor haar volgelingen bijzonder aantrekkelijk maak-

te, was haar aanspraak op het moederschap van de ware christenen.91 Hierin vervulde

haar vrouwelijke sekse zelfs een essentiële rol. Bourignon presenteerde zich namelijk

als de vrouw in wie God zijn mannelijk zaad stortte om Zijn kinderen te baren.

Opmerkelijk is de vanzelfsprekendheid waarmee de groepsleden zich deze moeder-

schapsmetaforen toe-eigenden. Reynier Jansen bijvoorbeeld sprak Bourignon aan als

‘Beminde moeder’ en wilde niets liever dan door haar als kind erkend worden.92 Uit

een van de weinige bewaard gebleven brieven van Swammerdam aan Bourignon blijkt

dat ook hij haar aansprak als ‘Ma tres chere mere’.93 En uit de getuigenissen van Van de

Velde, Maria Hase, Tiellens en Franken spreekt de blijdschap in Bourignon een geeste-

lijke moeder te hebben gevonden die hen persoonlijk zou begeleiden.94

Bourignons moederschap van de ware christenen creëerde niet alleen een gezagsre-

latie tussen de leidster en haar volgelingen, maar impliceerde tevens een emotionele

binding. Het was deze binding die de betrokkenheid op Bourignon versterkte en die,

zo heb ik al eerder betoogd, in belangrijke mate haar aantrekkingskracht verklaart.

‘ik moet spreken’

404



Maar deze binding deed in haar volgelingen ook het verlangen ontwaken naar een

intensievere en meer permanente vorm van contact. Zo wilden sommige groepsleden

een voorbeeld kunnen nemen aan Bourignon. Zij hoopten door alleen al in haar fysie-

ke nabijheid te verkeren, ‘ware christenen’ te kunnen worden. Bovendien wilden zij

deelhebben aan de door haar te vormen gemeenschap van ware christenen. Zij waren

zelfs bereid hiervoor huis en haard te verlaten en zich binnen een gemeenschappelijk

te voeren huishouding aan Bourignons gezag te onderwerpen.

Charismatisch leidster

Het moge duidelijk zijn dat Bourignon met haar exemplarische levensvorm en de door

haar belichaamde deugden vooral bewondering afdwong van een publiek dat zelf in

materiële zin een offer kon en wilde brengen.95 Niet voor niets waren de meeste

groepsleden afkomstig uit het koopmansmilieu waartoe Bourignon zelf ook behoor-

de. Geleerden als Swammerdam en Poiret, op wie Bourignons boodschap en persoon

eveneens grote aantrekkingskracht uitoefenden, vormden slechts een zeer kleine

minderheid. Maar ook zij hadden iets te offeren, te weten hun intellectuele kapitaal.

Het opgeven van datgene wat hun rijkdom uitmaakte, of het nu om materiële of om

immateriële zaken ging, vereiste in alle gevallen een bepaalde mate van zelfdestructie.

Dit proces viel de meeste volgelingen bijzonder zwaar. Dat maakte dat zij zich niet

alleen graag aan Bourignons voorbeeld spiegelden, maar ook sterke behoefte hadden

aan persoonlijke begeleiding, troost en bemoediging op de weg die hen naar het eeu-

wige heil zou voeren.

De brieven, getuigenissen en ook het gedrag van de volgelingen die bereid waren

zich aan het gezag van Antoinette Bourignon te onderwerpen, laten zien dat zij haar

voor een profetes hielden en haar daadwerkelijk als de ‘moeder der ware christenen’

beschouwden. Zij bevestigden dat Bourignon was die zij beweerde te zijn. Op grond

van haar gaven van de Geest en haar voorbeeldige manier van leven achtten zij haar, en

niemand anders, degene die hen het beste persoonlijk zou kunnen begeleiden op hun

weg naar het ‘Nieuwe Jeruzalem’. Voor hen stond vast dat Bourignon door God was

aangezocht om de ware christenen te baren. Zij was de vrouw wier komst reeds in

Jesaja 54 en in Openbaring 12 voorzegd was. Hieruit volgt dat een belangrijk deel van

Bourignons charisma onlosmakelijk verbonden was met haar sekse. Het was voor haar

volgelingen geen toeval dat zij een vrouw was. Integendeel, dat was juist een bewijs

temeer dat zij door God verkozen was om Zijn boodschap op aarde te verkondigen en

de ware christenen te verzamelen. Bourignons charisma reikte zelfs zover dat haar vol-

gelingen zich gewillig onderwierpen aan haar geestelijk mentorschap, dat in de

christelijke kerken was voorbehouden aan het mannelijk leiderschap.

Charisma is echter altijd tijdelijk. Volgens Weber is dit inherent aan het charisma-

tisch leiderschap. De charismaticus dient zich steeds opnieuw te bewijzen. Het gezag

van de charismaticus heeft immers geen andere bron van legitimiteit dan het geloof

van anderen in diens begaafdheid. De autoriteit die Bourignon kreeg toegemeten op

basis van de boodschap die zij verkondigde, of op basis van de gesprekken die volge-

lingen tijdens hun bezoeken met haar gevoerd hadden, was zodanig dat zij zich in de

dagelijkse omgang met haar volgelingen nooit of te nimmer kon beroepen op een
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formele machtspositie. Het kan dus haast niet anders dan dat het verlangen van haar

volgelingen om liefst dagelijks in haar fysieke nabijheid te verkeren consequenties had

voor haar charisma. In ieder geval stelde de overkomst van nieuwe groepsleden naar

Husum Bourignon vanaf 1672 voor de opgave om haar geestelijk leiderschap ook in de

dagelijkse praktijk vorm en inhoud te geven. In het volgende en laatste deel zal duide-

lijk worden hoe Bourignon dit probleem probeerde te ondervangen door te opteren

voor twee verschillende modellen: het gemeenschapsmodel, waarin het gezag bij het

collectief van de ‘oudsten’ berustte, en het model van het geestelijk moederschap, dat

zij meer en meer aangreep om zich te profileren als de door God (de Vader) aangewezen

moeder die bepaalde wie wanneer als ‘kind Gods’ door haar ‘gebaard’ zou worden.

‘ik moet spreken’

406



D e e l  4

G E M E E N S C H A P





hoofdstuk 14 De sociëteit van ware christenen

[...] om dat in onse Gemeenschap, idereen doet het gene waar toe hy bequaam is. Want

degene die arbeydsaam zijn, bouwen het Land; de Schrijvers schrijven, andere besorgen

de huishouding of nemen de Keuken waar, naar dat de gelegentheit en de noot sulks

vereyscht. Om dat een Gemeente even-al-eens is als een Lichaam waar van alle Leden

malkander helpen in de noot.

Antoinette Bourignon, Waare Deugt II,

brief 14 (12-5-1676), pp. 211-212.

De eerste stap naar een meer geformaliseerde organisatie zette Antoinette Bourignon in

1671, kort voordat zij met een klein gevolg vanuit de Republiek der Verenigde Neder-

landen naar Sleeswijk-Holstein vertrok. Vooruitlopend op de vestiging van de gemeen-

schap van ware christenen op Noordstrand sloot zij in maart van dat jaar een overeen-

komst met drie Amsterdamse volgelingen, het zogeheten Haarlemse pact.1 Met dit

contract werd de grondslag gelegd voor de ‘sociëteit van ware christenen’. Vanaf dat

moment kon Bourignon haar spirituele ideaal ook materieel vorm gaan geven. Toch

hield zij haar volgelingen in januari 1672 nog voor dat het wachten was op het moment

waarop God

een bequame gelegentheyt [zou] toevoegen voor yder-een, om te konnen in rust

leven buyten het geraas des Weerelds, daar de getrouwde Persoonen hun Huys-

houding apart zullen houden, en de vrye Menschen zullen te samen wonen, trach-

tende alle uyt eenen Geest te hangen aan d’Evangelische Leering.2

Dat moment kwam een stuk dichterbij met de huur per 1 mei 1672 van een huis in

Husum. Dat huis werd de locatie waar Bourignon, vooruitlopend op de vestiging op

Noordstrand, haar volgelingen wilde verzamelen.

Om de vraag hoe de gemeenschap van ware christenen georganiseerd moest

worden, kon Bourignon nu niet langer heen. Zij stond hiermee voor dezelfde opgave als

ten minste twee mannelijke tijdgenoten van haar: Pieter Plockhoy, die een ‘oecumeni-

sche’ gemeenschap in Nieuw-Nederland stichtte, en Jean de Labadie, die op dat tijdstip

in Altona verbleef. Van Plockhoys verwante communitas-poging was Bourignon waar-

schijnlijk niet op de hoogte.3 Wel wist zij van het bestaan van de labadistengemeen-

schap. Maar het model van het ‘huisgezin’ waarvoor Jean de Labadie in 1669 geopteerd

had, kwam vanwege zijn patriarchale organisatiestructuur niet in aanmerking. In

plaats daarvan koos Bourignon voor de organisatievorm van wat zij nu eens de ‘socië-

teit’ en dan weer de ‘compagnie’ noemde. Daarmee combineerde zij twee organisatie-

modellen die zij ontleende aan de twee leefwerelden waarmee zij tijdens haar verblijf in
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de Zuidelijke Nederlanden vertrouwd was geraakt: het klooster- en gasthuiswezen en

het handelsmilieu.

Het klooster- en gasthuiswezen reikte Bourignon een organisatiemodel aan voor

een religieuze c.q. economische samenlevingsvorm. Dat model verkoos zij als basis voor

haar gemeenschap van ware christenen. In navolging van de stichters van grote reli-

gieuze ordes ontwierp Bourignon zelfs een regel, de zogeheten ‘Règles de la Compag-

nie des Chrétiens’. Hiervoor liet zij zich naar alle waarschijnlijkheid inspireren door de

regel van Augustinus, die zij destijds voor het door haar geleide gasthuis in Rijsel had

aangenomen.4 Toen zat zij nog verlegen om kerkelijke goedkeuring. Daarvan was nu

echter geen sprake meer. Het was Bourignon ook niet te doen om een regel waarin zij

haar spirituele doelen in devotionele of theologische woorden vastlegde. In plaats daar-

van reikte haar 28 artikelen tellende regel een reeks voorschriften en praktische richt-

lijnen aan die in haar optiek het fundament moesten vormen van de sociëteit van ware

christenen. In de ‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’ ligt dus geen blauwdruk voor

het leven van de ware christenen besloten, maar wel het raamwerk van het type reli-

gieuze gemeenschap dat de sociëteit van ware christenen zou moeten zijn.

Om de financiële basis van haar gemeenschap veilig te stellen, verkoos Bourignon

het zakelijke model van de compagnie of het vennootschap. Dit betekende dat zij met

verschillende groepsleden onderlinge contracten sloot, die hen als vennoten met elkaar

verbond. De contractanten beloofden hierbij onder meer nieuwe leden in de ‘sociëteit

van ware christenen’ op te nemen. Over toelatingseisen werd in de contracten niet

gesproken. Uit Bourignons correspondentie blijkt echter dat nieuwkomers wel degelijk

aan bepaalde criteria moesten voldoen om lid te kunnen worden. Welke dat waren, zal

in dit hoofdstuk duidelijk worden.

De beoogde locatie voor de gemeenschap van ware christenen was en bleef Noord-

strand, maar Bourignon slaagde er ook na 1671 niet in om de door De Cort nagelaten

rechten en goederen op het eiland op te eisen. Toch zou zij tot 1678 blijven vasthouden

aan haar aanspraken op zijn erfenis en tegelijkertijd telkens nieuwe plannen ontwik-

kelen om langs andere wegen toegang te krijgen tot het eiland. Het hoe en waarom

daarvan verdienen nader aandacht. Wat maakte dat Bourignon niet bereid was om het

eiland op te geven en hoe trachtte zij haar volgelingen van het belang van deze locatie

te overtuigen?

Ten slotte zal worden onderzocht hoe de sociëteit van ware christenen in de prak-

tijk functioneerde. Slaagde Bourignon erin de religieuze gemeenschap die haar voor

ogen stond te realiseren? Hierbij moeten twee kwesties worden onderscheiden. Ten

eerste, de vraag hoe de vorming van een leefgemeenschap zich verhield tot de godde-

lijke opdracht waartoe Bourignon geroepen meende te zijn. Ten tweede, de vraag welke

gevolgen de vervulling van haar zendingstaak had voor het spirituele en materiële

leven van de sociëteit en voor de organisatiegraad en taakverdeling.

Compagnieschap

Op 7 april 1671 stelden Bourignon en drie volgelingen van het eerste uur een schrifte-

lijke verklaring op. Zij verbleef op dat moment tijdelijk in Haarlem, vandaar dat dit

verdrag bekend staat als het Haarlemse pact. In deze overeenkomst beloofden Van de
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Velde, Tiellens en De Lindt Bourignon te gehoorzamen en te breken met de wereld.5

Hun verplichtingen werden als volgt omschreven:

aan Godt, onsen Vader en Schepper, hem al den tijt van ons leven als waare Kinde-

ren, geheel en al sonder eenige voor-behouding te beminnen en te dienen, en tot

eere van hem al de schranderheyt van onse Geest, en de krachten van ons lichaam,

neffens alles wat ons Godt in dese werelt gegeven en geleert heeft, te besteden,

hem dat alles neffens ons lichaam en ziele aanbiedende als een Offerhande, om na

sijn heylige wille besteet te werden, welke wy hoopen door hem of sijn dienst-

maagt Antoinette Bourignon te leeren kennen, dewelke wy voor onse geestelijke

Moeder aan-neemen, beloovende haar in alles wat sy ons van Godts wegen sal

seggen, te gehoorsamen, en soo veel wy konnen, te volbrengen, tot het eynde van

ons leven toe, sonder van nu voortaan oyt meer te arbeyden of handel te drijven,

om de goederen van de werelt te verkrijgen, dewelke wy absoluyt en sonder

uytsondering verloochenen, om JESUS CHRISTUS na te volgen.6

Bourignon van haar kant verklaarde ten overstaan van de ondertekenaars dat zij hen als

haar ‘geestelijke kinderen’ erkende. Zij beloofde hun op haar beurt

den wille van haar eeuwigen vader bekent te maken, voor zoo verre als sy den

selven willen volgen, en haar aan te moedigen en te helpen, om dit te doen [...] en

sodanige sorg te draagen voor haare lichamen en zielen.

Om hun beloften kracht bij te zetten ondertekenden en zegelden Bourignon, Van de

Velde, De Lindt en Tiellens de overeenkomst. Met de sluiting van het Haarlemse pact

gaven zij de eerste aanzet tot een meer formele organisatie van de gemeenschap van

ware christenen.

Onderlinge contracten en investeringen
Na het Haarlemse pact te hebben ondertekend, sloten de leden van de kerngroep onder-

ling een reeks contracten af die de autonomie van de groep moesten waarborgen. Zo

werd de gemeenschap van ware christenen in financieel opzicht onafhankelijk gemaakt

van de buitenwereld, terwijl het persoonlijk heil van de groepsleden gegarandeerd

bleef.

Op 9 juni 1671, de dag van de afvaart naar Sleeswijk-Holstein, werd te Enkhuizen de

eerste overeenkomst getekend. Contractanten waren Bourignon en Van de Velde.

Beiden beloofden al hun tijdelijke goederen te besteden tot de ‘meeste eere Gods en tot

bijstand van de ware christenen die het van noden sullen hebben, namentlyk sulcke

personen die bij ons contrahenten voor ware christenen sullen worden herkent’.7 Daar-

toe maakten zij hun bezit gemeenschappelijk en bepaalden zij dat zij elkaar alles

zouden laten erven. De langstlevende mocht nieuwe ware christenen opnemen in de

‘societijt’ (‘compagnie’) en hun het bezit nalaten. Het aldus opgemaakte contract werd

mede ondertekend door de als getuigen optredende Frederik Franken, Johan Tiellens

en Ewoud de Lindt. Een klein jaar later, op 4 juni 1672, tekenden Franken en Tiellens in

Sleeswijk eenzelfde contract met Bourignon. Getuigen waren ditmaal De Lindt en

Johan Hase.8
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Opvallend, maar zeer typerend voor Bourignon, is dat zij opteerde voor de aan de

praktijk van de handel ontleende contractvorm en niet voor de ondertekening van een

geloofsbelijdenis of een aantal geloofsartikelen. Gelet op de financiële gevolgen en de

maatschappelijke posities die de betrokkenen bekleed hadden, was de keuze voor een

compagnie of vennootschap overigens niet zo vreemd. Tiellens en Franken waren

koopman geweest en Van de Velde had als onderkassier voor de Amsterdamse kamer

van de VOC gewerkt. Zelf was Bourignon als dochter van een koopman al evenzeer

vertrouwd met contractuele omgangsvormen.9 Dat zij zich hiervan ook als geestelijk

leidsvrouwe bediende, tekent haar praktische geest.

De door Van de Velde, Tiellens en Franken in de sociëteit van ware christenen geïn-

vesteerde bedragen beliepen vele tienduizenden guldens. Uit de grootboeken van de

Amsterdamse Wisselbank, waar de drie kooplieden een rekening hadden lopen, blijkt

dat zij stuk voor stuk over een aanzienlijk vermogen beschikten. De rekening van Van

de Velde beliep in 1667 fl. 86.000 voor het eerste halfjaar en fl. 74.000 voor het tweede

halfjaar. In 1670 daalden de eindbedragen tot fl. 2000 en fl. 1700 en in het eerste halfjaar

van 1671 resteerde slechts een batig saldo van fl. 22. Voor Tiellens beliepen de halfjaar-

lijkse totaaltellingen: fl. 44.000 en fl. 32.000 in 1669, fl. 38.000 en fl. 78.000 in 1670,

fl. 25.000 en fl. 12.000 in 1671 en fl. 8300 voor het eerste halfjaar van 1672. Eenzelfde

daling vertonen de rekeningen van Franken. In 1667 bedroegen de halfjaarlijkse totalen

nog fl. 32.000 en fl. 44.000 om vervolgens te zakken naar fl. 23.000 en fl. 17.000 in 1668,

fl. 10.000 en fl. 3500 in 1669 en fl. 115 in 1670. Datzelfde bedrag stond er nog begin 1671,

waarna de rekening vervallen is.10 Zoals het rijke kooplieden betaamt, hadden Tiellens

en Van de Velde een deel van hun vermogen belegd in onroerend goed en obligaties. Van

de Velde verliet in 1671 zijn echtgenote met medeneming van twee obligaties van acht-

duizend gulden. Hij hield zijn vrouw voor dat hij deze obligaties gekocht had van het

geld dat hij zelf verdiend had en dat zij dus van hem, en niet van haar, waren.11 Tiellens

had een hofstede met landerijen in de Diemermeer, die hij in 1671 met de paarden en de

wagens voor 14.000 gulden aan zijn broer Michiel verkocht.12 Het geld kreeg hij in de

vorm van een obligatie.

Bourignon en haar vennoten lieten toen zij in 1671 naar Sleeswijk-Holstein vertrok-

ken, een deel van hun geld in Amsterdam achter.13 Wellicht behoorde hiertoe ook de

vijftigduizend gulden die Bourignon in 1670 ter beschikking gesteld had om de schul-

den van De Cort te liquideren. Waar en hoe het in Amsterdam achtergebleven geld

bewaard of beheerd werd, is niet duidelijk. Uit diverse stukken blijkt dat Bourignon tot

1676 geregeld opdracht gaf aan de schoonzoon van Franken, Nicolaes Verlaen, en vanaf

1677 aan de facteur van Tiellens, Lodewijk de Bruyn, om namens haar betalingen te

doen uit het Amsterdamse deposito.14 Van Tiellens en Van de Velde is bekend dat zij na

hun vertrek uit Amsterdam een deel van hun kapitaal beleenden aan steden die geld

nodig hadden voor de armenzorg.15 Tiellens leende ook geld aan particulieren.16 De

ontvangen inkomsten uit rente zullen niet zozeer hem persoonlijk alswel de sociëteit

van ware christenen ten goede zijn gekomen.

Gemeenschap van goederen
De organisatievorm van de vennootschap bleek onvoldoende waarborgen te bieden om

de instandhouding van de gemeenschap van goederen ook op langere termijn te garan-

deren. Juridisch gezien bleven immers de aan de afzonderlijke contractanten toebeho-
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rende gelden en goederen op ieders eigen naam staan. Overleed het betreffende lid, dan

kon op grond van de contracten niet geëist worden dat de gemeenschappelijk beheerde

gelden of eigendommen ten goede zouden komen aan de sociëteit. Deze kwestie werd

naar alle waarschijnlijkheid actueel toen Frederik Franken in december 1675 als eerste

van de vier contractanten overleed.

Ongetwijfeld om in de toekomst eventuele erfrechtelijke geschillen te voorkomen,

sloot Van de Velde in 1676 een nieuwe overeenkomst met Bourignon. Ditmaal betrof het

een donatio inter vivos. Van de Velde wilde hiermee zijn erkentelijkheid betuigen voor de

‘menigvuldige weldaden en benefitie’ die Bourignon hem al die jaren bewezen had.

Daartoe verplichtte hij zich bij leven al zijn tijdelijke goederen in de hertogdommen

van Sleeswijk en Holstein aan Bourignon te schenken, te weten al zijn ‘gelden, kleede-

ren, linnen, wollen, boeken, papieren en wat daar meer is, of souden mogen zijn,

genoemt of ongenoemt van soodanige natuur als die sou mogen zijn, niet uijt geson-

dert’. Getuigen van deze op 15 januari 1676 te Sleeswijk opgemaakte schenking waren

Johan Tiellens en Claes Floris.17 Twee dagen later aanvaardde Bourignon de schenking

en ondertekende en zegelde zij de door Van de Velde opgestelde verklaring. Van de

Velde bekrachtigde zijn donatie op 25 maart 1676 in Sleeswijk.18

Inmiddels was ook Ewoud de Lindt officieel tot de sociëteit der ware christenen

toegelaten. Op 17 december 1674 sloten Bourignon, Tiellens, Van de Velde en Franken

een overeenkomst, waarin zij ‘in compagnie’ de toen 29-jarige De Lindt in hun gezel-

schap opnamen. Zij achtten hem hiertoe ‘bequaam’, omdat hij gedurende de zes jaar

die hij bij hen woonde ‘goede dienste’ had gedaan ‘so wel aen wijlen Hr Christiaen de

Cort als aen ons geselschap’.19 Bourignon, Van de Velde, Tiellens en Franken beloofden

De Lindt ‘alle de dagen sijns Levens’ te voeden en te onderhouden uit hun gemeen-

schappelijke middelen. In ruil daarvoor diende hij zich goed te gedragen en naar

vermogen te werken voor de gemeenschap, ‘zonder sig besig te maken met andere

dingen tot sijn eigen baten of eenig besonder voordeel te soeken, maer te arbeyden tot

de volmaektheyt van sijn siel, om een waer Christen te worden’. Indien hij ongehoor-

zaam zou zijn, zou hij met meerderheid van stemmen uit het gezelschap worden

verwijderd. Bepaald werd ook dat hij bij een eventueel vertrek geen aanspraak kon

maken op een deel van het gemeenschappelijke vermogen, omdat hij zelf geen geld of

goederen inbracht.

In de onderlinge contracten waren geen voorzieningen getroffen voor het geval

Bourignon zou komen te overlijden. Om ook na haar dood het voortbestaan van de

sociëteit veilig te kunnen stellen, was een testamentaire beschikking van haar kant

noodzakelijk. Dat verklaart waarom Bourignon in 1679 een nieuw testament liet

opmaken waarin zij de nog levende contractanten, Van de Velde, Tiellens en De Lindt,

tot haar universele erfgenamen benoemde.20

Lidmaatschap

Uit Bourignons brieven kan worden afgeleid dat zij vanaf 1671 geregeld nieuwe perso-

nen opnam in wat zij zelf betitelde als ‘de Gemeente van Gods Kinderen’.21Deze nieuwe

groepsleden waren op geen enkele manier contractueel gebonden aan de sociëteit, maar

dienden wel te voldoen aan de eisen die Bourignon aan de ware christenen stelde, en
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zich geheel en al te onderwerpen aan haar gezag. Het zou hen, zo hield Bourignon

potentiële groepsleden voor, aan niets ontbreken, ‘non plus qu’il ne manquoit rien aus

Chrétiens de la primitive Eglise, là où personne n’avoit besoin de rien, un chacun

prenant du commun ses necessités’.22

Criteria
Voor Bourignon gold dat zij zich uitsluitend wilde omringen met personen die een

‘Euangelisch Leven’ nastreefden en daadwerkelijk op zoek waren naar ‘Le Royaume des

Cieux & sa Justice’.23 Dat impliceerde niet dat zij ‘volmaakte Menschen’ zocht, ‘dewijl

die in dese Weereld niet zijn te vinden’. Wel wilde zij verkeren met ‘Menschen, die een

volkomen Resolutie hebben tot hun selfs te verzaaken, om Discipelen Jesu Christi te

werden’.24 Denominaties deden er niet toe, slechts de innerlijke geestesgesteldheid

telde:

En ik ondersoek niet met wat naem van Religie de menschen zijn, die by my

komen: maer ik verneem of sy waerlijk Christenen willen worden; andersins

moeten sy by my niet verkeeren, dewijl ik haer niet kan lijden, wel wetende, dat

men Jesum Christum moet navolgen om een Christen te zijn, en dat men een

Christen moet wesen om salig te worden.25

De eerste voorwaarde waaraan een ware christen volgens Bourignon moest voldoen,

was het verbreken van alle banden met de wereld. Dit hield in dat men niet langer

werkte om ‘de goederen van de wereld’ te verkrijgen, maar de evangelische armoede

verkoos. Wie een ambacht uitoefende, kreeg het advies dat op te geven en in het eigen

levensonderhoud te voorzien door de ‘aerde te bearbeiden’. Dat achtte Bourignon een

‘veel volmaekter’ bezigheid voor een christen.26 De opgang naar de hoogste ontwikke-

ling van het innerlijk leven en de veiligstelling van het zielenheil vereisten dat men

niet langer vervuld was van ‘eigen liefde’ en ‘begeerlijkheden’ en uiteindelijk ook in

staat was om de eigen wil te verloochenen.27 Voor Bourignon betekende dit ook dat

men niet langer de ‘Vermaken des Vleesch’ zocht. Geheel in de lijn van de traditie van

het christelijk ascetisme meende zij dat vleselijke banden de gerichtheid op God in de

weg stonden en dat het lichaam genegeerd diende te worden ten gunste van de ziel.28

Wie tot Bourignons gezelschap wilde toetreden en bereid was om met de wereld te

breken, zou alles moeten ‘quiteeren’ en ‘het weinig of veel’ dat men had in de gemeen-

schap moeten inbrengen, ‘sonder dat te geven aan werel[t]se Menschen, vreesende dat

die Godt daardoor meer souden vertoornen, en dat de gemeente dat besteet tot de

Glorie Gods, en tot de bystant van den Naasten’.29 Tevens moesten de groepsleden ervan

overtuigd zijn dat Bourignon door de Heilige Geest geleid werd en bereid zijn om zich

volledig aan haar gezag te onderwerpen. Wie zich in deze tweeledige eis niet kon

vinden, kreeg het advies om bij haar uit de buurt blijven. Zo zouden twisten voorko-

men kunnen worden.30

Tot circa 1675 was het door Bourignon gehanteerde toelatingsbeleid echter verre

van eenduidig. Zij lijkt vooral op haar intuïtie te hebben vertrouwd en geen al te rigide

criteria te hebben gehanteerd. Jan van Someren bijvoorbeeld, een voormalige apotheker

uit Sneek, kreeg ondanks dat zijn echtgenote nog te zeer aan de wereld gehecht leek te

zijn, in augustus 1674 toestemming om zich met zijn gezin in Husum te vestigen. Voor-
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waarde was wel dat hij en zijn vrouw bereid waren om met hun handen te werken en

zelf in hun levensonderhoud te voorzien. In 1672 al had Bourignon de Friese ‘vrienden’

die haar in 1671 naar Noordstrand wilden volgen, het voordeel van de twijfel gegund.

Zij wantrouwde hun motieven maar wilde toch wel aannemen dat ook zij hun zielen-

heil boven alles stelden: ‘Je crois que ces Frisons ne viennent point pour gaigner de l’ar-

gent, ny pour chercher leurs plaisirs, ains pour chercher la perfection de leurs ames.’31

Bourignon verwachtte wel van hen dat zij na hun overkomst naar Husum ‘de oude

gewoontes van het verdorven vlees’ zouden laten varen en hun leven in dienst zouden

stellen van de gemeenschap van ware christenen.32

In principe lijkt Bourignon geen onderscheid naar godsdienst, stand of natie te

hebben willen maken. Maar van origine uit Frankrijk afkomstige personen nam zij

toch liever niet in haar gezelschap op, omdat zij meende dat Fransen niet te vertrouwen

waren. Dat verklaart waarom zij zich in eerste instantie nogal afwerend opstelde jegens

Bertrand de la Coste en later ook jegens Pierre Poiret.33 Zelf schreef Bourignon haar

afkeer van de Fransen toe aan de handelwijze van de Franse participanten jegens De

Cort. Zij hield hen immers verantwoordelijk voor diens gevangenschap in 1669. Moge-

lijk bleef echter ook een op haar Rijselse tijd terug te voeren vijandbeeld haar parten

spelen.

Door het ontbreken van een duidelijk toetredingsritueel en door de vrijheid die

Bourignon haar volgelingen liet om eventueel weer uit te treden, had haar gezelschap

aanvankelijk een vrij open karakter. Het is daarom niet altijd even duidelijk wie op een

gegeven moment als groepslid beschouwd werd en wie niet. Problematisch was en bleef

natuurlijk dat ook Bourignon niet altijd met zekerheid kon vaststellen of potentiële

groepsleden daadwerkelijk bereid waren Jezus Christus na te volgen en met de wereld

te breken, zeker niet als het contact beperkt was gebleven tot het uitwisselen van brie-

ven. Bourignon kon de intenties van haar correspondenten slechts peilen door bepaal-

de eisen te stellen of door hun geduld te beproeven. Een enkele maal arrangeerde zij

ook wel gesprekken met personen die te kennen gegeven hadden dat zij zich bij haar

wilden aansluiten.34

Pas met de introductie van het drie-bruggen-model in 1674, dat Bourignon in La

solide vertu II toelichtte, werden de toelatingscriteria concreter. Dat leidde tevens tot een

zekere differentiatie in het lidmaatschap. Voortaan stelde Bourignon de tocht naar het

eeuwige leven voor als de oversteek van drie bruggen die de ware christen in het Nieu-

we, hemelse, Jeruzalem zou brengen.35 De bruggen symboliseerden de drie opeenvol-

gende stadia van onthechting die nodig waren om tot de ware deugd te komen: het zich

terugtrekken uit de wereld, het verzaken van de begeerte en het doden van de eigen wil.

Voorop stond dat een ieder die zich bij haar gezelschap wilde aansluiten, bereid was de

eerste brug over te gaan en ‘de Weereld te verlaaten en sijn Land en Maagschap te ver-

geten’. Wie daarin slaagde, verwierf een niet-geformaliseerd aspirantlidmaatschap.

Degene die ook de tweede brug gepasseerd was, kon ‘associé’ (lid of vennoot) worden.

Ook deze keuze voor twee trappen doet sterk denken aan het monastieke systeem, met

de conversen en de ‘echte’ monniken.

De ‘associées’ namen een bevoorrechte plaats in. Zij mochten over ‘al het goet ende

gelt’ van de ‘compagnie der christenen’ beschikken.36 Dit betekende dat zij niet meer

zelf voor hun ‘onderhouds Voedzel’ hoefden te zorgen. Bourignon beargumenteerde

dit privilege als volgt: ‘aangezien God ons overvloed heeft gegeven voor ons en voor
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onse Vrienden: welken Overvloed echter wy niet mogen uytdeelen, dan alleen aan den

Kinderen Gods, naar sijn Heylige Wil’.37 Wie zijn begeerte had overwonnen, zou, zo

redeneerde zij, in staat zijn om de gemeenschappelijke gelden en goederen ‘voor de

enkele nodruft ende naa de wille gods’ te gebruiken. Wie daarentegen nog door

hebzucht gedreven werd, zou geen weerstand kunnen bieden aan het geld en zichzelf

en de sociëteit alleen maar schade berokkenen.

Niettemin liet Bourignon ook na de aanscherping van de toelatingscriteria haar

‘vrienden’ de ruimte om zelf te bepalen of zij in staat waren om afstand te doen van hun

‘tijdelijke goederen’ en zich geheel aan de ‘Bestiering Gods’ over te geven. Zij was zich

er zeer goed van bewust dat de door haar vereiste evangelische levenswijze niet voor

iedereen was weggelegd. Vandaar misschien dat er toch nog enige ruimte bleef voor op

de persoon afgestemde levensvormen. Zo toonde Bourignon begrip voor dokter Schra-

der, die haar voorhield dat hij zijn geneeskundige praktijk moest blijven uitoefenen om

in zijn onderhoud te voorzien. Zij wilde hem dat zeker niet verbieden, maar hield hem

wel voor dat hij veel ‘gelukkiger’ zou wezen, ‘soo godt u meer verlighte, ende u deedt

besluyten om de werelt te verlaaten, om niet als de eenige doctor uwer siel te worden,

traghtende te geneesen alle haare wonden’.38 Schrader zou echter zijn geneeskundige

praktijk blijven uitoefenen en daarnaast zijn werkzaamheden voor Bourignons gezel-

schap verrichten. Bourignon verbood de ‘vrienden’ (amis) niet om met de ‘broeders’

(frères) om te gaan.39 Indien de ‘vrienden’ meenden dat het ‘de Zaligheit’ van hun ziel ten

goede kwam, mochten zij haar ook bezoeken.40 Hierdoor bleef het gezelschap rond

Bourignon toch een min of meer open karakter houden.

De stringente eisen die Bourignon aan het officiële lidmaatschap van de sociëteit

stelde, hadden wel tot gevolg dat het aantal ‘associées’ tot het einde toe op de vingers

van één hand te tellen was. Buiten Van de Velde, Tiellens, Franken en De Lindt werd

alleen nog Floris ‘volkomentlijk’ opgenomen in het ‘verbont’.41 ‘Broeder’ Hase, in 1674

door Bourignon opgeroepen om ‘tot den geest van de waare armoede’ te komen opdat

ook hij officieel lid van de gemeenschap kon worden, zou de status van ‘associé’ nooit

bereiken.42 Met Ortt werd evenmin een officiële verbintenis gesloten. Tot Bourignons

teleurstelling verkoos hij de heerlijkheid Nijenrode boven Noordstrand, waar hij net zo

goed grond had kunnen kopen en zich met zijn vrouw had kunnen vestigen zonder

verder van iemand afhankelijk te zijn.43 Toch betitelde Bourignon hem als ‘Lid van ons

Ligchaam’.44 Deze kwalificatie zal mede zijn ingegeven door de inspanningen die Ortt

zich getroostte om een bijdrage te kunnen leveren aan de uitgave van haar geschriften.

Zo hielp hij in 1675 en 1676 met vertalen en financierde hij een deel van de druk-

kosten.45

‘Bridge-burning acts’
De eis om zich uit de wereld terug te trekken bracht sommige volgelingen ertoe om

een publieke daad te stellen die hun verbintenis met de gemeenschap van ware christe-

nen markeerde. Door zich openlijk te distantiëren van iedere vorm van werelds gewin

en van alle wereldse uiterlijkheden maakten zij aan hun omgeving kenbaar dat zij de

door Bourignon bepleite evangelische armoede verkozen. Het stellen van daden die de

breuk met de wereld symboliseren, komt eveneens voor in moderne religieuze bewe-

gingen als het pentecostalisme en is in de Amerikaanse godsdienstsociologie getypeerd

als bridge-burning acts.46 Deze term vind ik ook van toepassing op de stappen die volge-
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lingen van Bourignon zetten om hun keuze voor het ware christendom te onderstre-

pen.

De aard van de bridge-burning acts in Bourignons kring werd in sterke mate bepaald

door de sekse en de maatschappelijke positie van de betrokkenen. Mannen, die

gewoonlijk een openbare functie vervulden, konden of moesten andere keuzes maken

dan vrouwen, wier actieradius grotendeels tot de privé-sfeer beperkt was. Beroepsuit-

oefening en vermogenspositie speelden eveneens een rol. Zo zegden Van de Velde en

De Lindt hun banen als respectievelijk kassier en boekhouder op en zetten Tiellens en

Franken een streep onder hun koopmanschap. De reder Jelle Aedes verkocht zijn

aandeel (part) in het schip waarvan hij mede-eigenaar was. Hofschilder in Deense

dienst Toussaint Gelton berichtte Bourignon dat hij zijn Spaanse rok met zilveren

knopen, zijn zwarte kleed van grof grein en zijn mantel aan Hugo van Lightenberg

geschonken had. Aan diens dochter had hij zijn medaille van koningin Christina met

de ‘vergulde Konink van Sweden’ gegeven.47 Ook vrouwen die geen beroep uitoefen-

den maar wel een zekere welstand genoten, onderstreepten hun breuk met de wereld

door openlijk afstand te doen van allerlei uiterlijkheden. Anna de Vos bijvoorbeeld

verkocht al haar mooie kleren voordat zij in juni 1671 met Bourignon naar Sleeswijk-

Holstein vertrok.48

Gehuwde mannen wier echtgenotes niet bereid waren om met de wereld te breken,

gingen soms nog een stap verder. Zo verlieten Van de Velde, Floris en Poiret hun echt-

genote toen bleek dat zij niet bereid was Bourignon te volgen. Volgens Bourignon was

in hun geval een scheiding geoorloofd, omdat hun echtgenotes hun streven naar de

volmaaktheid van hun ziel en daarmee hun zaligheid in de weg stonden.49 In dat

opzicht nam Bourignon een vergelijkbaar standpunt in als De Labadie, al maakte zij,

in tegenstelling tot haar concurrent, wel een duidelijk onderscheid naar sekse.50

Mannen mochten hun vrouw verlaten als zij niet bereid was om samen met hem de

weg van de christelijke volmaaktheid te volgen. Of hetzelfde ook voor vrouwen gold,

was voor Bourignon niet aan de orde. In haar optiek leden vrouwen in tegenstelling tot

mannen aan een natuurlijke weekhartigheid, waardoor zij geneigd waren hun verdor-

ven natuur te volgen en zo hun echtgenoot van een godgewijd leven af te houden.51

Naarmate het aantal groepsleden toenam, werd de kans op interne conflicten

groter. Om twisten te voorkomen lijkt Bourignon iedere twijfel aan haar gezag en

daarmee ook elke tegenspraak te hebben willen uitbannen. Vanaf 1675 beklemtoonde

zij nog sterker dan voorheen, dat wie er niet ten volle van overtuigd was dat zij daad-

werkelijk door de Heilige Geest geregeerd werd, zich niet bij haar mocht aansluiten.52

Bourignon ging zo aan de waardering van haar gaven een steeds belangrijkere rol

toekennen. Tegelijkertijd verlangde zij niet langer van potentiële groepsleden dat zij

alle schepen achter zich verbrandden voordat zij naar haar overkwamen. In plaats

daarvan gaf zij, zo zal in de volgende paragraaf duidelijk worden, de voorkeur aan een

soort proefperiode. Nieuwkomers kregen hierdoor de kans om te onderzoeken of zij

daadwerkelijk voor een leven in navolging van Jezus Christus wilden of konden

kiezen.
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Reglementering van het gemeenschapsleven

Met de in 1671 en 1672 opgestelde contracten tussen Bourignon, Van de Velde, Franken

en Tiellens was de financiële basis van de sociëteit der ware christenen veiliggesteld. In

de onderlinge overeenkomsten werd echter met geen woord gerept over de inrichting

van de gemeenschap. Hierin zouden uiteindelijk de ‘Règles de la Compagnie des Chré-

tiens’ moeten voorzien. In dit reglement werkte Bourignon de contouren van het

samenlevingsmodel dat haar al in de Zuidelijke Nederlanden voor ogen had gestaan,

verder uit.53

‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’
Uit welk jaar het 28 artikelen omvattende reglement van het gezelschap der christenen

dateert, is niet bekend. Van der Linde veronderstelde dat het terugging op de in een

zendbrief van 1672 aangekondigde ‘Instructions salutaires’. Deze zouden in 1675

verscherpt zijn en toen door Bourignon in een nieuw reglement zijn opgenomen.54Van

der Linde baseerde zich hiervoor op een brief waarin Bourignon reageerde op de onvre-

de in haar kring over de nieuwe reglementen.

Ofschoon Bourignon later deed voorkomen alsof de regel haar in zijn geheel was

ingegeven, en wel door de Heilige Geest zelf, is het zeer de vraag of de tekst in één keer

geconcipieerd werd. Vermoedelijk waren de artikelen of aanvullende toelichtingen

geformuleerd in reactie op praktische problemen die zich in de gemeenschap voorde-

den.55 Dat zou tevens kunnen verklaren waarom een thematische ordening ontbreekt

en sommige artikelen elkaar inhoudelijk aanvullen of soms zelfs overlappen.56 Twee

afschriften van de ‘Regel der ware christenen’ die ik tussen allerlei andere paperassen

uit Bourignons kring aantrof, zijn in dit opzicht interessant bewijsmateriaal.57 Beide

kopieën zijn van Swammerdams hand en moeten dus rond 1675 vervaardigd zijn. Deze

twee, niet op alle onderdelen gelijkluidende, vertalingen zijn beknopter dan de in 1683

door Poiret gepubliceerde ‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’ en wijken daarvan op

sommige punten ook af.58

Wat behelsde de regel van het gezelschap der ware christenen? Van der Linde, die de

28 artikelen verkort en geparafraseerd heeft weergegeven, blijft hierop het antwoord

schuldig. Hij zag in de regel slechts het zoveelste bewijs van Bourignons autocratische

optreden.59 Het opvallende is echter dat in de regel met geen woord over haar rol of

functie in de gemeenschap gerept wordt. Liliane Bakker, die als eerste oog had voor de

groepsvorming rond Bourignon, meende in de regel tevens de grote lijnen van haar

‘religieuze en theologische denksysteem’ te kunnen ontdekken.60 Dat is wat ongeluk-

kig geformuleerd, want in de regel ligt zoals gezegd beslist geen systematisering of

samenvatting van Bourignons godsdienstige gedachtegoed besloten. Veeleer moeten

de verschillende bepalingen worden beschouwd als richtlijnen voor en formalisering

van de door Bourignon voorgestane op het evangelie geïnspireerde religieuze praxis.61

Pas na Bourignons dood werd de regel gepubliceerd. Poiret nam de 28 artikelen in

1683 op in Bourignons Pierres de la Nouvelle Jerusalem.62 Aan ieder artikel voegde hij een

of meer relevante bijbelcitaten toe, voor het merendeel ontleend aan de evangeliën en

Handelingen, zonder te vermelden dat deze verwijzingen in het origineel ontbraken.63

Op die manier kende Poiret de regel bijbels gefundeerd gezag toe en onderstreepte hij

het evangelische karakter van de door Bourignon voorgestane leefgemeenschap.
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Ideaal van de eerste christengemeente en praktijkvoorbeeld van het klooster
Het samenlevingsmodel dat Antoinette Bourignon voor ogen stond, was de eerste

christengemeente zoals deze in Handelingen (2,41-47 en 4,32-37) beschreven is. Naar

Bourignons zeggen bekommerden de christenen ‘van d’eerste Kerk’ zich niet meer om

‘den dach van morgen, maar al haar zorg was, om haar Ziel tot Volmaaktheyt te brengen

en Ware Discipelen Jesu Christi te worden’.64 Het teruggrijpen op het voorbeeld van de

eerste gemeente ‘ten tijde der Apostelen’, of op wat daarvoor gehouden werd, was (en is)

een geëigend middel van religieuze vernieuwingsbewegingen.65 Zo meende ook Jean

de Labadie met de stichting van zijn ‘gereformeerde en van de werelt afgesonderde

gemeynte’ en de invoering van de gemeenschap van goederen het ideaal van de eerste

christengemeente opnieuw gestalte te kunnen geven.66

Wie toetrad tot het ‘Geselschap der Christenen’ was, zo stelde artikel 5 van de regel,

niet langer gebonden aan één der gevestigde, en naar confessie gescheiden, kerken,

maar behoorde tot ‘de Christelijke Evangelische kerk’. Analoog aan de eerste christen-

gemeente, waar de zogeheten presbyters belast waren met de handhaving van de orde,

vervulden in Bourignons gemeenschap de ‘oudsten’ of ‘ouden’ die rol.67 Zij waren

tevens belast met het beheer van de gemeenschappelijke gelden en goederen van de

sociëteit (artikel 21 en 22). Wie voor de functie van ‘oudste’ in aanmerking kwamen, liet

de regel in het midden. Evenmin werd vastgelegd aan welke voorwaarden de opzieners

moesten voldoen. Klaarblijkelijk was het evident dat alleen Bourignons vennoten, die

contractueel aan de sociëteit gebonden waren, ‘oudste’ konden zijn.68 In de gepubli-

ceerde versie van Bourignons regel wordt gesproken over ‘drie oudsten’. Dit doet

vermoeden dat Van de Velde, Tiellens en Franken in 1675 gelijktijdig de rol van ‘oudste’

vervulden.

Gelet op de door Bourignon ontworpen voorschriften voor de inrichting van haar

gemeenschap liet zij zich bij de praktische uitwerking van het vroegchristelijke ideaal

vooral leiden door het voorbeeld van het kloosterleven. Zo bepaalde artikel 2 van

Bourignons ‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’ dat privé-bezit niet langer was

toegestaan.69 Onder de ‘christenen’, zo betoogde Bourignon ook in haar brieven, ‘kan

nogh myn nogh dyn weesen’.70 Ware christenen mochten zich al evenmin bekommeren

om geldelijk gewin, maar moesten uitsluitend werken om in hun primaire levensbe-

hoeften te kunnen voorzien.71 In artikel 16 voegde Bourignon daaraan toe dat zij ook

moesten arbeiden om de zieken, zwakken en kinderen in de eigen gemeenschap die

daartoe zelf niet in staat waren, te onderhouden. Ieder behoorde naar vermogen te

arbeiden. Ledigheid was uit den boze, want dan liep men gevaar ten prooi te vallen aan

de verzoekingen van de duivel.72 De ware christenen zouden, zo schreef artikel 4 voor,

in het zweet des aanschijns hun brood moeten verdienen om de via Adam aan de mens-

heid opgelegde boete te volbrengen en op die manier aan hun eigen heil bij te dragen.

In verband hiermee attendeerde Bourignon elders ook op de kruisgang van Jezus

Christus. Wie hem wilde volgen, moest er een eer in stellen om te werken en mocht er

niet zijn gemak van nemen.73

Ook de artikelen 14, 23 en 27, waarin Bourignon soberheid en matigheid voor-

schreef, sloten nauw aan bij de officiële kloosterregels.74Voorts bepaalde Bourignon dat

de ware christenen de evangelische armoede moesten betrachten (artikel 28). Dit bete-

kende dat de leden van de gemeenschap niet over eigen geld of over inkomsten uit rente

noch over grond, huizen, meubelen of andere goederen mochten beschikken. Het
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beheer hiervan moesten zij overdragen aan de ‘oudsten’ (artikel 22). Ook mocht

niemand méér land, kleding of iets anders bezitten dan hij nodig had. Een eventueel

surplus diende ter beschikking te worden gesteld aan behoeftige groepsleden. De ‘broe-

ders’ mochten bij hun entree bijvoorbeeld niet meer dan twaalf hemden en twaalf

‘andere stukken kleyn goet’ houden.75 De rest moesten zij in een koffer opbergen om

voor later te bewaren of om aan de andere ‘kinderen Gods’ te geven indien deze iets

nodig hadden. De inrichting van ieders behuizing mocht alleen het noodzakelijke

omvatten en niet meer dan dat. Wie één stoel had, zou er geen twee mogen begeren, zo

schreef artikel 27 voor.

Het kloosterlijke karakter van de in de regel voorgeschreven inrichting van de socië-

teit van ware christenen komt verder tot uitdrukking in een reeks artikelen die onder-

linge verdraagzaamheid en een zeker egalitarisme voorschreven. Zo bepaalde artikel 13

dat niemand ‘eenig voordeel boven anderen’ mocht genieten. Artikel 18 luidde: ‘Men sal

de geringhste diensten moeten waarnemen en dat voor eer aghten’.76 Dat de wereldse

onderscheidingscriteria in het gezelschap der ware christenen niet langer golden, blijkt

uit artikel 7: ‘Men sal geen onderscheyt van staat of conditie rijk of arm, in de gemeen-

schap der christenen maaken.’ Om de groepsleden op één lijn te houden en onrust te

voorkomen werd in de artikelen 11 en 12, op straffe van uitsluiting, bepaald dat men

geen nieuwe wetten mocht maken en niet met elkander mocht disputeren.77

Het sprak voor Bourignon vanzelf dat de leden van het gezelschap alle banden met

de wereld verbraken. In de concrete uitwerking van de door haar voorgestane wereld-

mijding volgde zij wederom het voorbeeld van het kloosterleven. Artikel 15 van haar

regel schreef voor dat de groepsleden geen geschenken of giften van iemand die nog in

de wereld leefde, mochten ontvangen.78 Ook was het krachtens artikel 19 verboden om

kranten te lezen of ‘naa eenige andere wereltsche besigheeden’ om te zien.

Bourignons regel voorzag in een aparte huisvesting van echtparen. Artikel 26

schreef voor dat de ‘getrouwde luijden [...] besonder’ moesten wonen en ‘de ongetroude

bij malkanderen’. Ieder echtpaar zou de beschikking moeten krijgen over een eigen

huisje. Het paste een getrouwde vrouw nu eenmaal niet om samen te wonen met meer

dan één man, zo hield Bourignon haar gevolg voor.79 Zij zal hierbij zeker ook aan het

huisgezin van Jean de Labadie gedacht hebben. Dat was al tijdens het verblijf in Amster-

dam in opspraak gekomen omdat in deze kloosterlijke gemeenschap mannen en vrou-

wen ongehuwd samenleefden.80 Bourignon maakte er overigens zelf geen probleem

van om als ongehuwde vrouw met een groep mannen samen te wonen. Zij meende dat

zij gelet op haar ouderdom en deugdzaamheid boven iedere verdenking verheven was.

Wie daar oog voor had, zag dat zij met ‘de Godvruchtige Mannen’ leefde alsof zij in

gezelschap van vrouwen verkeerde, omdat ‘een onbevlekt hert’ overal zijn ‘suiverheid

bewaert’, aldus Bourignon.81

Opmerkelijk is dat de regel niets voorschrijft over de kuisheid, terwijl Bourignon in

haar brieven geregeld attendeerde op de seksuele onthouding waaraan de ware christe-

nen zich zouden moeten houden. Instemmend citeerde zij de woorden van de apostel

Paulus: ‘Is ’t dat iemand sijn maget trouwt, die doet wel; maar diese niet en trouwt doet beter.’82

Het huwelijk was in haar ogen echter geen ‘Hulpmiddel tegen d’Onkuysheyd’ maar

‘een Oly die dit Vuur van Onkuysheyd te meer ontsteekt’.83 Geslachtsgemeenschap

omwille van de voortplanting was volgens haar alleen geoorloofd als men schepselen

wilde voortbrengen die God ‘in Eeuwigheyd’ zouden ‘looven en danken’. Echtparen die
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om deze reden wilden trouwen, dienden daarom te wachten totdat zij de ‘Onkuysche

Lust’ had overwonnen.84 Ditzelfde standpunt vertolkte ook Jean de Labadie, al stond

hij in principe wel positief tegenover het huwelijk.85

Uit Bourignons ‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’ blijkt hoe zij het door de

rooms-katholieke traditie aangereikte kloostermodel naar haar eigen hand heeft willen

zetten. Wat betreft de breuk met de wereld, de gemeenschap van goederen en het leven

in armoede haakte Bourignons regel aan bij het kloosterleven. Op een aantal punten

week zij hiervan echter af. Zo legde Bourignon zich niet vast op de seksesegregatie die

kenmerkend is voor het monastieke leven. Zowel ongehuwde mannen als vrouwen,

weduwnaars, weduwen en echtparen en hun eventuele kinderen waren welkom. Van

moeders eiste zij overigens wel dat zij alle ‘natuurlijke weekhertige genegendheyd’

jegens hun kinderen lieten varen omdat deze gevoelens het streven naar de christelijke

volmaaktheid in de weg stonden.86 Echtparen mochten bij elkaar blijven wonen indien

zij bereid waren om ware christenen te worden en zich dus niet langer door hun

natuurlijke neigingen zouden laten leiden. Toch schreef Bourignon in de ‘Règles de la

Compagnie des Chrétiens’ niet de verplichting van het celibaat voor, die met de gelof-

ten van armoede en gehoorzaamheid de grondslag van het monastieke leven vormde.

Was dat omdat zij een celibatair leven vanzelfsprekend vond voor een ieder die naar de

christelijke volmaaktheid streefde? Of vreesde zij misschien dat een dwingend voorge-

schreven celibaat een averechts effect kon hebben?

Precisering van de toelatingseisen
Naarmate zich meer personen bij Bourignon aansloten en de beoogde gemeenschap

van ware christenen geleidelijk aan gestalte kreeg, werd ook duidelijk dat de door haar

opgelegde eisen voor sommigen te hoog gegrepen waren. De Friese vrienden bijvoor-

beeld stelden Bourignon teleur omdat zij in hun oude gewoontes volhardden en er naar

haar gevoel hun gemak van namen.87 In Bourignons optiek betaamde dat een christen

niet, ‘dewelke niet meer moet sorgen of arbeyden om syn eygen; maar alleen om het

gemeene Best’.88

Om nieuwe teleurstellingen te voorkomen besloot Bourignon rond 1674 tot een

proefperiode van een jaar voor nieuwe groepsleden.89 Zij wist van de catechumenen in

de vroege kerk, die maar liefst zeven jaar ‘geloofs-leeringen waren, eer sy gedoopt

mogten zijn in ootmoedigheit des herten’.90 Die door Bourignon voorgestelde proefpe-

riode had een tweeledig doel:

om te weten of de Menschen die met ons komen willen, geresolveert zijn een

Euangelisch Leven t’omhelsen, soo als de Christenen in d’eerste Kerk leefden. En

ook op dat die menschen hun selfs souden beproeven, om t’ondersoeken of onse

manier van leven haar aanstaat: en of sy wel hare oude manieren souden konnen

verlaaten, om weder nieuwe naar de Wille Gods aan te nemen.91

Bovendien voorzag het reglement van 1675 in een formalisering van de toelatingseisen.

Voor het eerst werden die nu ook geëxpliciteerd.

Uitgangspunt bleef uiteraard dat men met de wereld zou moeten breken om in het

gezelschap opgenomen te kunnen worden. Het eerste artikel van de ‘Règles de la

Compagnie des Chrétiens’ luidde dat men ‘de werelt, en den ommegank met de werelt-
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sche menschen, t’eenemaal verlaaten’ moest.92 Voorts diende men vrij van schulden te

zijn en mocht men niet in ruzies of processen verwikkeld zijn. Uitdrukkelijk bepaalde

Bourignon dat rijkdom, leeftijd, religie of natie er niet toe deden. Deugdzaamheid en

de wens een evangelisch leven te leiden, gaven daarentegen de doorslag. Wie vroeger

een grote zondaar geweest was, kon in het gezelschap worden opgenomen zonder dat

hem of haar de vroegere zonden verweten zouden worden. Ook zou niemand wegens

een lichamelijk gebrek worden afgewezen: ‘kreupele, lamme, stamelende; geen

menschen uijtgesondert, sal men weygeren, om in het geselschap der christenen te

komen’ (artikel 8).93 Een uitzondering moest echter worden gemaakt voor ‘personnes

folles ou troublées d’esprit’, omdat Bourignon hen niet in staat achtte ware christenen

te worden.94

‘Men sal met geen schulden of processen in het geselschap der christenen koomen’,

zo luidt artikel 6. Deze voorwaarde vloeide voort uit de in de regel omschreven gemeen-

schap van goederen, maar was ongetwijfeld mede ingegeven door Bourignons ervarin-

gen met een van haar Friese volgelingen, Sikke Pieters. Deze uit Harlingen afkomstige

weduwnaar en voormalig passementwerker bleek met schulden belast te zijn toen hij

zich in 1671 bij haar vervoegde. Pieters hoopte dat Bourignon of andere leden van haar

gezelschap bereid zouden zijn om hem geld te geven zodat hij zijn schulden kon aflos-

sen. Bourignon voelde daar uiteraard niets voor en raadde hem aan om een vergelijk te

treffen met zijn schuldeisers.95

Door de toelatingseisen formeel vast te leggen moet Bourignon gehoopt hebben

zichzelf en haar volgelingen nieuwe teleurstellingen te besparen. In de praktijk zou zij

nog wel geregeld nieuwe personen in het gezelschap blijven opnemen, echter zonder

deze in rechtspositionele zin tot de sociëteit der ware christenen toe te laten. Hierdoor

bleef de kerngroep een klein, gesloten en select gezelschap en kwam, anders dan bij het

huisgezin van De Labadie, het beheer van de gemeenschap van goederen niet in

gevaar.96

Noordstrand als verzamelplaats?

Opvallend is dat in de regel niets is vastgelegd omtrent de locatie van de gemeenschap

der ware christenen. Ook de vraag of de ware christenen zich in één gemeente zouden

moeten verzamelen of niet, liet Bourignon open. Wel suggereren de artikelen 25, 26 en

27 dat zij een soort autarkische gemeenschap nastreefde, waar ieder een eigen lap

grond zou kunnen bewerken ‘om van te leeven’. Ongetwijfeld stond haar hierbij een

vestiging op Noordstrand voor ogen.97 De officiële liquidatie van de failliete boedel in

1672 had er in elk geval niet toe geleid dat zij haar aanspraak op de door De Cort nage-

laten goederen en tiendrechten opgaf.98 Ook uit Bourignons correspondentie blijkt dat

zij bleef vasthouden aan haar ideaal van een gemeenschap op het Noord-Duitse eiland.

Op de daar aanwezige akkers zou God beter gediend kunnen worden dan in de stad.99

De perikelen rond de nalatenschap van De Cort weerhielden Bourignon er niet van

om geregeld nieuwe volgelingen naar Noordstrand te sturen en op die manier de orato-

rianen de voet dwars te zetten.100 Zij bezat een eigen kavel op het eiland, dertig dema-

ten (10 ha) groot, met daarop een boerenhuis.101 Het perceel lag in de Maria-Elisabeth-

koog, de polder waarvan ook de oratorianen een gedeelte bezaten.102 Een deel van de
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grond verpachtte Bourignon in 1673 aan Jacobus Marci voor de prijs van de halve

oogst.103 Op die manier wilde zij voorkomen dat de oratorianen de strijd met hem

aanbonden over haar goederen. Marci kreeg opdracht om met de andere Friese volge-

lingen die naar Noordstrand waren afgereisd, de grond te bewerken, de door De Cort

nagelaten goederen in het oog te houden en voorbereidingen te treffen voor de over-

komst van de overige groepsleden. In het voorjaar van 1674 werd zelfs een korenschuur,

die Tiellens in Flensburg had opgekocht en had laten afbreken, naar Bourignons boer-

derij op Noordstrand overgebracht om daar weer opgebouwd te worden.104

De belofte van Noordstrand
Al voor haar vertrek naar Sleeswijk-Holstein had Bourignon verkondigd dat zij vele

‘bewijs-teikenen’ had om te geloven dat Noordstrand door God verkozen was als ‘een

Vertrek voor sijne Kinderen’. Maar zij had hiervan geen ‘bysondere Openbaringen’

ontvangen. Daarom zou men de tijd moeten afwachten, zo hield zij haar volgelingen

voor, ‘tot het Godt beschikken zal’. Toen in 1672 duidelijk werd dat zij voorlopig geen

bezit zou kunnen nemen van de door De Cort nagelaten goederen op Noordstrand en

de failliete boedel geliquideerd werd, weigerde zij de realiteit onder ogen te zien.105

Onverkort hield zij vast aan de voorspelling van De Cort dat dit kleine hoekje op aarde

ooit als een aards paradijs geregeerd zou worden.106 Dat het vooralsnog niet zover was,

tekende in Bourignons optiek de macht van de duivel, die erin geslaagd was bezit te

nemen van het eiland.107 Of de gemeenschap van ware christenen op Noordstrand ooit

gerealiseerd kon worden was dus, zo hield zij haar volgelingen voor, ook afhankelijk

van de wijze waarop zij zich gedroegen. Voorwaarde was dat zij de wil van God gehoor-

zaamden en bereid waren als ware christenen te leven.108 Als God het eiland eenmaal

aan Zijn kinderen zou hebben geschonken, zouden er ‘allerhande soorten van Levens

Middelen in overvloed’ gevonden worden.109 Door haar volgelingen een in haar ogen

passende verklaring te bieden waarom het eiland nog altijd buiten hun bereik was en

het tegelijkertijd als een paradijselijk oord af te schilderen, kon Noordstrand in het

symbolisch verkeer met de groepsleden blijven fungeren als het aangewezen, door God

gereserveerde, toevluchtsoord. Op die manier wist Bourignon haar groep ook na 1672

nog een toekomstperspectief te bieden.

In Bourignons weigering het eiland op te geven speelden niet alleen De Corts profe-

tieën maar ook ideële en praktische overwegingen een belangrijke rol. Vanuit politiek

en kerkelijk oogpunt was en bleef Noordstrand de aangewezen plaats om het ideaal van

een oecumenische gemeenschap avant la lettre te realiseren. Op het eiland heerste, zo

hield Bourignon haar volgelingen zelf ook voor, gewetensvrijheid voor lutheranen,

rooms-katholieken en calvinisten; ‘un chacun y peut vivre librement en sa Religion,

moyennant de ne point donner scandale l’un à l’autre’.110 Tegelijkertijd paste het eiland

als toevluchtsoord theologisch gezien uitstekend in de ascetische traditie waarin verza-

king van de wereld vooropstond en de ‘wildernis’ of de ‘woestijn’ moest worden opge-

zocht.111 Op het volledig van de wereld afgeschermde maar tevens voortdurend door de

zee bedreigde Noordstrand zouden de ware christenen de angst voor de ondergang

trotseren in afwachting van hun redding.112 Het eiland symboliseerde als zodanig

zowel de wildernis als het paradijs. Het was in Bourignons optiek de ideale rustplaats

om zich aan God over te geven en de ware volmaaktheid te bereiken zonder nog langer

van de buitenwereld afhankelijk te zijn.113 De grond was, zo meende zij, zeer vruchtbaar
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en geschikt om graan en groente te verbouwen. Daarnaast kon men hier ook gemakke-

lijk een paar dieren houden.

Nog tot 1675 zou Bourignon blijven vasthouden aan de belofte van Noordstrand.114

Toch realiseerde zij zich al in 1674 dat er weinig schot in haar zaak zat. Dit maakte dat

zij zich terughoudender begon op te stellen jegens nieuwe volgelingen die vanuit

Holland naar haar wilden overkomen.115 In september 1674 lichtte zij Johan Hase in en

legde zij hem uit waarom zij zo afhoudend was:

Onse Saken gaan seer ongestaadig; somtijts is alles gewonnen, somtijts weder alles

verlooren. Wy staan om [...] in ’t Bezit der Erfenisse van den Overledene De Cort te

treden, maar daar is noch niets ten effect gebraght. Soo dat het beter is, eerst de

Uytkomst af te wachten, voor-al-eer men soo veel menschen by malkander verga-

dert, vreesende of de Veranderingen of Tegenspoeden hun in het schoon Begin

mochten doen den Moed verliesen.116

Ondertussen deed Bourignon er alles aan om alsnog langs andere wegen land op

Noordstrand te verwerven.117 Maar van haar voorgenomen aankopen kwam uiteinde-

lijk niets terecht. Na 1675 komt het onderwerp in haar correspondentie niet meer ter

sprake. Naar alle waarschijnlijkheid waren de onderhandelingen met de Franse en de

Hollandse participanten vastgelopen toen Van Neercassel zich als concurrent opwierp.

Hij deed de Franse aandeelhouders in 1675 een aanbod om hun gronden te kopen tegen

lijfrentes. De Franse participanten gingen echter niet op zijn aanbod in. Toen Noord-

strand in 1677 tijdens de Zweeds-Deense oorlog door de Denen bezet werd, werden de

Franse bezittingen geconfisqueerd, omdat Frankrijk bondgenoot was van Zweden. Dat

bracht de Franse participanten er in 1678 toe om hun goederen te verkopen aan hertog

Christiaan Albrecht, die vanwege de Deense bezetting zijn hertogdom verlaten had en

naar Hamburg was uitgeweken.118

Ondertussen bleef Bourignon, ook toen zij zelf op grote afstand van het eiland

kwam te wonen, volgelingen en meubels naar Noordstrand sturen.119 Tot 1678 zou een

geregeld van samenstelling wisselende groep aanhangers op het eiland bivakkeren. Zij

hadden hier de beschikking over de boerenhoeve met bijbehorende tuin en weide en

over een kleine veestapel. In het najaar van 1675 belastte Bourignon Floris met het

bewind over het huis.120 Hij bleek geestelijk goed bestand te zijn tegen de eenzaamheid

en de ontberingen. Zodra zijn eerste winter op het eiland voorbij was, kocht hij hout om

de boerenhoeve te vergroten.121 Met de ‘broeders’ die naar het eiland overkwamen,

bewerkte hij het land en zag hij toe op de verkoop van de oogst. De koe, kippen, lamme-

ren en varkens leverden voldoende melk, boter, eieren en vlees op voor de op Noord-

strand gestationeerde groep.122 Een eventueel surplus moest worden geconserveerd en

naar Bourignon worden overgebracht. Zij zag erop toe dat het voedsel ook onder elders

gestationeerde volgelingen werd gedistribueerd.123

Zelfs na haar vestiging in Lütetsburg in 1677 bleef Noordstrand voor Bourignon

zijn symboolwaarde houden. Baron Knyphausen bleek niet ongevoelig te zijn voor de

profetie dat het eiland eens als een aards paradijs geregeerd zou worden en dat God

deze plaats voor de ware christenen gereserveerd had. Ook naar Bourignons praktische

suggestie dat men, nu het einde der tijden naderde, het beste al zijn goederen op één

plaats kon hebben, had hij wel oren. In januari 1678 gaf hij Bourignon te kennen dat
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hij een van de drie hoofdparticipanten van Noordstrand wilde worden.124

Het aanbod van de baron stelde Bourignon in de gelegenheid nog eenmaal een

poging te doen om haar aanspraak op de erfenis van De Cort te laten gelden. Zij deed

dat door op 4 februari 1678 alle nagelaten goederen, gronden, huizen, meubels, vee,

molens, kerken en de tiendrechten op het eiland, met de bijbehorende rechten en privi-

leges en bevoegdheden, voor 60.000 gulden (‘argent de Brabant’), benevens schulden, te

verkopen aan Knyphausen.125 Bourignon hield hem voor dat het hof in Gottorp haar in

een definitief vonnis tot enig erfgenaam van de nalatenschap van De Cort verklaard

had.126 Dat laatste was niet meer dan een wensdroom. Het bevestigt nog eens dat

Bourignon, indien nodig, haar eigen waarheid creëerde en zelfs anderen daarin kon

laten geloven.

De verkoop was pas rechtsgeldig wanneer deze bevestigd was door hertog Christiaan

Albrecht, de naar Hamburg uitgeweken landsheer van Noordstrand.127 Op 12 maart 1678

verzocht Bourignon de hertog om in te stemmen met de verkoop van alle ‘biens & droits

seants en l’Isle de Noordstrant’ van wijlen ‘Monsr Christian de Cort, Directeur General

de la dicte Isle’ en deze te confirmeren.128 Zelfs de regentes van Oost-Friesland, prinses

Christine Charlotte, die zeer goed bevriend was met de Knyphausens, deed in dit ver-

band een beroep op haar neef Christiaan Albrecht. Ten slotte trad ook Knyphausen nog

voor Bourignon in het strijdperk.129 Tevergeefs. Op 26 juni 1678 ontving de baron een

afwijzende beschikking van de hertogelijke kanselarij, met de volgende motivering:

nachdeme diese Sache schon lengst durch Uhrtell und Recht ihre abschliessliche

Maasse dahin erreichet, dass vorbesagte A.B. den 2. May Anno 1671 ab omni haere-

ditate des de Corten judicialiter praecludiret und ihr ein perpeteuum silentium

auferlegt worden, es dabey allerdings sein verbleiben habe.130

Het verkoopcontract was kortom van nul en generlei waarde.

Een alternatief voor Noordstrand
Bourignon, die klaarblijkelijk toch nog een alternatief voor Noordstrand zocht, kocht

vervolgens op 20 augustus 1678 van Knyphausen voor achtduizend rijksdaalders

‘hollands gelt’ diens Oistermarscher buitendijkse landen. Deze zouden in het voorjaar

van 1679 bedijkt worden. Bourignon zou niet alleen de revenuen uit de nieuwe polder

ontvangen, maar namens de baron ook de criminele en civiele jurisdictie over de bedijk-

te gebieden en de toekomstige inwoners mogen voeren.131Om een of andere reden vond

dit plan echter geen doorgang. Bourignon zelf bleef in ieder geval met haar gevolg in

Lütetsburg wonen. Met vernieuwde energie besloot zij zich weer te richten op de

opbouw van een eigen nederzetting bij het slot van baron Knyphausen.132

In godsdienstig opzicht vertoonde de situatie in de heerlijkheid Lütetsburg overi-

gens een duidelijke gelijkenis met die op Noordstrand. Ook hier was sprake van een

multiconfessionele omgeving, waarin voorzien was in een coëxistentie van gerefor-

meerde, rooms-katholieke en lutherse erediensten. In zekere zin belichaamde deze

bijzondere religieuze constellatie Bourignons ‘oecumenisch’ ideaal. Daarbij kwam dat

zij en haar volgelingen dankzij de door Knyphausen ter beschikking gestelde behui-

zing, landerijen en privileges verder van niemand afhankelijk waren en zelfs niet

langer voor hun veiligheid hoefden te vrezen. Een eventuele terugkeer naar Sleeswijk
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was daarom niet meer aan de orde. In januari 1678 bepaalde Bourignon dat het huis

daar maar verkocht moest worden.133

Kortom, Lütetsburg moet ook Bourignon een zeer goed alternatief voor Noord-

strand hebben geleken. Vestiging op het landgoed van baron Knyphausen bood immers

mogelijkheden te over om op deze nieuwe locatie de autonome en zelfvoorzienende

gemeente van ware christenen te realiseren waarin ‘een yder sijn Noodzaaklijk Deel,

niet meer noch minder’, zou ontvangen.134 Geen wonder dus dat Bourignon in haar

nieuwe verblijfplaats voor zichzelf een belangrijke taak zag weggelegd: ‘Enfin il semble

que Dieu veut faire grandes choses en ce lieu, & qu’il m’y ait fait aller pour effectuer ses

desseins’.135
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Kaart van Oost-Friesland. In juni 1677 reisde Antoinette Bourignon samen met Pierre Poiret van Hamburg per
wagen via Wittmund en Aurich naar het afgelegen slot Lütetsburg. Hier werd zij gastvrij onthaald door baron
Knyphausen. Hij stelde haar in de gelegenheid om haar volgelingen van elders naar zijn landgoed over te laten
komen. In 1680 bleek Bourignons positie echter onhoudbaar te zijn geworden. Op 19 september van dat jaar
vluchtte zij, samen met Poiret, naar Emden. Vanuit deze stad konden zij oversteken naar Groningen en door-
reizen naar Friesland ( foto: UBU, uit Joan Blaeu, Grooten atlas, oft wereltbeschrijving II, 1664).



Religieuze onderneming annex leefgemeenschap

Toch zou ook in Lütetsburg de beoogde leefgemeenschap van ware christenen niet van

de grond komen. Dat roept de vraag op wat Bourignon nu precies voor ogen stond met

haar sociëteit van ware christenen. Het model van de handelscompagnie, dat de grond-

slag vormde voor de sociëteit, had onmiskenbaar voordelen. Het stelde Bourignons

gezelschap in staat mobiel te blijven en indien nodig in te spelen op veranderende

omstandigheden. Maar het had ook nadelen. Vergeleken met andere religieuze groepe-

ringen als de labadisten en ook de quakers, die daadwerkelijk gestructureerde en soli-

daire gemeenschappen vormden, was Bourignons sociëteit van ware christenen slechts

een juridische constructie.

Niettemin waren dankzij Bourignons zakelijke instinct en de financiële steun van

een drietal bemiddelde volgelingen, al in 1672 de voor het collectieve streven naar heil

en volmaaktheid noodzakelijke voorwaarden veiliggesteld. Dat er toen in de praktijk

nog weinig terechtkwam van de vorming van de gemeenschap, kan ten dele aan exter-

ne factoren worden geweten. De aanhoudende problemen rond Noordstrand en de

vervolgingen in Sleeswijk-Holstein en vervolgens ook in Hamburg stonden de institu-

tionalisering van de sociëteit van ware christenen in de weg. Maar ook interne spannin-

gen en conflicten, die al na de overkomst van de Friese vrienden naar Husum aan de

oppervlakte kwamen, speelden een rol.136 Deze ondermijnden de dubbele taak waar-

voor Bourignon zich als geestelijk leidsvrouwe gesteld zag. Als intermediair van God

beschouwde zij het immers als haar opdracht om Zijn Woord via haar geschriften

publiek te maken en te verspreiden. Op die manier zou God in de zielen van de mensen

kunnen werken en hen ertoe kunnen bewegen zich van de wereld af te zonderen en zich

aan haar zorgen toe te vertrouwen. De voor het onderhoud met God noodzakelijke

afzondering en rust bleken echter op gespannen voet te staan met het opzetten van en

leiding geven aan de te vormen gemeente.

Voor- en nadelen van de gemeentevorming
Duidelijk is dat Bourignon zich tot het uiterste wilde inspannen om haar religieuze

onderneming in geestelijk en zakelijk opzicht tot een succes te maken, maar dat dit doel

meer dan eens doorkruist werd door de problemen die de organisatie, instandhouding

en verzorging van een groep van niet altijd even gehoorzame en gewillige volgelingen

met zich meebrachten.137 De meesten hadden grote moeite met het door Bourignon

opgelegde morele regiem, waarin het verzaken van de eigen wil en de volledige onder-

werping aan Gods wil centraal stonden.138 Voor Bourignon zelf hadden het schrijven en

het publiceren de hoogste prioriteit, omdat dit in wezen de enige middelen waren om

haar zending te kunnen waarmaken. Naar eigen zeggen moest zij daarvoor in alle rust

met ‘Gods geest gemeenschap’ kunnen onderhouden, zonder te worden afgeleid door

personen die geestelijke begeleiding en lichamelijke zorg behoefden.139 Geregeld ver-

zuchtte Bourignon dat zij ‘niemand’ zocht, maar de eenzaamheid verkoos en zich het

liefste terugtrok in de ‘woestijn’.140 Tegelijkertijd moet zij beseft hebben dat zij om te

kunnen publiceren de assistentie en de financiële steun van haar volgelingen nodig

had.141 Hoe zouden anders haar geschriften gekopieerd, vertaald, persklaar gemaakt,

gezet, gedrukt en uitgegeven moeten worden? Een zekere mate van gemeenschapsvor-

ming was voor de tenuitvoerlegging van haar zending dus wel noodzakelijk.
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In de praktijk leidde de invulling van Bourignons tweeledige taak tot twee vormen

van gemeenschap binnen het grotere spirituele netwerk. Zo ontstond er vanaf 1672 een

leef- en werkgemeenschap in Husum, die zich concentreerde op de organisatie van de

druk en uitgave van haar geschriften en op die manier de verkondiging van Bourignons

boodschap veiligstelde. Daarnaast vestigde zich in opdracht van Bourignon een kleine

groep volgelingen op Noordstrand. Zij legden zich toe op de bewerking van het land en

de zorg voor een kleine veestapel en werden geacht op het eiland de voorbereidingen te

treffen voor de hier door Bourignon, in afwachting van het Laatste Oordeel, te verza-

melen groep van ware christenen.142 Deze leef- en werkgemeenschap was vooralsnog

zelfvoorzienend, in tegenstelling tot die in Husum, waar vrijwel uitsluitend hoofdar-

beid verricht werd. In principe zond Bourignon alleen mannen naar Noordstrand.

Zolang daar nog geen huisjes gebouwd waren voor echtparen, verplichtte zij de vrou-

wen en kinderen in Husum te blijven wonen. De hier gevestigde gemeenschap telde in

1673 ten minste vijftien personen.143 Op Noordstrand bivakkeerden nooit meer dan een

stuk of vijf volgelingen tegelijk. Deze groep wisselde bovendien geregeld van samen-

stelling, maar moest Bourignons gezelschap ontberen. Zij zou op Noordstrand zelfs

nooit voet aan de grond zetten.

De inbeslagname van de drukkerij te Husum in 1674 en de verbanning van Johan

Hase uit Sleeswijk-Holstein leidden tot een verdere fysieke verstrooiing van de gemeen-

schap. Zo vormden zich nieuwe cellen in de Republiek der Verenigde Nederlanden,

eerst op Nijenrode bij Utrecht, later ook in Amsterdam en in het hertogdom Sleeswijk-

Holstein, waar het gezelschap zowel in Frederikstad als in Sleeswijk over woonruimte

beschikte.144 Bourignon zelf betrok in 1675 samen met De Lindt, Franken, Tiellens en

Van de Velde het door haar gekochte huis met tuin in Lollfuss bij Sleeswijk. Omdat zij

daar over voldoende ruimte beschikte en zich veilig waande, kon zij voor het eerst weer

volgelingen van buiten in huis opnemen. Eind augustus 1675 kwam Henning vanuit

Flensburg over. Een maand later vervoegden Swammerdam en Volckers zich bij de

groepsleden in Sleeswijk.145 Toen in het daaropvolgende jaar het aan de hertog van

Sleeswijk-Holstein-Gottorp toebehorende gebied door de troepen van de Deense

koning bezet werd, viel echter ook de groep in Sleeswijk weer uiteen.

Dat de fysieke verstrooiing niet het einde van Bourignons gemeenschap van ware

christenen betekende, was ongetwijfeld te danken aan haar spiritualisering van het

gemeenschapsideaal. Die maakte de opsplitsing van de gemeente acceptabeler en over-

steeg deze tegelijkertijd. Illustratief is de brief die Bourignon in april 1676 aan haar

Amsterdamse contactpersoon Schrader schreef, enkele weken nadat zij zelf vanwege de

oorlog naar Hamburg was gevlucht:

De Broeder Tielens is tot Sleeswijk, met twee andere broeders; de Heer Swammer-

dam en Van de Velde zijn tot Koppenhage: Floris is in Noordstrand, met twee

andere broeders; soo dat wy alle na den lichame verdeelt zijn, maer vereenigt in

den Geest Jesu Christi [...] Wy zijn alle vroolijk van malkander gescheiden, en

sullen weder met blyschap t’samen komen, wanneer het Godt sal believen ons t’sa-

men brengen.146

Ook toen Bourignon de haar toen nog onbekende Poiret in mei 1676 informeerde over

de verstrooiing van haar gezelschap, sprak zij de hoop uit dat God haar op een dag ‘une
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place fixe’ zou geven, waar zijn ‘enfans’ zich zouden verzamelen en waar zij allen tot

rust zouden kunnen komen.147

In haar brieven liet Bourignon nauwelijks iets los over de omvang van haar gezel-

schap. Het lijkt erop dat zij, voor zover zij aantallen noemde, haar cijfers welbewust aan

de lage kant hield. Mogelijk wilde zij op die manier de exclusiviteit van haar gezelschap

onderstrepen. Getalsmatig kromp de groep echter steeds verder ineen. Die ontwikke-

ling zette al in 1674 in. Debet daaraan was het vertrek van een aantal Friese vrienden.148

Tijdens Bourignons verblijf in Hamburg vielen er opnieuw volgelingen af, maar dat

verlies werd nog enigszins gecompenseerd door nieuwe aanwas. Haar opstelling jegens

Poiret, die in deze periode contact met haar zocht, doet echter vermoeden dat zij zelf

impliciet de criteria verlegd had. Als we afgaan op de door Bourignon verstrekte infor-

matie, dan was het aantal groepsleden in 1676 nog maar op de vingers van twee handen

te tellen. Poiret kreeg in mei van dat jaar, in zijn eerste brief van Bourignon, te horen dat

er slechts zeven leden waren. Deze hadden de wereld verlaten om discipelen van Jezus

Christus te worden, maar hun doel nog niet gerealiseerd, aldus Bourignon.149 Van die

zeven waren er, zo schreef zij Poiret in haar volgende brief, vier contractueel aan de 

sociëteit gebonden.150 In februari 1677 berichtte Bourignon vanuit Hamburg aan

Chateauvieux, een ander potentieel nieuw groepslid: ‘Onse Gemeente bestaat alleenlijk

in negen Persoonen, ongerekent een Vrouw met twee Kinderen’.151 Het ging ook toen

nog altijd om een gemeente die verstrooid was:

En wy hebben drie Huyshoudingen, te weten, een tot Sleeswijk, een in Noordstrand,

en het derde in Hamburg: Alwaar niet meer dan drie Menschen in ieder Huysgezin

zijn; en men geen kleynder getal hebben kan. En indien ** [Hase] die tot **
[Utrecht] woont, niet uyt Holsteyn gebannen was, ik sou hem daar doen komen,

alwaar hy dienstig sou zijn, om mijn Schriften in de Hoogduytsche spraak over te

setten.152

Toen duidelijk werd dat Bourignon haar aanspraken op Noordstrand moest laten

varen, kon het landgoed te Lütetsburg tot het nieuwe centrum van de gemeente worden

verheven. Hier genoot Bourignons gezelschap de bescherming van baron Dodo II zu

Inn- und Knyphausen en beschikte het bovendien over voldoende woonruimte om alle

volgelingen en eventuele nieuwkomers te kunnen herbergen. Dit opende de mogelijk-

heid om alle groepsleden in Lütetsburg te verzamelen en daar een zelfvoorzienende

gemeenschap te vestigen. Dat betekende wel dat Bourignon mensen nodig had om de

landerijen ‘te menageeren’.

Vanaf september 1677 kwamen de leden van de vaste kern die tot dan toe elders

gestationeerd waren, stuk voor stuk naar Lütetsburg over om zich bij Bourignon en

Poiret te vervoegen. Tiellens en La Coste meldden zich als eersten. Een half jaar later

volgden de twee ‘broeders’ uit Sleeswijk, De Lindt en Van de Velde.153 In juli 1678 keer-

de ook Hase naar zijn geestelijke moeder terug. Toen in september van dat jaar de nog

op Noordstrand bivakkerende Floris ernstig ziek bleek te zijn, drukte Bourignon hem

op het hart om het eiland te verlaten en eveneens naar Lütetsburg te komen.154 Hij zou

echter spoedig daarna komen te overlijden. Daarmee verloor Bourignon de man aan wie

zij de leiding over de landerijen in Lütetsburg had willen opdragen.155 In de tussentijd

waren Poiret en De Lindt naar Amsterdam vertrokken om te assisteren bij het drukken
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van Bourignons geschriften. Dat zou niet nodig zijn geweest wanneer Bourignon

alsnog een eigen drukkerij in Lütetsburg had ingericht. Eind november 1679 riep zij

Poiret en De Lindt terug, omdat zij dringend hun hulp nodig had nu ook Van de Velde

leek te gaan sterven.156 Het bleek dus ook na de vestiging in Lütetsburg niet gemakke-

lijk te zijn om de organisatie van een eigen leefgemeenschap te combineren met alle

werkzaamheden die het drukken van Bourignons geschriften met zich meebracht.

Daarbij kwam dat de interne spanningen in Lütetsburg zo hoog opliepen, dat

Knyphausen in 1680 Bourignons veiligheid niet langer kon garanderen.157 Vandaar dat

zij in juli van dat jaar haar in Amsterdam woonachtige vrienden ten zeerste afraadde

om nog naar Oost-Friesland over te komen.158 Twee maanden later, in september 1680,

zou Bourignon zelf op de vlucht slaan, waardoor de rond haar persoon verzamelde

gemeente opnieuw uiteenviel.159

Taakverdeling en gemeenschapsleven
De tweeledige opdracht waarvoor Bourignon zich gesteld zag, impliceerde ook dat zij

het als haar taak zag om de groepsleden dwingend voor te schrijven én te leren hoe zij

zich als ‘ware christenen’ dienden te gedragen.160 Zij beweerde tegenover potentiële

groepsleden dat de leden van haar gemeenschap datgene deden waartoe zij bekwaam

waren en dat zij elkander waar mogelijk bijstonden.161 In de praktijk was zij echter

degene die bepaalde wie wat voor soort werk moest verrichten én hoe dit moest

worden gedaan. Voor de mannen varieerden de werkzaamheden van landarbeid tot

tewerkstelling in de huisdrukkerij of het scriptorium.162 Vrouwen werden meestal

belast met huishoudelijke taken. Geregeld dienden de groepsleden van werk te wisse-

len, al deed Bourignon voor het kopiëren, vertalen en drukken van haar geschriften

telkens een beroep op dezelfde personen. Tot de op Noordstrand te verrichten werk-

zaamheden behoorden het bewerken van de grond, het inzaaien en oogsten van gerst

en tarwe, het uitdiepen van de sloten en de zorg voor een kleine veestapel. Indien

nodig werden bij de oogst ook de kinderen ingezet.163 Het vlees diende ter plaatse

gepekeld of gerookt te worden en vervolgens in tonnen naar Bourignon te worden

gestuurd.164 Degenen die het huis in Lollfuss bij Sleeswijk bewoonden, konden in de

bijbehorende hof hun eigen groenten en fruit oogsten. De overtollige kruiden en 

ook de rozen uit deze tuin moesten worden gedroogd, zodat er niets verloren zou

gaan. Wanneer alle groepsleden ooit weer op één plaats zouden samenkomen, dan
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Aquarel van slot Lütetsburg in de zeventiende eeuw.
Antoinette Bourignon en haar gevolg kregen in 1677
een deel van dit slot en nabijgelegen oude pastorie
toegewezen. Nog datzelfde jaar werd een begin
gemaakt met de nieuwbouw. Zo verrees onder ande-
re het gasthuis voor de in- en uitheemse armen
waarover Bourignon de leiding zou krijgen (uit: Udo
von Alvensleben, Die Lütetsburger Chronik,
1955).



zouden zij op de aldus aangelegde voedselvoorraad kunnen terugvallen, zo meende

Bourignon.165

Gelet op de te verrichten arbeid had Bourignon bij voorkeur behoefte aan manne-

lijke volgelingen; alleen om zelf gevrijwaard te blijven van huishoudelijke taken en van

de verzorging van haar mannelijke gevolg was zij bereid vrouwen in haar huishouding

op te nemen.166 Toen zij in 1675 dringend verlegen zat om hulp, besloot zij Grietje

Volckers naar Sleeswijk over te laten komen. In de brief die zij Volckers schreef, liet

Bourignon er geen misverstand over bestaan waarom haar overkomst zo gewenst was:

Ik heb voor mijn eigen Persoon geen Dienst noodig; dewijl God my de Genade

doet, om my selfs te konnen dienen. Maar onse Broeders hebben een Persoon

nodig, om gevoed te worden met nootzakelijkheden: het gene my meenigmaal

verhindert de geestelijke werken, die de Eere Gods en Zaligheit der Zielen be-

oogen. Hierom heb ik meenigmaal gewenst een Dochter te hebben, die my verlos-

sen zou van de kleine sorgen der huishoudingen.167

Twee jaar later, toen Volckers alweer weg was, gaf Bourignon opnieuw te kennen dat

zij iemand nodig had om de ‘Broeders’ te dienen en het eten te bereiden. Zij had zich

daar zelf menigmaal mee moeten bezighouden ‘in plaats van te schrijven, of iets beters

te verrichten’.168

Bourignon schreef de vrouwelijke groepsleden die zij als huispersoneel inzette,

haarfijn voor hoe zij hun taken moesten uitvoeren.169 Na de overkomst van Volckers

formuleerde zij hiervoor zelfs een regel: ‘regle de la Martha des veritables Chrétiens

pour apprendre à bien menager toute chose selon la volonté de Dieu’.170 Bourignon liet

er, zeker tegenover de vrouwelijke groepsleden, geen twijfel over bestaan dat zij de

enige was die precies wist hoe de dingen gedaan moeten worden, of het nu om schoon-

maken, koken of ambachtelijke bezigheden ging. Sophia van Someren bijvoorbeeld

kreeg, nadat zij met haar man in Husum was aangekomen, de opdracht om vlas te

spinnen. Tot in de details instrueerde Bourignon haar hoe het vlas gehekeld, gespon-

nen en tot naaigaren getwijnd moest worden.171 Bourignon moet haar kennis hiervan

in Rijsel hebben opgedaan, toen zij leiding gaf aan Notre-Dame des Sept Douleurs. Daar

had zij in wol gehandeld die zij door de meisjes in het gasthuis liet spinnen.172

In ruil voor de door haar volgelingen verrichte werkzaamheden nam Bourignon de

kosten voor hun levensonderhoud en dat van hun eventuele gezinnen voor haar reke-

ning.173 Zij kon daarvoor een beroep doen op het door haar en de andere leden van de

sociëteit van ware christenen bijeengebrachte kapitaal. Wie niet in een van de groeps-

kernen was gestationeerd, ontving een vergoeding voor kamerhuur en ‘nootsaak-

lykheeden’. De hoogte hiervan varieerde en was mede afhankelijk van de te maken

kosten, maar werd door Bourignon vastgesteld. Groepsleden die nog te begerig waren

en niet goed met geld konden omgaan, ontvingen over het algemeen alleen loon in

natura.174

Of Bourignon een zekere uniformiteit wat betreft kleding nastreefde, is niet duide-

lijk. Anders dan in het te Wieuwerd gevestigde huisgezin van Jean de Labadie werden

geen kledingvoorschriften vastgelegd.175 Waarschijnlijk waren deze voor het veel klei-

nere en in sociaal opzicht minder gedifferentieerde gezelschap rond Bourignon niet

nodig. De consensus over de wijze van kleden was hierdoor wellicht ook groter dan bij
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de labadisten. In Bourignons correspondentie komt het onderwerp slechts zo nu en

dan ter sprake. Zo kreeg Floris in oktober 1675 opdracht om in Sleeswijk een ‘Grijse

Rok’ voor ‘Broeder’ Dirk Bout te laten maken, die zich kort tevoren bij de gemeenschap

op Noordstrand had aangesloten.176 Misschien betrof het hier speciale dracht voor de

nieuwkomers, die sedert de invoering van de proeftijd een aparte status hadden.

Over de indeling van de huizen op Noordstrand en in Amsterdam, Husum, Slees-

wijk (Lollfuss) en Frederikstad is weinig bekend. Vaststaat dat Bourignon in Husum

over een ‘Schrijf-kamer’ beschikte.177 In de tuin achter de woning te Lollfuss stond een

klein huisje dat Bourignon wilde bestemmen voor een echtpaar met kinderen indien

zich dat bij haar gezelschap vervoegde.178 In Lütetsburg, waar de groep verschillende

huizen en een deel van het slot in gebruik had, deelde Bourignon één huis met haar

getrouwen van het eerste uur, Van de Velde en Tiellens. Ieder van hen had hier de

beschikking over een eigen kamer, die via tussendeuren verbonden was met de vertrek-

ken van de anderen.179 De op Noordstrand gestationeerde groepsleden woonden

samen in de boerenhoeve die Bourignon toebehoorde. Zolang er op het aangrenzende

terrein geen aparte huisjes voor echtparen waren gebouwd, weigerde Bourignon de

echtgenotes in haar gezelschap naar het eiland te laten gaan. Een uitzondering maak-

te zij in 1674 voor de vrouw van Gerrit Willems, die echter al snel met de mannelijke

leden van de groep op Noordstrand in conflict kwam en door Floris werd wegge-

stuurd.180

Of er binnen de leef- en werkgemeenschappen van de sociëteit van ware christenen

sprake was van een georganiseerd gebedsleven, is niet duidelijk. Voorschriften voor

een dagorde of voor gebedsuren en meditaties zijn, voor zover is na te gaan, niet over-

geleverd. Wel zijn er afschriften van twee door Bourignon gemaakte tafelgebeden

bewaard gebleven.181 Het ene gebed diende voor de maaltijd te worden uitgesproken

om God te vragen de aardse spijzen te zegenen, opdat zij ‘kracht en sterkte mogen

geven aen ons lichaem, om bequaem te zijn tot u te konnen eeren en dienen in dese

weerelt en in alle Eewigheit’. Het andere gebed is een dankgebed voor na de maaltijd.

Ook zijn er aanwijzingen dat er binnenshuis zo nu en dan door Bourignon of door een

van de aanwezigen gepreekt werd en dat er op bepaalde momenten gezamenlijk

geestelijke liederen werden gezongen.182 De uitgave van Bourignons geschriften maak-

te echter dat individuele groepsleden, waar en wanneer ook maar, haar boeken ter

hand konden nemen om bij wijze van geestelijke oefening te mediteren over een zelf-

gekozen tekst.183 Van een aantal van hen is bekend dat zij daarnaast ook de Schrift

bleven bestuderen en zich in door Bourignon aanbevolen lectuur verdiepten.184 Zo

prees zij ‘les [vies des] S. Pères’ aan als een geschrift dat ‘doit édifier tout le monde’.

Bourignon doelde hier op het Leven der Vaderen Eremiten.185

Mede door de opsplitsing in kleinere kernen bleef de sociëteit van ware christenen

als gemeenschap min of meer onzichtbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het circa

vierhonderd leden tellende huisgezin van Jean de Labadie, dat vanaf 1675 op de Walta-

state in Wieuwerd was gevestigd en geregeld bezoekers uit binnen- en buitenland

trok. Naar buiten toe profileerden Bourignons volgelingen zich verder ook niet als

groep. Zij verkozen zoveel mogelijk een leven in afzondering en stilte. Uit het in 1673

door de magistraat van Husum ingestelde onderzoek naar de handel en wandel van

Bourignon en haar gevolg bleek dat zij nauwelijks buiten de deur kwamen, zich

‘alstets und vornehmlich am Sontage, in verschlossenen Thüren’ ophielden, geen
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kerken bezochten en niemand ‘arges noch guthes’ deden.186 Dit ingetogen gedrag

vloeide ongetwijfeld mede voort uit angst. In de vijandige lutherse omgeving was

vervolging een zeer reële dreiging, hetgeen niet alleen Bourignon maar ook haar

volgelingen toen al aan den lijve ondervonden hadden.187

Integraal management
Formeel was er krachtens de in 1671 en 1672 gesloten verdragen en de ten behoeve van

de sociëteit opgestelde regel sprake van een meerhoofdige leiding. In de praktijk bete-

kende dit dat Bourignons vennoten de rol van opzichter of ‘oudste’ vervulden. Zij reis-

den geregeld naar Noordstrand om de voortgang van de daar te verrichten werkzaam-

heden te controleren en zij wikkelden namens de sociëteit allerlei zakelijke transacties

af.188 Op Noordstrand zelf fungeerde Floris vanaf 1675 als opzichter. In 1677 werd hij

samen met Tiellens, Van de Velde en De Lindt benoemd tot ‘Regens absolutus’ van de

door baron Knyphausen gestichte fundatie ‘pour estre employés a la gloire de dieu, et

l’assistance des chretiens’.189

Over Bourignons positie was in de ‘Règles de la Compagnie des Chrétiens’ niets

vastgelegd. In de praktijk moet het echter voor alle betrokkenen duidelijk geweest zijn

dat zij binnen de sociëteit aan de touwtjes trok en alles bedisselde krachtens het door

haar aan God ontleende gezag. Het was Bourignon die de ‘oudsten’ instrueerde en die

bepaalde wie waar tewerkgesteld werd en wanneer welke manuscripten gekopieerd

moesten worden. Zij schreef voor wat er aan brandstoffen, levensmiddelen, gereed-

schappen, stoffen en andere goederen gekocht moest worden. Zij besliste wat er met

de kruiden uit de hof van het huis in Sleeswijk of met de oogsten op Noordstrand

gedaan moest worden. Zij wist hoe voorkomen kon worden dat de kalfjes bij de boer-

derij op het eiland verdronken, wanneer de daar rondlopende schapen gedekt moesten

worden en hoe het veulen moest worden gevoerd.190 Bourignon ging kortom over

alles.

Als geen ander realiseerde Bourignon zich dat de sociëteit alleen zou kunnen over-

leven als er efficiënt en economisch gewerkt werd. Daarom ook wilde zij persoonlijk

zicht houden op de financiën van de sociëteit.191 Zo liet zij de elders gestationeerde

volgelingen een rekening van hun uitgaven bijhouden, die zij zelf controleerde.192

Geregeld informeerde zij naar de koersen van de wissel en het bankgeld.193 Voor alles

probeerde zij de kosten te bewaken en praktisch te blijven. Daarom wees zij in 1674 het

voorstel van een van haar volgelingen af om graan van Noordstrand naar Husum te

laten overbrengen en het daar te laten vermalen om er brood van te bakken. Zij raad-

de hem aan om het brood gewoon bij de bakker in Husum te kopen. Dat was minder

omslachtig en goedkoper.194 Gebruiksgoederen mochten alleen worden gekocht als zij

niet te duur waren. In sommige gevallen wilde Bourignon eerst een prijsopgave

hebben voordat zij toestemming gaf voor de aankoop.195 Nooit verloochende haar

handelsgeest zich. Emmers waren, zo had zij gehoord, voor een schappelijke prijs te

koop op de markt in Amsterdam bij de Jan Rodenpoortstoren. Daarom gaf zij Hase in

1675 opdracht om er een aantal te kopen voor Floris. Die had voor de boerderij op

Noordstrand emmers nodig met een ijzeren hoepel. Aedes moest voor het transport

zorgen. Hij zou kunnen overwegen, zo hield Bourignon hem voor, om een grote partij

aan boord te nemen.196 De emmers zouden vervolgens in Sleeswijk-Holstein met winst

verkocht kunnen worden!
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Zuinig als zij was, gaf Bourignon er soms ook om economische redenen de voor-

keur aan een deel van het loon in natura uit te keren. Zo stuurde zij de in 1674 naar

Amsterdam uitgeweken Johan Hase een voorraad proviand, die zij van de hofstede op

Noordstrand betrok.197 Het ingezouten vlees zou hij zeker een jaar goed kunnen

houden. Hierdoor had hij, zo meende zij, minder geld nodig en was hij bovendien

minder afhankelijk van andere mensen. Toen echter bleek dat over de toegestuurde

ton met vlees en rapen twee gulden accijns moest worden betaald, besloot Bourignon

hem geen voedsel meer toe te sturen maar een rijksdaalder (‘patacon’) per week te beta-

len.198 De Lindt en Poiret ontvingen, nadat zij zich in 1678 in Amsterdam gevestigd

hadden om te assisteren bij de druk en uitgave van Bourignons geschriften, eveneens

een mand met van Noordstrand afkomstig voedsel. Daarmee konden ook zij geld

besparen op de kosten van hun levensonderhoud, die Bourignon in Amsterdam nogal

hoog vond.199

Om verlost te zijn van de verplichting om loon uit te keren voor verrichte diensten,

probeerde Bourignon sommige groepsleden een betaalde betrekking te bezorgen.

Uiteraard moest dan wel aan alle door haar gestelde voorwaarden worden voldaan. Zo

wist zij Ortt zover te krijgen dat hij in 1675 Hase in dienst nam.200 Hase mocht echter

niet meer verdienen dan noodzakelijk was. Voor alles diende het armoede-ideaal te

worden nageleefd. Daarom mocht hij in geen geval de prebende aannemen die Ortt

hem had aangeboden. Dat zou alleen maar een vroom voorwendsel zijn om geld te

verdienen.201Toen Knyphausen in 1677 te kennen gaf dat hij een eigen bank van lening

wilde oprichten om de joden met hun woekerwinsten de wind uit de zeilen te nemen,

beval Bourignon Jan en Sophia van Someren als ‘zetbazen’ bij hem aan. Zij exploiteer-

den op dat moment de bank van lening van Franeker.202 Van de baron mochten zij hun

eigen geld in de bank investeren. Bourignon raadde hen dat echter af omdat zij vrees-

de dat dit, ‘door swakheid’, de begeerte in hen zou aanwakkeren. Het was volgens haar

beter als zij de baron tegen betaling van een jaarlijks traktement hun diensten aanbo-

den. Hun overkomst naar Lütetsburg had het bijkomende voordeel, zo hield

Bourignon Jan en Sophia van Someren voor, dat zij zich dan ook geregeld met haar

zouden kunnen onderhouden.203

Opvallend, maar misschien wel zeer tekenend, is dat noch Bourignon noch haar

vennoten enige spanning bespeurd lijken te hebben tussen de economische activitei-

ten van de sociëteit en het beleden armoede-ideaal. Tiellens en Van de Velde belegden

zelfs een deel van het gemeenschappelijke kapitaal in obligaties en grond en leenden

geld aan steden en particulieren uit, waarvoor zij rente in rekening brachten.204 Op die

manier vonden zij toch weer wegen om het aan de wereld onttrokken kapitaal in de

wereld te kunnen uitzetten.205 Geld was en bleef er kortom genoeg. Dat zal ook wel de

reden zijn geweest dat Bourignon de bewindvoerder van haar huis op Noordstrand

voorhield dat hij bij verlies of tegenslagen niet bij de pakken moest gaan neerzitten en

zich niet moest laten ontmoedigen wanneer hij zelf fouten maakte.206

Samenvattend kunnen we stellen dat Bourignon niet slechts de geestelijk leidster

was van een groep christenen die onder haar leiding in de voetsporen van Jezus

Christus wilde treden. Zij was tevens de zakelijk leidster van wat met recht een reli-

gieuze onderneming genoemd kan worden. Dat maakt dat zij als een soort wereldse

abdis getypeerd zou kunnen worden. Ook de stichteressen van grote kloosters moesten

een religieuze gemeenschap van de grond zien te tillen en hierbij zowel het geestelij-
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ke als het zakelijke leiderschap voor hun rekening nemen. Te denken valt bijvoorbeeld

aan Marie de l’Incarnation, een tijdgenote van Bourignon, die in 1639 vanuit Dieppe

naar Canada zeilde en daar in de wildernis een ursulinenklooster stichtte.207 Maar in

tegenstelling tot het leiderschap van Marie de l’Incarnation was dat van Bourignon op

geen enkele manier formeel verankerd of beschermd. Bovendien had Bourignon te

maken met een overwegend uit mannen bestaande gemeenschap waaraan zij leiding

moest geven. Daarnaast moest zij nog zien op te boksen tegen allerlei mannelijke

concurrenten, die haar gezagsaanspraken en denkbeelden betwistten.

Om zich op de markt van de met elkaar concurrerende profeten en mystieke spiri-

tualisten een positie te veroveren wierp Bourignon niet alleen zichzelf, maar ook haar

financiële vermogen, haar handelskennis en haar zakelijke relaties in de strijd. In dat

opzicht vertoonde haar manier van opereren overeenkomsten met dat van het hoofd

van een handelsfirma.208 Haar commerciële inzicht en kennis in combinatie met haar

sterk ontwikkelde profetisch zelfbesef maakten dat zij zich in zakelijk opzicht door

niemand de wet liet voorschrijven. Zo bepaalde zij, voordat zij in 1678 haar goederen

en aanspraken op Noordstrand aan Knyphausen verkocht, precies hoe het verkoop-

contract moest worden opgemaakt, waar het moest worden getekend en wie er even-

tueel als getuigen konden optreden.209

Door de ‘oudsten’ de her en der gestationeerde groepsleden geregeld te laten

bezoeken, door met al deze personen een intensieve correspondentie te onderhouden

en door hen geregeld te voorzien van nieuwe geschriften, slaagde Bourignon erin haar

verstrooide gezelschap bijeen te houden.210 Dat zij op afstand haar gezag kon laten

gelden, was te danken aan de wijze waarop zij haar leiderschap vorm en inhoud wist

te geven. Bourignon verkoos hiervoor een rol of titel die zij zichzelf al in de Zuidelijke

Nederlanden had toebedeeld en waaraan zij tot aan haar dood zou blijven vasthouden:

die van ‘mère des vrais chrétiens’, moeder van de ware christenen. Zo bleef binnen en

naast de communautaire sociëteit der christenen een op het geestelijk moederschap

gebaseerd religieus verwantschapsmodel van kracht. Dit tweede model was sterk aan

de persoon van Bourignon gekoppeld. Het bood haar, meer nog dan het gemeen-

schapsmodel, de mogelijkheid om de individuele groepsleden aan zich te binden en

hen, zo zal in het volgende hoofdstuk duidelijk worden, aan haar gezag te onderwer-

pen.
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hoofdstuk 15 Geestelijk moederschap

Ik ben soo vol melk der verstandelijkheid van die saken; en ik heb geen kinderen om te suigen.

Antoinette Bourignon, Graf der valsche Theologie III,

brief 6 (14-9-1665), p. 13.

Maar het is jammer, dat [mijne Kinderen] noch niet wel kennen de Liefdadige Genegent-

heyt van haar Moeder; die hun gantschelijk bemind met een suyvere en ontbaatsoekkige

Liefde. Daar de natuurlijke Moeders hare Kinderen altoos beminnen, om eenig eygen

belang, of eygen voldoening.

Antoinette Bourignon, Heylsame Raadgevingen,

brief 93 (23-8-1675), p. 352.

Geen van de tot op heden aan Antoinette Bourignon gewijde studies heeft haar

aanspraak op ‘het moederschap der ware christenen’ op waarde weten te schatten.1

Recentelijk is juist op dit aspect van Bourignons optreden de aandacht gevestigd door

de Amerikaanse historica Phyllis Mack. Zij wijdde een artikel aan wat zij Bourignons

‘gesublimeerde moederschap’ noemt.2 Hierin relateert Mack Bourignons invulling van

het moederschap deels aan haar persoonlijke identiteit en aan wat zij, ten onrechte,

haar negatieve theologie noemt, en deels aan het door het zeventiende-eeuwse

protestantisme en jansenisme gevormde beeld van de moeder.3 Het geheel resulteerde

in Bourignons geval in een complex moederschap waarin zowel destructie (het afbre-

ken van de eigen wil) als heling (in de vorm van vernieuwing) en morele begeleiding

besloten lagen, aldus Mack. Zij concludeert dat die gecompliceerde moederrol het

belangrijkste element van Bourignons geestelijk gezag vormde. Met die laatste conclu-

sie kan ik instemmen. Maar waaróm Bourignon voor het ‘geestelijk moederschap’

opteerde, maakt Mack naar mijn mening onvoldoende duidelijk. Dat is niet alleen te

wijten aan haar statische beoordeling van Bourignons persoon en religieuze gedachte-

goed, maar ook aan haar veronachtzaming van de sociaal-culturele leefwereld waarin

de Vlaamse profetes was opgegroeid. Deze reikte haar een complex van culturele tradi-

ties en modellen aan waarmee zij haar geestelijke aspiraties vorm kon geven.

Gelet op haar rooms-katholieke achtergrond en haar sekse lag het zelfs voor de

hand dat Bourignon voor de vormgeving van haar geestelijk leiderschap terugviel op

de haar bekende vormen en patronen van religieus leven en het bijbehorende idioom.

Deze voorzagen immers ook voor vrouwen in actieve religieuze levensvormen en

boden duidelijke voorbeeldrollen. Al tijdens haar verblijf in Mechelen bediende Bouri-

gnon zich van het semi-religieuze model van het geestelijk moederschap. Zij wist dit
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model op verrassende wijze naar haar hand te zetten. Hierdoor kon het, ook na haar

vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden, als blauwdruk voor haar geestelijk leiderschap

fungeren.

Om Bourignons persoonlijke invulling van het geestelijk moederschap te kunnen

evalueren, zal ik eerst de betekenis van dit semi-religieuze model bespreken en de

wijze waarop het binnen de rooms-katholieke traditie functioneerde. Vervolgens zal ik

dieper ingaan op de vraag hoe Bourignon zich dit specifieke model toe-eigende. Wat

zij met haar geestelijk moederschap beoogde en wat voor consequenties dit had voor

de omgang met haar volgelingen, kan alleen begrepen worden als we ons rekenschap

geven van de onderlinge sekseverhoudingen in haar tijd, inclusief de daarin besloten

liggende sociaal-culturele voorstellingen.

Toe-eigening van een semi-religieus model

Geestelijk leiderschap en celibaat waren in Bourignons optiek onlosmakelijk met

elkaar verbonden. In dat opzicht bleef zij de rooms-katholieke traditie trouw. De maag-

delijke staat gold volgens de rooms-katholieke leer immers als de volmaakste levens-

vorm en tevens als voorwaarde voor een godgewijd leven. Voor Bourignon stond voor-

op dat zij als maagd wilde leven en sterven. Ook na haar vertrek uit de Zuidelijke

Nederlanden bleef zij hieraan vasthouden. Zij was ‘de Bruyd Christi’, ‘de Bruid des H.

Geest’, die God voor zichzelf verkozen had.4 Hem was zij met ‘Ligchaam en Ziele [...]

toegeheyligt’. Zelf verklaarde zij dat zij haar belofte van trouw aan God nooit en te

nimmer wilde verbreken om een ‘Sterflijk Man’ te huwen, ‘alwaar ’t schoon dat die alle

de goede Hoedanigheden van alle de Mannen der geheele Wereld te samen hadde, ja

ook de Wijsheyd van Salomon, met den Steen der Philosophen, of ook alle de Deugden

der Heyligen’.5 God wilde naar haar zeggen dat zij vrij was, zodat Hij met haar kon doen

wat Hem beliefde zonder dat zij daarvoor de toestemming van de mensen nodig had.

Bourignon onderstreepte echter niet alleen haar maagdelijke status. Zij preten-

deerde tegelijkertijd ook de ‘moeder van de ware christenen’ te zijn. Dat zij over zich-

zelf als bruid van Christus sprak, was dus niet omwille van een mystieke vereniging

maar omwille van de voort te brengen kinderen. In dat opzicht vertoonde haar beeld-

spraak een opvallende gelijkenis met die van Franciscus van Assisi.6 In Bourignons

dubbele aanspraak van maagd én moeder lag tevens een duidelijke, maar geenszins

onproblematische verwijzing besloten naar de voorbeeldfunctie van de maagd Maria,

de moeder van Jezus Christus.7 Dat lijkt haar pretenties in de protestantse kringen

waarmee zij in Amsterdam in aanraking kwam, buitengewoon beladen te hebben

gemaakt.8 Figuren als Serrarius en Galenus, die grote moeite hadden met Bourignons

aanspraak, zullen zich echter niet hebben gerealiseerd dat haar ‘moederschap van de

ware christenen’ in sterke mate terugging op het rooms-katholieke, semi-religieuze

model van het geestelijk moederschap.

Geestelijke moeders en geestelijke dochters
Het geestelijk moederschap als concept dateert reeds uit de vroege middeleeuwen. Het

is afgeleid van de monastieke ideologieën. De Amerikaanse mediëviste Clarissa

Atkinson heeft de ontwikkeling ervan getraceerd en heeft laten zien hoe het in de vroe-
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ge middeleeuwen door bepaalde heilige vrouwen gerealiseerd werd.9 Dat de van

oorsprong vroegchristelijke denkbeelden over het geestelijk moederschap ook in de

zeventiende eeuw hun geldigheid nog niet verloren hadden, blijkt uit de studie van

Marit Monteiro over het leven van geestelijke maagden in de Republiek der Verenigde

Nederlanden. Monteiro maakte hiervoor gebruik van een reeks zeventiende-eeuwse

zogeheten kloppenboeken. Deze bevatten door geestelijken opgestelde voorschriften

voor de leefwijze van geestelijke maagden of kloppen. Het geestelijk moederschap

waaraan deze kloppenboeken refereerden, verwees naar de vruchten van een religieus

leven, in de vorm van deugden of liefdewerken. Het was uitsluitend weggelegd voor

geestelijke maagden die een godgewijd bestaan buiten het klooster verkozen en daar-

mee afzagen van het natuurlijke moederschap. Als geestelijke moeders zouden zij

‘geestelijke kinderen’ kunnen baren. Hiermee werden geen sterfelijke kinderen van

vlees en bloed bedoeld maar onsterfelijke kinderen in de vorm van persoonlijke deug-

den of werken van barmhartigheid.10

In de vroegmoderne tijd kon het geestelijk moederschap ook verwijzen naar een

officieuze functie binnen of buiten een gemeenschap van zogeheten geestelijke maag-

den. De geestelijke moeder had in dit geval de leiding over een groep ongehuwde vrou-

wen of weduwen die voor een godgewijd leven gekozen hadden. Zij stond aan het

hoofd van de gemeenschap en was de hoogste vrouwelijke autoriteit, analoog aan de

‘mater’ in vrouwenkloosters. Al naar gelang de organisatiegraad van de gemeenschap

van geestelijke maagden was dit geestelijk moederschap meer of minder geïnstitutio-

naliseerd.11 Kern van deze functie was de geestelijke begeleiding van de maagden. De

‘moeder’ zag erop toe dat de dagorde en leefregels werden nageleefd en fungeerde

tevens als vraagbaak en raadgeefster voor jonge maagden. Ook als geestelijke maagden

niet in een gemeenschap samenleefden, kon een van hen toch als ‘moeder’ functione-

ren. Voorwaarde was wel dat de bij de gemeenschap betrokken mannelijke gezagsdra-

ger die als geestelijk leidsman fungeerde, haar die rol had toegekend.12

In de zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse samenleving waren geestelijke doch-

ters en geestelijke moeders een zeer bekend verschijnsel.13 Tijdens haar omzwervingen

leerde Bourignon hun leefwereld van binnenuit kennen. Zo bracht zij in 1640 vier

maanden door bij de Filles de Notre-Dame de la Présentation in Bergen (Henegouwen).

Tijdens haar verblijf in Gent, Luik en Brussel logeerde zij geregeld bij geestelijke doch-

ters die onder toezicht stonden van de geestelijken met wie zij in de genoemde steden

in contact kwam.14 Van groot belang voor Bourignons aanspraak op het geestelijk

moederschap waren zonder twijfel ook haar ervaringen als meesteres van het Rijselse

gasthuis Notre-Dame des Sept Douleurs. Door een regel aan te nemen en het huis onder

clausuur te laten stellen, modelleerde Bourignon deze instelling voor arme meisjes

naar een kloostergemeenschap. Hierbinnen vervulde zij zelf de rol van moeder-over-

ste, in welke hoedanigheid zij zich door de meisjes met ‘mère’ liet aanspreken.

Na in 1663 te Mechelen in contact te zijn gekomen met diverse jansenistisch ge-

oriënteerde geestelijken zag Bourignon een nieuwe zendingstaak voor zichzelf wegge-

legd. In ‘La Parole de Dieu’ maakte zij bekend wat dat in concreto voor haarzelf

inhield: ‘Ik moet spreken’, ‘Ik moet het Quaat bekent maken’, ‘Ik moet schrijven’ en,

last but not least, ‘Ik ontfang kinderen’.15 De laatstgenoemde taak impliceerde dat

Bourignon zich als geestelijke moeder opwierp. Zij eigende zich aldus van Godswege

de status of identiteit toe die geestelijke maagden normaal gesproken alleen door een
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geestelijke gezagsdrager kon worden toegekend. Daarbij kwam dat zij haar ‘kinderen’

niet zoals gebruikelijk onder geestelijke maagden zocht, maar onder mannelijke

geestelijken, aan wie geestelijke moeders in de regel juist gehoorzaamheid verschul-

digd waren. Behalve Christiaan de Cort, toen nog pastoor van de Sint-Jan, kon

Bourignon ook vicaris-generaal Aimé Coriache en kannunik Pierre Noels tot haar

eerste kinderen rekenen.16 In haar geval leidde het geestelijk moederschap dus tot een

tweeledige omverwerping van de bestaande gezagsverhoudingen: die tussen mannen

en vrouwen en die tussen geestelijken en leken.

Dat gewijde mannen als De Cort, Coriache en Noels bereid waren zich aan het

spirituele gezag van een vrouw te onderwerpen, was opmerkelijk maar niet uitzon-

derlijk. Er zijn meer ‘geestelijke moeders’ geweest die priesters onder hun volgelingen

hadden, en charismatische religieuze leidsters die zich tegenover geestelijken als

‘moeder’ opstelden.17 Bourignon refereerde zelf aan de zestiende-eeuwse Spaanse

karmelietes Theresia van Avila, over wie zij in een van haar brieven opmerkte: ‘Soo

veele Heiligen, en groote Leeraers hebben het voor geluk geacht, de H. Tereze voor

Moeder gehad te hebben’.18 Theresia, die tijdens de katholieke Reformatie op de voor-

grond trad, was de bekendste ‘moeder’, maar zij was in haar eigen land niet de enige.19

Diverse semi-religieuze vrouwen, ‘beatas’ geheten, vervulden deze rol in Spanje. Een

van hen was Catalina de Jesus, die de priester Juan de Villalpando als haar geestelijke

zoon aannam.20 In het zestiende-eeuwse Milaan deed Paola Antonia Negri als Divina

Madre van zich spreken.21 Maar ook in het noorden zijn nog tot in de zestiende en

zeventiende eeuw voorbeelden te vinden van semi-religieuze vrouwen die door

mannelijke geestelijken als geestelijk moeder werden erkend. Zo vond de in 1547 over-

leden Maria van Hout, een begijn uit Oisterwijk, in de kartuizer geleerde Gerard

Kalckbrenner een ‘zoon’.22 In het zeventiende-eeuwse Maastricht ontwikkelde Elisa-

beth Strouven, sedert 1624 lid van de wereldlijke derde orde van Sint Franciscus, zich

tot charismatisch leidster. Tot degenen die zich onder haar geestelijk gezag stelden,

behoorden ook drie priesters. Twee van hen voegden zich in 1630 bij de religieuze

gemeenschap die Strouven in 1628 gesticht had.23

Niettemin onderscheidde het geestelijk moederschap van Bourignon zich in

fundamenteel opzicht van dat van andere zestiende- en zeventiende-eeuwse spiritue-

le leidsters. In tegenstelling tot deze vrouwen wist Bourignon zich gezag aan te meten

over een aantal geestelijken zonder zelf voor een door de kerkelijke kaders gesanctio-

neerd religieus of semi-religieus bestaan te kiezen. Bovendien slaagde zij erin haar

geestelijk moederschap in een niet rooms-katholieke geloofs- en leefwereld inhoud en

vorm te geven. Een opvallend verschil met andere geestelijke moeders is ook dat

Bourignon geen enkele moeite had met de omkering van de bestaande gezagsverhou-

dingen toen zij De Cort, Coriache en Noels als haar kinderen aannam. Strouven was

pas bereid de priesters die zich aan haar gezag wilden onderwerpen, onder haar hoede

te nemen nadat haar biechtvader haar daartoe bevel had gegeven. Zij herstelde bij een

van deze ‘kinderen’ zelfs op subtiele wijze de omkering van de hiërarchie tussen

geestelijke moeder en priester door hun moeder-zoonrelatie gelijk te stellen met de

verhouding tussen Maria en Christus. Op die manier werd de superieure positie van de

zoon bevestigd en het gezag van de moeder gerelativeerd.24

In tegenstelling tot Strouven modelleerde Bourignon haar geestelijk moederschap

juist sterk naar het biologisch moederschap. Zij neigde er zelfs toe de moeder-kind-
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relatie ook een fysiek-realistische invulling te geven. Zo stelde Bourignon het voor

alsof een kind Gods zonder haar bemiddeling niet geboren kon worden. Daarmee eiste

zij, in tegenstelling tot andere geestelijke moeders, voor zichzelf een instrumentele rol

op. In dat opzicht vormde Bourignons geestelijk moederschap een duidelijke breuk

met de traditie.

‘Moeder der recht-geloovigen’
Om Bourignons specifieke invulling van het geestelijk moederschap te kunnen begrij-

pen, is het zinvol eerst haar begrip van de wedergeboorte toe te lichten. Een ware of

wedergeboren christen had zijn natuur overwonnen en zijn eigen wil in de ‘macht

Gods hersteld’. Hij wenste slechts dat God hem geleidde en bestierde ‘in alle sijne

wegen, soo wel ten aansien van het Geestelijke, als van het lichamelijke’.25 Een weder-

geboren ziel zou zich daarom niet langer op de ‘dingen deses tegenwoordige tijts’ rich-

ten maar op de eeuwige dingen. Deze ‘herboren mensch’ was in Bourignons optiek

door God gebaard.26 God bediende zich daartoe van door Hem verlichte geesten die

volgens haar als ‘de waerachtige Vaders of Moeders’ der ‘recht-geloovigen’ konden

worden aangemerkt. Om deze argumentatie kracht bij te zetten verwees Bourignon

naar de woorden van de apostel Paulus, die zei: ‘ik heb u gebaert’. Aan deze aan Galaten

4,19 ontleende passage gaf zij in 1669 de volgende uitleg:

d’Apostel wist wel, dat hy de macht niet had om kinderen Gods te baren; maer hy

gevoelde, dat God selfs hem de lichten gaf in sijn verstant, de woorden in sijne

mond, en de liefde in sijn hert; en dat door alle dese saken veele wederbooren en

waerachtige kinderen Gods souden worden, den vleesche af-stervende, om na den

geest te leven.27

Zoals God zich eens van Paulus bediend had, zo bediende Hij zich nu van haar, aldus

Bourignon:

maer is ’t sake dat het God gelieft tegenwoordig ware Christenen voort te bren-

gen, hy sal dat sekerlijk doen door middel van eenige schepselen die de rechte

Moeders der ware geloovigen sullen zijn; met meerder reden dan de natuurlijke

zijn genoemt Moeders over hare kinderen.28

Naar eigen zeggen maakte God haar tot ‘Moeder der recht-geloovigen’ door haar geest

te verlichten en via haar mond te spreken.29 Daarom beschouwde zij haar geschriften

ook wel als het door Hem uitgestorte zaad, ‘’t welk ware Christenen sal voort-bren-

gen’.30 Zij was kortom het aangewezen medium waarvan God zich zowel in passieve

als in actieve zin bediende om Zijn ‘kinderen’ respectievelijk te ‘verwekken’ en te

‘baren’, ook al was zij volgens de natuur een onvruchtbare maagd die te oud was om

kinderen te krijgen.31
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Baren en zogen

Om het door haar te vervullen geestelijk moederschap te expliciteren, bediende

Bourignon zich van het vertoog van het biologisch moederschap. Zij schreef zichzelf

de fysieke symptomen en functies toe die eigen waren aan het natuurlijk moederschap

en sprak, zoals we zullen zien, over barensweeën en over het zogen van haar zuigelin-

gen. Aldus creëerde Bourignon een geestelijk moederschap waarin geestelijke en vlese-

lijke voorstellingen onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Als zodanig roept het

reminiscenties op aan de van lichaamstaal doortrokken religieuze beleving van laat-

middeleeuwse mysticae.32

De tweede, geestelijke geboorte
Aangezien de wedergeboorte slechts voor een selecte groep christenen was weggelegd,

kon maar een beperkt aantal volgelingen als kinderen Gods gebaard worden. Voor

Bourignon waren die bevallingen geen louter figuurlijke aangelegenheid. Als God via

haar geschriften of woorden in iemands ziel werkte en er dus een nieuw kind op komst

was, ging dat gepaard met daadwerkelijk door haar gevoelde pijnen, meestal in de

buik, alsof het een echte bevalling betrof. Een van Bourignons ‘kinderen’ beschreef

zijn tweede, geestelijke geboorte als volgt:

Ik ben mede door dit smertelijk teken tot een Kindt toegevoegt. Want het

geschied altijd, als hare woorden of schriften werkinge doen in eenige ziele, dat

sy dan altoos pijn of smerte in haer Lichaam daar van gevoelt.33

Omgekeerd werden soms ook plotseling opkomende buikkrampen van Bourignon als

barensweeën uitgelegd, zo blijkt uit de in 1673 opgestelde getuigenis van Johan Tiel-

lens. Hij beschreef hierin een voorval dat plaatsvond in de herberg te Tönning in Slees-

wijk-Holstein, waar hij in 1671 met Bourignon en vier andere volgelingen een aantal

weken had doorgebracht:

Soo is ’t geschied, dat op een woensdagh, des morgens ten klocke vijf uuren, onse

Moeder [cursivering MdB] haar boven-genoemde quaal [Colijk of Buyk-pijn] kreeg.

Anneke de Vos (een Dochter van ses-en-twintig jaren, die met ons uit Holland geko-

men was) en wy, hielpen haar soo veel als wy kosten [konden]. Soo als sy nu in

pijn was, en ons niet van een nieuw Broertje [cursivering MdB] bekent; siet, soo

quam een seker persoon [...] wonende in een andere Stad (die ook alle haer

Boeken met grooten smaak had geleesen) noch dien selven voormiddag om met

haar dieswegen, en van sijn stand te spreken.34

Het beschreven voorval demonstreert dat in Bourignons belevingswereld fysieke

gewaarwordingen een spirituele dimensie hadden en omgekeerd spirituele zaken zich

vertaalden in de orde van het lichaam, al is niet helemaal duidelijk welke van de twee

verschijnselen zich in de tijd het eerste voordeed. Ging het om een lichamelijke

gewaarwording (pijn) die in religieuze termen werd geduid? Of ging het om een spiri-

tuele ervaring (wedergeboorte van een volgeling) die in lichaamstermen werd

verwoord en lichamelijk beleefd werd? Of wellicht om allebei? Voor Bourignon zelf

stond in elk geval vast dat de tweede, geestelijke geboorte van een kind Gods niet kon
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plaatsvinden zonder dat zij fysieke tekenen in haar eigen lichaam bespeurde. Zij was

immers de geestelijke moeder. Zo hield zij Ortt in 1674 voor dat hij, zijn echtgenote en

nog een derde persoon gedurende haar laatste ziekte haar kinderen waren geworden:

Car j’ay été trois fois aux abois de la mort avec une sueur froide, comme une

personne qui se meurt, & avec tant de douleurs que les voisins croyent encore

qu’une femme a asseurement enfanté, quoy qu’ils ne sçachent nullement que je

suis dans la maison.35

Haar volgelingen koppelden de intensiteit van de door haar gevoelde pijn aan de mate

waarin de door haar geopenbaarde waarheden in hun ziel doorwerkten. Hoe meer pijn

zij leed, des te krachtiger was de doorwerking in de ziel van het betreffende kind.36

De fysiek-realistische invulling die Bourignon aan de wedergeboorte van haar

‘kinderen’ gaf, kon buiten haar eigen kring, in een andere context dus, gemakkelijk tot

misverstanden leiden. Zo deed in 1676 in Amsterdam het gerucht de ronde dat zij op

55- of 56-jarige leeftijd nog een kind zou hebben gebaard.37 Toch was het in spiritua-

listische en piëtistische kringen niet ongebruikelijk om de geestelijke wedergeboorte

op een lichamelijke manier te verbeelden. Een sprekend, zij het wat extreem voorbeeld

daarvan is te vinden in een pamflet uit 1627 dat de Waterlandse stroming van de Vrede-

stadsburgers wilde hekelen. Hierin verhaalt Jan Theunisz. hoe de doopsgezinde ‘geest-

drijver’ Pieter Dircksz. in een soort bevallingsseance als een wedergeboren kind Gods

gebaard wordt:

een der gheestdrijversche Susteren van Ian Claasz. Lindtwever, die op een Bedde

ginck leggen, schuddende ende bevende met groot ghesteen ende ghekerm, als een

bevruchte Vrouwe (soo sy haer hielt) om den gheestdrijversche broeder Pieter

Dircksz. teghenwoordigh Brouwer tot Alckmaar voor het bedde, in teghenwoor-

digheyt van Metge Ghijsbrechtsdochter op Vylen-burgh, te wederbaaren: sy roept

al steenende ende meermaals vraghende, Pieter voelt ghy noch niet? voelt ghy noch

niet Pieter? die eyndelijck seyde, my dunckt dat ick wat voele, dese wederbaarderes-

se merckende sijn gheloove, ende wetende datter een kind van seven voeten inde

gheboort te[sic] stondt, Arbeyd als een vrouwe in baarens-noot, Ende roept over

luydt: Ick baar, Ick baar, Ick baar, etc. Sy nu waanende verlost te sijn, seyde: Pieter,

ick hebbe u ghebaart, ende ghy sijt nu een wedergebooren Kind Gods.38

Een ander voorbeeld, dat zich afspeelt in het gereformeerde milieu, betreft de ‘verlos-

sing’ van Evert Willemsz, de zeventiende-eeuwse weesjongen uit Woerden die later in

zijn leven predikant werd. Frijhoff interpreteert diens verlossing als een wederge-

boorte met heel de symboliek van de lichaamstaal.39

Door zich te presenteren als degene die de kinderen Gods moest baren, kende

Bourignon zichzelf een bemiddelende en dus actieve rol toe. Opnieuw hanteerde zij

hierbij de analogie met het natuurlijke moederschap:

veu que la Mere doit produire des enfans, & non les enfans la Mere. Cela seroit

contre nature, & est aussi une chose impossible.40
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Maar in Bourignons ogen vervulden biologische moeders slechts een passieve rol in de

conceptie, ‘geen verstant noch macht hebbende, te maken een eenig hair op haer

hooft’.41 Zij als geestelijke moeder kon daarentegen wel een transformatie bewerkstel-

ligen door bij te dragen aan de geestelijke wedergeboorte van de aan haar zorgen

toevertrouwde schepselen.

Als zuigelingen aan de borst
Voor Bourignon impliceerde het geestelijk moederschap dat zij moest bepalen of de

aan haar zorgen toevertrouwde zielen aan de vereiste criteria voldeden om uiteindelijk

als ‘kind Gods’ aangemerkt te kunnen worden en door haar gebaard te worden. Het

was daarom aan haar om de kinderen Gods tot ware, wedergeboren, christenen op te

voeden. Om haar rol in dezen te illustreren maakte Bourignon onder meer gebruik van

aan de Schrift ontleende beelden en metaforen waarin de ‘kinderen Gods’ als zuige-

lingen worden voorgesteld en de ‘Goddelijke Wijsheid’ als moederfiguur. Herhaalde-

lijk spiegelde zij haar lezers voor dat de kinderen waarvan de Schrift spreekt, mensen

zijn ‘van goet oordeel, die haren geest sullen onderwerpen aan den Geest der Wijsheit,

suigende die borsten waar van sy ontfangen den Melk des verstands’.42 Daarom ook

luidde haar oproep aan Jacobus van de Walle, een in Frankfurt woonachtige koopman,

die belangstelling had getoond voor haar geschriften:

Word een kind, soo gy begeert wijs te zijn; en suigt de borsten der Goddelijke

Wijsheit, die mildadiglijk tot u komt.43

In dit ene citaat resoneren, zonder dat Bourignon er hier expliciet melding van maakt,

verschillende bijbelplaatsen: Mt 18,3 (het worden als een kind), 1 Pe 2,2-3 (verlangt als

pasgeboren kinderen naar de zuivere, geestelijke melk waardoor u zult groeien en

gered zult worden), Hnd 8,1-2 (gezoogd aan de borsten van mijn moeder) en Js 66,11-13

(het zuigen en laven aan de rijke moederborst van Jeruzalem).44

Behalve aan de genoemde verzen uit het Nieuwe en het Oude Testament raakt de

door Bourignon gehanteerde metafoor van het zogen tevens aan het beeld van

Christus als voedende moeder, een voorstelling die vooral in de laatmiddeleeuwse

spiritualiteit van betekenis was.45 Zo hadden mannelijke en vrouwelijke mystici visi-

oenen waarin zij mochten drinken uit de wond in Christus’ zijde. Juliana van Norwich

en de door Bourignon hogelijk bewonderde Catherina van Siena spraken in dit

verband zelfs van de borst van moeder Jezus.46 Op laatmiddeleeuwse afbeeldingen

werd de zijdewond soms ook als zodanig voorgesteld.47 Nog in de zestiende eeuw zijn

daarvan voorbeelden te vinden. Ook Johannes van het Kruis en Theresia van Avila, naar

wie Bourignon enkele malen verwijst, hanteerden het beeld van de voedende moeder,

maar zij doelden daarmee op God zelf. De twee Spaanse mystici spreken over God als

een moeder die haar kinderen zoogt en zintuigelijk en lichamelijk aanwezig is.48

Anders dan in de laatmiddeleeuwse geestelijke literatuur of bij Johannes van het

Kruis en Theresia van Avila het geval was, verwijzen Bourignons ‘borsten der Godde-

lijke wijsheit’ niet uitsluitend naar Christus of naar God maar ook naar haar, de

moeder der ware christenen. Haar geschriften waren als ‘een Melk, die uyt Gods borst

voort-vlied, om de Zielen der Menschen te spijsigen en te voeden’.49 Zij was als moeder

der ware christenen dus degene die het geestelijke voedsel voor de zielen der kinderen

‘ik moet spreken’

444



Gods in zich borg.50 Wie zich daaraan wilde laven, zou door haar gezoogd moeten

worden. Aldus hanteerde Bourignon in aansluiting op de symbolische daad van het

baren ook die van het zogen. Daarmee leek zij in de voetsporen te treden van enkele

laatmiddeleeuwse mysticae die, zonder dat er sprake was van een fysiek moederschap,

hun volgelingen uit hun borsten konden laten drinken.51 Maar haar gebruik van de

melkmetafoor roept ook reminiscenties op aan de Virgo Lactans, de zogende Maria, een

voorstelling die vooral in de veertiende eeuw zeer populair was.52

Al in een brief van september 1665 aan De Cort beklaagde Bourignon zich erover

dat zij bij gebrek aan zuigelingen haar ‘melk der verstandelijkheit’ niet kwijt kon:

Wanneer een Moeder benouwt is van haer melk, en sy hare kinderen niet heeft;

soo geeft sy ’t aen een vreemdeling, of aen een hond.53

Bourignon refereerde hiermee aan twee in haar tijd gangbare praktijken: het huurmin-

schap en het aanleggen van jonge hondjes om de borstvoeding op gang te houden.54

Moest zij zich daarom, zo vroeg zij zich af, onder de heidenen begeven, ‘die de vreemde-

lingen zijn’, of onder de joden, ‘die honden zijn, welke het onbevlekte Lam verslonden

hebben’? Tegen de mogelijke tegenwerping van De Cort dat zij haar melk toch aan hem

kwijt kon, bracht zij in dat hij veel te gulzig was en dat het beter ware als hij wat minder

dronk:
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Gy sult my seggen dat gy een kindt zijd: maer gy slokt soo gulsig dat de melk u

ontloopt, en dat men gedrongen is u die t’onthouden: trekt wat bedaerdelijk.55

De Cort, maar ook de andere twee geestelijken die Bourignon tijdens haar verblijf in

Mechelen als haar ‘kinderen’ aannam, de vicaris-generaal Coriache en de kanunnik

Noels, schikten zich ogenschijnlijk moeiteloos in de zuigelingenrol.56 Toen De Cort in

1669 vanuit de gevangenis contact zocht met pater Noels en hem verzocht om het

manuscript van ‘La Parole de Dieu’ naar Amsterdam te sturen, hield de laatstgenoem-

de hem voor: ‘De moeder kan hare Borst niet weigeren, aan een Kind, dat in sulken

standt is, als gy zijt’.57 Zelf ontbeerde Noels die moederborst. Daarom weigerde hij

Bourignons geschrift uit handen te geven. In het postscriptum schreef hij nog:

Indien ’t u gelieft, soo wild de waare Moeder seggen, dat of schoon sy meent, my

geheel gespeend te hebben, dat ik evenwel noch somtijts, sonder haar weten,

eenige druppelkens ontfang, die uit haren Boesem vlieten. Want ik heb twee van

hare Schriften gelesen; en ik hoop diergelijke andere noch meer te sien.58

In de pluriconfessionele samenleving van Amsterdam, waar Bourignon zich in 1667

vestigde, bleef zij zich als ‘moeder der ware christenen’ presenteren. Dit kwam haar op

felle kritiek van Serrarius en Galenus te staan, die deze titel veel te pretentieus

vonden.59 Desondanks slaagde Bourignon erin om haar geestelijk moederschap ook

voor de van huis uit calvinistische of doopsgezinde volgelingen op een aanvaardbare

wijze vorm te geven. Illustratief is de brief van Reynier Jansen waarin hij Bourignon

voor het eerst aanspreekt als zijn ‘Seer lieve Moeder’:

Ik bidde u, my niet qualijk af te nemen, dat ik u mijn Moeder noem: en verwerpt

my niet, om onder uwe Kinderen te mogen aangenomen zijn.60

Analoog aan de aanspreektitel luidt de ondertekening van zijn brief: ‘U(w) E.(dele)

Suygeling naar de wille Gods, Reynier Jansen, Vetermaker’.

Anna Pergens, de rijke koopmansdochter van gereformeerden huize, echtgenote

van Johan Ortt, liet haar ‘tres chere et sainte mere’ in 1675 weten dat zij het moment

waarop zij haar had leren kennen, als het uur van haar geboorte beschouwde. Zij hoop-

te altijd Bourignons ‘tres obeissante fille en Jesus Christ’ te blijven.61 De van huis uit

doopsgezinde Frederik Franken was de zestig al gepasseerd toen hij in 1673 publieke-

lijk de volgende bekentenis deed: ‘Dese dingen nu bewegen my te seggen, dat ik al voor

henen dese Juffrouw my tot een Moeder heb aangenomen, en sy my tot haar kint’.62

De door Jansen, Pergens en Franken gehanteerde terminologie past geheel in de

metaforiek waarvan Bourignon zich bediende. Dat deze ook bij een overwegend

protestants georiënteerd gevolg zo gemakkelijk ingang vond, laat zich mede verklaren

door de intertekstuele, met name bijbelse, elementen die erin besloten lagen.

Bourignon refereerde daaraan zelf ook. Zo schreef zij Ortt in 1675 dat het ‘Geestelijke

Kindschap’ een thema was ‘daar soo veel van gesprooken is door de H. Propheten, dat’-

er de heele Schriftuur van vervult is’.63 Met dit bijbels referentiekader was de gerefor-

meerd opgevoede Ortt alleszins vertrouwd. Hij overwoog zelfs Hebreeuws te gaan

studeren om het Oude Testament in de grondtaal te kunnen bestuderen.64 Ook de in
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druk verschenen getuigenissen en brieven van groepsleden aan Bourignon getuigen,

zo is al eerder aangegeven, van een duidelijke bijbelse belezenheid en oriëntatie op de

Schrift.

‘Zuigen’ was een term die in het zeventiende-eeuwse taalgebruik ook stond voor

het in zich opnemen van lering of kennis.65 Zoals zuigelingen van de moederborst

dronken, zo zogen toehoorders tijdens een preek de christelijke waarheden op.66

Johan de Brune sprak in zijn Emblemata ofte Sinnewerck (1624) van God de Vader, die

‘zooght met zijn woord’.67 Ook op zeventiende-eeuwse schilderijen van kerkinterieurs

zijn opvallend genoeg meer dan eens zogende moeders afgebeeld, een voorstelling die

eveneens symbolisch kan worden uitgelegd.68 Op vergelijkbare wijze beschreven de

puriteinen hun predikers als de borsten van God, waaruit de gemeente de melk van het

Woord dronk.69 Ook in ‘melkspijs’ als catechismusstof is melk in een verwante meta-

forische zin te vinden.70 De door Bourignon gehanteerde metafoor van het zogen kon

dus in een bekend betekenissysteem worden ingepast. Ongetwijfeld nog belangrijker

was de ontvankelijkheid voor het christelijk levensdoel dat in de melkmetafoor beslo-

ten lag: het worden van een kind. Immers alleen zij die kind geworden waren, zouden

het Koninkrijk der Hemelen kunnen binnengaan (Mt 18,3-6).71 Bourignon definieerde

dit ‘kindschap’ zelf als

d’onderwerping sijnes geests, en sijn eigen wil aen die van Godt onsen

Waarachtigen Vader, in alle dingen, gelijk een kind aen de wille en bestiering van

sijnen Vader onderworpen is.72

Het was het verlangen naar de staat der onschuld en daarmee naar de intrede in het

Hemels Koninkrijk waarvan Reynier Jansen in zijn brieven aan Bourignon getuigde.

Hij was ervan overtuigd dat hij om deze weg te kunnen gaan ‘la main d’une Mere’

behoefde.73 Daarom ook was hij, maar hij niet alleen, bereid zich te onderwerpen aan

het gezag van de vrouw die zich als de moeder der ware christenen presenteerde, door

God verkozen om Zijn kinderen te baren.

Voeden en opnieuw baren

Zorg voor het geestelijk welzijn
Als ‘moeder van de ware christenen’ ging Bourignons aandacht in het bijzonder uit naar

het geestelijk welzijn van haar ‘kinderen’. Zij streefde ernaar hen ‘in de deugt’ te doen

‘voorderen’ en hun zielen tot God te geleiden.74 Met dat doel voor ogen schreef zij ook.

Haar geschriften presenteerde zij als het geestelijke voedsel dat tot spijziging van de

behoeftige zielen diende.75 Haar geestelijke kinderen konden daarmee hun voordeel

doen. Daarnaast trachtte Bourignon hen ook via een meer persoonlijke begeleiding op

te voeden tot ware volgelingen van Jezus Christus. Zij deed dat door hen zoveel moge-

lijk te ondersteunen in hun streven om met de wereld te breken en hun verdorven

natuur te overwinnen.76 Zo hield zij een van haar weerspannige ‘kinderen’ voor:

Even het selve doet een Geestelijke Moeder die een kind te geleyden heeft door de

slijkerige en oneffene wegen van dese wereld. En by aldien ik Moeder van de
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ware Christenen ben (gelijk gy gelooft) soo moet ik beter weten, wat weg de beste

is om ten Hemel te gaan, dan gy die in de duysternisse zijt, en niet weet waar gy

treden moet, volgens uw eygen bekentenis.77

Uit de reactie van Maria Hase blijkt dat Bourignon in dit opzicht zelfs een voorbeeld-

functie vervulde. Zij verklaarde in haar getuigenis dat zij destijds met haar zoon naar

Husum was overgekomen, ‘nadien ik als sijn Moeder, meer gehouden was voor zijn

ziel, dan voor sijn lichaam te sorgen’.78

Bourignons pedagogische denkbeelden hebben tot op heden maar weinig

aandacht gekregen. Wel heeft Kolakowski gewezen op de harde en straffe opvoedings-

praktijk die Bourignon voorstond.79 Ook Mack, die de complexiteit van Bourignons

moederrol beklemtoont, besteedt in haar analyse opvallend veel aandacht aan de wijze

waarop zij de eigen wil van haar geestelijke kinderen trachtte te breken. Zij stelt dat

Bourignon in dit opzicht een wreed regiem voorstond. Op grond daarvan betitelt

Mack haar als ‘eine Strafende, eine Quelle moralischer Autorität und ungeheuren

Terrors für alle ihre geistigen Kinder’.80 Het breken van de eigen wil was inderdaad

een van de belangrijkste taken die Bourignon als ‘moeder van de ware christenen’ voor

zichzelf zag weggelegd. Maar ten onrechte relateert Mack dit onderdeel van haar

opvoedingspraktijk aan de jansenistische en calvinistische visie op het kind als een

door de erfzonde beladen wezen. De door Bourignon uitgedragen gedachte dat de

mens van nature zondig was, was eenvoudigweg inherent aan het christelijke geloof.

In Bourignons optiek hing het zielenheil van de mens af van diens bereidheid om de

verstoorde relatie met God te herstellen. In de jansenistische en calvinistische visie was

dat een onmogelijkheid. Het was immers aan God om die relatie te herstellen en niet

aan de mens. Bourignons pedagogische denkbeelden vertonen bovendien een opval-

lende continuïteit. Al in de jaren dat zij de scepter zwaaide over de aan haar zorg

toevertrouwde meisjes in Notre-Dame des Sept Douleurs stond zij een opvoedingspraktijk

voor die erop gericht was de eigen wil van de kinderen te breken. Van het jansenisme

had Bourignon toen nog geen weet. Daarvan nam zij pas tijdens haar verblijf in

Mechelen voor het eerst kennis.

De pedagogische denkbeelden die ten grondslag lagen aan Bourignons geestelijk

moederschap, vonden in 1674 hun neerslag in het door haar ontwikkelde drie-brug-

gen-model. Om het hemelse Jeruzalem te kunnen bereiken dienden de ware christe-

nen, zo meende Bourignon, drie bruggen over te steken. De laatste en derde brug

stond gelijk aan de vernietiging van de eigen wil. In Bourignons optiek was dit de

noodzakelijke voorwaarde om tot God te kunnen geraken.81 Dit impliceerde ook dat zij

zich als geestelijke moeder genoodzaakt zag om de geestelijke kinderen wier zielen

enige gebreken toonden, te berispen en indien nodig hard te straffen.82 Maar dat zij

zich louter en alleen als een wrede, straffende moeder zou hebben betoond, zoals Mack

wil doen geloven, is beslist niet waar. Integendeel.

Bourignons oproep om de wereld, de begeerte en de eigen wil te verzaken, maakte

deel uit van een moederlijk regiem waarin persoonlijke toewijding, bemoediging en

vermaning vooropstonden. Kinderen, zo hield zij De Cort voor, zochten bij kwetsuren

altijd instinctief troost bij hun moeder:
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alhoewel sy in de modder gevallen hadden, sy souden by haer Moeder loopen om

hun ongeval te klagen, al waert dat sy maer een klein doekxken op de wonde ley,

sy souden gelooven geheel genesen te zijn, om den troost dien sy ontfangen

souden.83

Juist vanwege die moederlijke zorg werd Bourignon door sommige van haar geestelij-

ke kinderen hogelijk geprezen. Franken bijvoorbeeld vergeleek de wijze waarop

Bourignon over de zielen van haar kinderen waakte, met de liefde en tedere zorg waar-

mee een kloek haar jongen omringde en een ‘Moeder [...] haar kindt dat aan haar borst

suigt’. Hij voegde daaraan toe dat ‘dese geestelijke Moeder, in de tederheit, liefde, en

vlijt over haar geestelijke kinderen’ de liefde, zorg en vlijt van die andere twee zelfs

overtrof, ‘en dat soo veel, als de ziel Edelder is dan het lichaam; en de zaligheit meer-

der dan het tijdlijk leven’.84

Ook uit de correspondentie met haar geestelijke kinderen blijkt dat Bourignon

ondanks alle eisen die zij aan hen stelde, wel degelijk oog had voor hun tekortkomin-

gen en menselijke onvermogens.85 Zij hield daar in haar raadgevingen ook rekening

mee. Zo uitte Bourignon in oktober 1674 in een brief aan Johan Hase de vrees dat

Swammerdam, die zij reeds als haar ‘kind’ had erkend, nog niet sterk genoeg was om

toe te kunnen treden tot de sociëteit der ware christenen. Zij geloofde wel dat hij

bereid was om de eerste brug op weg naar het hemelse Jeruzalem te passeren en de

wereld te verlaten. Maar zij twijfelde of hij vervolgens ook in staat zou zijn om de

tweede brug over te steken, die vereiste dat hij niets meer begeerde in deze wereld.

Zocht hij niet nog tezeer ‘syn gemak’, ‘sijn gemeene spijsen ende syne naukeurighee-

den, die buyten godt sijn’? Bourignon achtte het daarom raadzamer dat hij nog wat

langer in de wereld bleef, ‘tot hij meerder der geest Jesu Christi sal ingelijft sijn, ende

dat hij meer syn armoede, syn nedrigheid, ende sijn ootmoedigheid sal estimeeren’.86

Wel moest hij in haar geschriften blijven lezen om zo tot de ware deugd te komen. De

praktische adviezen die Bourignon aldus aan Swammerdam verstrekte, waren onge-

twijfeld ook voor Hase zelf bedoeld, want dit ‘kind’ slaagde er al evenmin in om de

tweede brug over te steken.87 Ook als het om het soort werk ging dat haar ‘kinderen’

moesten doen, realiseerde Bourignon zich dat zij niet van iedereen hetzelfde kon

eisen. Bovenmatige arbeid zou, zo stelde zij, het lichaam uitputten en de geest ziek

maken. Daarom was het belangrijk om erop toe te zien dat de op Noordstrand te

verrichten landarbeid niet te zwaar was.88

Bourignons pedagogische visie stoelde kortom op een diepgeworteld zondebesef,

maar zij leidde niet tot een extreem strenge of wrede opvoedingspraktijk. Wel probeer-

de Bourignon door gezagsuitoefening haar geestelijke kinderen in de door haar

gewenste banen te leiden. In dat opzicht weerspiegelde haar pedagogie de in haar tijd

gangbare visies op de opvoeding.89 Bourignon was er echter niet op uit om haar kinde-

ren vrees voor God in te boezemen. Het ging haar er juist om hen te overtuigen van

Zijn liefde en barmhartigheid jegens de mens. Als blijk daarvan zou Hij haar als Zijn

instrument hebben verkozen. Op haar beurt beschouwde zij het daarom als haar taak

voor het welzijn van de kinderen Gods te zorgen. Deze affectieve kant van Bourignons

moederschap is tot op heden nauwelijks belicht, terwijl juist hierin een belangrijk deel

van haar aantrekkingskracht moet hebben gelegen.90
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Zorg voor het lichamelijk welzijn
Bourignons zorgzaamheid gold niet alleen het zielenleven van haar ‘kinderen’. Ook

hun lichamelijk welzijn, dat in haar optiek nauw verbonden was met hun geestelijk

welzijn, ging haar ter harte.91 Daarom rekende zij het tot haar plicht om een ieder die

zich aan haar zorgen toevertrouwde, van voedsel, drank en ‘alle andere behoeften des

lichaams’ te voorzien.92 Zelf omschreef zij dat ook wel als ‘avoir soin de la nourrite

[nourriture]’.93 Zo zorgde zij ervoor dat De Cort tijdens zijn gevangenschap niet van de

honger omkwam door hem eten en drinken te laten brengen.94 Sikke Pieters kreeg in

1673 een ton met rogge mee om zichzelf en zijn kinderen tijdens hun verblijf op het

eiland te kunnen voeden.95 In 1675 overwoog Bourignon een koe te kopen om de

kinderen van een van de aan haar zorgen toevertrouwde gezinnen van melk te kunnen

voorzien.96 Geregeld voorzag Bourignon haar in Amsterdam gestationeerde volgelin-

gen van proviand, dat zij van haar boerderij op Noordstrand betrok.97

Tegelijkertijd beschouwde Bourignon het als haar taak om haar geestelijke kinde-

ren te leren zich met het noodzakelijke tevreden te stellen. Om de beoogde vergeeste-

lijking te bewerkstelligen diende het lichaam immers te worden gedisciplineerd. Dit

betekende niet dat haar volgelingen op water en brood moesten leren leven. Wel

moesten zij zich geleidelijk aan leren matigen en zo hun lichaam de tijd te geven om

te wennen aan een vermindering van spijs en drank.98 Bourignon hield hun voor dat

het beter was om slechts één of twee soorten spijzen te nuttigen dan allerlei verschil-

lende soorten te consumeren. Dat maakte het lichaam ziek en ‘den geest verward en

onbestandig’. Niet voor niets luidde het spreekwoord ‘Sober Leven, Lang Leven’.99 Een

‘Portie met een Lepel-kost’ of ‘Pottagie’ was goed voor de gezondheid en moest, zo

adviseerde zij, dagelijks worden gegeten.100 Sterk gekruide spijzen dienden te worden

vermeden omdat daarvan een zinnenprikkelende werking uitging. Hase kreeg daarom

in 1674 het volgende advies:

Ik raad u altoos tot soberheyt, en geen verhittende Dingen geduurende de

Jonkheyt te nemen, op dat daar door de natuur niet te meerder mocht opgewekt

worden: want men meent meenigmaal dat sy doot of verstorven is, wanneer sy

maar alleenlyk slaapt; en dan wederom lichtelijk werd opgewekt door eenig

Middel dat haar verhit: Daarom moet men Sober zijn, en altoos waaken, vreesen-

de of de Duyvel ons mocht verrassen.101

Een ‘kind’ dat door ziekte was geveld, kon op speciale aandacht rekenen. Franken

bijvoorbeeld werd in 1675 door dysenterie getroffen. Om zijn buikkrampen te verzach-

ten en te voorkomen dat hij steeds verder verzwakte, won Bourignon zelfs advies in bij

Swammerdam, die toen nog in Amsterdam woonde.102 Dat was opmerkelijk, omdat zij

over het algemeen afkerig was van het gebruik van geneesmiddelen en het raadplegen

van artsen of ‘Medicijn-boeken’. Lichamelijke pijn of ziekte was, zo hield zij haar

volgelingen voor, nu eenmaal eigen aan de verdorven natuur van de mens. Dokters

kenden volgens haar niet de ‘verborgentheden der menschelijke natuur’ en schreven

hun patiënten daarom menigmaal dingen voor die ‘strijdig tegens hare qualen’

waren.103 De beste remedie was volgens Bourignon zich geheel aan Gods wil te onder-

werpen en slechts die dingen te eten en te drinken die nodig waren ‘tot onderhoud van

het leven’.104 God kon, zo was haar stellige overtuiging, de mens als het Hem beliefde
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‘in een oogenblick’ genezen. Toen Franken weer wat opknapte, vond Bourignon het

daarom beter dat hij zijn medicijngebruik minderde en in plaats daarvan goede

voeding tot zich nam. Omdat hij last had van een ‘mauvaise humeur’, adviseerde zij

hem om rabarber te eten.105 Van de Velde, die tijdens zijn verblijf in Sleeswijk in 1677

met gezondheidsproblemen kampte, kreeg van Bourignon de raad om in de ochtend

voortaan drie uur achtereen en tegen de avond nogmaals drie à vier uur in de tuin te

werken. Op het midden van de dag moest hij binnen blijven. Zij prees hem dat hij met

zoveel inzet zijn werk deed en zo vurig hoopte eens een kind Gods te zullen worden.106

Hard werken was volgens Bourignon de beste manier om zich te wapenen tegen de

macht van de duivel. Daarom bepaalde zij dat iedereen die zich bij haar aansloot, voor

de kost moest werken. Sommigen ontvingen hiervoor geld, anderen een loon in natu-

ra. Die zorgplicht voelde Bourignon niet voor groepsleden die vermogend waren maar

hun geld en goederen niet in de gemeenschappelijke boedel inbrachten. Ortt bijvoor-

beeld was rijk genoeg om zich uit de wereld terug te kunnen trekken en zich op de

uitgave van Bourignons werk toe te leggen zonder dat hij in geldnood kwam te verke-

ren. Hij bleek tevens bereid te zijn om Johan Hase in dienst te nemen, zodat Bourignon

niet langer de kosten van diens levensonderhoud hoefde te dragen.107 Het omgekeer-

de kwam ook voor. De Franse ‘chevalier’ François de Bragelongue had een dienaar, die

hij zou moeten ontslaan als hij voor de evangelische levenswijze koos. Indien De

Bragelongue hier serieus werk van wilde maken, mocht hij van Bourignon zijn knecht

meenemen wanneer hij naar Lütetsburg overkwam. Zij zou de knecht dan diens loon

betalen als hij tenminste een ‘Deugdsaam of Godvreesent Man’ was.108

Het door Bourignon gevolgde betalingsregiem werd vanaf 1674 gekoppeld aan

haar spirituele programma. Zij bepaalde toen dat het passeren van de tweede brug, het

verzaken van de begeerte, voorwaarde was om officieel tot de sociëteit van ware

christenen toegelaten te kunnen worden.109 Daarom diende het loon dat volgelingen

voor de door hen verrichte werkzaamheden ontvingen, slechts om de noodzakelijke

levensbehoeften te kunnen bekostigen, niet om geld te verdienen. Op die manier

hoopte Bourignon de onthechting van haar kinderen te bevorderen. Wie voor zichzelf

iets wilde kopen, zelfs als het om geestelijke boeken of prenten ging, moest daarvoor

altijd eerst aan haar om toestemming vragen.110 Volgelingen die er blijk van gaven nog

door hebzucht te worden gedreven of niet op de door haar voorgeschreven wijze met

geld konden omgaan, betaalde zij het liefst alleen in natura. Maria Hase bijvoorbeeld

was in Bourignons ogen te lui en te verkwistend. Daarom besloot zij haar uitsluitend

‘van tijt tot tijt eenige van Noordstrant komende Provisie mede te deelen; maar geen

Geld, tot soo lang dat sy verandert’.111 Hetzelfde gold voor Maria’s zoon, Johan Conrad

Hase, die na zijn aankomst in Amsterdam geld van anderen geleend had. Wie dat soort

dingen deed, was volgens Bourignon nog niet ‘tot den geest van de waare armoede’

gekomen.112

Meermaals sprak Bourignon de verwachting uit dat haar zorg om het geestelijk en

lichamelijk welzijn van haar volgelingen de beoogde geestelijke transformatie zou

bewerkstelligen. Zij trachtte zich zo getrouw mogelijk te kwijten van haar moederlijke

plichten in de hoop dat de haar toebedeelde zielen het hunne zouden doen om door

haar als ware christenen gebaard te kunnen worden. Als wedergeborenen zouden zij

naar God gaan en verzekerd zijn van het eeuwig heil.
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Toch onvruchtbaar?
Toen in juni 1672 de eerste gezinnen uit Friesland in Husum arriveerden, verklaarde

Bourignon dat zij hen allen zo goed mogelijk wilde helpen en bijstaan, ‘pour le bien

de leurs ames, moyennant qu’ils s’abondonnent à Dieu comme des vrays enfans à leur

Pére’.113 In haar optiek zou echter geen van hen aan die eis blijken te voldoen en dus

werden zij geen van allen als ‘enfant de Dieu’ aangemerkt. Dat is opvallend, want

Bourignon verkondigde wel dat zij een groot aantal kinderen van haar ‘echtgenoot’

had ontvangen.114

Het aantal borelingen bleef over de hele linie zeer klein. Tussen 1668 en 1680

werden in totaal slechts negentien volgelingen door Bourignon als ‘kind Gods’ aange-

merkt.115 Tabel 15.1 biedt een overzicht van deze groep.

Tabel 15.1 ‘Kinderen Gods’ (namen, geboortejaar, sekse, burgerlijke staat, eigen kinderen)

Naam Geb.jaar Sekse Burgerlijke staat Kinderen

Dirk Bout 1650/51 m ongehuwd nee

Christiaan de Cort 1611 m ongehuwd nee

Claes Floris 1625 m gehuwd (gesch.) nee

Frederik Franken 1611 m weduwnaar ja

Johan C. Hase ? m ongehuwd nee

Ewoud de Lindt 1645 m ongehuwd nee

Pierre Noels ? m ongehuwd nee

Johan Ortt 1642 m gehuwd nee

Anna Ortt-Pergens 1650 v gehuwd nee

Pierre Poiret 1646 m gehuwd (gesch.) nee

Johann Peter Scheffer ? m ongehuwd nee

Jan van Someren ? m gehuwd ja

Jan Swammerdam 1637 m ongehuwd nee

Johan Tiellens 1623 m ongehuwd nee

Volckert v.d. Velde 1617/18 m gehuwd (gesch.) nee

Grietje Volckers 1648 v ongehuwd nee

Johan Wagener ? m ongehuwd? ?

Gerrit Willems ? m gehuwd nee

Sophia Wischa 1650? v gehuwd ja

Gelet op de in de tabel bijeengebrachte gegevens lijkt Bourignon geen onderscheid te

hebben gemaakt naar leeftijd of naar burgerlijke staat en gezinssituatie. Zij had, zoals

zij zelf ook zei, ‘kinderen’ onder haar hoede die ouder waren dan zij en die zelf reeds

vele jaren ‘Péres de familles’ waren.116 Toch doet de scheve sekseratio vermoeden dat

Bourignon wel onderscheid naar sekse maakte. In het netwerk dat zich rond haar

persoon formeerde, maakten vrouwen ongeveer eenderde van het geheel uit. Binnen

de groep ‘kinderen’ lag het percentage vrouwen echter een stuk lager: 3 op 19.117 Deze
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discrepantie vloeide logischerwijze voort uit Bourignons negatieve visie op de vrou-

welijke natuur. Vrouwen, zo meende zij, bezaten nu eenmaal ‘een zekere natuurlijke

weekhertigheyd’, die hen deed neigen naar ‘de Verdorventheyd van hare Natuur’.118

Hierdoor was het in haar optiek vrijwel onmogelijk dat vrouwen de staat der weder-

geboorte bereikten. Deze gedachte bracht haar er in 1677 zelfs toe te beweren dat God

haar mannen had beloofd en geen vrouwen.119

Waarom Bourignon uiteindelijk de ene volgeling wel en de andere niet als ‘kind

Gods’ betitelde en welke tekenen moesten bewijzen dat het betreffende kind daad-

werkelijk door haar gebaard was, onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming. Het

heeft er alle schijn van dat zij de door haar aan een ‘Waar Kind Gods’ gestelde eisen

voortdurend bijstelde en afstemde op het culturele milieu waarin zij op dat moment

verkeerde. Zo lijkt Bourignon haar eerste ‘kinderen’, drie geestelijken die haar bijzon-

dere gaven onderkenden, zonder enig voorbehoud geaccepteerd te hebben.120 Met een

van hen, De Cort, kwam Bourignon naar Amsterdam en met Noels hield zij schriftelijk

contact. Beide mannen bleef zij als haar geestelijke kinderen beschouwen. Bourignon

maakte daarvan echter geen melding toen zij in 1668 aan Linnich schreef dat zij als

‘Moeder der recht-geloovigen’ tot dan toe ‘onvruchtbaer, ja sonder eenige Kinderen’

gebleven was. Zij hield de doopsgezinde voorganger voor dat degenen die haar tot dan

toe in Amsterdam bezocht hadden, wel van goede wil waren maar niet door haar

gebaard konden worden:

Veele van de gene, die my hier besocht hebben, zijn wel van goeden wille; maer ik

kan haer niet baren in den geest dien God my heeft mede-gedeelt, uit oorsaek dat

een ygelijk meer is geoeffent in de letter der Schriftuuren, dan ik; en liever Leer-

meester des Heiligen Geestes, dan sijn Discipel sou willen wesen; niet konnende

sondigen door onwetentheid, maer wel door te veel wetenschap.121

Zo maakte zij op subtiele wijze duidelijk dat zij Linnich en zijn collega Galenus in elk

geval niet tot de ‘kinderen Gods’ rekende. Toch zou Bourignon tijdens haar verblijf in

Amsterdam een aantal nieuwe kinderen ‘baren’. Met drie van hen, De Lindt, Van de

Velde en Tiellens, sloot zij in 1671, zo hebben we in het vorige hoofdstuk gezien, een

contract waarmee zij hen officieel als haar geestelijke kinderen erkende en zij haar als

hun geestelijke moeder. Om echter duidelijk te maken dat niet iedereen die een kind

Gods wilde worden, door haar ook als zodanig aangemerkt werd, maakte Bourignon al

in 1671 onderscheid tussen ‘wettige Kinderen’ en ‘bastaert’ kinderen Gods.122 Die laatste

waren te zeer gefixeerd op de uitwendige in plaats van op de ‘vaste en waerachtige’

deugden. Wie tot de ware deugd gekomen was, wist dat het geoorloofd was om ‘in

vryheid’ te leven, zonder zich iets gelegen te laten liggen aan wat andere mensen daar-

van mochten denken, aldus Bourignon. Het in 1674 door haar geïntroduceerde drie-

bruggen-model reikte nieuwe, scherper omlijnde criteria aan.123 Wie voortaan een ‘kind

Gods’ wilde worden, moest bereid zijn de eerste brug op weg naar het hemelse

Jeruzalem over te steken en dus met de wereld te breken of althans vastomlijnde plan-

nen daartoe te hebben. Een dergelijke stap vereiste ‘Moed’ en ‘Vastigheyd’.124 In

Bourignons optiek gaven mannen meer blijk van deze eigenschappen dan vrouwen.

Dat zou kunnen verklaren waarom zij na 1674 nog wel vier mannen (Bout, Poiret,

Wagener en Willems) maar geen enkele vrouw meer als ‘kind Gods’ aannam.
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De introductie van het drie-bruggen-model leidde er tevens toe dat Bourignon

degenen die zij reeds als ‘kind’ erkend had, opnieuw de maat nam. Tot haar grote

teleurstelling slaagde geen van hen erin om de derde brug over te steken, die van het

verzaken van de eigen wil. Zij moest daarom in 1675 concluderen dat haar kinderen

weliswaar van goede wil waren, maar dat zij nog geen ‘ware’ kinderen Gods waren.

Anders zouden zij wel zich wel volledig aan God overgeven.125 Aan een van haar volge-

lingen die naar de ‘staet der kinderen’ had geïnformeerd, schreef zij:

Ik heb ’er nu al van den Hemelschen Vader een groot getal in d’ingewanden

mijnses verstands ontfangen, welker zielen Godt my verplicht te voeden, en voor

de kaken des helschen Wolfs te beschermen: maar ik vind in haer vele redenen,

van my aen haren Hemelschen vader te beklagen, over hare ongehoorsaemheden

en ondankbaerheden: want sy schikken sich niet na de genaden die sy van Godt

ontfangen hebben, die haer sonderling tot sijne kinderen heeft uitverkoren, met

uitsluiting van alle andere.126

Zij had zich, zo hield zij hem voor, ontfermd over de kinderen die zij van de ‘Eeuwige

Vader’ ontvangen had om hun zielen te voeden, maar had nog geen van hen als een ‘in

Christo’ wedergeboren kind kunnen baren. Haar toestand geleek daarmee veeleer op

die van een zwangere vrouw, met wie zij dezelfde spanningen en verwachtingen deel-

de:

gelijk een natuurlijk kind soo wel het kind sijnes moeders is in hare ingewanden,

dan als het daer uit is gekomen, met dit onderscheid, dat het nu al geboren zijn-

de meer vernoegen aen de moeder geeft, dan dat sy noch in haren buik draegt;

dat haer dikwils smerten veroirsaekt, en vreesen, dat het mogt omkomen eer het

noch sou geboren zijn: gelijk ik gewaer worde, dat het aen eenige van de mijne

gebeurt, die sich in gevaer stellen van veel eer door een miskraem als door een

volkomene geboorte voor den dach te komen.127

Een paar maanden later gaf Bourignon tegenover diezelfde volgeling toe dat zij ver-

scheidene ‘kinderen’ had die ‘misdraagen’ of voortijdig verloren waren gegaan. Maar

naar haar zeggen waren haar deze miskramen niet aan te rekenen.128 Vurig hoopte zij

eens dezelfde vreugde te kunnen voelen als ‘de natuurlijke Moeders’ die ‘haar verblijden,

na de Smerten der Kinder-baring, van een Mensch ter Wereld gebracht te hebben’.129

Klaarblijkelijk had Bourignon haar visie op de wedergeboorte bijgesteld door voor

zichzelf een duidelijker onderscheid te maken tussen de opwekking en de wederge-

boorte. Deze werden in radicaal-piëtistische kringen gewoonlijk als twee onderschei-

den fasen van de religieuze ontwikkeling gezien: de opwekking als iets dat van buiten

kwam, door een directe ontmoeting met God of met heilsdragers, en de wedergeboor-

te als het resultaat van een innerlijk veranderingsproces.130 Voor Bourignons geestelijk

moederschap impliceerde dit onderscheid tussen opwekking en wedergeboorte dat

God wel kinderen bij haar verwekt had, maar dat zij zelf ‘noch niet een eenig kind

voortgebragt’ had. Zij moest daarom tot haar spijt concluderen dat zij tot dan toe

onvruchtbaar (‘sterile’) gebleven was.131

De eerder door haar ‘in smert’ gebaarde kinderen beschouwde Bourignon bij nader
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inzien als zielen die zij in ‘pynen’ van God ontvangen had om te voeden maar uitein-

delijk ‘in vreughden’ hoopte te ‘herbaaren’.132 ‘Het welk een soodanige Ordre is’, zo

stelde Bourignon, ‘die tegens de natuurlijke Generatie strijt, die in Wellust ontfangt,

en met Smerten baard.’133 Daarin lag een toespeling besloten op Genesis 3,16, waar God

Eva liet weten dat zij voortaan met pijn kinderen zou baren. Door deze passage naar

haar eigen hand te zetten maakte Bourignon op subtiele manier kenbaar dat zij tot de

wedergeborenen behoorde: haar trof de straf die de vrouw na de zondeval was opge-

legd, niet meer.

Vanaf 1675 bleef Bourignon vurig hopen dat zij volmaakte kinderen zou voort-

brengen. Voor alle duidelijkheid omschreef zij nog eens welke eigenschappen en deug-

den een ‘Waar Kind Gods’ diende te bezitten.134 Zo onderscheidde zij vijftien ‘Hoeda-

nigheden der Liefdaadigheyd’135, acht ‘Gelukzaaligheden’136, twaalf ‘Vruchten van den

H. Geest’137 en zeven ‘Gaven van den H. Geest’138. Maar geen van haar volgelingen

bleek aan al deze criteria te kunnen voldoen. In haar brieven aan haar ‘kinderen’ hief

Bourignon daarover geregeld klaagzangen aan. Wellicht probeerde zij hen op die

manier te prikkelen of hoopte zij dat zij zich haar verdriet over haar ‘onvruchtbaar-

heid’ zouden aantrekken en bereid waren om hun leven te beteren. Zo zouden zij

alsnog tot volmaaktheid (‘perfection’) kunnen komen.139

In 1677 vroeg Bourignon zich opnieuw af waarom zij ondanks haar persoonlijke

omgang met de van God ontvangen zielen ‘onvruchtbaar’ bleef.140 Vanuit Hamburg

schreef zij op 29 mei van dat jaar aan haar in Sleeswijk achtergebleven ‘kinderen’:

Ik weet niet of sulks aan de Moeder, of aan de Kinderen schort, dat sy niet geboo-

ren worden en opgroeyen. Ik moet eens beproeven of niet mijne lichamelijke

Afwesendheyt, hun eer aan den dag brengen sal, dan mijne Tegenwoordigheyd.

Ik sal trachten hun aan God op te offeren, en haar altoos mede te deelen, de Lich-

ten, die hy my deelachtig maakt.141

Ofschoon Bourignon vanaf dat moment haar ‘kinderen’ meer op afstand probeerde te

houden, had dit niet het gewenste effect. Tot haar grote spijt moest zij in 1680 conclu-

deren dat zij nog altijd geen enkel kind had voortgebracht en dus onvruchtbaar was.142

Zelf meende zij voor God en de mensen alles gedaan te hebben wat een ‘Ware Moeder’

moest doen. Zij had haar belofte gehouden in tegenstelling tot de ‘kinderen’, die in

gebreke bleven. Zij waren daar echter, zo meende Bourignon, vrij in. God dwong nooit

iemand om het goede te doen en het was ook niet aan haar om iemand ergens toe te

dwingen.143

Netwerk van symbolische verwantschapsrelaties

Door zich ten opzichte van haar merendeels mannelijke volgelingen te positioneren

als de moeder aan wie zij gehoorzaamheid verschuldigd waren, keerde Bourignon de

hiërarchie van de man-vrouwverhouding symbolisch om in die van de moeder-kind-

relatie. Met haar beroep op het geestelijk moederschap creëerde zij tegelijkertijd een

geestelijk ‘huisgezin’, waarvan de leden zich via haar persoon ook met elkaar verbon-

den wisten. In dat opzicht vertoonde Bourignons gezelschap duidelijk overeenkom-
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sten met het huisgezin van Jean de Labadie. Diens volgelingen spraken hem aan met

‘papa’ en betitelden elkaar onderling als ‘frères’ en ‘soeurs’.144 De benamingen ‘broe-

ders’ en ‘zusters’ behoorden overigens tot het traditionele christelijke idioom. Al ten

tijde van het vroege christendom werden geloofsgenoten op die manier aangesproken

(zie bijvoorbeeld Rom 7 en 16,1; 1 Kor 1,10 3,1 4,6 en 7,29). Maar terwijl in de strak ge-

organiseerde gemeenschap der labadisten het geloof in de predestinatie de leden vere-

nigde, ontbrak het in Bourignons sociëteit aan een collectief ideologisch bindmiddel.

De enige bindende factor was Bourignons geestelijk moederschap, hetgeen ook in de

onderlinge aanspreekvormen tot uitdrukking kwam.

Aanspreekvormen
De in Bourignons kring gehanteerde aanspreekvormen symboliseerden de nieuwe

geestelijke orde waaraan de kinderen Gods deel hadden, een orde die gebaseerd was op

de via haar geestelijk moederschap geïnstalleerde verwantschapsrelaties. Bourignon

betitelde de groep van God ontvangen zielen als ‘mes enfants’.145 Deze refereerden

onderling aan haar als ‘onse (waarde) Moeder’ of ‘MaMere’ en spraken of schreven haar,

ongeacht hun leeftijd, aan als ‘ma (très) chère mère (en Jesus Christ)’, ‘Mama’, ‘Moeder

lief’ of ‘Seer Waardige Hoognoodige Ziels-Moeder’.146 Maria Hase bijvoorbeeld was

ouder dan Bourignon, maar betitelde haar toch als ‘Moeder’ en noemde zichzelf haar

‘Dochter’.147 Dat is des te opvallender omdat zij door Bourignon niet tot de van God

ontvangen zielen gerekend werd en door haar bijgevolg niet als ‘enfant’ maar als

‘soeur’ werd aangesproken.148 Kennelijk was de aanspreekvorm van ‘moeder’ niet

uitsluitend voorbehouden aan de ‘kinderen’.149 De ‘enfants’ betitelden elkaar, onder-

ling en ten overstaan van Bourignon, als ‘broeders’ (‘frères’) en ‘zusters’ (‘soeurs’),
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tenzij zij via bloedbanden met elkaar verbonden waren.150 Zo spreekt Maria Hase in

een van haar brieven aan Bourignon over ‘Broeder Franken’ en ‘Broeder Ewout’, maar

noemt zij haar eigen zoon kortweg ‘Conrad’.151

Bourignon was zich er terdege van bewust dat de door haar in haar brieven gehan-

teerde aanspreekvormen van dien aard waren, dat zij bij buitenstaanders verwarring

of hoongelach konden oproepen. Om dit te vermijden en haar ‘kinderen’ niet onnodig

in de problemen te brengen, betrachtte zij in haar correspondentie de nodige discretie.

Zo vermeed zij in sommige gevallen welbewust de aanspreektitel van ‘enfant’ of

verzweeg zij in haar brieven de identiteit van een bepaald ‘kind’. Aan Johan Ortt legde

Bourignon uit waarom zij dat deed:

En als ik u, Mijn Kind, niet noem door mijne Brieven, dat is uyt vrese, dat die

mochten komen, onder de oogen van die genen, dewelke van dit Geestelijke

Kindschap niet weten. [...] En nademaal ik u noch niet gevonden heb, boven de

menschelijke insichten, soo heb ik u niet durven in het Perikel stellen, om van de

Menschen veracht te worden. Om welke reden, dat ik selfs uwe Naamen verswe-

gen heb in mijne Brieven.152

De identiteit van het echtpaar Ortt-Pergens is ook in Bourignons briefpublicaties nooit

prijsgegeven.153 Swammerdam daarentegen is daarin wel met naam en toenaam

genoemd. In zijn geval is de oorspronkelijke aanspreekvorm van ‘enfant’ echter stee-

vast veranderd in ‘monsieur’ wanneer zijn naam in het opschrift van de betreffende

brief vermeld is.154 Op advies van Bourignon had Swammerdam dat zelf ook gedaan

toen hij in 1675 twee van haar brieven aan hem in zijn Ephemeri vita opnam. Buiten-

staanders zouden, zo meende Bourignon, niets begrijpen van hun geestelijke moeder-

kindrelatie, ‘parce que les personnes charnelles n’entendent les choses spirituelles’.155

Binnen het naar het huisgezin gemodelleerde netwerk dat zich rond Bourignons

persoon groepeerde, ontstonden zelfs dwarsverbindingen tussen haar (rooms-katholie-

ke) ‘eerstelingen’ in de Zuidelijke Nederlanden en haar (protestantse) ‘kinderen’ in het

noorden. Illustratief is het voorstel van Swammerdam om een exemplaar van zijn

Ephemeri vita aan Nicolas Lambert in Rijsel te schenken. De bekeerde geleerde zal daar-

mee zijn erkentelijkheid hebben willen betuigen aan de pastoor die de vroegere geeste-

lijke vader van zijn geestelijke moeder was geweest. Uiteraard moest binnen de gegeven

verhoudingen een dergelijk voorstel eerst aan Bourignon worden voorgelegd. Haar

reactie onderstreept nog eens hoezeer in het door haar vervulde geestelijk moederschap

macht en liefde in elkaar grepen. Bourignon stelde Swammerdam voor om zijn studie

van de eendagsvlieg niet aan Nicolas Lambert te geven maar aan de Mechelse kanunnik

Pierre Noels, die Nederlands kon lezen. Noels was naar Bourignons zeggen altijd zeer

nieuwsgierig geweest, zodat hij zeker in Swammerdams werk geïnteresseerd zou zijn.

Maar bovenal was Noels een kind dat zij zeer had liefgehad: ‘C’est un Enfant que j’ay

fort aimé pour sa vertu & justice’.156

Door dezelfde moederborst gezoogd
Trekken we de moederschaps- en melkmetafoor verder door, dan zouden we zelfs van

symbolische melkrelaties kunnen spreken. De zogeheten zuigelingen werden immers

allen door dezelfde moederborst gezoogd. In hoeverre dit de onderlinge betrekkingen
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tussen Bourignons volgelingen beïnvloedde, is moeilijk te zeggen. In de zeventiende-

eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden, waar in elitekringen van de diensten

van huurzogen gebruikgemaakt werd, gold geen incestverbod op melkverwantschap.

In verschillende Arabische en andere moslimlanden is een dergelijk verbod voor kinde-

ren uit verschillende families die door één en dezelfde min worden gezoogd, tot op de

dag van vandaag van kracht.157 Toch konden melkrelaties ook in de Republiek der

Verenigde Nederlanden wel bepaalde verwantschapssentimenten oproepen.158 Egodo-

cumentspecialist Rudolf Dekker geeft daarvan een mooi voorbeeld, dat hij ontleent

aan de autobiografie van Willem van den Hull.159 Deze in 1778 geboren Haarlemse

kostschoolhouder ontwikkelde een levenslange vriendschap met het door zijn moeder

gezoogde kindje van een welgestelde vrouw die het niet zelf kon voeden. Voor Van den

Hull was het vanzelfsprekend dat hij, ondanks het standsverschil, bevriend bleef met

zijn zoogbroer; zij waren immers ‘aan dezelfde bron gelaafd’. In een van de brieven die

Bourignons volgelingen met elkaar wisselden160, is een vergelijkbare uitdrukking te

vinden, waaruit kan worden afgeleid dat een gevoel van zoogbroederschap ook hen

niet vreemd was:

want wij moesten daar nogh om laggen, en seijde flores [Claes Floris, MdB] was

soo vol vrugden doen hij verlof had om bij a.b. [Antoinette Bourignon, MdB] te

koomen dat hij sigh selfs door grooten haest bijna vergadt, dan hij hadt in langh

geen tit gesoogen.161

Floris had maandenlang op Noordstrand gebivakkeerd en dus geruime tijd de nabij-

heid van zijn geestelijke moeder moeten missen. Het citaat is afkomstig uit een brief

van De Lindt aan Swammerdam en zou erop kunnen wijzen dat Bourignons volgelin-

gen, of althans een aantal van hen, een groepstaal ontwikkelden waarin hun gevoel

van verbondenheid met haar en via haar met elkaar, tot uitdrukking werd gebracht.

Ook de testamentaire bepalingen van de officiële leden van Bourignons sociëteit van

ware christenen getuigen van een groepsbinding die de formele bloedbanden door-

kruiste, ja zelfs oversteeg. Zo werden in de testamenten van Bourignon, Tiellens en

Van de Velde de naaste geloofsverwanten tot universeel erfgenaam benoemd, terwijl de

bloedverwanten alleen pro forma genoemd werden.162

Opvallend is echter dat Bourignon buiten de contracten die zij met enkele volge-

lingen afsloot, niets ondernam om de onderlinge banden tussen de groepsleden in

formele of rituele zin te verstevigen. Integendeel. Zij was er juist op uit deze zoveel

mogelijk te ontmoedigen. Zo weigerde Bourignon zelf het meterschap van kinderen

die volgelingen van haar voortbrachten, en ontzegde zij mannelijke groepsleden het

peterschap over deze kinderen.163 Onderlinge huwelijken waren, in tegenstelling tot

de praktijk in het huisgezin van Jean de Labadie, uit den boze.164 Verschillende over-

wegingen zullen Bourignons afwerende houding hebben bepaald: vrees voor onder-

mijning van de door en rond haar persoon gecreëerde symbolische verwantschapsrela-

ties, afkeer van sektevorming en ten slotte een sterke eindtijdverwachting, die in haar

optiek specifieke eisen stelde aan haar en aan haar gevolg. Naar Bourignons stellige

overtuiging strookte het huwelijk niet met het streven om volmaakt te leven. In haar

optiek diende, nu ‘het Vonnis des oordeels’ geveld was en ‘de periculen om Ligchaam

en Ziele te verliesen soo meenigvuldig’ waren, de gerichtheid op God voorop te staan
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in plaats van te trouwen en ‘noch Kinderen met sich [te] leyden in die selfste Elende’

waarin de mens thans verkeerde.165 Het ging, zo hield zij haar volgelingen voor, louter

en alleen nog om het individuele zielenheil veilig te stellen en een kind Gods te

worden, waartoe zij als ‘moeder der ware christenen’ het aangewezen medium was.

De originele wijze waarop Bourignon een katholiek model als het geestelijk

moederschap naar haar hand wist te zetten, stelde haar kortom in staat om haar reli-

gieus leiderschap daadwerkelijk vorm te geven. Door zich als ‘moeder van de ware

christenen’ te afficheren kon zij zich op een gezaghebbende en tevens affectieve wijze

tot haar gevolg verhouden. In die zin fungeerde haar ‘moederschap’ niet alleen als

middel om haar maatschappelijke status van ongehuwde vrouw te verhogen, maar was

het ook het belangrijkste instrument om zich binnen haar eigen kring te kunnen po-

sitioneren. Door gebruik te maken van de metafoor van het moederschap wist

Bourignon de hiërarchie van de man-vrouwverhouding én de gezagsverhouding

tussen geestelijken en leken symbolisch om te keren in die van een moeder-kindrela-

tie en daarmee als leek vorm te geven aan de door haar opgeëiste geestelijke rol.

Tegelijkertijd werd het hierdoor mogelijk het rond Bourignons persoon gevormde

netwerk te transformeren tot een nieuw, op spirituele banden gebaseerd, symbolisch

verwantschapssysteem waarin de volgelingen zich via hun geestelijke moeder als broe-

ders en zusters met elkaar verbonden wisten.

Zolang de communicatie via brieven verliep en het moederschap dus metaforisch

bleef, riep de wijze waarop Bourignon haar geestelijk leiderschap vervulde en haar

autoriteit liet gelden, in eigen kring weinig weerstand op. Wanneer de ‘kinderen’

echter de lijfelijke aanwezigheid van hun ‘moeder’ zochten, dan leidde dat, zo zal in

het volgende hoofdstuk duidelijk worden, niet zelden tot spanningen en conflicten. In

de praktijk bleek het ‘kind’ meer dan eens niet aan de wensen van de ‘moeder’ te

voldoen en omgekeerd.
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hoofdstuk 16 Macht en afhankelijkheid

En selfs ga ik hun noch voor, gelijk een Piloot of Weg-wijser, die desen Weg meenigmaal

bewandelt heeft, en alle de Klippen en perikelen kend, die men in dese Reys ontmoet.

Daar ondertusschen sy sich niet waardigen hare voetstappen voort te setten, om my te

volgen: hun ophoudende met het beraadslagen en overleggen van haar eigene willens of

natuurlijke bewegingen. En wanneer sy swarigheit of moeyelijkheit vinden, soo blijven

sy op den Weg stille staan, ende en gaan niet voorder.

Antoinette Bourignon, Waare Deugt II,

brief 2 (1-4-1674), p. 93.

Zolang Bourignons volgelingen haar uitspraken met instemming konden begroeten

en in hun eigen referentiekaders konden inpassen, was haar gezag gewaarborgd. Maar

naarmate zich meer volgelingen bij Bourignon aansloten en de noodzaak van gemeen-

schapsvorming groter werd, liepen de spanningen in de groep op. Een aantal volgelin-

gen bleek zich toen niet langer te kunnen vinden in Bourignons denkbeelden en

handelwijze. Zij vonden dat het op het gemeenschapsleven gebaseerde samenlevings-

model van de sociëteit van ware christenen op zeer gespannen voet stond met de wijze

waarop Bourignon haar geestelijk leiderschap vorm en inhoud wilde geven. Tegelij-

kertijd werd tijdens het verblijf in Noordwest-Duitsland steeds duidelijker dat de

vorming van op spirituele banden gebaseerde verwantschapsrelaties het gemis van een

collectieve ideologische binding niet in voldoende mate kon compenseren.

De conflicten die uit Bourignons autoritaire manier van optreden voortvloeiden,

verdienen nader aandacht, maar niet omdat zij bewijzen dat Bourignon heerszuchtig,

egoïstisch en autocratisch was, zoals Van der Linde stelde.1 Dat oordeel, hoe waar

misschien ook, gaat namelijk geheel voorbij aan de aard van Bourignons leiderschap

en aan de dynamiek tussen haar en haar volgelingen. Veeleer verdienen de conflicten

aandacht omdat zij laten zien dat er in die situaties niet langer sprake was van ‘geslaag-

de communicatie’.2 Dit betekent dat de context waarin de communicatie plaatsvond,

veranderd moet zijn of de ontvanger andere waarden belangrijker moet hebben

geacht. Dit zijn kortom de situaties waarin de ban verbroken kon worden en er sprake

was van verlies van charisma. Bourignon moest zich op die momenten verhouden tot

volgelingen die overwogen om zich van haar af te wenden om terug te keren in de

wereld of hun toevlucht te zoeken bij een van haar concurrenten.

Om niet te vervallen in een opsomming van incidenten en ruzies rond individuele

personen is het wenselijk de conflicten te categoriseren. Ik onderscheid drie kwesties,

waaraan ik ruim aandacht zal besteden omdat zij een voortdurende bron van span-

ningen vormden: het samenlevingsmodel van de ware christenen, de sekseverhoudin-

gen in de groep en de mate waarin de ‘kinderen’ gehoorzaamheid aan hun ‘moeder’
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verschuldigd waren. Toen duidelijk werd dat Bourignons macht zijn grens had

bereikt, greep zij naar een middel waarvan zij al eerder gebruik had gemaakt: het

duivelspact. Om te begrijpen waarom zij dit deed, zal de situatie waarin zij hiertoe

overging nader onderzocht moeten worden. Hing Bourignons beschuldiging op een of

andere manier samen met de aanklacht wegens toverij die een van haar eigen volge-

lingen kort daarvoor tegen haar had ingediend? En wat zeggen deze over en weer geui-

te beschuldigingen van toverij en hekserij over de machtsverhoudingen en afhanke-

lijkheidsrelaties in Bourignons gezelschap?

Strijd over het nieuwe samenlevingsmodel

Het door Bourignon voorgestane samenlevingsmodel bleek in de praktijk niet de vorm

te krijgen van het utopische ideaal van een communautaire samenleving waarin geen

onderscheid naar maatschappelijke status gemaakt werd en de groepsleden op gelijke

basis in de gemeenschap van goederen konden participeren.3 Vooral de vraag ten

gunste van wie het geld en de goederen van de sociëteit der christenen mochten

worden aangewend, leidde in de praktijk geregeld tot wrijvingen. De door Bourignon

gehanteerde criteria voor het geven van aalmoezen of het verrichten van liefdewerken

bleken niet altijd te stroken met die van haar volgelingen. Bourignon stelde zich op

het standpunt dat de rijkdommen van haar gezelschap uitsluitend ware christenen ten

goede mochten komen, omdat die niet langer ‘het tijdelijke’ zochten maar ‘het Rijk der

Hemelen’.4 Wie als zodanig aangemerkt mocht worden, bepaalde zij en niemand

anders. Niemand in haar gezelschap mocht echter denken dat de sociëteit der ware

christenen geld in overvloed had en dat er dus geen handenarbeid verricht hoefde te

worden of dat er loon voor geleverde diensten geëist kon worden. Van het surplus aan

geld kon al evenmin iets aan de armen en behoeftigen in de wereld worden geschon-

ken, omdat zij in Bourignons ogen geen ware christenen waren. In eigen kring kwam

dat Bourignon op de nodige kritiek te staan. Naar het gevoelen van sommige van haar

volgelingen zwom zij in het geld. Koffers vol zou zij ervan hebben! Dat hiervan niet

iets aan anderen ten goede mocht komen, getuigde in hun ogen van gierigheid en een

gebrek aan naastenliefde.5

Weerspannigheid van de Friese vrienden?
Eén specifieke groepering in Bourignons gezelschap bleek zich zelfs collectief gedis-

crimineerd te voelen: de Friezen. Tot deze groep behoorde Reynier Jansen, de

Harlingse vetermaker die in 1672 vol verwachtingen met zijn gezin naar Husum was

overgekomen, diens broer de tingieter Ruerd Jansen, de grootschipper Jelle Aedes en

zijn echtgenote, de passementwerker Sikke Pieters en zijn kinderen, de gortmaker

Sikke Lieuwes, en de chirurgijn Jacobus Marci en de kaarsenmaker Hidde Roos Tjaards

met hun beider gezinnen.6 Bourignon rekende hen weliswaar tot haar ‘vrienden’, maar

merkte geen van hen als ‘enfant’ aan. Van meet af aan wantrouwde zij hun motieven

en beklaagde zij zich over hun grove manieren. Niettemin had zij aanvankelijk nog

goede hoop dat zij bereid waren hun zielenheil boven alles te stellen, want, zo schreef

zij aan De Lindt: ‘Je crois que ces Frisons ne viennent point pour gaigner de l’argent,

ny pour chercher leurs plaisirs, ains pour chercher la perfection de leurs ames.’7
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In juni 1672 verbrandden de meeste Friese vrienden alle schepen in Friesland

achter zich, om samen met vrouw en kinderen naar Bourignon in Sleeswijk-Holstein

over te komen.8 Bourignon meende echter dat het niet zozeer hun liefde voor het evan-

gelische leven alswel de oorlog was die hen daartoe had doen besluiten. Toch was zij

bereid om hen naar vermogen te helpen ‘pour le bien de leurs ames’. In ruil daarvoor

verwachtte Bourignon dat zij zich aan God zouden overgeven als ware kinderen aan

hun Vader, de oude gewoontes van ‘het verdorven vlees’ lieten varen en hun leven in

dienst zouden stellen van de sociëteit der ware christenen.9 Sommigen stelde zij te

werk in de huisdrukkerij te Husum. Anderen werden van hun vrouw en kinderen

gescheiden en op Noordstrand gestationeerd. Hun echtgenotes dienden samen met

hun kinderen in Husum het tijdstip af te wachten waarop ook zij zich op het eiland

konden of mochten vestigen.

De Friese vrienden hadden zelf in de veronderstelling verkeerd dat zij met hun

gezinnen onder Bourignons leiding een nieuw bestaan op Noordstrand konden gaan

opbouwen.10 De praktijk pakte echter anders uit en de meeste van hen bleken grote

moeite te hebben om zich aan te passen aan de door Bourignon voorgeschreven levens-

wijze. Marci bijvoorbeeld had, naar het schijnt, gedacht dat hij op Noordstrand de

beschikking zou krijgen over een eigen kamer of huis en aldaar zijn oude beroep van

chirurgijn-barbier zou kunnen uitoefenen.11 Bourignon vond dat een teken van

gemakzucht en gebrek aan motivatie. Al in januari 1673 sprak zij haar ergernis uit over

de in haar ogen weinig coöperatieve houding van de Friese vrienden, die, als we haar

mogen geloven, verwacht hadden in een paradijselijke gemeenschap zonder arbeid

terecht te komen:

un chacun cherchoit ses aises, & vouloit avoir la meilleure place, travaillant quand

il leur plaisoit, les uns plus les autres moins; & si j’avois voulu les reprendre, ils

eussent tous murmure contre moy comme firent les enfans d’Israël contre

Moïse.12

Ook over het gedrag van de vrouwen was Bourignon teleurgesteld. In plaats van het

huis in Husum schoon en op orde te houden, maakten zij er een troep van. Hierdoor

zag Bourignon zich genoodzaakt alles zelf op te ruimen en schoon te maken. Daarmee

deed Bourignon het voorkomen alsof ook de vrouwen een ommekeer van de sociale

verhoudingen verwacht hadden. Zij deed daarover haar beklag aan een van haar

vertrouwelingen:

Les femmes ne vouloient pas seulement nettoyer la maison, ou les meubles: un

chacun remettoit l’ouvrage sur l’autre, & le tout alloit en desordre, rompans &

distrayans nos meubles sans soucy: en sorte que plusieurs d’iceux m’ont manqué

aprés que toutes ces personnes ont été sorties; & m’ont laissé la maison si sale,

que j’ay moy méme nettoyé les ordures, & fait emporter hors de la maison

plusieurs tonne d’icelles, avec mon grand labeur & sueur.13

Om eventuele strijd met teleurgestelde aanhangers uit de weg te gaan, hield

Bourignon hun voor dat zij tot niets verplicht waren. Wie weg wilde, kon gaan.14

Bourignon vreesde bovendien dat verkeerd voorbeeld verkeerd zou doen volgen. Zij
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deed er daarom alles aan om de discipline hoog te houden en speelde, indien nodig,

haar Friese vrienden tegen elkaar uit. Zo luchtte zij in een brief aan Marci haar hart

over Pieters. Deze Harlingse passementwerker had haar voor zijn vertrek naar

Noordstrand verzekerd dat het hem niets uitmaakte waar hij woonde, als hij maar in

zijn eigen onderhoud kon voorzien. Eenmaal op Noordstrand aangekomen, wilde

Pieters van Bourignon de verzekering dat zij hem en zijn kinderen zou onderhouden.

Die omslag verbaasde haar hogelijk. Bang als zij was dat mogelijk ook Marci van

gedachten zou veranderen, schreef zij hem:

Ik geloof, dat hy quaden raad heeft gehad, gelijk Gy; en dat gy al te samen hebt

vergeeten, waarom dat gy de Weereld wilt verlaten; dewijl dat gy noch buyten de

Weereld soekt, ’t geen de weereldsche Menschen daar midden in soecken, te

weten, uw eygen Baat.15

Nog datzelfde jaar raakte Marci zelf verwikkeld in een conflict met Bourignon over de

rekening van zijn werkzaamheden op Noordstrand. Bourignon verweet hem dat hij

twee paarden gebruikt had die door De Lindt waren gekocht, maar dat hij in zijn afre-

kening geen kosten had opgevoerd voor de huur van de beesten.16 Zij eiste hiervoor

alsnog geld van hem. Met haar opstelling in deze zaak gaf zij te kennen dat zij haar rela-

tie met de Friezen zo zakelijk mogelijk wilde houden en hen vooralsnog uitsloot van de

gemeenschap van goederen. Maar in feite betekende dit dat zij met twee maten mat.

Toen duidelijk werd dat het door Bourignon aangekondigde godsgericht almaar

uitbleef en de op Noordstrand te vestigen gemeenschap voorlopig niet gerealiseerd

zou kunnen worden, liepen de interne spanningen verder op. Tot grote ergernis van

Bourignon trad bij vele Friese vrienden een zekere verslapping op, waardoor zij terug-

vielen in hun oude gedragspatronen. Zo eisten Marci, Reynier Jansen, Pieters en

Lieuwes naast de vergoeding om in hun levensonderhoud te voorzien, loon voor de

door hen verrichte werkzaamheden.17 Daarvan wilde Bourignon echter niets weten. Zij

hield hun voor dat hun gedrag niet strookte met dat van ware christenen. Dat gold in

haar optiek bovenal voor Marci, die zich ook niet aan de voorgeschreven seksuele

onthouding bleek te kunnen houden. De in 1673 door zijn echtgenote gebaarde twee-

ling was daarvan voor Bourignon het levende bewijs.18

Het gedrag van de Friese vrienden stelde Bourignon zo teleur dat zij in september

1673 besloot om haar handen van hen af te trekken. Aan een van haar ‘kinderen’

berichtte zij toen dat zij de Friezen aan hun lot wilde overlaten totdat zij meer verlicht

zouden zijn en meer moed zouden tonen:

Je me suis resolue de laisser tous ces Frisons à eux-mémes, jusqu’à ce qu’ils ayent

plus de lumière & de courage. Car maintenant, ils ne me font que des peines, sans

profit, & tirent plus de scandale de nôtre conversation, que d’utilité à leurs ames;

& il semble qu’ils se sont imaginés, que j’ay grand besoin d’eux, ou qu’ils m’ap-

portent du profit. Il faut que je leur montre que cela n’est point veritable, & que

je ne cherche personne.19

Die ontmoedigende houding sorteerde effect, zij het niet het door Bourignon gewen-

ste. Binnen een jaar wendden de Friezen zich een voor een van hun geestelijke leids-
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vrouw af. Alleen Jelle Aedes leek vastbesloten te zijn om stand te houden.20 Maar ook

hij keerde uiteindelijk terug in de wereld. In dat opzicht volgde hij het voorbeeld van

zijn vrienden Sipke Agges en Hidde Roos Tjaards. Via via vernam Bourignon dat

Aedes, die zelf grootschipper was geweest en op Noorwegen had gevaren, in 1675

alweer een schip had gekocht om zijn oude beroep te kunnen hervatten.21 Anderen,

onder wie Reynier Jansen, Sikke Lieuwes, Sikke Pieters en mogelijk ook Marci besloten

hun heil bij een concurrerende religieuze gemeenschap te zoeken en sloten zich bij de

quakers in Frederikstad aan.22 Als we Bourignon moeten geloven, zouden zij er alles

aan gedaan hebben om haar na hun vertrek in opspraak te brengen.23

Geen egalitarisme
De afvalligheid van de Friezen bracht Bourignon ertoe een buitengewoon bittere klaag-

zang aan te heffen over hun ondeugden en onvolmaaktheden. Op 1 april 1674 richtte zij

zich daartoe in een open brief tot een van hen, de al genoemde Marci.24 Zij verweet hem

en zijn vrienden dat zij geen van allen gekomen waren om onder haar leiding ware

christenen te worden. Veeleer zou hun komst zijn ingegeven door de oorlog die vanaf

mei 1672 in de Republiek der Verenigde Nederlanden woedde en die hen het verlies van

hun tijdelijke goederen had doen vrezen.25 Eenmaal in haar nabijheid bleken zij geen

van allen bereid de weg te gaan die Jezus hun had voorgeleefd. Zowel de mannen als de

vrouwen waren alleen maar gesteld op hun gemak en voelden er weinig voor om bij de

oogst op Noordstrand te assisteren of andere arbeid voor de gemeenschap te verrichten.

Bourignon was zich naar haar zeggen voor hun geestelijk en lichamelijk heil blijven

inspannen, ofschoon er van enige wederkerigheid geen sprake was:

Want ik besteede veel tijts om u te spreken en te schrijven; en heb lichamelijk

veel beslag en moeyte, om u te herbergen en te bedienen; d’eene komt, d’andere

gaat; d’een brengt sijn huysraat, sijn kinders, en d’ander komt weer de sijne

halen. Invoegen dat ik in gestadigen arbeydsaamheyt ben, gelijk een herbergier-

ster. Want ik heb niemand om de vuyligheden die gy alle in huys brengt te reyni-

gen, ik moet het al selfs doen; en gy maakt niet een tafelbord vuyl, of ik moet het

daar naar wasschen. Invoegen dat indien ik de hope niet had, van de volmaakt-

heit uwer zielen, ik sou wel blijde zijn, dat niemand van u-lieden noyt in mijn

huis quam, en dat niemand my meer sou schrijven of spreken.26

Achter Bourignons ergernis over de vermeende gemakzucht en luiheid van de groep

Friezen lijkt een ander, fundamenteler, sociaal-cultureel conflict te zijn schuilgegaan.

De Friese vrienden hadden klaarblijkelijk verwacht dat in hun nieuwe, op het evange-

lie geïnspireerde leefgemeenschap alle verschillen in sociale of geestelijke stand

zouden zijn weggevallen. Dus dat er geen onderscheid gemaakt zou worden tussen de

‘frères’ en de ‘amis’ en dat hun dezelfde behandeling ten deel zou vallen als de rijke

kooplieden die deel uitmaakten van Bourignons gezelschap. De praktijk bleek echter

anders te zijn. Zo zouden de Friese vrienden zich erover beklaagd hebben dat

Bourignon het eten niet eerlijk verdeelde. De beste beetjes zouden voor de oudsten of

de andere leden van de sociëteit zijn geweest en niet voor hen.27 Ook zouden zij

Bourignon verweten hebben dat zij in haar aanspreekvormen onderscheid maakte

tussen de groepsleden:
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Want vele hebben alreeds gemurmureert, om dat ik somtijds onse Broederen

Monsieur noeme; dat opvattende als een sonde, of wereldsche ydelheit, of als een

voor-recht dat men aan de selve geeft. En brengen daar toe de Schrifture by,

dewelke segt: dat men geen aansiender der menschen wesen moet. My daar door willen-

de te verstaan geven, dat ik hun ook met de naam van Monsieur behoorde te

noemen, als of sy voorname Kooplieden waren; hoewel sy van staat, handwerks-

lieden zijn: den eenen een Boer; den anderen een Vetermaker, of Kaarssemaker, of

Schipper. Welke menschen of standen niet gewoon zijn met de naam van

Monsieur genoemt te worden.28

In dit opzicht bleken de verwachtingen van de Friezen te botsen met de normen 

en waarden die Bourignon hoogachtte, en waarvoor ook zij zich op de Schrift meende

te kunnen beroepen. Zij verdedigde het door haar gemaakte standsonderscheid als

volgt:

Want by aldien ik een arm werkman Monsieur noemen soude; en dat ik een rijk

Koopman Pieter of Jan noemende, soo sou ik stoffe geven, aan den armen werk-

man, om sig te verheffen; en aan den rijken Koopman, om het tot ergernis van

een kleynachting op te nemen: door dien dat sulks wesen soude tegen den Regel

der Gerechtigheit, tegen de Burgerlijke goede zedigheit, en tegen de Leeringe des

Apostels; dewelke gebied: dat d’een d’ander voorkomen sal met eergevinge: of tegen de

Leering Jesu Christi selfs, dewelke segt: dat men alle Gerechtigheyt vervullen moet. Nu,

het sou geen Gerechtigheit zijn, dat men een slecht man (‘Roturier’) Monsieur, of

mijn Heer noemden; gelijk het ook niet recht (‘juste’) wesen sou, met de naam

van Pieter of Jan te noemen een achtbaar aansienlijk Man (‘un homme honorable’),

die al den tijd sijns levens, met goede reden den naam van Monsieur, of mijn

Heer gedragen heeft. Dat men (seg ik) sulx doen soude om te behagen aan dese

stoute onbeschaamde Vriesen; dewelke schijnen hier gekomen te zijn om my hare

plompigheden (‘lourdises’) te leeren; in plaats van dat sy van my de eerbare

zedigheyt (‘honesteté’) leeren souden.29

Uit de hier door Bourignon aangehaalde tegenstelling tussen ‘lourdise’ (botheid) en

‘honnêteté’ (beschaving, fatsoen) kan worden afgeleid dat zij vast bleef houden aan

haar eigen beschavingsnorm.30 Zij kon of wilde zichzelf dus niet in alle opzichten

losmaken van de cultuur van de stedelijke en hoofse (sub)elite waarin zij zelf was opge-

groeid. In haar ogen waren de Friese ambachtslieden en schippers niet alleen maat-

schappelijk gezien haar minderen, maar zij vond hen ook ongemanierd en meende dat

zij ook in dit opzicht nog iets van haar konden leren. Dit standsverschil moet ertoe

hebben geleid dat Bourignon de groep Friese vrienden op een andere manier tegemoet

trad dan de voormalige kooplieden in haar gezelschap, die zij tot haar eigen sociale

milieu rekende en op wie zij haar ethische richtlijnen afstemde. Het ging er volgens

Bourignon immers om dat zij als ware christenen leerden om ‘de Nedrigheyt Jesu

Christi te omhelsen, en gering te wesen’, ofschoon zij ‘in Aansien’ stonden.31 Dat

dienen een deugd was en dat ook mannen ‘geringe bedieningen en ongeachte dienst-

baarheden’ zouden moeten waarnemen.32 Jezus Christus, ‘den waren Man’, had hierin

het voorbeeld gegeven, ‘seggende: “Ik ben niet gekomen om gedient te worden, maar
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om te dienen”.’33 Bourignon was ervan overtuigd dat een dienstbode gelukkiger was

dan iemand die het aan zijn of haar stand verplicht was om zich te laten bedienen:

‘Daar en is niets anders dan de ydele Glory die daar is, van Meester genaamt te worden,

in plaats van Dienaar.’34 Een dergelijke ethiek appelleerde primair aan degenen die in

de omstandigheid verkeerden dat zij over huispersoneel beschikten of konden

beschikken.

Van sociaal egalitarisme was binnen de door Bourignon geleide gemeenschap hoe

dan ook geen sprake. Ondanks de nieuwe geestelijke orde waaraan de kinderen Gods

deel hadden en de gepropageerde christelijke deugden bleven maatschappelijke

standsverschillen tellen. Datzelfde gold overigens ook voor andere gemeenschappen

van religieuze dissidenten uit die tijd. In de wijze waarop de huisgemeente van Jean de

Labadie was ingericht werkten de onderscheidingen van de zeventiende-eeuwse stan-

denmaatschappij eveneens door.35 Een verregaande sociale gelijkheid was toentertijd

alleen bij de quakers te vinden. Het zal dus beslist geen toeval zijn geweest dat een

aantal Friese vrienden van Bourignon juist naar deze beweging overstapte.

Uit de aard van de conflicten kan niet anders worden afgeleid dan dat de Friese

vrienden ernstig in Bourignon en in de hun in het vooruitzicht gestelde beloften

teleurgesteld waren. Bourignon kaatste de bal terug door op haar beurt haar teleur-

stelling over hun gedrag uit te spreken. In hoeverre zij chargeerde of misschien wel

bewust gebruikmaakte van de omkering, blijft de vraag. De enige bronnen die infor-

matie bieden omtrent de gedragingen en klachten van de Friezen, zijn haar eigen

geschriften en die zijn de neerslag van haar perceptie. Daarbij komt dat de brief aan

Marci van meet af aan een publicitair doel diende, al zou het nog vijf jaar duren voor-

dat het stuk in druk verscheen. Het werd zowel in een Franse als een Nederlandse

editie uitgebracht onder de titel L’aveuglement des hommes de maintenant oftewel De

verblindheit der menschen van desen tijt.36 Met het genoemde geschrift beoogde Bourignon

‘de voornemens der quaadsprekers en quaadwillige onder de Mennonisten te weder-

houden, om dat sy de Waarheden Gods sochten in verachting te brengen, met te gaan

lasteren de gene die deselve voortbrengen’.37 Het voorwoord waaruit deze zinsnede

afkomstig is, was ondertekend door Frederik Franken, zelf ooit een overtuigd menno-

niet.38 Het heeft er derhalve alle schijn van dat Bourignon de Friezen publiekelijk tot

zondebok maakte om haar beschadigde imago te redden en de aandacht af te leiden

van de weerstand die zij in eigen kring opriep.

Gespannen sekseverhoudingen

De reeks van botsingen met vrouwen die tijdelijk in Bourignons kring verkeerden,

bevestigt niet alleen dat het door haar voorgestane regiem spanningen in de hand

werkte, maar laat tevens zien dat zij ook zelf op conflicten aanstuurde. Dat Bourignon

dit bij voorkeur bij vrouwen deed, is niet zo verwonderlijk. Conflicten met seksegeno-

ten stelden haar immers in staat om zichzelf ten koste van hen te profileren en zo haar

eigen positie te kwalificeren als een door God bestempelde, maar voor een vrouw unie-

ke en uitzonderlijke rol. Geregeld beklaagde Bourignon zich tegenover haar manne-

lijke volgelingen over de ‘natuurlijke weekhertigheyd’ van vrouwen, ‘die hun doet

neighen naar de Verdorventheyd van hare Natuur’. Hierdoor waren vrouwen niet goed
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in staat om wedergeboren christenen te worden. Mannen hadden daartoe volgens

Bourignon ‘meer Moed, en beter Vastigheyd’.39

In de praktijk deed Bourignon er alles aan om het aantal vrouwelijke volgelingen

zo klein mogelijk te houden. Niet alleen had zij weinig tot geen consideratie met de

vrouwen in haar gezelschap, maar ook stelde zij zich zeer wantrouwend op jegens

‘dochters’ die zich bij haar wilden aansluiten. Angst voor concurrentie speelde hierbij

een rol alsmede de vrees voor devaluatie van de status van haar gezelschap. Bourignon

wist maar al te goed dat het huisgezin van Jean de Labadie juist vanwege de aanwe-

zigheid van vrouwen het mikpunt was van spot en kritiek.40 Zelf deed zij daaraan naar

hartelust mee. Zo stelde zij in Gezeugnis der Waarheit dat zij niet onderhevig was aan de

bedrieglijke inbeeldingen en fantasieën die het vrouwelijk geslacht doorgaans eigen

waren – om daarna fijntjes op te merken dat zij ook niet wist waarom De Labadie

zoveel meer vrouwen dan mannen rond zijn persoon verzameld had. Hij had daar

ongetwijfeld zijn redenen voor, aldus Bourignon. Nieuwsgierige mensen moesten hem

er maar eens naar vragen.41 Zelf zorgde zij ervoor dat zich nooit meer dan een à twee

vrouwen in haar onmiddellijke nabijheid ophielden.

De in Bourignons kring opgenomen ‘vriendinnen’ en ‘dochters’ werden steevast

belast met huishoudelijke werkzaamheden. Deze taakverdeling stelde Bourignon in

staat zich aan de haar door God opgedragen taken te kunnen wijden. Het lijkt er zelfs

op dat dit de enige reden was waarom zij zo nu en dan toch bereid was vrouwen tot

haar gezelschap toe te laten.42 Veelzeggend zijn de specifieke eisen die Bourignon aan

deze vrouwen stelde: zij moesten niet te oud en niet ziek zijn, want dan konden zij

niet ingezet worden in de huishouding.43 Het liefst had zij, zo erkende zij onomwon-

den, Hollandse vrouwen, omdat die bekendstonden om hun properheid.44

Als ‘vrouw des huizes’ eigende Bourignon zichzelf het toezicht op de huishouding

toe en dus ook de controle over de huishoudelijke werkzaamheden van haar vrouwe-

lijke volgelingen. Om hun duidelijk te maken dat zij in dit opzicht het nodige van haar

konden leren, hield Bourignon hun voor dat het huishouden bestierd moest worden

op de wijze waarop God wilde dat dit gebeurde.45 In de praktijk leidde dat ertoe dat

zij de vrouwen goedschiks dan wel kwaadschiks leerde wat het betekende om zich

tevreden te stellen met het noodzakelijke. Uiteraard duldde Bourignon ook hierin

geen tegenspraak. Wie kon immers beter weten dan zij wat God van het dienstperso-

neel verlangde. Dat zij niet in staat was om haar dienstmaagden vast te houden, weet

Bourignon dan ook niet aan haar eigen repressieve en restrictieve regiem maar aan de

ongehoorzaamheid van de betreffende ‘dochters’.

Ongehoorzame ‘dochters’
Illustratief voor de door Bourignon voorgestane heropvoeding van haar ‘dochters’ is de

wijze waarop zij zich opstelde jegens Anna de Vos, de eerste vrouw die zij in haar gezel-

schap opnam.46 Anna de Vos en haar broer Lodewijk hadden toen Bourignon in 1671 een

schuiladres zocht, hun huis in Haarlem voor haar opengesteld. Bourigon logeerde hier

van half maart tot half mei. Kort daarvoor was Anna zeer ernstig ziek geweest. Onder

invloed van Bourignons denkbeelden en uit dankbaarheid voor haar herstel besloot zij

haar leven aan God te wijden. Om haar breuk met de wereld te markeren verkocht Anna

al haar mooie kleren voordat zij in juni 1671 in gezelschap van Bourignon naar

Sleeswijk-Holstein afreisde.47 Een maand later al zond Bourignon haar terug naar de
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wereld, omdat zij vond dat Anna niet aan haar geestelijke maatstaven voldeed.

Om de breuk te forceren deed Bourignon vanuit Sleeswijk haar beklag over Anna de

Vos bij haar broer Lodewijk, die in Haarlem was achtergebleven. Zij hield hem voor dat

zijn zuster niet in staat bleek te zijn om een geestelijk leven te leiden. Anna zou een

hovaardig hart en een hardnekkige geest bezitten. Dat was, zo schreef Bourignon aan

Lodewijk de Vos, al tijdens het verblijf in Enkhuizen aan het licht gekomen toen zij

voedsel gaf aen die hoovaerdy, en sig alle eer en dienst waerdig achte, lijdende in

alle woorden, Juffrouw genoemt te worden, seggende aen de Vrouw daer wy

logeerden in Enkhuisen, dat sy niet gekomen was om my te dienen; maer alleen-

lijk om my te vergeselschappen: en in der daed sy deed haer dienen; en ik heb

geld moeten geven aen die Vrouw, om de schootels te wasschen daer wy alle

dagen uit aten; want wy deden onse eigen kost, huerende alleenlijk de plaets.48

Uit deze mededeling blijkt dat ook hier al direct sprake was van tegengestelde visies

op de voor een geestelijk leven noodzakelijke deugden. Anna de Vos, die krachtens

haar stand gewend was om te worden bediend, voelde zich in weerwil van haar verlan-

gen naar een aan God gewijd leven niet geroepen om voortaan allerlei huishoudelijke

taken voor haar rekening te nemen. Bourignon daarentegen meende dat een vrouw als

Anna juist door het verrichten van huishoudelijk werk te kennen zou geven dat zij

bereid was om zichzelf te verloochenen en God te eren. Nu zij al tijdens het verblijf in

Enkhuizen hiertoe niet in staat bleek te zijn, meende Bourignon dat het beter was als

De Vos terugkeerde naar Haarlem. Zij zwichtte echter voor de door Anna gedane belof-

te zich te zullen beteren. Als we Bourignon moeten geloven, gebeurde dat echter niet:

Want zijnde op het Schip om naer Holstein te gaen, heeft sy haer gehouden als

een houte Pop sonder iets te doen, lijdende dat de mannen van ons geselschap, de

Tafel dekten, de schootels waschten en d’andere nootsakelijke diensten deden,

ondertusschen dat sy t’aensag. Daer na wierd sy krank op de Zee soo wel als ik:

dat verschoonden haer op dien tijd. Maar zijnde tot Tonningen aengekomen, en

wel gesond; soo hieuw sy haer noch als een Juffrouw sonder ergens de handen

aen te stellen, slapende dikwils tot 9. a 10. uuren van den middag: soodat ik niet

langer een soodanige luyheid kon verdragen.49

Bourignon had Anna de Vos daarna in een lange brief voorgehouden dat men moest

‘arbeiden in den dienst Gods, alsoo wel als in den dienst des werelds en dat’et de

luyheid was daer den Duivel op rust’.50 Beschaamd zou zij toen hebben beloofd de

schotels te zullen wassen en de verantwoordelijkheid voor de keuken op zich te

nemen. Haar natuurlijke zinnen waren echter, zo berichtte Bourignon aan broer Lode-

wijk, ook toen nog geenszins verstorven. Zo bleek Anna de beste beetjes te verorberen

voordat zij het eten serveerde. Hierdoor kwamen het vlees en de melk dikwijls zonder

vet en zonder room op tafel. Tegenover Lodewijk sprak Bourignon haar medelijden uit

over de onvolmaaktheid van zijn zuster:

Ik heb deernis van soo een oud persoon te sien dat sy haer tot sulke dingen

begeeft gelijk een jong Kind dat sijne lusten noch lekkernijen niet temmen kan.
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Sy heeft nochtans geen reden om achter de hand te eten of te drinken; dewijl dat

sy aen de Tafel soo veel of meer heeft als iemand onder ons: maer dit is haer

krankheid en onvolmaektheid.51

Bourignon kon daarom, zo liet zij Lodewijk weten, niets anders doen dan Anna terug

naar huis sturen. Zij verzekerde hem dat zij haar uiterste best gedaan had om zijn

zuster te onderrichten, maar dat deze niet had willen luisteren en liever alles op haar

eigen manier bleef doen:

Sy heeft een geest van tegenspreking; als ik wit wil, dan wil sy swart; en daer

mede houd sy staende, en verschoont hare gebreken: het welk my gantsch geen

hoope geeft om vordeel aen haer ziel te doen: en sy doet my groote schade; want

sy breekt en bederft alle dingen, ende en wil sig nergens in tot de volmaektheid

schikken: soo dat ik niet weet waer toe ik haer besteden sou; en sy mach niet

ledig blijven voor de volmaektheid harer ziel.52

Een reden temeer om Anna weg te sturen, was dat Bourignon, naar haar zeggen, ook

in financieel opzicht alleen maar schade van haar ondervond. Van geld en prijzen bleek

zij absoluut geen verstand te hebben.53 Bij de bakker bijvoorbeeld had Anna zich die

dag nog twee broden van ieder een halve stuiver voor de prijs van twee stuivers in de

maag laten splitsen. Dat Bourignon zich hierover zo opwond, bewijst wederom dat zij

haar handelskennis nooit verloochende, maar illustreert tegelijkertijd hoe zij haar

mensen en zaken tot in de details controleerde.

Om te voorkomen dat Anna haar bij terugkomst de schuld van haar vertrek zou

geven en zo haar eigen gebreken zou pogen te verdoezelen, raadde Bourignon Lode-

wijk aan zijn zuster te vermanen. Zij zou haar ziel niet mogen kwetsen door God en de

mensen ondankbaar te zijn, want, zo meende Bourignon,

God heeft haer tot hem getrokken door sijn groote barmhertigheid; en ik wilde

haer te hulp komen om daer toe mede te doen: want ik heb niet van noode gehad

het geselschap van uw Suster, maer sy had onderwijsing en bystand van nooden,

om haer aengenaem by God te maken. Dat de saek niet gelukt is, dat is haer eeni-

ge schuld.54

Ten slotte wilde Bourignon Lodewijk nog doen geloven dat Anna zelf het liefste bij

haar was gebleven. Zeer tegen haar zin zou zij gevolg hebben gegeven aan haar

gedwongen aftocht.

Om het vertrek van Anna in goede banen te leiden en er zeker van te zijn dat zij

naar Holland terugkeerde, bracht De Lindt haar in opdracht van Bourignon naar

Frederikstad. Hier werd zij ondergebracht bij een bevriende koopman, totdat zij met

schipper Douwe Hessels van Makkum en diens vrouw en kinderen de terugreis kon

aanvaarden.55 Lodewijk diende Bourignon na thuiskomst van zijn zuster te berichten

of zij goed was aangekomen.

Het gedwongen vertrek van Anna de Vos was geen op zichzelf staand incident.

Eenzelfde lot trof een paar jaar later Maria Hase, de weduwe uit Hamburg die zich in

1672 met haar zoon bij Bourignons gezelschap had aangesloten.56 Bourignon ergerde
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zich aan het gedrag van de oude vrouw, die in haar optiek weinig vorderde in de deugd

en niet in staat was haar verdorven natuur te overwinnen. Ook nu maakte zij haar

ongenoegen kenbaar aan een mannelijke bloedverwant van de betrokkene met wie zij

wel op goede voet stond: Johan Hase, Maria’s zoon. In september 1674 beklaagde

Bourignon zich bij hem over het onverbeterlijke gedrag van zijn moeder:

Ik heb door verscheyde Redenen getracht haar te doen sien, dat sy niet moest

meenen wel te doen, wanneer sy rond uyt quaat dede; maar dat sy met een recht

Oordeel behoorde te oordeelen het Goede uyt het Quade, en in haar verbeteren ’t

geen quaat was. Sy deed my daar op door beleefde woorden verstaan, dat sy de

Dingen des Huyshoudings niet qualyk dede, en dat sy die door lange Ervarend-

heyt genoeg had geleert, sonder dat sy die nu op nieuw behoefde te leeren. Waar

op ik stil sweeg, resolveerende haar nooyt iets meer te willen onderwijsen, en

haar te laten qualijk doen sonder een woord daar tegen te seggen.57

Het had Bourignon bovendien bijzonder gestoord dat Maria zo bedroefd was toen

haar zoon in 1674 in Flensburg gevangen zat. Ware christenen moesten nu eenmaal

bereid zijn omwille van de gerechtigheid vervolging te verdragen, aldus Bourignon.58

Ook vond zij Maria lui en spilziek. Reden genoeg om haar in 1675 te verstoten.59

In 1676 dwong Bourignon opnieuw een ‘dochter’ te vertrekken, Grietje Volckers.

Wat hiervan de reden was, zal in het vervolg van dit hoofdstuk duidelijk worden. Een

vrouw en twee meisjes die in augustus 1678 met Johan Conrad Hase vanuit Nijenrode

naar Lütetsburg waren overgekomen om Bourignon in de huishouding te assisteren,

was evenmin een lang verblijf vergund. Al binnen enkele weken werden zij wegge-

stuurd, omdat zij in Bourignons ogen van het huis een zwijnenstal maakten.60

Conflicten met echtgenotes
Ook kwam Bourignon geregeld in aanvaring met de vrouwelijke wederhelft van de

echtparen in haar gezelschap. In 1675 richtte haar toorn zich op de vrouw van Gerrit

Willems, die zij de dood van haar schapen, kalf en veulen op Noordstrand ten laste

legde. Bourignon weet de aan de dieren toegebrachte schade aan schadelijke toverij

van de vrouw en verordonneerde haar vertrek.61 Gerrit Willems, haar echtgenoot,

mocht blijven. Dat Bourignon hier niet hem maar zijn echtgenote als de schuldige

aanwees, had alles te maken met haar vooroordelen jegens vrouwen en haar ambiva-

lente houding ten opzichte van het huwelijk.

Wie getrouwd was, kreeg van Bourignon te horen dat het ware huwelijk gesloten

werd om elkaar te helpen ‘à arriver à la Vie eternelle’.62 Beide echtelieden moesten dan

wel in seksuele onthouding leven. Anders zouden zij God niet kunnen behagen. Maar

omdat de vleselijke liefde de goddelijke liefde in de weg stond, was, zo redeneerde

Bourignon, de ongehuwde staat uiteindelijk toch te prefereren boven de gehuwde.63

Mannelijke volgelingen die door hun vrouw belemmerd werden in hun streven naar

de volmaaktheid van hun ziel, deden er daarom beter aan om hun huwelijk op te

geven, aldus Bourignon. Volgens het canonieke recht kon het huwelijk echter niet

ontbonden worden, al was een scheiding van tafel en bed in geval van overspel moge-

lijk. Protestantse theologen hanteerden een ruimer standpunt en stelden dat overspel

volgens Mt 19,9 reden gaf om het huwelijk te ontbinden.64 Om haar gehuwde manne-
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lijke volgelingen ervan te overtuigen dat zij ook zonder dat er sprake was van overspel

het volste recht hadden om met hun echtgenote te breken, redeneerde Bourignon als

volgt. Vrouwen hadden, gelijk ‘onser aller Moeder Eva’ bij Adam gedaan had, de

neiging om hun man van de ‘Waarheyd Gods’ af te trekken. Zij achtten hun eigen

‘Voldoeningen’ nu eenmaal meer dan het ‘Eeuwig Welvaren van hare Mannen’.65 Zo

brachten zij het zielenheil van hun echtgenoten ernstig in gevaar. Dat was erger dan

overspel, ‘aangezien dat de Ziel veel waardiger is dan het Lichaam, en dat de Beletsel

van deselfs Volmaaktheit, meer te achten is dan alle de Lichamelijke Getrouwigheit die

in ’t Houwelijk belooft word’.66 In die gevallen mocht de man, zo meende Bourignon,

zijn vrouw verlaten.67 Een ieder die hiertegen bezwaar maakte, attendeerde zij op het

evangelie en op wat zij de ordonnanties van God noemde. Had Jezus niet zelf gezegd

‘Dat hy die niet verlaat Vader, Moeder, Vrouw en Kinderen om sijnent wille, zijnder

niet waardig is’ (Mt 10,35-37). Deze woorden konden volgens haar maar op één manier

worden uitgelegd: als je vader, moeder, vrouw en kinderen je christelijke volmaaktheid

in de weg stonden, dan moest je hen verlaten om een waardig ‘Discipel Jesu Christi’ te

worden.68 Bovendien wilde God niet dat de man ondergeschikt was aan de vrouw

maar dat de vrouw haar man gehoorzaamde, ‘principalement en chose bonne; en quoy

la Femme se doit estimer heureuse d’obeïr à son Mary’.69 Wie een echtgenote had die

dat niet wilde, kon haar beter maar beschouwen als een goddeloze vrouw en haar aan

haar eigen lot overlaten, aldus Bourignon.

Het spreekt haast vanzelf dat Bourignons opvattingen over het huwelijk en over

wat zij zelf als scheidingsgrond beschouwde, in de praktijk tot conflicten met gehuw-

de volgelingen leidden. Kuyper en Buordes bijvoorbeeld kozen voor hun echtgenotes

toen die niet langer in Bourignons gezelschap wilden blijven, ook al wisten zij dat dit

betekende dat zij moesten vertrekken.70 Zelfs Poiret bleek grote moeite te hebben met

Bourignons visie op het huwelijk en met haar negatieve oordeel over zijn vrouw.71

Die geregeld terugkerende conflicten leidden ertoe dat Bourignon zich, toen zij

eenmaal in Lütetsburg zat, terughoudender ging opstellen jegens gehuwde mannen

die zich bij haar gezelschap wilden aansluiten. Voortaan attendeerde zij hen erop dat

ook hun echtgenote zich in dit nieuwe leven moest kunnen vinden. Zij zou haar eigen

huishouden moeten opgeven en kon niet meer alles hebben wat zij wenste. Dat kon

aanleiding geven tot gemok en tot ontevredenheid en daar zat Bourignon, zo hield zij

de betreffende mannen voor, niet op te wachten.72

De vrouwen die meenden dat Bourignon hun echtgenoot van hen wilde ‘afpakken’,

lieten het er meestal ook niet bij zitten. Zo tekenden de echtgenotes van Van de Velde,

Floris en Poiret protest aan.73 Bourignon, als altijd overtuigd van haar eigen gelijk, liet

dergelijke kritiek niet over haar kant gaan. Zij slaagde erin de drie mannen stuk voor

stuk aan zich te binden en hen te vervreemden van hun echtgenotes door de integriteit

van hun vrouw in twijfel te trekken.74 Het was evident, zo hield Bourignon de betref-

fende volgelingen voor, dat hun vrouw een instrument van de duivel was, omdat zij

geen oog had voor het zielenheil van haar echtgenoot. Toen tijdens haar verblijf in

Hamburg de interne spanningen hoog opliepen, werden de echtgenotes van haar

gehuwde mannelijke volgelingen zelfs collectief tot zondebok gemaakt. Onomwon-

den schreef Bourignon in februari 1677 aan Van de Velde en De Lindt:

‘ik moet spreken’

472



Het schijnt, dat het Oude Serpent, dat Eva temteerde, op dat sy haar Man Adam

sou verleyden, nu gekroopen is in het Hooft van al de vrouwen, ten eynde sy hare

Mannen van het Licht der Waarheyd souden aftrekken, en dat die souden God

verlaaten, om sich met hun te vervoegen; [...] Want alle de Vrouwen hier zijn als

Duyvelen tegens mijne Schriften, ja tegens de gene die deselve achten en in

waarde houden.75

Dit soort beschuldigingen speelden in op misogyne gevoelens. Op die manier trachtte

Bourignon zichzelf buiten schot te houden. Dat zij op die manier moedwillig het

(potentiële) vrouwelijk deel van haar gevolg van zich vervreemdde, kon haar niet sche-

len. God had haar immers mannen beloofd en geen vrouwen.76

De affaire Swammerdam

Door de wijze waarop Bourignon haar gezag liet gelden, bleven botsingen met onge-

huwde mannelijke ‘kinderen’ evenmin uit. Symptomatisch is het conflict dat zich in

1676 voordeed tussen Bourignon en Swammerdam; een aanvaring die ook repercussies

had voor Bourignons betrekkingen met haar mecenas Johan Ortt, Swammerdams

vriend. De zogenaamde ‘affaire de Mr. Swammerdam’, zoals de zaak in Bourignons

brieven aan derden eufemistisch omschreven is, maakt onomwonden duidelijk dat zij

in haar autoriteitsaanspraken op grenzen stuitte en dat de ‘kinderen’ niet in alles

gevolg gaven aan de eisen van hun ‘moeder’.77 Dankzij een aantal tot nu toe onbeken-

de brieven van Swammerdam aan Bourignon die ik in de Bodleian Library te Oxford

gevonden heb, is het mogelijk de ‘affaire’ van twee zijden te belichten en de aard en

nasleep van deze zaak nader te onderzoeken. Hierdoor komt ook de vermeende breuk

tussen Bourignon en haar vermaarde volgeling in een nieuw licht te staan.

De voorgeschiedenis is bekend.78 In april 1673 had Swammerdam schriftelijk

contact gezocht met Bourignon, omdat hij zich op dat moment verscheurd voelde

tussen enerzijds zijn onstuitbare drang tot natuuronderzoek en zijn hang naar weten-

schappelijke erkenning, en anderzijds zijn godsdienstig plichtsbesef en zijn bekom-

mernis om zijn zielenheil.79 Bovendien stond hij onder grote druk van zijn vader, die

vond dat zijn zoon zijn tijd verdeed en maar eens in zijn eigen levensonderhoud moest

gaan voorzien. Swammerdam hoopte dat Bourignon hem raad kon geven. Zij had

slechts één advies: alles opgeven en Jezus Christus navolgen. Het zou echter nog tot

augustus 1675 duren voordat Swammerdam inderdaad gereed was om de eerste brug

op weg naar het hemelse Jeruzalem over te gaan. Samen met zijn nicht Grietje Volckers

verliet hij kort daarna Amsterdam om zich bij Bourignons gezelschap in Sleeswijk aan

te sluiten.

Hoewel Bourignon haar twijfels had of Swammerdam ooit de wedergeboren staat

zou bereiken, kan uit de door haar gehanteerde aanspreekvormen worden afgeleid dat

zij hem vanaf januari 1675 toch als een van de haar door God toegewezen kinderen

beschouwde.80 Zij had hoge verwachtingen van dit nieuwe ‘kind’, niet in de laatste

plaats omdat zij meende dat hij een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het

kopiëren en vertalen van haar geschriften.81 Wat Swammerdams verwachtingen van

Bourignon waren, is moeilijker te bepalen, omdat er van hem slechts enkele brieven

macht en afhankelijkheid

473



aan haar zijn overgeleverd. De wijze waarop hij haar adviezen omtrent de uitgave van

zijn Ephemeri vita opvolgde, alsmede zijn bereidheid om te breken met zijn tot het

rooms-katholicisme bekeerde vriend Stensen, rechtvaardigen niettemin de conclusie

dat hij voornemens was om zich als een gehoorzaam ‘kind’ aan haar gezag te onder-

werpen.82

Over Swammerdams nicht, Grietje Volckers, was Bourignon aanvankelijk weinig

positief gestemd. Zij betwijfelde in 1673 of Volckers wel de vereiste verzaking zou

kunnen opbrengen. Opvallend genoeg voerde Bourignon hiervoor een argument aan

dat zij noch tegen Swammerdam noch tegen een van haar andere mannelijke volge-

lingen van gereformeerden huize had ingebracht: de protestantse leer van de voldoe-

ning. Bourignon motiveerde haar twijfels als volgt:

maar ik en weet niet, of gij wel door myne schriften verstaan hebt, dat men syn

selven versaaken moet, om een discipel Jesu Christi te syn, en ook om my te

volgen. want dit is een lesse die niet wel in uwe religie geleert wert, dewyl dat sij

de saligheid willen hebben, alleen door de verdienste christi volgende haare

verdurve natuur, ende daar meede hopende saligh te worden door een speculatief

geloof: gelovende dat Jesus Christus alles voor haar voldaan heeft.83

Bourignon hield Volckers ook voor dat er tot dan toe al verscheidene ‘Dochters’ naar

haar waren overgekomen, maar dat nog geen van hen ‘die wegh’ had ‘willen volgen die

God my geleid’.84 In plaats daarvan hadden zij haar tegengesproken. Daarom, zo

schreef zij in 1673 aan Volckers, durfde zij het niet goed meer aan om nog vrouwen in

haar gezelschap op te nemen. Maar anderhalf jaar later herzag Bourignon haar stand-

punt. Zij zat op dat moment dringend verlegen om huishoudelijke hulp en wilde

Volckers wel als dienstbode in haar gezelschap opnemen.85 Op 23 augustus 1675

berichtte Bourignon haar dat zij samen met haar neef naar Holstein mocht overko-

men.86

Op 30 september 1675 arriveerden Volckers en Swammerdam in Sleeswijk. Beiden

vonden onderdak in het kort daarvoor door Bourignon gekochte huis in de wijk

Lollfuss. Swammerdam werd dus niet, zoals tot nu toe verondersteld is, op

Noordstrand gestationeerd.87 Hij bleef in Sleeswijk totdat hij op 26 maart 1676 samen

met Van de Velde naar Kopenhagen vertrok. Daar moesten zij in opdracht van

Bourignon bij de Deense koning Christiaan V haar zaak bepleiten.88 Toen bleek dat het

niet eenvoudig was om toegang te krijgen tot de koning of een van diens raadsheren,

raadde Bourignon Swammerdam aan om een anatomische les aan het hof te geven als

hij Christiaan V en diens hovelingen daarmee een plezier zou kunnen doen.89 Een

opmerkelijk advies voor iemand die zich in eerdere brieven zo negatief over zijn anato-

mische praktijken had uitgelaten en een bewijs temeer dat een zeker opportunisme

Bourignon niet geheel vreemd was. Of Swammerdam zijn ontleedkundige gaven

daadwerkelijk demonstreerde, is niet bekend. Wel is bekend dat hij exemplaren van

zijn Ephemeri vita uitdeelde aan functionarissen die hem en Van de Velde ter wille

zouden kunnen zijn.90
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Irritaties
Al voor zijn vertrek naar Kopenhagen was er wrijving ontstaan tussen Swammerdam

en Bourignon. Swammerdam bleek grote moeite te hebben met het huishoudelijke

regiem. Zo ergerde hij zich aan de slechte hygiëne in huis; de servetten werden maar

eens in de drie weken gewassen en waren daardoor haast niet meer schoon te krijgen.

Het huishoudelijk werk dat zijn nicht moest doen, was in zijn ogen veel te zwaar.

Bovendien vond Swammerdam Bourignon onpraktisch en niet altijd even redelijk.

Wat wist zij eigenlijk van de toediening van medicijnen aan zieke broeders? Waarom

mocht hij geen kranten lezen? Over al deze zaken luchtte hij al op 14 november 1675

zijn hart in een, tot nu toe onbekend gebleven, brief. Voorzichtig zoekend naar woor-

den om zijn kritiek te formuleren, legde hij zijn ‘très chère mère’ zijn twijfels voor:

j’ay este bien aise et j’ay loué dieu, d’estre venu icy, et je le suis et faite encor. car

ie pense asseurement, que c’est Dieu qui m’a mené et donné l’instint de venir

chez vous [...] mais non obstant tout cela, j’ay quelque doubte de vos comporte-

ments, qui m’inquietent parfois si fort, que je regrette presque l’heure d’estre

venue chez vous.91

Swammerdam voegde eraan toe dat hij Bourignon desondanks als zijn ‘meesteres’

wilde blijven erkennen en hij sprak de hoop uit dat de problemen van voorbijgaande

aard zouden zijn. Het tegendeel bleek echter waar te zijn.

De irritaties bleven zich opstapelen, waardoor de moeder-zoonrelatie onder grote

druk kwam te staan. Swammerdam bleek steeds meer moeite te hebben met zijn eigen

werkzaamheden. Hij moest Bourignons brieven en geschriften kopiëren, vertalen en

ordenen.92 Maar hoe meer stukken hij van haar kopieerde, hoe meer haar manier van

redeneren, haar achterdocht, haar inbeeldingen en haar slechte geheugen hem tegen

de borst stuitten.93 Naar het schijnt ventileerde hij, zonder Bourignon daarin te

kennen, zijn kritiek in brieven aan Ortt, die op dat moment nog alle vertrouwen in

haar gaven had.94 Uiteindelijk zouden de spanningen zo hoog oplopen dat Swammer-

dam niet langer in de nabijheid van zijn geestelijke moeder wilde verkeren. De drup-

pel die de emmer deed overlopen, was de wijze waarop Bourignon in mei 1676 een

conflict met Swammerdams nicht beslechtte. Zelf verkeerde Swammerdam op dat

moment in Kopenhagen, waar hij samen met Van de Velde een vrijgeleide voor Bouri-

gnon en haar gevolg moest zien los te krijgen.95

Wat de precieze aard van het conflict tussen Bourignon en Volckers was, is niet

duidelijk. Waarschijnlijk dienden de problemen zich kort voor hun vertrek naar

Hamburg reeds aan. Toen al had Bourignon haar ‘dochter’ naar het schijnt willen

wegsturen. Volckers had daarop haar goede wil getoond en Bourignon aangeboden om

al haar kleren te verkopen.96 Dat was vijftien dagen voordat Bourignon besloot naar

Hamburg te vertrekken omdat Sleeswijk bezet dreigde te worden door Christiaan V.97

Toch mocht Volckers Bourignon nog vergezellen naar Hamburg. Daar aangekomen

namen de ergernissen alleen maar toe. Vanuit haar nieuwe verblijfplaats schijnt

Volckers in het geheim brieven aan Swammerdam te hebben geschreven waarin zij

haar beklag deed over Bourignon. Deze brieven verzond zij via Holland naar

Kopenhagen. Toen Bourignon daar achterkwam, was zij des duivels. Zij had toch al, zo

beweerde zij tegenover Swammerdam, twijfels gehad over de trouw van Volckers,
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omdat zij haar veel te afhankelijk van haar neef vond.98 Met haar ‘verraad’ was voor

Bourignon de maat vol. Het meisje moest weg. Volckers, door Bourignon in de corres-

pondentie ook wel aangeduid als ‘notre soeur’, schijnt daarop in tranen te zijn uitge-

barsten. Bourignon was echter onverbiddelijk. Op 22 mei 1676 liet zij Volckers op de

boot naar Holland zetten.99 Per brief lichtte Bourignon Swammerdam over het lot van

zijn nicht in. Uiteraard kreeg hij Bourignons versie van het verhaal te horen. Of dat de

waarheid was, valt niet meer na te gaan. De enige bron waarover we voor deze kwestie

beschikken, zijn Bourignons brieven.100

Het gedwongen vertrek van zijn nicht, gevoegd bij de problemen die hij zelf met

Bourignon had, lijken Swammerdam alle lust benomen te hebben om zich opnieuw

aan het regiem van zijn geestelijke moeder te onderwerpen. Toen eind mei 1676 duide-

lijk werd dat de geheime raad van de koning niet bereid was om Bourignon een vrij-

geleide te verstrekken, keerden hij en Van de Velde onverrichter zake terug naar Slees-

wijk.101 Al op 16 juni 1676 reisde Swammerdam door naar Amsterdam.102 Daar aange-

komen besloot hij maar direct bij zijn vader aan te kloppen. Die woonde nog altijd met

dochter Jannitgen in het huis op de Groenburgwal, waar Jan negen maanden eerder

zijn boeken en papieren, zijn insectenverzameling en zijn instrumenten had achter-

gelaten. Klaarblijkelijk was Swammerdam bereid zich opnieuw te voegen naar het

gezag van zijn vader als hij maar weer toegang kreeg tot de schatten die hij eerder

omwille van zijn zielenheil had moeten opgeven.

Breuk?
Terug in Amsterdam trachtte Swammerdam geleidelijk aan de draad van zijn oude

leven weer op te pakken.103 Hij hervatte zijn onderzoek, zonder ogenschijnlijk nog

langer gekweld te worden door schuldgevoelens en zonder zich al te veel gelegen te

laten liggen aan de verwachtingen van zijn vader. Swammerdams latere biografen leid-

den hieruit af dat het intermezzo Bourignon voorbij was.104 Voortaan zou hij, zo

onderstreepten zij, zich weer geheel en al aan de wetenschap wijden, getuige zijn

studie over de bijen die hij in 1677 voltooide, en zijn inspanningen om zijn manu-

scripten persklaar te maken.105 Swammerdam had, zo redeneerden zij, zijn verstand

hervonden en dus met de ‘geëxalteerde mystica’ gebroken.106 Deze gedachtegang

bestendigt het in zekere zin onaantastbare beeld van Swammerdam als de grote

natuurwetenschapper en reduceert diens verblijf in Sleeswijk tot een faux pas die

gelukkig snel werd rechtgezet.107 De redenering gaat echter, zoals we zullen zien,

niet helemaal op. Er was namelijk geenszins sprake van een definitieve breuk met

Bourignon.

Geen van Swammerdams biografen durfde te veronderstellen dat het misschien

juist mede aan de kennismaking met Bourignon te danken was dat hij uiteindelijk

weer een nieuw evenwicht vond tussen zijn drang tot wetenschappelijk natuuronder-

zoek en zijn geloof. In Bourignon had hij immers een geestelijk leidsvrouwe gevonden

op wie hij, zo zal nog blijken, ook na zijn terugkeer in Amsterdam een beroep kon

doen. Bourignon had hem bovendien voorgehouden dat God ‘geheel goet’ was en dat

de mens Zijn liefde kon terugwinnen. Haar voorstelling kan ertoe hebben bijgedragen

dat Swammerdam het beeld van de wrekende oudtestamentische God waarmee hij in

1675 nog zo hevig worstelde, achter zich kon laten. Dat zich in dat opzicht een omslag

in hem voltrokken had, moge blijken uit de voorrede die hij in 1677, dus na zijn terug-
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keer in Amsterdam, bij de Nederlandse vertaling van La solide vertu I schreef. Hierin

repte hij, geheel in de geest van Bourignon, alleen nog maar over de liefde voor God:

En gy sult o leeser met verwondering en verbaastheid verstaan, hoe makkelyk,

hoe light, hoe soet en profytelijk het is, om Godt van ganscher herten te bemin-

nen [...] En daar in alleen bestaat alle de deugt.108

In ieder geval kon Swammerdam na zijn verblijf bij Bourignon weer een meer

deïstisch godsbeeld, dat ondanks alles ook in zijn Ephemeri vita nog doorklonk, omar-

men.109 Het stelde hem, anders dan voor zijn bekering, in staat om zijn natuurweten-

schappelijke onderzoek te verzoenen met zijn godsdienstige opvattingen en zich te

bevrijden van zijn gewetenswroeging. Illustratief zijn de brieven aan Thévenot uit

1678 waarin Swammerdam hem schreef over ‘Godt inde bybel der natuur’ en ‘den

almaghtighen vinger gods, in de Anatomie van een luijs; waar in gy wonderen op

wonderen, op een gestapelt sult vinden, en de wysheid Gods in een kleen puncte klaar-

lyk sien ten toon gestelt’.110

In tegenstelling tot wat Schierbeek veronderstelde, verbrak Swammerdam het

persoonlijke contact met Bourignon niet.111 Ofschoon hij uitgesproken twijfels had

over haar goddelijke aanspraken, bleef hij haar om raad vragen en zijn diensten

aanbieden.112 Zo schreef hij haar begin augustus 1677 vanwege op stapel staande veran-

deringen in de huiselijke sfeer, die voor hem ongetwijfeld ook financiële consequen-

ties hadden.113 Zijn zuster Jannitgen stond op het punt om te trouwen en dat beteken-

de dat hij het huis uit moest.114 Uiterlijk 1 mei 1678 moest hij van zijn vader andere

woonruimte hebben gevonden.115 Waar moest hij naar toe? Geld om iets te huren had

hij niet. Bourignon raadde hem af om bij zijn broer Jacob en diens gezin in te trekken.

Zijn naaste familie had immers weinig met hem op. Het beste kon hij bij zijn vriend

Christoffel van Weijlandt gaan wonen. Die had kort daarvoor op haar aanraden zijn

koopmanschap opgegeven en zich teruggetrokken op het platteland, net buiten

Amsterdam.116 Of Swammerdam dat advies opvolgde, is niet bekend. Uit zijn brief-

wisseling met Thévenot kan worden afgeleid dat hij voor 1 mei 1678 nog wel aan Ortt

gevraagd had of hij op Nijenrode kon komen wonen. Die had echter afwijzend gerea-

geerd.117 Mogelijk was dat mede omdat Bourignon tussen hen in stond. Voor Ortt had

zij volledig afgedaan nadat zij hem, zo beweerde hij, met haar brieven beledigd had.

Hij voelde zich door haar bedrogen omdat zij hem dingen zou hebben doen geloven

‘qu’il trouve en sa conscience n’estre veritable’.118 Daarom had hij haar in 1677, in wat

vermoedelijk een van zijn laatste brieven aan haar was, betiteld als ‘chymerique,

injuste, mensonge, etc’. Swammerdam daarentegen, die eerder openlijk zijn twijfels

over Bourignon geuit had, bleef zich desondanks schatplichtig aan haar voelen.

Hoezeer Swammerdam ook in 1678 nog in Bourignons invloedssfeer verkeerde,

blijkt uit zijn correspondentie met Thévenot.119 In januari van dat jaar schreef hij zijn

Franse vriend en mecenas een brief waarin hij zich zeer openlijk uitsprak over zijn

geloof en zichzelf een katholiek in de ware betekenis van het woord betoonde. In 

de verantwoording die Swammerdam hiervoor gaf, klinkt duidelijk de stem van

Bourignon door:
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Wat my belanght, ik ben meer catholyk als gereformeert, maar daar om veraght

ik niemant, en ik sou ook van geen religie willen veranderen, want die Godt

alleen bemint en syn naasten als syn selven, die kan salig worden door christum,

al was hy een geboren turk. want wy syn alle door christum verlost.120

Onomwonden kritiseerde hij nu zijn oude vriend Stensen, die inmiddels een benoe-

ming tot titulair bisschop van Titiopolis (apostolisch vicaris van de Noordse missie)121

aanvaard had: ‘Maar Steno is al te partial, en hy denkt niet als om ymant catholyk te

maaken, sonder dat hy op het essentiele siet dat in den godsdienst is.’122 Ook hierin

sprak Swammerdam Bourignon na, al noemde hij in zijn brieven aan Thévenot

nimmer haar naam en repte hij met geen woord over de hand- en spandiensten die hij

nog voor haar verrichtte.

De in opdracht van Bourignon door Swammerdam uitgevoerde werkzaamheden

zijn het meest overtuigende bewijs dat hij, zij het op afstand, deel bleef uitmaken van

haar kring. Zo maakte hij in 1677 een verbeterde Nederlandse vertaling van La solide

vertu I en schreef hij een buitengewoon lovende voorrede bij dit geschrift.123 Het werk

verscheen nog datzelfde jaar in druk, maar opvallend genoeg zonder de voorrede van

Swammerdam. Voorts zorgde hij ervoor dat er in 1677 in diverse kranten advertenties

voor Bourignons boeken en voor de geschriften van Bertrand de la Coste werden

geplaatst en legde hij namens haar contact met Elzevier.124 Ook bleef hij registers voor

haar geschriften maken en haar brieven kopiëren.125 Het is niet uitgesloten dat Swam-

merdam zijn diensten tegen betaling, en dus mede uit geldgebrek, verrichtte.126 De

toelage van zijn vader, die in 1678 tweehonderd gulden per jaar bedroeg, was naar zijn

gevoel te laag om van te kunnen leven.127

Voor zover ik kan nagaan, dateert het laatste afschrift van Bourignons brieven dat

Swammerdam vervaardigde, van 29 februari 1678.128 Het lijkt erop dat de banden daar-

na losser werden.129 Persoonlijke beslommeringen én een gevoel van opluchting na het

plotselinge overlijden van zijn vader in april 1678 kunnen daaraan debet geweest zijn.

Swammerdam werd na diens dood bovendien opgeslokt door andere bezigheden. Met

het oog op de boedelverdeling wilden zijn broer en zuster onmiddellijk de verzame-

ling Chinees porselein en het naturaliënkabinet van hun vader verkopen. De aanvan-

kelijke vraagprijs bedroeg 60.000 gulden.130 Toen er echter zelfs voor 12.000 gulden

nog geen koper gevonden kon worden, besloot de familie tot veiling over te gaan. Jan

Swammerdam kreeg de zware taak toebedeeld om de collectie te catalogiseren. Maan-

denlang is hij hiermee bezig geweest.131 Het voordeel was wel dat zijn zuster hem hier-

door nog enige tijd als huisgenoot moest gedogen. Daarmee was zijn huisvestingspro-

bleem voorlopig opgelost. Tegelijkertijd moet zich een groot gevoel van vrijheid van

hem meester hebben gemaakt. Eindelijk zou hij kunnen doen wat hij wilde zonder

voortdurend door zijn vader achterna gezeten te worden. Bovendien zou hij dankzij

het erfdeel waarop hij recht had, meer financiële armslag krijgen.132

Na de collectie van zijn vader te hebben beschreven stortte Swammerdam zich

weer met hart en ziel op zijn eigen project: het ordenen en persklaar maken van zijn

manuscripten voor een uitgave in het Nederlands en het Latijn van zijn microscopi-

sche studie van allerlei insecten en andere kleine dieren. In de nachtelijke uren teken-

de hij zelf meer dan vijftig platen met figuren, die als gravures in de tekst moesten

worden opgenomen. Zijn gezondheid liet echter te wensen over. Tegen de herfst van
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het jaar 1679 stak een almaar aanhoudende koorts de kop op.133 Desalniettemin

probeerde hij zo goed en zo kwaad mogelijk zijn werk voort te zetten, totdat hij in

januari 1680 zeer ernstig ziek werd.134

In de wetenschap dat hij niet lang meer te leven had, maakte Swammerdam op 25

januari 1680 voor notaris Jacob Matham zijn testament op.135 Hij woonde op dat

moment samen met zijn nicht Grietje Volckers op de Achtergracht tegenover de

Varkensmarkt (thans Weesperplein).136 In het testament vermaakte Swammerdam zijn

manuscripten over de natuur, anatomie der bijen, kapellen en de bijbehorende teke-

ningen aan zijn Franse vriend Thévenot.137 Naar alle waarschijnlijkheid bezat

Swammerdam op dat moment ook nog alle brieven die Bourignon hem geschreven

had, alsmede de door hem vervaardigde afschriften van haar traktaten en van haar

brieven aan Johan en Anna Ortt, Johan Hase, Jan en Sophia van Someren, Johan

Tiellens en andere volgelingen. Of Swammerdam hierover het een en ander in het

testament vastlegde, is niet bekend. De handschriften kwamen later in het bezit van de

familie Enschedé in Haarlem en werden in 1867 met de rest van de Enschedé-biblio-

theek geveild.138 Zijn geldswaardige papieren, obligaties ter nominale waarde van

6500 gulden, legateerde hij aan Volckers.139 Swammerdam benoemde haar ook, met

Christoffel van Weijlandt, tot executeur-testamentair, een bewijs temeer dat hij met

haar beduidend meer verwantschap voelde dan met zijn eigen broer en zuster. Meer

dan wie ook moet Volckers begrepen hebben waarom hij destijds zijn ziel had toever-

trouwd aan Bourignon. Of zij ook, zoals Lindeboom veronderstelde, het meisje was

aan wie Swammerdam ooit een trouwbelofte gegeven had, is niet met zekerheid te

zeggen.140 Op 17 februari 1680 stierf Swammerdam, vijf dagen na zijn 43ste

verjaardag.141 Volckers, die hem naar alle waarschijnlijkheid de laatste maanden van

zijn leven verzorgd en bijgestaan had, bleef voorlopig op de Achtergracht wonen. Van

hieruit deed zij op 19 april 1680 aangifte voor de collaterale successie.142 Daarna

verhuisde zij naar de Taksteeg. Nog datzelfde jaar trad zij in het huwelijk met Daniel

de Hoest, praktiserend geneesheer te Leiden.143 Volckers was toen 32 jaar oud en zou

nog aan drie kinderen het leven schenken. Haar keuze voor het huwelijk impliceerde

een definitieve breuk met de door Bourignon voorgestane geestelijke levenswijze.

De conflicten tussen Bourignon enerzijds en Swammerdam en Volckers anderzijds

laten zien welke problemen het geestelijk moederschap in de praktijk opriep. In de

dagelijkse omgang bleek de moeder-kindrelatie, zoals de hierboven geciteerde brief

van Swammerdam aan Bourignon reeds illustreerde, op grote, zo niet onoverkome-

lijke bezwaren te stuiten. In veel gevallen leidde dat tot een breuk, doordat het ‘kind’

zich terugtrok of doordat de ‘moeder’ zich van het ‘kind’ distantieerde. Wat de verhou-

dingen tussen Bourignon enerzijds en Swammerdam en Volckers anderzijds nog inge-

wikkelder maakte, was dat er kennelijk tevens een spanningsveld tussen twee reeksen

relaties lag: de moeder-kindrelatie en de sekseverhoudingen in de groep c.q. tussen

Bourignon en de vrouwen.

Toch hoefden, zo blijkt uit de affaire Swammerdam, negatieve ervaringen niet

altijd meteen tot een definitieve breuk te leiden. Toen Swammerdam zich weer op

veilige afstand van zijn geestelijke moeder bevond en uitsluitend nog via brieven met

haar in verbinding stond, kon en wilde hij zich weer voegen in de rol van het ‘kind’ dat

zich aan haar geestelijk gezag onderwierp. Opvallend was dat Bourignon hem op haar
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beurt, na alles wat er gebeurd was, met raad en daad terzijde bleef staan.144 Haar milde

houding hing ongetwijfeld samen met de diensten die Swammerdam ook na zijn

terugkeer naar Amsterdam voor haar bleef verrichten. In die zin was en bleef zij ook

afhankelijk van hem. Ontbrak de inbreng van tegenprestaties en daarmee een zekere

wederkerigheid, dan lijkt er voor Bourignon geen enkele reden geweest te zijn om de

relatie met een weerspannig ‘kind’ in stand te houden. Haar handelwijzen met Swam-

merdams vriend Ortt en met zijn nicht Volckers zijn daarvan het bewijs. Toen Ortt niet

langer als haar mecenas wilde optreden, verbrak Bourignon alle banden met hem en

zijn echtgenote. Datzelfde gold voor Volckers, jegens wie Bourignon zich na de breuk

in 1676 evenmin verzoeningsgezind toonde, al zullen in dit geval ook de sekseverhou-

dingen een rol gespeeld hebben.145

Toverijbeschuldigingen

Bourignons ervaringen met de in haar ogen gemakzuchtige Friese ‘vrienden’ en weer-

spannige ‘dochters’ bleven niet zonder effect. Zij maakten Bourignon harder en onge-

duldiger. Wie zich in haar ogen niet goed gedroeg, kon onmiddellijk vertrekken.146

Poiret, die pas in 1676 voor het eerst met Bourignon in contact kwam, ondervond dat
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aan den lijve. Hij werd zelfs tot tweemaal toe door haar weggestuurd. Dat hij haar

ondanks alle vernederingen toch als de met goddelijk gezag en wijsheid beklede ziel

bleef beschouwen, kwam vooral doordat haar boodschap voor hem geloofwaardig

bleef. Voor hem impliceerde dit dat als hij de volmaaktheid van zijn ziel zocht, hij zijn

eigen wil moest onderdrukken en zijn geestelijke moeder in alles moest gehoorza-

men.147 Dat verklaart ook waarom hij zich uiteindelijk in alles schikte en zelfs bereid

was om zijn huwelijk op te geven. De autoritaire en repressieve manier waarop

Bourignon haar volgelingen tegemoet trad, kon zich echter ook tegen haar keren. Dat

gebeurde toen Bertrand de la Coste haar in 1679 officieel van toverij en andere misda-

den beschuldigde.

La Coste versus Bourignon
Voor La Coste was Bourignon in 1676 nog de grote profetes wier komst reeds door

Nostradamus voorspeld was. Hij had haar dat jaar in Hamburg voor het eerst ontmoet

en haar vervolgens in zijn huis opgenomen. Ruim een jaar lang woonden zij samen,

zonder dat dit tot grote fricties leidde. Met lede ogen zag hij haar in juni 1677 naar

Lütetsburg vertrekken. Om La Costes overkomst naar Oost-Friesland mogelijk te

maken, beval Bourignon de voormalige kolonel van de artillerie, wiskundige en
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uitvinder bij baron Knyphausen aan als een goed en integer mens. Als vestingbouw-

deskundige zou La Coste hem naar Bourignons zeggen goede diensten kunnen bewij-

zen.148 Knyphausen bleek geen bezwaren tegen zijn komst te hebben. La Coste greep

de hem geboden mogelijkheid met beide handen aan, pakte zijn boedel in en regelde

een schip. Nog voor het einde van de maand augustus sneed hij zijn banden met de

wereld door en toog hij naar Oost-Friesland.

Na aankomst in Lütetsburg kreeg La Coste een vertrek in het slot toegewezen. Op

aanraden van Bourignon bekleedde de baron hem met een militaire functie en

benoemde hij hem tot kapitein. De voormalige kolonel beschouwde die rang echter als

een degradatie en een aantasting van zijn eer.149 Mogelijk versterkte de miskenning

van zijn militaire status zijn persoonlijke frustraties. Die waren eerder al door gebrek

aan erkenning voor zijn wiskundige berekeningen en uitvindingen hoog opge-

lopen.150 La Coste kwam in Lütetsburg bovendien in een andere relatie tot Bourignon

te staan. Was hij in Hamburg nog haar steun en toeverlaat geweest, in Lütetsburg

waren de rollen omgedraaid. Hier moest hij alles aan Bourignon overlaten, zelfs

wanneer het om zaken ging waarover zij niet eens zelf kon beslissen. De communica-

tie met de baron en met de rest van de buitenwereld verliep echter uitsluitend via

haar.151 Tegelijkertijd moest La Coste zijn geestelijk leidsvrouwe delen met andere

volgelingen die als haar ‘kinderen Gods’ hoger in aanzien stonden dan hij.

Wat hem, zo verklaarde La Coste in 1679, bovendien steeds meer tegen de borst

stuitte, was Bourignons gierigheid. In haar hoedanigheid van regentes van het gast-

huis voor de in- en uitheemse armen en zieken betoonde zij zich volgens hem niet vrij-

gevig genoeg. Dat Bourignon gierig was, was haar ook al door andere volgelingen

verweten. Zo had Maria Hase Bourignon voorgehouden dat zij nergens op hoefde te

beknibbelen en ook anderen van haar rijkdom zou moeten laten profiteren.152 Voor een

aantal Friese volgelingen was Bourignons overdreven zuinigheid zelfs reden geweest

om met haar te breken. Zij vonden dat de geldelijke vergoeding die Bourignon hun gaf

in geen verhouding stond tot de door hen geleverde goederen en diensten.153

Tijdens zijn verblijf in Lütetsburg ging La Coste zich ook aan Bourignons alwe-

tendheid ergeren. Waren haar handelen en weten wel door de Heilige Geest geïnspi-

reerd? Meer en meer bespeurde hij, gelijk de Friezen jaren eerder, een sterke discre-

pantie tussen de door Bourignon verkondigde waarden en idealen en de wijze waarop

zij zich in eigen kring opstelde. De voormalige artillerie-overste voelde zich uiteinde-

lijk zo misleid en bedrogen door Bourignon dat hij geloofde met een tovenares in

plaats van een profetes van doen te hebben.154 Zo kwam hij ertoe haar aan te klagen

wegens toverij en andere misdaden.

La Coste maakte zijn voornemen op 9 januari 1679 kenbaar in een brief aan baro-

nes Knyphausen, die op dat moment in Aurich verbleef bij haar vriendin, prinses

Christine Charlotte von Württemberg, de regentes van Oost-Friesland:

Celle sy [brief, MdB] est pour vous faire savoire que Dieu Par sa grande misericor-

de ma fait conoistre toutes les fourbes D’Anthoinnete Bourignon, et Je suis prette

a le Prouver Devant Dieu et toute [sic] le Monde.155

La Coste verklaarde te kunnen bewijzen dat Bourignon niet de gave van de Heilige

Geest had zoals zij een ieder wilde doen geloven en dat hij haar handelen al sedert
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Pasen 1678 nauwlettend in de gaten hield. Niet zonder reden richtte La Coste zich met

zijn beschuldigingen tot de barones. Hij wist dat hij bij haar een gewillig oor zou

vinden.

De verstandhouding tussen Bourignon en barones Knyphausen was aanvankelijk

zeer vriendschappelijk geweest. Toen Bourignon bij haar aankomst niets had om op te

slapen of te zitten, was het de barones geweest die haar de benodigde meubels geleend

had. Als dank en bij wijze van herinnering bood Bourignon haar een spiegel aan toen

haar eigen huisraad uit Hamburg arriveerde en zij de geleende meubels kon terugge-

ven.156 Maar als snel staken wantrouwen, achterdocht en gevoelens van afgunst de kop

op. Zo kwam Bourignon er achter dat voor haar bestemde brieven die aan de baron

geadresseerd waren, tijdens zijn afwezigheid door de barones werden opengemaakt.157

Daarbij kwam dat Bourignon toch al grote moeite had om zich op een positieve manier

tot andere vrouwen te verhouden. De barones op haar beurt moet Bourignon steeds

meer als een vreemde indringster zijn gaan beschouwen, die te veel beslag legde op

haar echtgenoot. Geen wonder dat de beide vrouwen als twee kemphanen tegenover

elkaar kwamen te staan. Zolang de baron Bourignon nog de hand boven het hoofd

hield, gedoogde de barones haar, maar ook niet meer dan dat.158 Probleem was echter

dat de baron meestentijds aan het hof in Aurich verbleef en dus niet altijd als buffer

kon fungeren.

Maar al te goed besefte Bourignon dat La Costes beschuldigingen koren op de

molen van de barones waren. Op 18 februari 1679 informeerde zij De Lindt over de

weinig rooskleurige situatie waarin zij op dat moment verkeerde:

De Heer [baron, MdB] acht ons; maar de Vrouw [barones, MdB] veracht ons, en

werd nu gestijft door L.C. [La Coste, MdB] die mogelijk na Holland zal vertrekken

daar hy my dreygt in Verachting te sullen brengen, gelijk ook over-al waar hy

komt.159

La Coste zette door. Op 7 maart 1679 diende hij bij het gerecht van Lütetsburg een offi-

ciële aanklacht tegen Bourignon in. Hij verklaarde dat hij haar reeds geruime tijd

kende, haar aanvankelijk voor zeer heilig hield en daarom in haar gezelschap opgeno-

men wilde worden. Sedert dat hij bij haar in Lütetsburg woonde, had hij echter het

volgende ontdekt:

1. une avarice insatiable; 2. une presumption de son merite et esprit ridicule,

et 3. une faculte de se transformer en toute sorte de figure.160

Ter ondersteuning van zijn eerste beschuldiging voerde La Coste onder meer aan dat

Bourignon in haar hoedanigheid van moeder en regentes van het gasthuis van

Lütetsburg nooit enige aalmoes of hulp gaf aan de armen. Zij eigende zich zelfs alle

inkomsten toe uit de landerijen die de baron voor het gasthuis ter beschikking had

gesteld, zonder dat zij ooit een arme in het gasthuis opnam. La Coste oordeelde dat een

dergelijke handelwijze misdadig was voor een gezelschap dat over zoveel geld beschik-

te en dit tegen hoge rentes uitzette.161 Zelf had hij naar eigen zeggen nooit een cent

ontvangen ofschoon hem twee ‘écus’ per week beloofd waren.

Om de tweede aanklacht te ondersteunen bracht La Coste de getuigenissen in van
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de timmerlieden en metselaars die aan de bouw van het gasthuis gewerkt hadden.

Bourignon had hun daarbij onmogelijke dingen opgedragen onder het mom dat die

bevelen voortkwamen uit de Heilige Geest die haar regeerde. Op grond daarvan meen-

de zij overal verstand van te hebben.

Ter ondersteuning van de derde beschuldiging verhaalde La Coste hoe hij

Bourignon ooit midden op de dag alleen in haar kamer in Lütetsburg had aangetroffen

en haar had zien veranderen in een licht zo helder als de zon, en haar afwisselend klein

en groot had zien worden, ‘tousiours belle comme un ange’. Twee keer was hem dit

overkomen en navraag bij Tiellens, Van de Velde en anderen had uitgewezen dat ook zij

een dergelijke ervaring hadden gehad en dat als een teken van goddelijk contact

hadden opgevat. Ofschoon La Coste dit aanvankelijk ook gedacht had, was hij er

inmiddels van overtuigd dat Bourignon een kwaadaardige geest was die zich van trans-

figuraties bediende om de mensen in haar macht te krijgen. Hij beschuldigde haar daar-

mee van een vorm van magie die gewoonlijk alleen aan heksen, dus aan handlangsters

van de duivel, werd toegeschreven.162

Baron Knyphausen, die na de door La Coste ingediende aanklacht Bourignon hoor-

de, zag zich gedwongen om maatregelen te nemen. Op 17 maart 1679 maakte hij een

contract op, dat behalve door hem ook door zijn vrouw en door Bourignon werd onder-

tekend. Hierin werden in zeven artikelen Bourignons rechten en plichten vastge-

legd.163 Bepaald werd onder meer dat zij de baron en barones alsnog duizend rijksdaal-

ders zou betalen voor de bouw van het gasthuis, welk bedrag zij zou terugkrijgen

wanneer zij Lütetsburg verliet.164 Voorts zou Bourignon jaarlijks een deel van de
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inkomsten van de haar ter beschikking gestelde landerijen moeten doneren aan de

armen. Bourignons verzoek om een kamer in het kasteel te mogen houden, werd geho-

noreerd. De baron en de barones boden Bourignon en de leden van haar gezelschap

tevens een vrijgeleide en beloofden hen te beschermen tegen een ieder die hen of hun

woning of hun goederen schade zou toebrengen. Voorlopig mocht zij nog voor niets in

de ‘pastorie’ blijven wonen.165 Later dat jaar zou Knyphausen zijn financiële steun

intrekken. Bij acte van 5 december 1679 verkocht hij haar het betreffende huis met de

bijhorende tuinen en grond. Voorts legde hij bij die gelegenheid contractueel vast dat

Bourignon voortaan het goed van de armen van Lütetsburg beheerde en volgens zijn

orde onder hen zou distribueren en dat zij tevens de zorg voor de boekhouding op zich

zou nemen zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen.166

La Costes verzoek om een inquisitoriaal proces tegen Bourignon in te stellen, wees

Knyphausen af. Daarvoor boden de eerste twee beschuldigingen volgens hem onvol-

doende grond.167 De derde beschuldiging werd door Bourignon ontkend. Desgevraagd

weigerde zij om hiervoor voor het gerecht te verschijnen, zodat Knyphausen besloot om

de zaak voorlopig te laten rusten totdat er overtuigender bewijsmateriaal geleverd zou

zijn.168 La Coste verliet daarop Lütetsburg, maar gaf zich niet zomaar gewonnen. In de

hoop dat de kerkelijke autoriteiten wel ontvankelijk zouden zijn voor zijn beschuldi-

gingen jegens Bourignon vervoegde hij zich op 12 maart 1679 bij het Ministerium van

Norden. De volgende middag legde hij hier ten overstaan van drie lutherse predikanten

een verklaring af, waarin hij nadrukkelijk verklaarde dat Bourignon niet de gave van de

Heilige Geest bezat, hetgeen hij naar eigen zeggen met vele voorbeelden kon staven.169

Hij vertelde hoe hij zelf door haar ‘verleid’ was, drie jaar lang in haar gezelschap

verkeerd had, maar nu door Gods genade zijn gezond verstand hervonden had en zich

inmiddels van haar had afgescheiden.

Samengevat richtte La Costes kritiek zich op drie punten. Ten eerste betichtte hij

Bourignon ervan vele rijke lieden uit Brabant en andere plaatsen te hebben ‘verleid’,

onder het mom dat zij de bruid van de Heilige Geest was. Vier van hen had zij, naar

zijn zeggen, tot haar ‘evangelisten’ gemaakt: Johan Tiellens, Volckert van de Velde,

Ewoud de Lindt en ‘noch einen Reformirten Priester, der todt’. Hiermee moet hij op De

Cort gedoeld hebben.170

In de tweede plaats zou Bourignon gebruikmaken van wonderlijke voorstellingen

om de mensen te verblinden en te vervoeren. Zo verklaarde La Coste dat zij eens aan

hem en haar gevolg was verschenen, omgeven door een fel licht, waarbij helle stralen

van haar gezicht afkwamen, gekleed in het paars, gelijk de vrouw uit Openbaring

hoofdstuk 12, maar zonder de daar genoemde ster om haar hoofd en maan onder haar

voeten. Ook was Bourignon aan hem verschenen in de gedaante van een klein meisje

van tien jaar. Toen hij haar vroeg waarom zij nu zo klein was en voorheen zo groot,

antwoordde zij, zo beweerde La Coste: ‘Christus, alss er von seiner Mutter Schoss

gestanden und gebethet, hatte, ob er wohl klein, den heijl: geist gehabt. also rede auch

derselbe durch sie, ob sie wohl ein klein Mäegen wäre’. Ook verklaarde La Coste dat

Bourignon zich soms zo jong kon maken dat zij een maagd van 25 jaar werd, terwijl

zij toch 63 was. Toen hij daarover met haar disputeerde, had zij dat zelf aan haar

goddelijke natuur toegeschreven. Voorts zou La Coste Bourignon ooit op een en

hetzelfde moment zowel binnen in zijn huis als buiten in de tuin bij de andere vrien-

den hebben zien staan. Kennelijk schreef hij haar dus, zolang hij haar gezag erkende,
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ook de gave van bilocatie toe, die opgevat kon worden als een teken van heiligheid.

Ten slotte voerde La Coste nog vijf bewijzen aan op grond waarvan hij stelde dat

Bourignon niet van de Heilige Geest vervuld was. Zij was hoogmoedig, leugenachtig,

gierig en onrechtvaardig, sprak zichzelf in haar geschriften geregeld tegen en gaf meer

dan eens blijk van onwetendheid. De hierbij door La Coste aangevoerde voorbeelden

dienden deels weer als bewijs van Bourignons magische krachten.

Na alle punten van kritiek te hebben opgesomd, kon La Coste niet anders conclude-

ren dan dat Bourignon een ‘böse Creatur’ was, ‘so nicht zu dulden, eine Zauberinne, so

mit Teuffelerijen ümbginge’. Daarom moest volgens hem de hoge landsoverheid

verwittigd worden. Door haar als een tovenares en handlangster van de duivel af te

schilderen ondermijnde La Coste niet alleen Bourignons goddelijke gezagsaanspraken,

maar verschafte hij de overheid tevens een gegronde reden om haar te vervolgen.171

De predikanten van Norden waren bereid gevolg te geven aan de door La Coste

ingediende aanklacht. Zij informeerden het vorstelijk Ministerium in Aurich. Dit hoog-

ste kerkelijke orgaan van Oost-Friesland dreigde kort daarna al met de ban, maar

moest inbinden toen de standen op de landdag bezwaar maakten tegen een eventuele

gevangenneming van Bourignon.172 Die terughoudendheid was vermoedelijk terug te

voeren op de bijzondere bescherming die Bourignon van de zijde van baron Knyp-

hausen genoot. De situatie in Lütetsburg zal hierdoor echter niet minder gespannen

zijn geworden.

Bourignon deed La Costes aanklachten ten overstaan van de baron en haar ‘kinde-

ren’ af als valse verdachtmakingen. Het kon niet anders of La Coste was zelf ten prooi

gevallen aan duivelse krachten, waardoor hij, zo meende Bourignon, niet meer wist

wat hij deed of zei. Aan De Lindt, die zij in februari 1679 informeerde over de gebeur-

tenissen in Lütetsburg, schreef zij:

Ik heb hem [La Coste, MdB] hier voortijds waarachtig in sijn Woorden gevonden,

maar nu segt hy niets ten mijnen aansien dat waar is. Ik vrees, dat hy, hebbende

al te hoog willen klimmen, de Duyvel hem zal doen vallen in ’t diepste van den

Afgront.173

Toch moeten de beschuldigingen Bourignon angst hebben ingeboezemd. Niet voor

niets liet zij via haar contacten in Amsterdam de bewegingen van de naar Holland

uitgeweken La Coste scherp in de gaten houden. Ondertussen bleef zij Knyphausen

voorhouden dat haar voormalige volgeling geheel en al in de ban van de duivel was.174

Meer dan wie ook realiseerde Bourignon zich dat de hele affaire haar reputatie geen

goed deed. Zij ondervond aan den lijve dat zij hierdoor in een uitermate kwetsbare posi-

tie kwam te verkeren, zeker wanneer de barones bij afwezigheid van haar echtgenoot

min of meer vrij spel had. Het was dus zaak dat zij de steun bleef houden van de baron.

Dat zal ook de reden zijn dat Bourignon hem tijdens zijn afwezigheid informeerde over

incidenten die zich in Lütetsburg rond haar persoon voordeden. Zo berichtte zij hem in

juli 1679 dat zij zijn secretaris ervan verdacht een uit Amsterdam afkomstig en aan

Tiellens geadresseerd postpakket te hebben onderschept nadat het op het slot bezorgd

was. Zij eiste dat de brieven uit dit pakket haar alsnog ter hand gesteld werden.175 In

december 1679 deed zij haar beklag over het bruuske optreden van zijn zuster. Die zou

op een dag samen met de meesteres van zijn kinderen en een derde persoon zomaar
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haar woning zijn binnengedrongen. Bourignon lag op dat moment, zo schreef zij, ziek

te bed. De ongenode bezoekers rukten haar de dekens van het lijf en schreeuwden: ‘Hé

bien Mademlle, estes-vous malade? nous sommes de Monsr. de Lutzbourg, ne voulez-

vous pas parler?’ Toen zij zagen dat Bourignon hoge koorts had, liepen zij door naar de

kamer van Tiellens, gooiden zijn bril op de grond, doorzochten zijn geschriften en zijn

papieren en eisten vervolgens van Van de Velde dat hij hun ook het andere huis liet zien.

Bourignon hield de barones verantwoordelijk voor dit incident. Die was er volgens haar

op uit om haar te laten doden of om haar te laten bespioneren en haar zo op een fout te

kunnen betrappen of in een hinderlaag te lokken. Klaarblijkelijk hechtte de barones, zo

hield Bourignon Knyphausen voor, meer geloof aan de leugens van die dwaze La Coste

dan aan de door haar vertolkte waarheid.176

Op de door La Coste tegen Bourignon ingebrachte beschuldigingen heeft ook Van

der Linde de aandacht gevestigd.177 Hij raadpleegde echter uitsluitend de kerkelijke

bronnen en beschikte hierdoor maar over een deel van het dossier. Bovendien is hem

ontgaan dat er binnen een jaar uit een andere hoek een nog veel ernstiger aanklacht

tegen Bourignon werd ingediend.178 Die opeenstapeling van beschuldigingen leidde

ertoe dat haar positie in Lütetsburg onhoudbaar werd.

Bourignon versus Schmeuser
De aanleiding tot de tweede zaak was opnieuw een beschuldiging van toverij. Ditmaal

ging het echter om een duivelspact, dus om een demonologische opvatting van toverij,

en was het niet Bourignon die beschuldigd werd, maar was zij degene die een ander

beschuldigde. Het slachtoffer was een kind van tien jaar: Hans Hinrich Schmeuser, het

zoontje van de Hamburgse chirurgijn Heinrich Schmeuser, dat in Lütetsburg was

ondergebracht om van Poiret Frans en Latijn te leren en door Bourignon in de christe-

lijke deugden te worden onderwezen. De vader van de jongen maakte al sedert 1673

deel uit van Bourignons kring, maar pas tijdens haar verblijf in Hamburg in 1676-77

had hij haar persoonlijk leren kennen.179 In die periode sympathiseerde ook zijn echt-

genote nog met Bourignon. Haar houding veranderde echter toen bleek dat haar man

steeds afhankelijker van Bourignon werd en zelfs besloot om hun zoontje aan haar

zorgen toe te vertrouwen.180

Op 10 februari 1680 schreef Bourignon Schmeuser een brief waarin zij hem voor-

hield dat de kleine Hans Hinrich een pact met de duivel had gesloten en vrijwel iede-

re nacht naar de heksensabbat ging. De jongen zou haar zelf verteld hebben dat hij

an den Teufell verbunden wehre, durch expressen Vertragk undt das er Ihm seine

Seele hatte gegeben, und sein Marckzeichen empfangen, und das er beynahe alle

Nachten auff den Sabbath gehe, mit seiner Mutter, seine Grosmutter, seinen

Oheimb den Priester. Er saget uns solche erschröckliche Dinge von der Teuffeleij,

Hurereij, Sodomietherey, und andere Gottlose Dingen vor, das es ohnmüglich zu

glauben solte sein, das ein so Junger Kint, alle solche dingen solte konnen

wissen.181

In dezelfde brief verklaarde Bourignon dat Hans Hinrich Schmeuser met twee van

haar knechten samenwerkte. Gedrieën hadden zij haar voorraad vlees, vis, boter, kaas

en bier gestolen en alles naar hun heksensabbat gebracht. Bovendien zouden zij haar
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hele wijnvoorraad in emmers hebben overgeheveld en er in drie weken tijd een half

okshoofd doorheen gejaagd hebben, een hoeveelheid waar Bourignon en haar gevolg

gewoonlijk een half jaar mee toekwamen. De knechten hadden, op instigatie van de

jongen, afgesloten ruimten weten te betreden zonder de grendels te ontsluiten. Boven-

dien zouden de betrokkenen gezworen hebben haar en haar beide vertrouwelingen,

Tiellens en Van de Velde, te vermoorden, terwijl zij alle drie doodziek te bed lagen en

zich niet konden verweren.182 God had haar dit alles tijdig onthuld, opdat zij maatre-

gelen zou treffen, aldus Bourignon. Het jongetje had zij verjaagd zonder zijn zonden

verder aan iemand bekend te maken. Hij bevond zich nu bij een eerzame weduwe in

Norden, zo liet zij Schmeuser weten.

Het was niet de eerste keer dat Bourignon anderen van een duivelspact beschuldig-

de. In 1662 had zij de vijftig aan haar zorgen toevertrouwde meisjes in Notre-Dame des Sept

Douleurs als handlangsters van de duivel afgeschilderd.183Dat was in de tijd dat zij nog in

Rijsel woonde en zich nog niet de mogelijkheid had voorgedaan om zich los te maken

van de beeldwereld over toverij en duivel die zij uit haar jeugd had meegekregen. Maar

uit haar latere brieven blijkt dat ook na haar vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden en

haar breuk met de rooms-katholieke kerk als heilsinsitituut, haar geloofswereld in dit

opzicht niet wezenlijk veranderde. Tot het einde toe bleef Bourignon geloven in de rea-

liteit van toverij en dus in het bestaan van tovenaars en toveressen. Zij beriep zich hier-

voor zelfs op de Schrift, waarin uitdrukkelijk gesproken wordt van ‘eenen Simon de too-

venaar, die de gave Godts voor geld wilde koopen’.184 Nog in 1680 beweerde zij zelf dat

God haar twaalf jaar daarvoor, dus tijdens haar verblijf in Amsterdam, geopenbaard had

dat ‘meer dan de drie vierdeparten van alle de persoonen des weerelds aen den Duivel

verbonden zijn door een eigentlijk verdrag’.185 Sedertdien was het kwaad zo toegeno-

men dat zij geloofde dat ‘van hondert persoonen naeuwlijks een van dit verdrag vry’

was.186 Dat anderen het bestaan van tovenaars en tovenaressen ontkenden en ‘Duivele-

ryen voor ydele inbeeldingen’ hielden, deed voor haar niets af aan de waarheid van haar

eigen geloof.‘Ik heb daer van’, zo schreef zij in september 1680 aan dr. Blankaart,‘soo veel

ondervinding, dat ik oirdeel dat de persoonen die schrijven om soo grooten quaet te

bedekken of te verschoonen, gelijk gy ook doet in het boek dat gy my hebt toegesonden,

eenig belang in de saek der toovenaren hebben.’187 Voor haar was en bleef het bestaan van

tovenaars tegelijkertijd een bevestiging van haar eigen uitverkiezing. Want, zo bericht-

te zij nog in oktober 1680 aan Chateauvieux, ‘of schoon vele persoonen de Duivels Magie

hebben, soo worden ’er doch seer weinig gevonden, die de Goddelijke Magie hebben,

gelijk die is, met welke my Godt heeft begenadigt’.188

Toch moeten de ervaringen te Rijsel in 1662 Bourignon ook geleerd hebben dat een

expliciete beschuldiging van duivelspact zeer ernstig was en justitieel onderzoek verg-

de.189 Zij wist dus dat zij zich op gevaarlijk terrein begaf toen zij in Lütetsburg

opnieuw een kind een pact met de duivel ten laste legde. Dat zal ook de reden zijn

geweest dat zij Schmeuser opdroeg de brief te verbranden waarin zij hem opening van

zaken had gegeven. Zijn echtgenote Margaretha en haar moeder Margarete Kruse, die

niets meer met Bourignon ophadden, waren hem echter vóór.190 Zij wisten de hand te

leggen op de brief, zo blijkt uit een zeer bewogen schrijven van 16 juli 1680 van groot-

moeder Kruse aan barones Hedwig Knyphausen.191 De grootmoeder liet de door

Tiellens geschreven en door Bourignon ondertekende brief met een notaris en getui-

gen in het bijzijn van de predikanten vidimeren om de echtheid ervan te laten vast-
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stellen. Vervolgens wendde zij zich tot de Hamburgse senaat en zo kwam de zaak aan

het rollen.

De senaat, die onder meer belast was met de rechtspleging en al in 1677 een poging

had ondernomen om Bourignon te laten arresteren, voelde zich verplicht een onder-

zoek in te stellen.192 Vincentius Rumpf, rechtslicentiaat, en Johan Lemm, bloedverwant

van een hoge Hamburgse raad, werden naar Lütetsburg gestuurd om Bourignons

aanklacht te onderzoeken. Daartoe werd Hans Hinrich Schmeuser op 24 augustus 1680

gehoord. Hieruit kwam naar voren dat hij geen christelijk onderricht kreeg, regelma-

tig geslagen werd en als loopjongen gebruikt werd. Zo had hij opdracht gekregen om

de dieren in de keuken, de hof en de stal te verzorgen. Indien nodig moest hij te voet

boodschappen doen in Hage en in Norden, op anderhalf uur loopafstand van Lütets-

burg. Naar zijn zeggen hoefde hij niet te bidden en ging hij nooit meer naar de kerk.

Wel leerde hij zijn catechismus en eenmaal had hij ook in de bijbel gelezen. De Lindt

had hem het boek echter afgepakt, hem geslagen en voorgehouden dat ‘böse

Menschen’ van ‘die Mutter’ Bourignon niet mochten lezen. Hans Hinrich verklaarde

zelf niets af te weten van een pact met de duivel en uit eigener beweging nooit over

tovenaars te hebben gesproken. De demonologische toverijvoorstelling inclusief het

verhaal dat hij iedere nacht met zijn moeder, zijn grootmoeder en zijn oom, de predi-

kant, aan de heksensabbat deelnam, was naar zijn zeggen van Bourignon afkomstig.

Tiellens had hem op een goede dag in zijn kamer geroepen en hem haar beschuldi-

gingen voorgehouden. De jongen had daar erg om moeten lachen. Daarna had ook

Poiret, zijn leermeester, hem verweten dat hij volgens Bourignon een verbond met de

duivel had gesloten en dat hij in aanwezigheid van zijn stiefgrootvader, zijn groot-

moeder en zijn oom een papier had ondertekend. Vervolgens was hij door Tiellens en

Poiret bedreigd en mishandeld totdat hij bekende dat alles waar was. Kort daarna was

hij, zo verklaarde de jongen, door Tiellens naar de weduwe in Norden gebracht.193

Onduidelijk blijft wie de waarheid sprak: de tienjarige Hans Hinrich Schmeuser of

Bourignon.194 Als we aannemen dat de beschuldiging van de toverijpraktijken en het

duivelspact inderdaad uit Bourignons koker kwam, dan is de vraag waarom haar

agressie zich uitgerekend tegen de kleine Schmeuser keerde. Vermoedelijk was de

jongen een makkelijke prooi, omdat hij op dat moment het enige kind was dat in haar

gezelschap verkeerde en omdat in haar optiek kinderen van tovenaressen als duivels-

gebroed golden. Door de zoon verdacht te maken beschuldigde zij dus indirect diens

moeder, Margaretha Schmeuser. Was Bourignon eropuit om op die manier Heinrich

Schmeuser, die zij als een trouwe volgeling beschouwde, los te weken van zijn gezin?

Dat werd Bourignon althans door diens echtgenote en schoonmoeder verweten.195

Gelet op de parallellen met de zaak van Van de Velde, wiens dienstbode zij in 1670 voor

een ‘toveresse’ gehouden had, wellicht niet ten onrechte. Het is overigens niet uitge-

sloten dat Bourignons beschuldiging ook verband hield met de in 1679 door La Coste

tegen haar ingediende aanklacht, die vermoedelijk nog als een steen op haar maag lag.

Meende zij misschien door Hans Hinrich Schmeuser van duivelspact te beschuldigen

de overspannen situatie waarin zij inmiddels verkeerde, weer beheersbaar te maken of

op die manier de aandacht van zichzelf af te leiden?

Hoe het ook zij, de twee in de openbaarheid gebrachte toverijkwesties brachten

Bourignon in een moeilijk parket. De baron had haar na de zaak La Coste nog de hand

boven het hoofd gehouden, maar bleek daartoe na ontvangst van de aanklacht uit
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Hamburg niet langer bereid. Bourignon besefte maar al te goed wat de consequenties

van een eventueel heksenproces konden zijn. Had niet al in december 1679 een onbe-

kende in een taverne in Norden Tiellens voorgehouden dat er maar eens 7 à 8 mannen

naar Lütetsburg moesten komen om Antoinette te verbranden?196

In september 1680 werd duidelijk dat Knyphausen inderdaad aanstuurde op een

proces, waarin hij behalve Bourignons handelwijze met de kleine Schmeuser tevens de

eerder door La Coste ingediende aanklacht van toverij wilde laten onderzoeken.

Opvallend genoeg was het Schmeuser sr. die alarm sloeg toen hij lucht kreeg van het

aanstaande proces. Kennelijk had hij zijn vertrouwen in Bourignon nog niet verloren.

Per expresse waarschuwde hij haar op 5 september 1680 voor het grote gevaar waarin zij

verkeerde.197Zij diende zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken, nu de Hamburgse

senaat Knyphausen toestemming had gegeven haar gevangen te nemen ‘wegens sooda-

nige Crimes die lieff en leven importeerden’.198

Het vervolg der gebeurtenissen is bekend. In allerijl liet Bourignon haar wagen

gereedmaken en haar huisraad opladen om op 9/19 september 1680 Lütetsburg te

verlaten. Pas een week later lichtte Tiellens Knyphausen in over haar vertrek.199

Bourignon bevond zich toen al lang en breed buiten de jurisdictie van de heerlijkheid

Lütetsburg, maar zou niet lang meer van haar vrijheid genieten. Haar dood maakte dat

de tegen haar aangespannen rechtszaak geseponeerd moest worden.

Verdeel-en-heers-strategieën

De conflicten die tijdens het verblijf in Lütetsburg de kop opstaken, onderstrepen

nogmaals dat Bourignon geen tegenspraak duldde. Zij liet een soort totalitair gezag

gelden, dat alle terreinen van het leven bestreek. Daarom typeerde Van der Linde haar

ook, en niet ten onrechte, als een ‘Autokratin’. Toch is dat een wat al te gemakkelijke

en ook te eenzijdige typering, omdat zij geen recht doet aan de kwetsbare positie waar-

in Bourignon zich als geestelijk leidster bevond. Als vrouw kon zij nu eenmaal geen

aanspraak maken op een formele machtspositie. Juist daarvoor had Van der Linde geen

oog. Die onmacht kan verklaren waarom Bourignon welhaast krampachtig alles en

iedereen in haar omgeving probeerde te controleren en te beheersen. Zij deed dat

overigens niet alleen door gebruik te maken van verdeel-en-heers-strategieën. Indien

zij dat nodig achtte, schrok zij er zelfs niet voor terug om de waarheid naar haar hand

te zetten. De zaak Schmeuser, waarvan Van der Linde zoals gezegd niet eens weet heeft

gehad, moge dat duidelijk maken.

De zaak Schmeuser
De Schmeuser-affaire is aan de aandacht van Van der Linde ontsnapt, waarschijnlijk

omdat Bourignon er in haar brieven met geen woord over rept. Ik ben de zaak op het

spoor gekomen tijdens archiefonderzoek in Aurich, waar ik de betreffende stukken in

het familiearchief van de Knyphausens aantrof. Voorzover ik heb kunnen nagaan,

maakt Bourignon slechts in twee van haar in druk verschenen brieven een toespeling

op de zaak. De ene is gericht aan de in Genève wonende edelman Chateauvieux en de

andere aan François de Bragelongue uit Osnabrück, die zich in 1680 met zijn zoontje

(sic) en zijn dienaar bij haar in Lütetsburg wilde vervoegen.200 Bourignon geeft in
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beide brieven echter een geheel andere draai aan de zaak, waardoor niet alleen de

oorspronkelijke adressaten op het verkeerde been gezet werden, maar ook de lezer die

geen weet heeft van haar beschuldigingen aan het adres van Hans Hinrich Schmeuser.

Aan De Bragelongue droeg Bourignon nota bene op om contact te zoeken met

Schmeuser. Indien hij, zo schreef zij hem op 29 juli 1680, onderweg Hamburg zou

aandoen, dan moest hij Schmeuser zien te spreken en hem meedelen dat hij bij haar

mocht komen wonen als hij besloten had ‘sijn Quaad Geselschap’ te verlaten. Zij durf-

de Schmeuser zelf, zo vertelde zij aan De Bragelongue, niet te schrijven, omdat haar

brieven geregeld in handen van zijn vrouw of schoonmoeder vielen. Voor de laatste

had Bourignon geen goed woord over:

een Vrouw, van soo groote onbescheydentheyd, dat sy my wel heeft derven doen

teykenen in een lasterlijk Afbeeldsel met twee Duyvels aan mijn beyde seijden, en

die van mijn Geselschap by my; my toeschrijvende een Brief, op de alder-Infaam-

ste en Schandelijkste manier die men sou konnen uytspreeken of bedenken. Sy

neemt voor een Dekmantel, dat ik Quaad van haar sou geseyt hebben; hoewel ik

haar nooyt heb gesien noch gesprooken, of in eeniger maate quaad van haar

gesegt. Sy noemt my meenigmaal in haar Brief, Tooveres en Hoer; hoewel sy

genoeg door hare Discoursen doet verstaan, dat die Naamen wel op haar selfs

passen.201

Bourignon verklaarde medelijden te hebben met Schmeuser, die in het gezelschap van

‘soodanige Menschen’ verkeerde. Zij was echter niet van plan om hem van zijn gezin

los te weken als hij daar zelf geen behoefte aan had.

De informatie die Bourignon De Bragelongue toespeelde, is in twee opzichten

tekenend voor de wijze waarop zij haar gezag trachtte te handhaven. In de eerste plaats

manipuleerde Bourignon de waarheid door, zonder dat de ontvanger daar weet van

had, slechts een deel van het verhaal te vertellen. In de tweede plaats refereerde zij

voortdurend aan duivelse tegenkrachten, waarin zij zelf daadwerkelijk geloofd lijkt te

hebben. Deze werden veelal gepersonifieerd door haar onwelvallige echtgenotes of

andere vijanden, die in Bourignons optiek haar of haar volgelingen bedrogen of

belasterden en daarmee het goddelijke werk ongedaan probeerden te maken.202

Negatieve effecten
Door te manipuleren of anderen tot zondebok te maken, speelde Bourignon haar

volgelingen telkens opnieuw tegen elkaar uit, terwijl zij zelf buiten schot bleef. Zij

deinsde er bijvoorbeeld niet voor terug om de ondeugden en onvolmaaktheden van de

ene ‘ami’ of ‘enfant’ breed uit te meten in brieven aan andere ‘vrienden’ of ‘kinderen’.

Zo schilderde zij Grietje Volckers tegenover Johan Hase als een leugenachtig persoon

af, omdat deze ‘dochter’ een aantal tekortkomingen in haar  geestelijke moeder gesig-

naleerd meende te hebben.203 Later werd Hase op zijn beurt door haar betiteld als een

‘valsche Broeder’, omdat hij zich neerbuigend zou hebben uitgelaten over de ‘Waar-

heyt’ van haar geschriften.204 Kortom, wie het waagde kritiek te hebben, kreeg

onmiddellijk de bal teruggekaatst. Naar aanleiding van Volckers aanmerkingen hield

Bourignon Hase zelfs voor dat dergelijk gedrag eigen was aan een verdorven natuur.

Zo iemand beschuldigde gewoonlijk degene van wie zij (of hij) bang was dat deze haar
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(of hem) zou beschuldigen, aldus Bourignon. Zij sprak in dit verband van een duivel-

se boosaardigheid. Over Volckers zelf schreef zij:

Maar die verdorve Natuur wil nooyt gemist hebben, en tracht altoos haar Zonden

t’ontschuldigen, door de gebreeken van andere, seggende meenigmaal om fouten

te ontdekken ter plaatse, daar der geen zijn.205

Als er echter één persoon was die hierin zeer bedreven was, dan was het Bourignon zelf

wel. Het lijkt er kortom op dat zij delen van haar eigen persoonlijkheid eenvoudigweg

op anderen projecteerde.

Bourignons in druk verschenen brieven aan haar vrienden en kinderen zijn in de

meeste gevallen zo veel mogelijk ontdaan van eventuele voor de betrokkenen belasten-

de informatie. Nu eens is de betreffende passage geheel geschrapt, dan weer zijn de

namen van de betrokken personen vervangen door asterisken.206 In de briefpublicaties

ontbreekt derhalve heel veel informatie die van cruciaal belang is voor een goed begrip

van de wijze waarop Bourignon met haar volgelingen communiceerde. Onder de

noemer van ‘roddel’ is dergelijke informatie door de antropoloog Max Gluckman

getypeerd als ‘the very blood and tissue’ van het gemeenschapsleven.207 Roddel kan

een effectief middel zijn voor het uitoefenen van sociale controle, maar roddel kan ook

tot desintegratie leiden.208 In Bourignons geval versterkte het selectief informeren van

groepsleden over het verzaken van een bepaald ‘kind’ misschien wel tijdelijk haar

persoonlijke band met die ene door haar in vertrouwen genomen volgeling. Op de

langere termijn leidde deze handelwijze echter tot grote interne verdeeldheid, zeker

toen steeds meer gefrustreerde volgelingen zich van ‘geheime informatie’ gingen

bedienen om Bourignon bij andere groepsleden zwart te maken.209

De ban verbroken

Het zal duidelijk zijn dat het beroep op een profetische spreekpositie en de keuze voor

het geestelijk moederschap uiteindelijk geen garantie bleken te zijn voor succes.

Bourignon slaagde er niet in het gros van haar gevolg voor langere tijd aan zich te

binden, al haar verdeel-en-heers-strategieën ten spijt. Maar in het verlies van haar

aantrekkingskracht speelden ook factoren een rol die Bourignon zelf niet in de hand

had. Zo waren er de vervolgingen in Sleeswijk-Holstein en Hamburg waardoor

Bourignon tussen 1674 en 1677 geregeld moest onderduiken en zich tegelijkertijd tegen

de kritiek van de predikanten teweer moest stellen. Dat ging ten koste van de aandacht

die zij aan haar eigen ‘kinderen’ kon of wilde geven. Daarbij kwam dat zij door het

verlies van Noordstrand niet meer kon beschikken over wat in haar ogen de door God

voor haar en haar gevolg gereserveerde locatie was.

Wat Bourignons gezelschap echter vooral parten speelde, was het ontbreken van

een duidelijke eigen en positief geformuleerde groepsidentiteit.210 Het huisgezin van

Jean de Labadie, dat in Wieuwerd uitgroeide tot een gemeenschap van vier- à vijfhon-

derd personen, had dat wel, alleen al omdat het vast bleef houden aan het geloof in de

predestinatie. Als het om het afbakenen van de verhouding tot andere religieuze groe-

pen ging, viel Bourignon terug op voor de hand liggende zwart-wit- of goed-foutsche-
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ma’s. Zo sprak zij bij voorkeur over zichzelf als het door God verkozen instrument dat

de goddelijke waarheid vertolkte. Zij was een ‘ware’ profeet. Haar concurrenten beti-

telde zij als instrumenten van de duivel, ‘valse’ profeten, die leugens verkondigden.211

Of zij stelde ‘de goede wil’ van de mensen die Jezus Christus wilden volgen, tegenover

de duivel die dit streven altijd probeerde te verhinderen.212

Al evenmin slaagde Bourignon erin om naar binnen toe een communis opinio te

vestigen, die richting had kunnen geven aan de door haar en haar groepsleden

gekoesterde waarden. Tekenend is bijvoorbeeld dat zij in eigen kring telkens opnieuw

van gierigheid en van gebrek aan liefdadigheid werd beschuldigd. Problematisch was

ook dat het door haar aangekondigde einde der tijden almaar uitbleef, wat het voor

velen wel erg moeilijk maakte om zich aan het door haar voorgeschreven regiem te

blijven onderwerpen. Bourignon keerde zich van de weeromstuit zelfs tegen haar

eigen ‘kinderen’. Die zouden door hun zonden en hun ongehoorzaamheid jegens haar

-en dus jegens God- verhinderen dat zij zich ooit op Noordstrand zouden kunnen

vestigen.213 Dat is een typisch Bourignoniaanse vorm van redeneren, die de structure-

le problemen waarmee zij te kampen had op geen enkele manier oploste. Toen er

tijdens het verblijf in Lütetsburg niet langer sprake was van externe dreigingen en alle

voorwaarden aanwezig waren om de autonome, zelfvoorzienende gemeente van ware

christenen te realiseren, werd het gebrek aan een duidelijke religieuze groepsidentiteit

Bourignons gezelschap zelfs fataal.

In feite bestond Bourignons gezelschap slechts uit individuele personen die alleen

met haar een band hadden. Wat deze groepsleden in Bourignons optiek aan haar

persoon bond en bleef binden, was de hoop eens door haar te worden herbaard en

aldus een ‘kind Gods’ te worden en zo het eeuwig heil te verwerven. In de optiek van

haar volgelingen speelden hierbij mogelijk nog andere motieven een rol: de behoefte

aan geborgenheid en veiligheid of de hoop voortaan verlost te zijn van de strijd om het

dagelijks bestaan door te gaan delen in de gemeenschap van goederen. De mate waar-

in volgelingen zich van Bourignon afhankelijk bleven voelen en bereid waren zich aan

haar regiem te onderwerpen, was echter onlosmakelijk verbonden met de mate waar-

in zij voor hen als profetes of charismatisch leidster geloofwaardig bleef. Dit laatste was

een van de grootste problemen waarvoor Bourignon zich gesteld zag. Zo waren de

Friese vrienden en later ook Swammerdam, Ortt en La Coste na een reeks van conflic-

ten niet meer bereid nog langer geloof te hechten aan haar claim dat zij door God

gezonden was om Zijn boodschap te verkondigen. Zij keerden zich van haar af. De

‘veranderingen’ en ‘murmureeringen’ die Bourignon zelf ontwaarde in groepsleden

van wie zij gemeend had dat zij de christelijke volmaaktheid zochten, leidden ertoe

dat zij op haar beurt steeds terughoudender werd in het aannemen van nieuwe volge-

lingen.214 Daarnaast maakten ook de vervolgingen in Sleeswijk-Holstein en Hamburg

haar zeer wantrouwend tegenover mensen die belangstelling toonden voor haar

geschriften.215 Dit alles had tot gevolg dat het gezelschap rond haar persoon almaar

kleiner werd.

Toen duidelijk werd dat ook in Lütetsburg de beoogde leefgemeenschap van ware

christenen niet van de grond kwam, zag Bourignon nog maar één uitweg: de schuld

afschuiven op haar ongehoorzame ‘kinderen’. In augustus 1679 luidde zij de noodklok.

Zij was naar eigen zeggen niet langer in staat om te schrijven en kon geen materie meer

aanleveren om de drukpers draaiende te houden. Als reden gaf zij op dat zij niemand
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had die ‘de Besorging der Tijdelijke Dingen’ op zich nam. Hierdoor liep de organisatie

van het huishouden niet naar wens. Onachtzaamheid had ertoe geleid dat er dingen

verloren waren gegaan en bedorven waren. Door deze ‘Wan-orde en Verwarring in de

Bestiering van de Huyshouding’ kon Bourignon niet meer de rust vinden om te schrij-

ven en ‘den Invloed des Hemels te ontfangen’. ‘O!’, verzuchtte zij, ‘hoe wenschelijk

soude het zijn, dat alle de Kinderen de Hand aan de Ploeg sloegen, en eendrachtelijk

trokken met de Moeder, om naar d’Eeuwigheyd te geraaken, volbrengende den Wille

hares Vaders in alle Dingen, tot het geringste toe’.216 Indien dat niet zou geschieden,

dan zou zij, zo redeneerde Bourignon, alleen blijven om zich tenminste met de geeste-

lijke zaken bezig te kunnen houden.217 Menigmaal had zij al bij God geklaagd en hem

voorgehouden dat zij hier niet aan toe kwam en hem gezegd:

Heere, Die Dingen gaan niet naar uwe Beveelen; en ik soude die niet konnen

verbeeteren, sonder de Mede-werking der Kinderen, die uwe Beveelen niet

genoeg ter Herten neemen. Sy veronachtzaamen de kleyne Dingen, en in de

Groote Saaken zijn sy niet getrouw.218

Het moge duidelijk zijn dat Bourignons rol als spreekbuis van God en die van moeder

der ware christenen in de praktijk onverenigbaar bleken te zijn.

Ik ben het echter niet met Van der Linde eens dat het louter en alleen aan Bourig-

nons tirannieke persoonlijkheid te danken was dat zij haar volgelingen van zich

afstootte. Dat is een te simpele voorstelling van zaken, omdat er zoals we eerder al

gezien hebben, van een eenzijdige relatie geen sprake was. Daarom is het beter om te

spreken van verlies aan charisma. Dat proces zette al voor 1679 in en begon toen duide-

lijk werd dat de vestiging van de gemeenschap van ware christenen op Noordstrand

een gepasseerd station was. Steeds vaker moest Bourignon haar volgelingen inprenten

welke taak zij hier op aarde voor hen wilde vervullen en waarom zij dat deed. Dirk

Bout bijvoorbeeld kreeg in 1676 van haar te horen dat zij in deze wereld geen voordeel,

eer of dienst zocht. Dat alles vond zij in God.

Het gene u wel behoord te doen sien, dat ik het lant in Noord-strant niet anders

behou, noch ook mijn Schriften niet drucken laat, dan alleen door een Christe-

lijke liefdadigheit, ten einde om door dese middelen, mijn Naasten in den Weg

der Zaligheit te geleiden.219

Het verlies aan charisma was echter niet alleen maar terug te voeren op het niet waar kun-

nen maken van bepaalde verwachtingen of beloftes. Minstens zo belangrijk waren de

situatie, de perceptie en de behoeften van de betrokken volgelingen. In hoeverre waren

zij in staat om te gaan met verwachtingen of beloftes die niet waren uitgekomen? Indien

zij eventuele teleurstellingen konden inpassen in het door Bourignon ontworpen bete-

kenissysteem, was er geen reden om het vertrouwen in haar op te zeggen, ongeacht of zij

al die nieuwe verwachtingen nu wel of niet kon waarmaken. Een prachtig voorbeeld

hiervan is de ‘speculatie’ van Tiellens uit 1679. Hij geloofde dat Bourignon er alsnog in

zou slagen om de haar beloofde kinderschare te vinden. Daartoe zou Bourignon ver-

voerd worden ‘avec Heli, pour venir à la fin du monde acquerir lors ce grand nombre

d’Enfans promis’.220 Zelf had zij hierover haar twijfels, omdat zij geen ‘revelations’ had

‘ik moet spreken’

494



ontvangen die in deze richting wezen. Wie Bourignon desondanks dit soort bovenmen-

selijke gaven bleef toeschrijven, zal echter niet de noodzaak hebben gevoeld om zich van

haar af te keren toen duidelijk werd dat zij haar beloften niet waar kon maken.

Uit de ervaringen van de Friese volgelingen, van verschillende vrouwen in

Bourignons gezelschap, van Swammerdam en van La Coste blijkt echter dat de meeste

volgelingen zich uiteindelijk niet langer op een positieve manier tot haar konden

verhouden.221 Duidelijk is dat wanneer zich een bepaalde verschuiving of verandering

in hun relatie met Bourignon voltrok, ook hun perceptie van haar als hun geestelijk

leidsvrouwe veranderde. Zo traden er in veel gevallen zeer duidelijk spanningen op

wanneer volgelingen met de wereld braken en alles achter zich lieten om zich bij

Bourignons leefgemeenschap aan te sluiten. In die gevallen veranderde de context

waarin de communicatie plaatsvond, hetgeen voor de ‘ontvanger’ meestal niet zonder

gevolgen bleef. De confrontatie met Bourignons fysieke nabijheid bracht hele andere

problemen met zich mee dan het briefcontact met haar, waarbij er nog altijd een duide-

lijke scheiding in tijd en ruimte was. Voor velen bleek het in de praktijk een te zware

opgave te zijn om zich in alles aan haar gezag te onderwerpen en te geloven dat zij 

in alle dingen door de Heilige Geest bestierd werd.222 Voor deze volgelingen verloor

Bourignon na verloop van tijd haar geloofwaardigheid. Er was dan dus niet langer spra-

ke van ‘geslaagde communicatie’.223 Dat was tevens het moment waarop de ban verbro-

ken werd en de wegen van Bourignon en de betreffende volgelingen zich 

weer scheidden. Tegelijkertijd moet niet worden uitgesloten dat een enkeling zich

Bourignons boodschap zodanig toe-eigende dat hij zelf dacht een profeet Gods te zijn.

Ook dan kon een breuk ontstaan of misschien zelfs wel door Bourignon geforceerd

worden, omdat zij een aanslag op haar spreekpositie koste wat het kost wilde voorko-

men en dus geen concurrentie duldde.224

De breuk betekende over het algemeen echter niet dat de afvallige volgelingen

geheel en al afstand deden van het soort denkbeelden dat Bourignon vertolkte. Dat

leidde er in sommige gevallen zelfs toe dat zij na verloop van tijd toch weer, zij het kort-

stondig, terugkeerden naar Bourignons gezelschap. Dat deden bijvoorbeeld Jelle Aedes,

Sikke Pieters en Jan en Sophia van Someren.225 Tekenend voor de behoeften van de

groepsleden die zich van Bourignon afkeerden, is dat de meesten van hen overstapten

naar een concurrerende religieuze groepering. Diverse Friese volgelingen zochten

bijvoorbeeld hun heil bij de quakers en sloten zich aan bij de gemeenschap van de

Society of Friends in Frederikstad. Jacob Taube en zijn echtgenote weken uit naar Altona

om zich daar bij een van de vele doopsgezinde groeperingen te voegen.226 Baron

Dodo II zu Inn- und Knyphausen verlegde zijn aandacht naar de Frankfurter piëtisten

en naar de kring rond de Engelse profetes Jane Leade, wier geschriften vanaf de jaren

negentig ook in Duitsland circuleerden.227 Johan Ortt en zijn echtgenote Anna Pergens

zouden na hun breuk met Bourignon de banden met hun familie en vrienden weer

aanhalen en zich inspannen om kasteel Nijenrode in zijn oude luister te herstellen. Op

den duur zouden zij hier zelfs hof gaan houden en zich een levensstijl aanmeten die

haaks stond op het door Bourignon uitgedragen ascetische ideaal, dat hen indertijd zo

had aangesproken.228 Zij bleven echter ontvankelijk voor het gedachtegoed van contro-

versiële lekentheologen en stelden zich rond 1700 in verbinding met Willem Deurhoff,

wiens denkbeelden sterk beïnvloed waren door Descartes en Spinoza.229 Voor de

genoemde volgelingen was Bourignons gezelschap dus een soort tussenstation, dat op
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kortere of langere termijn de overstap naar radicalere groeperingen mogelijk maakte.

Die stap in één keer nemen zou te groot zijn geweest. In die zin kunnen Bourignons

denkbeelden voor de zogeheten ‘zoekers’ een ‘brugfunctie’ hebben gehad, terwijl haar

persoonlijkheid en de persoonlijke interactie maakten dat zij zich op termijn van haar

afkeerden.
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Schilderij van Dirk Maas (circa 1690) waarop goed te zien is hoe de Ortts na hun breuk met Antoinette 
Bourignon gingen ‘hofhouden’ op kasteel Nijenrode. Centraal afgebeeld op het steigerende paard is Johan Ortt,
links van hem zijn broer Abraham en zijn zwager Chevalier de Saint Paul. Rechts een rijtuig dat door zes
paarden getrokken wordt, met daarin Anna Ortt-Pergens en haar vijfjarige neefje Johan (zoon van Abraham
Ortt), die Nijenrode in 1701 van zijn oom en tante zou erven. Bruikleen Universiteit Nyenrode, Breukelen ( foto:
IB/RKD).



hoofdstuk 17 Zorg voor de nalatenschap

[...] laissez juger le monde ce qu’il voudra. Les effets qui en suivront, donneront assez de

témoignage que Dieu me conduit [...]

Antoinette Bourignon, L’Appel de Dieu II,

brief 11 (12-7-1675), p. 58.

In de zomer van 1680 leek de rol van Antoinette Bourignon te zijn uitgespeeld. Zij had

haar hand overspeeld in de zaak Schmeuser, dreigde voor het gerecht te worden

gesleept en kon niet langer rekenen op de steun van haar beschermheer, baron Dodo

zu Inn- und Knyphausen. Begin september 1680 bereikte haar vanuit Hamburg het

bericht dat haar arrestatie op handen was. Dat was het sein om te vluchten.1 Het

vervolg is bekend. Bourignon zette koers naar Amsterdam, waar zij in alle rust en

anonimiteit haar laatste levensjaren hoopte te kunnen slijten. Tijdens een tussenstop

in Franeker werd zij echter zo ziek dat zij gedwongen was haar reis te onderbreken.

Poiret reisde daarom alleen door naar Amsterdam. Bourignon zou hem achterna

komen als zij weer hersteld was. Zover kwam het echter niet. In de nacht van 30 op 31

oktober 1680 stierf Bourignon.

Wat betekende de dood van Antoinette Bourignon voor het voortbestaan van de

sociëteit van ware christenen? Tot op heden was hierover niets bekend. Dat is niet zo

verwonderlijk als we ons realiseren dat noch Van der Linde noch Van der Does op de

hoogte was van het bestaan van de sociëteit van ware christenen. Toch kenden zij beiden

wel het testament van Bourignon. Zij citeerden dit in extenso, maar zonder de portee

ervan begrepen te hebben.2 Uit deze wilsbeschikking blijkt namelijk dat Bourignon de

overige drie contractanten van de sociëteit van ware christenen, Tiellens, Van de Velde

en De Lindt, in 1679 tot haar universele erfgenamen benoemde. Zij droeg hun op de

door haar nagelaten roerende en onroerende goederen te beheren en deze ten dienste

van Gods eer te stellen. Daarmee handelde zij geheel in de geest van de contracten die

zij met hen als leden van de sociëteit van ware christenen had afgesloten.3 Het testa-

ment dateerde echter van 17 oktober 1679. Op dat moment leek de strikt tot de ware

christenen beperkte, voluntaristische gemeenschap weinig toekomst meer te hebben.

Wat kan Bourignon er dan toch toe hebben gebracht om te bepalen dat het fundament

van de sociëteit na haar dood overeind gehouden moest worden? Wilde zij op een of

andere manier het voortbestaan van de sociëteit van ware christenen garanderen of had

zij andere bedoelingen met haar testament? En welke consequenties verbonden

Tiellens, Van de Velde en De Lindt aan Bourignons wilsbeschikking? Waren zij bereid

om in haar geest te blijven handelen en de sociëteit van ware christenen in stand te

houden? Bleven zij zich ook na de dood van hun geestelijke moeder nog als broeders

met elkaar verbonden voelen? En strekte dat gevoel van broederschap zich tevens uit
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naar de andere geestelijke kinderen van Bourignon of waren de gevoelens van onder-

linge verbondenheid daarvoor toch te zwak?

Geen opvolging, wel een opdracht

Uit Bourignons isolement tijdens de laatste weken van haar leven zou gemakkelijk

geconcludeerd kunnen worden dat het rond haar persoon geformeerde netwerk ten

tijde van haar dood al uit elkaar gevallen was. Zoals gezegd woonden slechts twee

volgelingen haar begrafenis bij. Was de rest definitief afgehaakt? Of was dat slechts

schijn? Met andere woorden, wie maakten op het moment van Bourignons overlijden

nog deel uit van haar gezelschap?

Kerngroep
Het netwerkkarakter van Bourignons gezelschap vertroebelt ons zicht op de precieze

omvang en de samenstelling van haar gezelschap. Eenduidige criteria voor het lidmaat-

schap van de groep waren er niet en ledenlijsten werden niet bijgehouden. Welke perso-

nen in het najaar van 1680 nog deel uitmaakten van Bourignons kring, is daarom moei-

lijk te zeggen. Niettemin figureerde Poiret in de ogen van zijn Waalse tegenstrever

Pierre Jurieu, na Bourignons dood, als het nieuwe hoofd van de ‘sekte’. Of die constate-

ring terecht was, zal uit het vervolg blijken. Poiret liet in zijn polemiek met Jurieu

weten dat de gemeenschap ten tijde van Bourignons overlijden nog slechts vier perso-

nen telde: ‘Cependant de combien pensez-vous, Messieurs, qu’étoit nombreuse la

communauté lors de la mort de Mlle. B.? De quatre personnes, elle y comprise.’4 Namen

noemde hij niet, maar zeker is dat hij hier op de vier officiële leden van de sociëteit van

ware christenen doelde: Bourignon, Van de Velde, Tiellens en De Lindt.

Van de Velde en Tiellens hadden eertijds met Franken en Bourignon de financiële

grondslag voor de sociëteit gelegd. Franken was reeds in 1675 te Sleeswijk overleden. De

Lindt, die in 1674 ‘in compagnie’ was aangenomen, zou bij akte van 10 september 1680,

dus nog voor Bourignons dood, wegens slecht gedrag verjaagd zijn.5 Mogelijk was dat

omdat hij toen al pretendeerde zelf een ‘prophete gods’ te zijn en zo de concurrentie

met zijn geestelijke moeder was aangegaan.6 Uit de getuigenverklaring die hij later

voor de Amsterdamse notaris Nicolaes Brouwer aflegde, blijkt echter dat De Lindt als

enige van de drie overgebleven leden van de sociëteit van ware christenen Bourignons

begrafenis bijwoonde.7 Had hij zich alsnog opgedrongen of had hij zich voor

Bourignons overlijden toch weer met haar en met zijn medebroeders verzoend? Of was

de akte van verjaging wellicht geantedateerd en werd deze in werkelijkheid pas na

Bourignons dood opgesteld? Toen distantieerden Tiellens en Van de Velde zich nadruk-

kelijk van De Lindt vanwege diens ‘quaat comportement’.8

Bourignons gezelschap telde naast de genoemde contractanten ook leden die niet

contractueel aan de sociëteit verbonden waren, maar die door haar wel tot haar ‘enfants’

gerekend werden. Tot deze categorie behoorde Poiret. Hij had zich pas in 1676 bij

Bourignon vervoegd en was geruime tijd beproefd voordat hij daadwerkelijk haar

vertrouwen genoot. Pas vanaf 1678 maakte Bourignon gebruik van zijn diensten voor

de uitgave van haar geschriften. Toch was hij degene die zich na haar overlijden als haar

belangrijkste apologeet opwierp en zich tot het uiterste zou inspannen om de herinne-

ring aan haar persoon en haar gedachtegoed levend te houden.
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Wie behoorden in 1680 verder nog tot Bourignons getrouwen? Johan Conrad Hase

in elk geval niet. Die was tijdens zijn verblijf in Lütetsburg in ongenade gevallen.9 In

een brief van 29 juli 1680 waarschuwde Bourignon haar drukker Dirk Boeteman voor

deze ‘valschen Broeder’, die ‘sijn Fenijn verspreidde om de waarheyd’ van haar geschrif-

ten ‘in Verachting te brengen’.10 In de brieven die zij daarna nog schreef, maakte zij geen

woorden meer aan hem vuil. Het heeft er alle schijn van dat hij terugkeerde naar

Nijenrode en weer in dienst trad van Johan Ortt, die al eerder met Bourignon gebroken

had.11 Op hetzelfde moment dat Hase uit het zicht verdween, trad er een ander, nieuw

figuur op de voorgrond, de al genoemde François de Bragelongue, die in juli 1680 door

Bourignon werd uitgenodigd om met zijn zoontje en dienaar naar Lütetsburg over te

komen.12 Hij werd door haar niet onmiddellijk tot haar ‘enfants’ gerekend, maar toen

hij in september 1680 hoorde dat zij op weg naar Amsterdam ernstig ziek was gewor-

den, aarzelde hij niet om haar achterna te reizen. Bij zijn aankomst in Franeker bleek

Bourignon echter net te zijn overleden. Gedurende de drie daaropvolgende dagen en

nachten waakte de Franse edelman bij haar kist. Tijdens deze wake schonk hij haar bij

wijze van eerbetoon het gouden kruis dat aan de ketting om zijn hals hing. Samen met

De Lindt, die blijkbaar na Bourignons dood naar Franeker was overgekomen, begroef

hij ten slotte haar lichaam.13

Toen Bourignon in 1680 wegviel, restte er dus slechts een kleine kerngroep van vijf

leden. Deze ‘broeders’ moeten zich zozeer met elkaar en met Bourignon verbonden

hebben gevoeld dat zij besloten om de gemeenschappelijke huishouding voort te

zetten.14 Gelet op het informele karakter van Bourignons kring en de zuigkracht van

alternatieve religieuze groeperingen, was dat een opmerkelijke beslissing. Het heeft er

dan ook alle schijn van dat Bourignon met haar wilsbepaling de door haar aangewezen

erfgenamen een duidelijke opdracht had gegeven waarvoor de instandhouding van de

sociëteit van ware christenen vooralsnog noodzakelijk was.
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Daniel Stopendaal, ‘Het huis
Nijenroode’. Kopergravure uit
De Zegepraalende Vecht,
1719. Wanneer Johan Ortt in
1701 aan de gevolgen van een val
zijn paard overlijdt, houdt Anna
Pergens het vruchtgebruik van
het kasteel en alle rechten. Tot
aan haar dood in 1732 zou zij
deze rechten zelfbewust blijven
uitoefenen. Zo vaardigde zij nog
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bequaamheijd hebben Iets Goeds
te Leeren, maar die zelfs Groote-
lijks van Nooden hebben in een
Christelijk Leeven En goede
zeeden Onderwezen te worden’
( foto: IB/RKD).



Bourignons wilsbeschikking
Of er buiten Bourignons testament nadere afspraken werden gemaakt voor het voort-

bestaan van de sociëteit, is niet bekend. Er is in ieder geval geen enkele aanwijzing dat

Bourignon of haar geestelijke kinderen een opvolger wensten. Dat zou aan de geringe

omvang en de heterogene samenstelling van het gezelschap kunnen worden toege-

schreven. Maar een belangrijkere reden lijkt Bourignons unieke positie als vrouwelijk

geestelijk leider te zijn geweest. Deze was intern nooit geformaliseerd, omdat er geen

geïnstitutionaliseerd sociaal-cultureel model voorhanden was waarop zij kon terugval-

len. In dat opzicht nam zij in haar gemeente een totaal andere positie in dan De Labadie

in zijn ‘huisgezin’ bekleedde. De Labadie was predikant, bleef die rol ook in zijn huisge-

meente vervullen en werd na zijn dood in 1674 door zijn medepredikant, Pierre Yvon,

opgevolgd. Op die manier werd de toekomst van de door De Labadie opgerichte ‘gere-

formeerde en van de werelt afgesonderde gemeynte’ veiliggesteld.15 Bij Bourignon ging

het veeleer om een persoonlijk charisma. Haar sociëteit der ware christenen kende, in

tegenstelling tot de veel grotere huisgemeente van de labadisten, weinig structuur. De

enige bindende factor was Bourignon, die in de ogen van haar volgelingen door God

verkozen was om de ware christenen op aarde te verzamelen.

Al tijdens haar leven had Bourignon haar geestelijke kinderen voorgehouden dat zij

zich niet geheel en al op haar moesten verlaten. Het ging erom dat zij niet haar maar

God trouw waren en bleven:

vous n’avez rien du tout à faire avec moy quant à ma personne; c’est à Dieu seul et

à son Esprit qu’il faut adhérer; si je venois mourir, qu’importeroit-il? Il ne faudroit

pas que pour cela vous désistassiez le moins du monde d’adhérer à Dieu et de lui

demeurer fidèles. Si vous vous fyiez sur moy, vous vous trouveriez trompés.16

Door haar volgelingen schriftelijk te instrueren en door hen voortdurend te attenderen

op de inhoud van haar geschriften had Bourignon gepoogd hen tot God te brengen.

Zodoende had de tekst in zekere zin al tijdens haar leven de plaats van het lichaam inge-

nomen. In en via haar geschriften bleef Bourignon ook na haar dood present, waardoor

de nog overgebleven groepsleden kracht en inspiratie zouden kunnen blijven putten

uit haar woorden. In dat opzicht vormde haar dood dus geen cesuur. Dat zou ook

kunnen verklaren waarom er in Bourignons kring geen tekenen te bespeuren zijn van

de geestelijke ontreddering die volgelingen na de dood van een profetisch leider kan

overvallen.

Blijft de vraag waarom Bourignon in haar laatste wil bepaalde dat de financiële

basis van de sociëteit van ware christenen na haar overlijden in stand gehouden moest

worden. De betreffende zinsnede luidt als volgt:

Je donne le tout et fay mes heretiers de la personne de Volckert van den Velde, Jean

Tielens et Evoud de Lindt mes amis intimes avec qui je demeure, leur donnant

tous les biens que je delaisseray a mon trespas de telle nature qu’ils poudront estre

meubles immeubles en tout tel lieu la ou ils poudront estre situes et gisants pour

par ces trois amis ou l’un d’eux qui sera survivant jouir, user et possesser les

donner a dautres et faire tout ce qui bon leur semblera pour la gloire de Dieu [cursivering

MdB] comme de leurs propres biens.17

‘ik moet spreken’

500



Het antwoord op de vraag ligt besloten in de betekenis die Bourignon en haar volgelin-

gen toekenden aan de door mij gecursiveerde zinsnede. In Bourignons idioom was een

omschrijving als ‘het doen van wat tot Gods eer strekte’ synoniem met het drukken van

haar boeken.18 Op het moment dat Bourignon haar testament opstelde, was zij bezig

met een soort inhaalslag door in Amsterdam drie drukkers tegelijk voor zich te laten

werken.19 Toen was echter al duidelijk dat het nog geruime tijd zou duren voordat al

haar manuscripten gedrukt zouden zijn. Met de genoemde bepaling in haar testament

wilde Bourignon in feite haar schriftelijke nalatenschap veiligstellen. Het beheer van de

door haar nagelaten gelden, goederen én manuscripten diende dus een specifiek doel.

Zowel Bourignon als de door haar benoemde erfgenamen zullen zich gerealiseerd

hebben dat het om deze reden ook noodzakelijk was om nauw te blijven samenwerken

en de sociëteit van ware christenen voorlopig niet te ontmantelen.

Instandhouding van de gemeenschap van goederen

Amsterdam werd de nieuwe basis van de kerngroep. Voor Tiellens en Van de Velde bete-

kende de keuze voor Amsterdam een terugkeer naar de stad waar zij het grootste deel

van hun leven hadden doorgebracht en nog talloze familieleden en vrienden hadden

wonen. Ondanks dat zij allebei hun rekening bij de Amsterdamse Wisselbank heropen-

den, zijn er geen aanwijzingen dat zij zich weer in de handel begaven.20 Evenmin lijken

zij de banden met hun familieleden te hebben aangehaald. Tiellens wilde niet meer met

zijn zusters samenwonen en Van de Velde keerde niet terug naar zijn echtgenote Anna

Stoffels, van wie hij omwille van Bourignon van tafel en bed gescheiden was. De beide

‘broeders’ besloten daarentegen de gemeenschappelijke huishouding voort te zetten.

Samen met Poiret, De Bragelongue en De Lindt, met wie het zoals gezegd kort daarna

tot een breuk zou komen, betrokken Van de Velde en Tiellens een pand aan de oostzij-

de van de Prinsengracht, ter hoogte van de Elandsstraat, bij brouwerij ‘Het Roode Hart’

(thans Prinsengracht 359).21 Het is zeer goed mogelijk dat dit nieuwe onderkomen het

huis was waar Serrarius eertijds gewoond had en waar in 1660 vergaderingen van de

collegianten en de quakers hadden plaatsgevonden.22

Testamentswijzigingen
Op 10 december 1680 werd het testament van Antoinette Bourignon in Amsterdam

geopend.23 De notaris, Hendrick Outgers, droeg vervolgens zorg voor een Nederlandse

en een Duitse vertaling van de Franse wilsbeschikking en voor de verdere afwikkeling.

De Lindt besloot echter afstand te doen van zijn erfdeel ten gunste van de andere twee

erfgenamen.24 Dit betekende dat Van de Velde en Tiellens nu getweeën voor de opgave

stonden om Bourignons testament uit te voeren en de op haar en hun eigen naam staan-

de bezittingen en gelden in Oost-Friesland, Bremen en Sleeswijk-Holstein te beheren.25

Zij riepen hiervoor de hulp in van twee zaakwaarnemers: Johan Volrad Kettler in Berum

(Oost-Friesland) en Lenert Jansen van Loon in Frederikstad.26 In die laatste stad beza-

ten Tiellens en Van de Velde nog een huis, dat zij voorlopig door hun zaakwaarnemer

lieten verhuren. Poiret reisde tot tweemaal toe naar Sleeswijk-Holstein om met hem te

overleggen en om de door Bourignon nagelaten landerijen op Noordstrand te admi-

nistreren.27
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Het meest concrete bewijs dat Tiellens en Van de Velde de gemeenschap van goede-

ren ook na Bourignons dood in stand wilden houden, zijn hun testamenten. Tiellens

stelde al een dag na de officiële opening van Bourignons testament een nieuwe wilsbe-

schikking op waarin hij Van de Velde tot universeel erfgenaam maakte.28 Vijf dagen

later, op 16 december 1680, benoemde Van de Velde op zijn beurt Tiellens, ‘mijn christe-

lijke broeder’, tot zijn universele erfgenaam met expresse uitsluiting van de kinderen

van zijn beide zusters.29 Beiden bleven dus conform de in 1671 en 1672 met Bourignon

gesloten verdragen handelen, die bepaalden dat de langstlevende nieuwe leden in de

sociëteit van ware christenen mocht opnemen en hun het bezit nalaten.

Tiellens herzag zijn testament nog eenmaal, op 29 augustus 1681, zonder dat hij de

strekking ervan veranderde. Hierbij vermaakte hij aan zijn familie alle ‘schulden en

obligatien, renten, actien en gerechtigheeden’ die in Oost-Friesland uitstonden op

naam van Juffr. Antoinette Bourignon, ‘genaamd De la Porte, moeder en regentes van

het gasthuis te Lütetsburg’. Verder bepaalde hij dat Poiret duizend gulden kreeg voor

goede diensten zodra hij niet langer bij Van de Velde zou wonen, ‘sullende de Interessen

van de duijsent gld. so lange als de voorn. Poiret bij de voorn. van de Velde blijft inwo-

nen geemployeert werden tot de Huishoudinge’.30 Universeel erfgenaam bleef Van de

Velde. Familieleden die dit testament niet erkenden, verbeurden hun portie. Nog geen

maand na zijn laatste testamentswijziging overleed Tiellens. Hij werd op 22 september

1681 in de Zuiderkerk te Amsterdam begraven.

Direct na opening van Tiellens’ testament spanden diens bloedverwanten een

proces tegen Van de Velde aan, omdat zij het niet eens waren met de wilsbeschikking.

Van de Velde was zelf op dat moment nog verwikkeld in een strijd met Bourignons

familie en met baron zu Inn- und Knyphausen over háár nalatenschap. Bourignons

halfzusters en -broer, met wie zij tot aan haar dood gebrouilleerd was gebleven, meen-

den dat zij als wettige kinderen uit het tweede huwelijk van Jean Bourignon recht

hadden op het vaderlijk erfdeel dat Antoinette destijds naar zich toe getrokken zou

hebben.31 Knyphausen beweerde dat Bourignons schulden aan hem niet vereffend

waren en eiste uit de erfenis een bedrag op van achtduizend rijksdaalders plus rente.32

Ten slotte mengde ook de regentes van Oost-Friesland zich in de strijd om Bourignons

nalatenschap, die voor een belangrijk deel bestond uit onroerende goederen en belegd

kapitaal in de ambten Berum en Norden en bij het huis Lütetsburg. In 1681 liet prinses

Christine Charlotte von Württemberg hierop beslag leggen.33 Vervolgens verklaarde zij

Bourignon en de haren in 1682 tot ketters, op grond waarvan de overheid (ob crimen noto-

rium haereseos) haar goederen zou kunnen confisqueren.34 Van de Velde had hierdoor

uiteindelijk met vier, ten dele samenspannende partijen te maken.35

Religieus netwerk versus familienetwerk
Op 28 november 1681 liet de familie Tiellens Van de Velde dagvaarden.36 Daarmee

begon het proces, dat nog eens illustreert hoe ook in dit geval godsdienstige keuzes op

verwantschapsbanden gebaseerde loyaliteiten ondermijnden. In de dagvaarding gaf de

familie Tiellens bij monde van Jeronimus Velters, vader van een van de legatarissen en

secretaris van de stad Amsterdam, in niet mis te verstane bewoordingen te kennen hoe

zij over de wilsbeschikking, en daarmee over de levenskeuze, van hun overleden neef en

oom dachten:
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dat Joan Tiellens [...] hem heeft laten verleijden omme met eenen Anthoinette

Bourignon, Volckert van de Velde, en eenige andere persoonen, aan te gaan seekere

pretense contracten, tot het formeeren van een nieuwe ende voorheen ongehoorde

secte en t’samenrottinge van pretense religions verwandschap, bij welke voorsz

pretense contracten, sij den anderen hebben verplicht om hare goederen in het

gemeen te brengen, ende van de een op den Anderen tot den laetsten te laten gaen,

sonder daar aan eenige dispositie te reserveren, dat de gemelte Joan Tiellens met

de voorsz Volckert v Velde alleen overgebleven zijnde vant gemelte ongeoorlofde

geselschap, omme waer’t mogelijk ’t oogmerk van de voorsz contracten in sijn

regart te bereijken en te voldoen.37

In de ogen van zijn bloedverwanten kwamen de door Johan Tiellens nagelaten goede-

ren niets of niemand anders dan zijn maagschap toe. Onder geen beding mochten zij

verkwanseld worden aan een ‘secte’. De (opgelegde) verwantschap op basis van bloed

diende boven de (gekozen) verwantschap op basis van geloofsovertuiging te worden

gesteld. Dat Tiellens zich destijds vrijwillig bij het religieuze gezelschap rond

Bourignon had aangesloten en welbewust gebroken had met zijn wereldse bestaan en

met zijn maagschap, werd gemakshalve vergeten.

De stukken die uit het proces voortvloeiden, verdienen nader aandacht, omdat zij

laten zien dat Van de Velde in het conflict met de familie Tiellens een aantal van zijn

voormalige medebroeders wist te mobiliseren. Het relationele netwerk waarvan hij

zich bediende, omvatte dus een deel van de voormalige kring rond Bourignon. Hieruit

blijkt dat de cohesie van haar gezelschap in de praktijk toch groter moet zijn geweest

dan de structuur en organisatie op het eerste gezicht doen vermoeden.38 Hoe sterk de

onderlinge banden nog waren, wordt duidelijk als we de opstelling van het ‘afvallige’

groepslid De Lindt in ogenschouw nemen.

De Lindt was door Bourignon benoemd tot een van haar drie universele erfgena-

men. Velters, die in zijn hoedanigheid van secretaris van de stad Amsterdam op 10

december 1680 zelf Bourignons testament aan de schepenbank overhandigd had, wist

dat. In het testament van Tiellens werd De Lindt echter in het geheel niet genoemd.

Velters moet daarin een mogelijkheid gezien hebben om De Lindt tegen Van de Velde op

te zetten. De Lindt bevond zich, toen hij door Velters gezocht werd, al niet meer in

Amsterdam. Na met zijn medebroeders in onmin te zijn geraakt, was hij in mei 1681

naar Sleeswijk-Holstein vertrokken. Op 13 mei lichtte Tiellens zijn zaakwaarnemer in

Frederikstad hierover in. Hij waarschuwde hem voor De Lindt, die zich uitgaf voor een

‘prophete gods’ en pretendeerde dat hij ‘vol van de heylige geest’ was. Tiellens was er

echter van overtuigd ‘dat het alle leugenen en valse voorgevinge’ waren. De ‘geest’ die

hem regeerde, was geenszins ‘een geest gods’ maar ‘een geest van syn verdorve

natuur’.39 Hij vreesde dat De Lindt er stiekem op uit was om alsnog zijn deel uit de erfe-

nis van Bourignon in de wacht te slepen. Inderdaad meldde De Lindt zich in juni 1681

bij de zaakwaarnemer in Frederikstad, ‘verklaerende de goederen alhier en In

Noordstrandt in possesij te neemen, tot dat hy weegen syn verdiende goederen van de

Juffr. voldaan’ was.40 De zaakwaarnemer weigerde echter mee te werken, waarop De

Lindt doorreisde naar Noordstrand om te zien of hij daar wel wat kon uitrichten.41Daar,

op Noordstrand dus, wist Velters hem in december 1681 te traceren.

Per brief informeerde Velters De Lindt over de laatste ontwikkelingen. Hij vertelde
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hem dat Tiellens was overleden, dat Van de Velde ‘zich Erfgenaam verklaert en meijnt

te zijn’ en dat Poiret inmiddels naar Noordstrand was vertrokken om de nalatenschap

te gaan invorderen.42 Het testament van Tiellens was echter, zo beweerde Velters, om

allerlei redenen ongeldig. Om dat te kunnen bewijzen had hij echter nog wat informa-

tie van De Lindt nodig. Daarom nodigde hij hem uit om zo snel mogelijk naar

Amsterdam te komen, ‘het welke bij gevolg UE zaak mede zoude doen veranderen van

nature’. De Lindt liet zich echter niet door Velters inpalmen.

Alle conflicten met Tiellens en Van de Velde ten spijt koos De Lindt partij voor zijn

voormalige medebroeders. Op verzoek van Van de Velde legde hij op 6 mei 1682 samen

met Poiret een getuigenverklaring af voor de burgemeesters en regeerders van

Amsterdam. Hierbij verklaarden beiden onder ede dat Velters de dag ervoor tussen twee

en drie uur Van de Velde thuis had opgezocht en hem in het voorhuis

zeer injurieerde en uitschold voor een schelm, voor een valsen hond, voor een

rekel, voor een falsaris, voor de grootste bedrieger die op aarde gaan mogt en dat

hij een vals testament van Jan Thielens hadde gemaakt, voegende daarbij Jou

rekel, jou beest, jou falssen hont, had ik jou op straat, ik soude jou de bek breeken

[...] zo luidruchtig dat ’t aan de overseijde wel konde werde gehoort en dat hierop

verschijde luijden in ’t voorbeijgaan dit met verwondering hoorden voor de deur

bleven staan ende soo het volk aldaar vergaderde.43

De vijandige opstelling van Velters jegens Van de Velde leidde er dus toe dat de gelede-

ren binnen de kerngroep van Bourignons gezelschap zich, althans tijdelijk, weer sloten.

Het door de familie Tiellens aangespannen proces droeg nog op een andere manier

bij aan een versterking van de groepsidentiteit van Bourignons geestelijke nazaten. In

hun poging het testament aan te vechten beweerden Velters en de zijnen dat Johan

Tiellens niet meer bij zinnen was toen hij zijn laatste wil opmaakte. Zijn beslissing om

het belang van Bourignons ‘sekte’ boven dat van zijn familie te stellen moest kortom als

een teken van krankzinnigheid worden aangemerkt. Om deze aanklacht te weerleggen

verschenen zeventien vrienden en kennissen van Tiellens voor de Amsterdamse notaris

Hendrick Outgers. Allen legden zij op verzoek van Van de Velde een getuigenis ten

gunste van de overledene af. Onder hen bevonden zich diverse personen die deel

hadden uitgemaakt van Bourignons kring en zich kennelijk nog steeds verbonden voel-

den met hun voormalige medebroeders.

Zo kwamen uit respectievelijk Sleeswijk-Holstein en Oost-Friesland graaf Christof-

fel von Ranssou en generaal Gustaaf Adolf von Baudissin naar Amsterdam over. Zij ver-

klaarden dat zij Tiellens kenden en diverse malen met hem gesproken hadden. Gerard

Bode, Jacob Tergouw, Dirck en Pieter Boeteman verklaarden tezamen met een aantal

andere Amsterdamse kooplieden dat hun overleden vriend een ‘eerlijck, vroom en Godt-

vresend jonghman’ was geweest, ‘van goet oordeel en verstandt opreght in handel en

wandel’.44 Justus Schrader, die vanaf 1675 met Tiellens bevriend was en hem op het laatst

van zijn leven medische hulp verleend had, beschreef hem eveneens als iemand die tot

aan zijn dood ‘bij goet en onbevrucht verstant’ gebleven was. Zijn ziekte – Tiellens leed

aan astma –  had zijn hersens niet aangetast, aldus Schrader.45

De strijd over de erfenis van Tiellens zou pas in 1685 beslecht worden, toen de erfge-

namen van Van de Velde een akkoord wisten te bereiken met Velters en de zijnen. De
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familie Tiellens zag hierbij af van de erfenis en nam genoegen met de legaten. Deze

bestonden grotendeels uit obligaties, waaronder die op naam van Antoinette

Bourignon de la Porte in Oost-Friesland.46

Postume uitgaven van Bourignons geschriften

De onderhandelingen over de door Bourignon nagelaten gelden en goederen zouden

zich nog tot in de achttiende eeuw blijven voortslepen, toen alle directe betrokkenen

allang overleden waren.47 De strijd over Bourignons testament weerhield haar univer-

sele erfgenamen er echter niet van om gevolg te geven aan de opdracht die in haar wils-

beschikking besloten lag: de publicatie van haar nog onuitgegeven geschriften. De

praktische uitvoering hiervan kwam praktisch op de schouders van één man te liggen:

Pierre Poiret. Hij was hiervoor de aangewezen persoon, niet alleen omdat hij

Bourignons zaak volledig was toegewijd maar ook omdat hij over de nodige ervaring en

kennis beschikte, verschillende talen beheerste, en in tegenstelling tot Van de Velde en

Tiellens jong en energiek was.48 Vol ijver stortte Poiret zich op dit project. In vier jaar

tijd wist hij, naast de administratieve werkzaamheden die hij ten behoeve van de socië-

teit van ware christenen verrichtte, meer dan zeventig nieuwe uitgaven van Bourignon

voor te bereiden.49 Tegelijkertijd zag hij erop toe dat er in 1686 nog een integrale uitga-

ve van Bourignons werken verscheen bij de gerenommeerde Amsterdamse uitgever

Hendrik Wetstein.

Poirets inspanningen verdienen nader aandacht, omdat het mede hieraan te danken

was dat Bourignon na haar dood niet in de vergetelheid raakte. Zijn ijver is des te opmer-

kelijker als we ons bedenken dat hij niet tot Bourignons volgelingen van het eerste uur

behoorde en al evenmin tot haar universele erfgenamen. Maar veel meer dan Tiellens en

Van de Velde beschouwde hij zich als haar spirituele erfgenaam. Zij bleef ook na haar

dood een van zijn belangrijkste inspiratiebronnen, wier nagedachtenis hij publiekelijk

in ere wilde houden. Nu haar fysieke aanwezigheid en wat die had opgeroepen de herin-

nering aan haar niet langer konden ‘bezoedelen’, kon hij dat ook vrijelijk doen.

Nieuwe edities en herdrukken
Hoe Bourignons manuscripten in 1680 van Lütetsburg naar Amsterdam kwamen, is

niet bekend. Het is niet uitgesloten dat Bourignon en Poiret de pakketten meenamen,

toen zij in september 1680 Lütetsburg verlieten. Maar het is ook mogelijk dat Tiellens

na hun vertrek de manuscripten opstuurde naar Lodewijk de Bruyn, zijn Amsterdamse

zaakwaarnemer. In alle gevallen zal Poiret de overgeleverde stukken eerst hebben

moeten inventariseren. Vervolgens moesten de nog onuitgegeven brieven worden

gesorteerd en thematisch worden geordend. Daarna kon een begin worden gemaakt

met de redactie en het persklaar maken van de manuscripten. Poiret lette hierbij meer

dan tevoren op de uniformering van de spelling. In de eerste uitgaven was daaraan

weinig aandacht besteed.50 In sommige gevallen structureerde hij alsnog Bourignons

langere geschriften door in de tekst paragraafjes of tussenkopjes in te lassen.51

Geheel in de geest van Bourignons veeltalige publicatiebeleid bereidde Poiret, in

samenwerking met Van de Velde en Tiellens, ook een reeks Nederlandse en Duitse

uitgaven van haar geschriften voor.52 Voor deze edities konden zij ten dele gebruik-
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maken van vertalingen die reeds voor Bourignons dood gereed waren gekomen. Om het

aantal Duitse uitgaven op peil te kunnen brengen besloten zij tevens een beroep op

Schmeuser te doen. Ook dat is een indicatie dat in ieder geval een deel van het oude

netwerk rond Bourignon in stand bleef. Schmeuser vertaalde vier Franse werken van

Bourignon in het Duits.53 De uitgave van Latijnse edities was niet langer een optie, wat

zich laat begrijpen uit de opmars van het Frans als de internationale geleerdentaal. Van

zijn aanvankelijke voornemen om alle werken van Bourignon ook in het Nederlands en

Duits uit te brengen, moet Poiret later zijn teruggekomen.54 Zeven werken van

Bourignons hand verschenen uiteindelijk wel in het Frans maar niet in de aangekon-

digde vertalingen.55

Hoezeer Poiret zich ook na Bourignons dood nog met haar zaak identificeerde,

blijkt wel uit het voorwoord van de Franse editie van haar geschrift tegen de quakers

(1682) en uit de uitgave van het tweede deel van Temoignage de Verité (1684). In het eerst-

genoemde geschrift nam Poiret nogmaals met kracht stelling tegen de lutherse predi-

kanten in Sleeswijk-Holstein, die niets dan laster over Bourignon verspreid hadden. In

de ogen van Poiret waren de meesten van hen farizeeërs, ja zelfs ‘valse profeten’, die er

prat op gingen de geest van Jezus Christus te hebben maar die in het geheel niet

hadden. De grootste, kwaadaardigste, meest onbehouwen lasteraar die ooit op aarde

rond gewandeld had, was wel ‘Reverendus Dominus Herr Magister Georgius Henricus

Burchardus, predicant am Thumb zu Slesvic im Holstein’, die twee boekbanden vol leugens

had gepubliceerd, aldus Poiret.56 In het tweede deel van Temoignage de Verité nam hij de

brieven op die Bourignon tijdens haar verblijf in Sleeswijk-Holstein aan hertog

Christiaan Albrecht, aan diens adviseurs en aan de Deense koning Christiaan V geschre-

ven had. In deze brieven pleitte Bourignon voor de erkenning van haar rechten op de

door De Cort nagelaten goederen op Noordstrand en vroeg zij de beide landsheren van

Sleeswijk-Holstein toestemming om Burchardus en Ouw van repliek te mogen dienen.

Op het moment van publicatie, in 1684, hadden de apologetische brieven hun actuali-

teitswaarde allang verloren. Niettemin lijkt Poiret met terugwerkende kracht te

hebben willen demonstreren dat Bourignon in haar recht stond. Hij voorzag het werk

zelfs van een opdracht aan koning Christiaan V.57

Tot de door Poiret uitgegeven geschriften van Bourignon behoorden naast diverse

briefpublicaties ook de twee autobiografische geschriften die zij in respectievelijk 1663

en 1668 geschreven had en die tot dan toe slechts in kleine kring in manuscript gecircu-

leerd hadden. Door beide geschriften te publiceren konden buitenstaanders voor het

eerst kennisnemen van Bourignons levensverhaal. Voorin de uitgave van La Parole de

Dieu nam Poiret nog een aantal brieven op van Nicolas Lambert, haar vroegere pastoor

en biechtvader in Rijsel, en van Aimé Coriache, de toenmalige vicaris-generaal van

Mechelen. In de betreffende brieven autoriseerden beide rooms-katholieke geestelijken

Bourignons gezagsaanspraken.58

Dankzij Poirets inspanningen kwamen tussen 1681 en 1685 twintig nieuwe titels en

twaalf herdrukken uit. Tellen we de diverse vertalingen mee, dan komt het aantal

uitgaven in die periode op een totaal van 76 (tegen 60 in de jaren van 1669 tot en met

1680).59 Uitgaande van een gemiddelde oplage van 750 stuks per boek moeten in vijf

jaar tijd in totaal meer dan vijftigduizend exemplaren gedrukt zijn.60 Dankzij de

gelden uit de nalatenschap van Bourignon en de financiële ondersteuning die Bode

bleef bieden, zal de financiering van die nieuwe uitgaven geen probleem zijn geweest.
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Tabel 17.1 Overzicht van de verschillende edities, 1681-1685

Frans Nederlands Duits Latijn

nieuwe titels 26 14 24 0

herdrukken 5 7 0 0

totaal 31 21 24 0

Wat betreft de opmaak, typografische uitvoering en formaatkeuze streefde Poiret

zoveel mogelijk naar continuïteit en dus herkenbaarheid. Zo liet hij Dirk Boeteman en

Christoffel Cunradus, de Amsterdamse drukkers die eerder voor Bourignon gewerkt

hadden, het drukwerk verzorgen.61Op de titelbladen van alle nieuwe uitgaven werd het

lelievignet afgedrukt. Uitgevers bleven Pieter Arentsz. en Jan Rieuwertsz. Nieuw was

dat de Duitse en Franse edities van Bourignons werk vanaf 1684 ook bij Herman von

Sand in Frankfurt am Main verschenen. Deze Duitse boekhandelaar-uitgever had,

evenals Arentsz. en Rieuwertsz., een duidelijke voorkeur voor mystiek-piëtistische

uitgaven en verkocht al sedert 1679 boeken van Bourignon.62

Alle nieuwe uitgaven voorzag Poiret van een voorwoord waarin hij het betreffende

werk bij de lezer introduceerde. Hierin liet hij zich als apologeet van Bourignon

kennen, maar in een enkel geval greep hij de voorrede ook aan om zijn eigen maat-

schappijvisie te ventileren en zich als anti-philosophe te manifesteren.63 Zo zette hij zich

in het (anonieme) voorwoord van Avertissement d’Antoinette Bourignon, Addressé au peuple

contre la secte des Trembleurs af tegen de politieke filosofie van zijn Engelse tijdgenoot

Thomas Hobbes. Poiret diskwalificeerde deze als ‘Tyrannique’ en ‘Diabolique’, omdat

het hoogste gezag volgens Hobbes gebaseerd was op de goedkeuring van het volk en op

de denkbeeldige hypothese dat ieder mens krachtens het natuurrecht alle dingen bezat,

en een ieder die hem dat bezit betwistte, mocht doden.64 Het traktaat zelf voorzag

Poiret van een nieuwe ondertitel waarin hij duidelijk maakte dat dit geschrift meer

behelsde dan een aanval op de quakers.65

Ten slotte publiceerde Poiret in 1683 nog, zonder bekend te maken dat hij de auteur

was, een zeshonderd pagina’s tellende biografie van Bourignon, getiteld La vie continuée

de Damlle. Antoinette Bourignon. Deze levensbeschrijving omspant anders dan de hoofdti-

tel doet vermoeden haar hele leven, vanaf haar geboorte tot aan haar dood. Poiret

baseerde zich hiervoor niet alleen op Bourignons autobiografische geschriften, haar

brieven en allerlei stukken die hij in haar nalatenschap aantrof, maar ook op zijn eigen

waarnemingen en ervaringen en op wat hij van anderen over haar gehoord had. Dit

resulteerde in een gedetailleerd maar tevens geïdealiseerd portret waarin Poiret het

leven van de zo hogelijk door hem bewonderde juffrouw Antoinette Bourignon aan de

lezer ten voorbeeld stelde en zijn biografie van haar met tal van voorbeelden lardeerde

om haar deugdzaamheid en goddelijke gaven te demonstreren.66 Daarmee volgde hij

een in het spirituele milieu gebruikelijke praktijk om zijn perceptie van Bourignon als

levende heilige uit te kunnen dragen.67
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Integrale heruitgave
In 1684 verschenen Bourignons laatste Franstalige geschriften in druk.68 Voor Poiret was

daarmee het werk echter nog niet ten einde. Zijn ‘monument’ voor Bourignon zou pas

compleet zijn als er ook een integrale heruitgave van haar oeuvre voorhanden was. Hij

trad daarvoor waarschijnlijk al in 1683 in onderhandeling met Arentsz. en Rieuwertsz.

Beide boekverkopers adverteerden het jaar daarop in de Catalogus librorum novissime

impressorum, een magazijn- en fondscatalogus-in-afleveringen van de firma Janssonius

van Waesberge, voor de op stapel staande 25-delige Franse, Nederlandse en Duitse uit-

gaven van het werk van Bourignon.69 Maar deze integrale uitgaven zouden uiteindelijk

niet bij Arentsz. en Rieuwertsz. verschijnen. Poiret vond de beide boekverkopers als uit-

gevers te onbeduidend. Hij gaf de voorkeur aan een ‘Libraire de renom’, zo berichtte hij

in april 1685 aan de redacteur van Nouvelles de la République des Lettres, Pierre Bayle.70

De uitgever die Poiret voor de uitgave van Bourignons verzamelde werk op het oog

had, was de erudiete Amsterdamse groothandelaar Hendrik Wetstein, telg uit een

beroemd Basels geleerdengeslacht. Poiret was met de protestantse familie bevriend

geraakt toen hij van 1663 tot 1667 in Basel studeerde. Hij liep in die jaren college bij

Johann Rudolph Wet(t)stein, hoogleraar Nieuwe Testament, en om wat bij te verdienen

gaf hij diens kinderen Franse les.71 Een van die kinderen was Johann Heinrich, die in

1669 op twintigjarige leeftijd naar Amsterdam kwam om bij Daniel Elzevier in de leer

te gaan.72 In 1676 begon hij onder de naam (Johan) Hendrik Wetstein zijn eigen boek-

handel annex uitgeverij, aanvankelijk in de Nes, later in de Kalverstraat.73 Wetstein

bouwde snel internationale faam op als boekverkoper en uitgever van overwegend

Latijnse en Franstalige boeken op het terrein van de filosofie, theologie en klassieke

letterkunde.74 Daarnaast legde hij zich toe op de uitgave van stichtelijke en mystieke

werken.75 Zo verschenen bij hem Alle Theosophische Wercken (1682) van Jacob Boehme en

diverse vertalingen in het Nederlands en Duits van de geschriften van de Engelse mysti-

ca en profetes Jane Leade.76

Wetstein was bereid om de restexemplaren van Bourignons Franse uitgaven onder

zijn naam op de markt te brengen. In 1686 verschenen bij hem in negentien delen Toutes

les oeuvres de Mlle Antoinette Bourignon.77 De oude titelbladen van de afzonderlijke werken

met daarop de namen van Arentsz. en/of Rieuwertsz. waren gehandhaafd. Wel was

ieder deel voorzien van een nieuw titelblad waarop naam en adres van Hendrik

Wetstein prijkten. Op 14 maart 1686 berichtte Poiret niet zonder trots aan Bayle:

Les oeuvres de Madlle Bourignon ayant été tout fraichement, depuis environ trois

mois, reduites en un corps, et divisées en dis neuf volumes avec de nouveaux titres

qui portent le nom du Sr Henry Wetstein a Amsterdam.78

In een aan het eerste deel van Bourignons verzamelde werk toegevoegd ‘Avis’ legde

Poiret de lezers uit wat hij met de heruitgave beoogde:

Afin que ceux qui désirent d’avoir toutes les oeuvres de Madlle Bourignon, & qui

voudroient les disposer & les lire avec quelque ordre [...] on les a rangé en dix neuf

volumes & l’on a fait imprimer part les titres de leurs contenus, pour les mettre à

la tête de chacun d’eux.79
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Wie niet in alle delen maar slechts in een bepaald werk geïnteresseerd was, kon ook zijn

voordeel doen met de heruitgave. Want, zo hield Poiret de lezer voor, ‘on les debite sepa-

rément aussi bien que conjointement’.80

Het eerste deel van Bourignons verzamelde werk voorzag Poiret van een Apologie

van meer dan tweehonderd pagina’s, ‘pour sa personne & pour la doctrine’. Deze apolo-

gie ging vooraf aan Bourignons autobiografische geschriften. In het tweede deel van

haar verzamelde werk nam Poiret zijn levensbeschrijving van haar op. Noch bij de

Apologie noch bij de biografie vermeldde hij dat hij zelf de auteur was. Aan het negen-

tiende en laatste deel van Bourignons verzamelde werk voegde Poiret ten slotte nog een

Franse vertaling toe van een geschrift van Hans Engelbrecht, een lutherse lakenwever

uit Brunswijk die in 1622 gestorven was maar weer tot leven was gekomen. Hij had

daarna, ten tijde van de Dertigjarige Oorlog, als profeet en boeteprediker van zich doen

spreken. Vanaf 1624 tot aan zijn dood in 1642 doorkruiste Engelbrecht heel Noord-

Duitsland om zijn medemensen te informeren over zijn extatische ervaringen en hen

tot een heilige levenswandel op te wekken.81 Het achter Bourignons Avis et instructions

salutaires opgenomen geschrift van zijn hand was een gedicht over de drie standen, dat

reeds in 1680 bij Pieter Arentsz. verschenen was onder de titel Divine Vision & Revelation

des Trois Etats, L’Ecclesiastique, le Politique, & l’Oeconomique.82 De heruitgave van Engel-

brechts werk in Bourignons oeuvre verraadt niet alleen Poirets voorliefde voor wat

hijzelf ‘theodidactes’ noemde, maar doet ook vermoeden dat hij degene was geweest die

Engelbrechts geschrift in het Frans vertaald had.83
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In 1685, een jaar na de Franse uitgave van Avis et instructions salutaires, bracht

Wetstein met Arentsz. de Nederlandse editie van dit werk uit, zonder toevoeging van

Engelbrechts geschrift. Voor Wetstein was de uitgave van Bourignons Heylsame raadge-

vingen het eerste en enige boek van haar hand, dat hij met Arentsz. uitgaf. In 1686

kondigde Wetstein nog zes nieuwe Nederlandse edities aan van Bourignons werken.

Deze zijn echter nooit in druk verschenen. Tevens afficheerde hij zich vanaf 1686

nadrukkelijk als de boekverkoper bij wie de tot dan toe verschenen Nederlandse titels

van Bourignons werken te koop waren.84De restexemplaren van deze edities ondergin-

gen een vergelijkbaar procedé als de Franse uitgaven en ook hiervan bracht Wetstein

een integrale heruitgave uit onder de titel Alle de Werken van Anthoinette Bourignon.85

Hoeveel boeken van Bourignon nog voorradig waren toen Wetstein besloot om de

Franse en Nederlandse restexemplaren opnieuw op de markt te brengen, en wie de

kosten voor zijn rekening nam, is niet bekend. Evenmin of alle exemplaren die boek-

verkopers in en buiten Amsterdam in voorraad hadden, teruggehaald werden of dat de

heruitgave zich beperkte tot de bij Arentsz. en Rieuwertsz. en de nog bij vrienden en

kennissen opgeslagen exemplaren.86 Onduidelijk is ook bij wie de rechten op de uitga-

ven berustten: bij Pieter Arentsz. en Jan Rieuwertsz., die tot 1685 als uitgevers van de

werken van Bourignon waren opgetreden, of bij Pierre Poiret, de enige nog levende

representant van het gezelschap dat na Bourignons dood de zorg voor haar nalaten-

schap op zich had genomen.87

De laatste twee getrouwen: Volckert van de Velde en Pierre Poiret

Gelet op Bourignons testamentaire beschikking lag het voor de hand dat de sociëteit

van ware christenen ontmanteld zou worden wanneer alle nog onuitgegeven geschrif-

ten van haar hand in druk verschenen zouden zijn. Toch gebeurde dat niet, althans niet

direct. Nog in 1684 vestigden Poiret en Van de Velde een leefgemeenschap op het plat-

teland, waar buiten de voormalige adepten van Bourignon ook nieuwkomers welkom

waren. Per 1 mei huurden zij hiertoe een hofstede in de buurt van Heemstede.88

Ten tijde van de verhuizing naar Heemstede was Poiret 38 en Van de Velde 66. Wat

kan hen ertoe bewogen hebben om de stad achter zich te laten en opnieuw een kleine

leefgemeenschap te vormen? Hadden zij wellicht genoeg van de slepende rechtszaak

met de familie Tiellens? Speelden misschien economische afwegingen een rol. Het

leven in een kleine zelfvoorzienende gemeenschap op het platteland was ongetwijfeld

goedkoper dan het leven in de stad. Of wilden zij alsnog proberen om in hun persoon-

lijk leven inhoud te geven aan de door Bourignon gepropageerde idealen? In welke

mate haar religieuze gedachtegoed een bindende rol vervulde, of de gemeenschap er

een leefregel op na hield, en wat de criteria waren waaraan eventuele nieuwkomers

moesten voldoen, is echter niet bekend. Veelzeggend is wel dat de hofstede door Poiret

en Van de Velde ‘het Clooster’ genoemd werd.89 Die naam behield de buitenplaats ook

nadat de leefgemeenschap was opgeheven.90

‘Het Clooster’
Uit de bewaard gebleven boedelpapieren van Van de Velde blijkt dat hij als hoofdhuur-

der van ‘het Clooster’ optrad. Hij betaalde, zoals in die tijd gebruikelijk was, de huur
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voor een jaar vooruit. Door de verkoop van het eertijds aan Bourignon toebehoord

hebbende land op Noordstrand en de inkomsten uit huur en rente had hij zijn batig

saldo geleidelijk aan zien toenemen.91 Met dit door Van de Velde, als de laatste nog

levende representant van de sociëteit van ware christenen, ingebrachte kapitaal lijkt de

financiële basis van de nieuwe gemeenschap te zijn gelegd. Bedroeg de telling van zijn

rekening in de grootboeken van de Amsterdamse Wisselbank eind 1683 nog 35.000

gulden in 1684 was daar nog maar een kwart van over. De totale somma bedroeg toen

slechts 8700 gulden.92

De door Van de Velde nagelaten boedelpapieren werpen tevens enig licht op de

omvang en de samenstelling van de nieuwe leefgemeenschap.93 De op ‘het Clooster’

wonende groep telde circa tien personen die uit verschillende landen en kerkgenoot-

schappen afkomstig waren. Onder hen bevonden zich diverse personen die Bourignon

persoonlijk gekend hadden en die vertrouwd waren met haar geschriften: François de

Bragelongue, Gustaaf Adolf von Baudissin, die zijn functie van generaal moet hebben

neergelegd, en de gezusters Machteld en Elisabeth van Dam, dochters van dr. Johannes

van Dam uit Utrecht.94 Machteld van Dam was, zo blijkt uit de brieven van Bourignon,

een kennis van Van de Velde.95 De gebroeders Boeteman, die na 1680 nauw betrokken

bleven bij de druk van Bourignons werk, lijken eveneens aan de gemeenschap gelieerd

te zijn geweest. In de papieren van Van de Velde duiken verder nog de namen op van

Dijtie en Annetie Gerrits, Sijmon Compeer, Willem Floris en Johanna Hottenus uit

Noordwijk.96 Juffrouw Hottenus (Holthenus), die afkomstig was uit een bekend

remonstrants predikantengeslacht, was de weduwe van de in 1674 overleden remon-

strantse dominee Wilhelmus Bijsterus sr.97Zij nam in november 1684 haar intrek in ‘het

Clooster’.98 Twee maanden daarvoor had Johan Volrad Kettler vanuit Berum in Oost-

Friesland, samen met zijn vrouw en dochter, een bezoek gebracht aan de vrienden in

Heemstede.99 Kettler kwam niet alleen om zaken met Van de Velde te bespreken, maar

ook om zijn bewondering voor Bourignons geschriften met hem te delen.

Tijdens zijn verblijf in ‘het Clooster’ verslechterde de gezondheid van Van de Velde.

Hij had een wond op zijn been die ondanks aderlatingen niet meer wilde helen. Op 22

december 1684, acht maanden na zijn vestiging in Heemstede, overleed hij. Vier dagen

later werd hij in zijn nieuwe woonplaats begraven.100 Wat zijn dood voor consequenties

had voor de overige bewoners van de hofstede, werd duidelijk na de opening van het

testament dat hij kort voor zijn dood had opgesteld.101 Hieruit bleek dat Van de Velde

geen testamentaire voorzieningen had getroffen om het voortbestaan van de gemeen-

schap op ‘het Clooster’ veilig te stellen. Was dat misschien omdat de door Bourignon

nagelaten manuscripten inmiddels vrijwel allemaal in druk verschenen waren, en Van

de Velde daarmee ontslagen was van de verplichting om de sociëteit van ware christe-

nen in stand te houden? Had hij wellicht lering getrokken uit de conflicten die het

gevolg waren geweest van de wilsbeschikkingen van Bourignon en Tiellens?102 Of

hadden zijn medebewoners in Heemstede onvoldoende animo getoond om eventueel

zonder hem door te gaan?

Wilsbeschikkingen
Voor diverse vrienden en vriendinnen alsmede voor zijn neven en nichten had Van de

Velde legaten bestemd.103 Tot universeel erfgenaam had hij echter niet een van zijn

geestelijke broeders of zusters benoemd, maar twee instellingen: de diakenen van de
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remonstrantse gemeente te Amsterdam en de regenten van het op de Prinsengracht

gevestigde Aalmoezeniersweeshuis. Zij erfden elk voor de helft en zij verkregen tevens

wat Tiellens indertijd op bepaalde voorwaarden vermaakt had aan zijn bloedverwan-

ten, die dat echter niet hadden aanvaard.104 De beslissing om uitgerekend de remon-

strantse gemeente te verkiezen is opmerkelijk. In tegenstelling tot zijn echtgenote

Anna Stoffels was Van de Velde namelijk nooit lid geweest van de remonstrantse kerk.

Voelde hij zich aan het eind van zijn leven toch het meest verbonden met dit kerkge-

nootschap? Of was het veeleer zo dat persoonlijke connecties een doorslaggevende rol

gespeeld hadden? Via de weduwe Bijsterus liep er namelijk een directe lijn van ‘het

Clooster’ naar de Amsterdamse remonstrantse gemeente, waar haar zoon Henricus

Bijsterus predikant was.105 Van de Veldes keuze voor het neutrale Aalmoezenierswees-

huis, waar de kinderen uit de armste families zaten, is eveneens opvallend. ‘De

Oranjeappel’, het in 1675 te Amsterdam opgerichte weeshuis van de collegianten waar-

in de vier jongste kinderen van zijn zuster Rijckje waren ondergebracht, was een voor

de hand liggender optie geweest.106

Op het couvert van het testament uitte Van de Velde nog de wens dat Poiret, ‘zijn

zeer familiare vriend’, en de andere vrienden in ‘het Clooster’ mochten blijven wonen

voor de periode dat de huur vooruitbetaald was. Het testament zelf liet Van de Velde

opbergen in een ijzeren geldkist ten huize van zijn neef Gerrit Ramsberg in de

Warmoesstraat tegenover de Papenbrugsteeg te Amsterdam. De erfgenamen konden de

sleutels van die kist ophalen bij Gerard Bode, aan wie Van de Velde deze in bewaring

gegeven had.107 Klaarblijkelijk maakte dus ook Bode nog altijd deel uit van het eertijds

rond Bourignon gevormde netwerk.

De laatste wil van Van de Velde impliceerde dat de sociëteit der ware christenen ten

langen leste ontbonden werd. Toch blijkt uit zijn testament dat hij een deel van

Bourignons nalatenschap voor drie van zijn voormalige medebroeders wenste te

behouden. Alle ‘goederen, diemes ofte landerijen’ op het eiland Noordstrand, ‘eertijts

gehoort hebbende aen D. Hr Christiaen de Cort za. en door denselven aen Juffr.

Antenette Bourignon za. gemaeckt’ legateerde hij aan Baudissin, De Bragelongue en

Poiret.108 Meer dan een papieren claim kan dit niet zijn geweest, want al in 1678 had het

hof van Gottorp geoordeeld dat de nalatenschap van De Cort van nul en generlei waarde

was.109

Tekenend voor de bijzondere relatie met Poiret is dat Van de Velde hem kort voor

zijn dood zijn persoonlijke bezittingen schonk, ‘als eene schuldige remuneratie voor
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veeljarige trouwe diensten en assistentien’.110 De donatie omvatte alle in Amsterdam en

Heemstede aanwezige meubelen, huisraad en inboedel, zijden, linnen en wollen

kleding, juwelen en kleinoden. Voorts gaf Van de Velde Poiret al zijn gebonden en onge-

bonden boeken en geschriften en papieren, ‘waer onder hy wel expresselyk was begry-

pende alle de manuscripta van sal.r Juffr: A.B’.111 Ten slotte schonk hij zijn vriend zijn

twee ‘grote printe-boecken’, al het ‘wit papier tot schryven of drucken dienstig’ en alle

‘provisien en voorraet van spys; dranck etc’ alsmede de contante penningen. Tevens

memoreerde hij dat aan Poiret nog duizend gulden uit de erfenis van Tiellens moest

worden betaald.112

Overeenkomstig de wens van Van de Velde wilde Poiret na diens dood voorlopig op

‘het Clooster’ blijven wonen. Maar door de tegenwerking van de familie Tiellens kon hij

geen gebruikmaken van de gelden die Van de Velde voor de huishouding ter beschik-

king gesteld had. Hierdoor kwam Poiret al snel in financiële nood te verkeren.113 Om die

reden besloot hij eind februari 1685 de meubels te verkopen en de hofstede te verlaten.

Ofschoon hij op 10 maart 1685 uit handen van de executeurs toch de duizend gulden

ontving die hem door Tiellens gelegateerd waren, kwam Poiret niet meer op zijn voor-

nemen terug.114 Rond 1 april 1685 verliet hij het platteland en keerde hij terug naar

Amsterdam.115 Mogelijk betrok hij toen een kamer aan het Singel boven de drukkerij

van de gebroeders Boeteman, bij wie hij al eerder, in 1679, een aantal maanden had inge-

woond.116

Poirets terugkeer naar Amsterdam markeerde het definitieve einde van de op ‘het

Clooster’ gevestigde leefgemeenschap. Daarmee verloor de groep die Bourignon nog

persoonlijk gekend had en die de door haar gepropageerde idealen naar alle waar-

schijnlijkheid was blijven koesteren, haar basis.117 Poiret had dit moment al in 1683

voorzien. In maart van dat jaar liet hij Chateauvieux, die vanuit Genève contact met

hem gezocht had, weten dat het aantal gelijkgestemde zielen nog maar op de vingers

van één hand te tellen was:

mais je ne m’étonne plus que vous ne trouviez personne de vos sentimens: a peine

en trouvons nous trois ou quatre dans cette grande ville, ou plutot dans toute la

hollande, meme dans tout le monde.118

Zelf bleef Poiret vasthouden aan de vrome levenswijze die Bourignon had voorgeschre-

ven. Hij trok zich in 1688 terug op het platteland in Rijnsburg, waar hij een huis en tuin

kocht en met enkele vrienden een kleine kloosterlijke samenleving vormde.119 Dat hij

zich uitgerekend in dit dorp vestigde, zal geen toeval zijn geweest. Rijnsburg was nog

altijd het landelijke verzamelpunt van de collegianten en daarmee het centrale lichaam

van wat Johannes Bredenburg als de algemene christelijke kerk beschouwde.120 Het is

echter zeer de vraag of Poiret nog enige affiniteit voelde met de collegiantenbeweging,

die tussen 1640 en 1690 steeds meer doortrokken was geraakt van een filosofisch ratio-

nalisme dat grote gelijkenis vertoonde met het gedachtegoed van Spinoza, maar waar-

van Poiret niets moest hebben.121 De aankoop van het huis in Rijnsburg zou later nog

tot speculaties leiden, als zou Poiret dankzij Bourignons erfenis een vermogend man

zijn geworden.122 Hij had echter, zoals we hiervoor gezien hebben, geen cent van haar

geërfd. Waarschijnlijk dankte Poiret zijn vermogen aan zijn rond 1688 overleden echt-

genote, van wie hij zich in 1678 op aanraden van Bourignon met zoveel moeite had afge-
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keerd.123 Naar het schijnt had Claudia Kin haar man tot universeel erfgenaam

benoemd.124

Tijdens zijn verblijf in Rijnsburg bleef Poiret Bourignons ideeën propageren, in

zijn geschriften, in zijn brieven aan andere geleerden en religieuze dissidenten in

Engeland, Schotland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, en in zijn gesprekken met

bezoekers uit binnen- en buitenland.125 Alsof hij zich als laatste discipel persoonlijk

geroepen voelde om de herinnering aan haar persoon en aan haar gedachtegoed levend

te houden. Opvallend is bijvoorbeeld hoe hij nog in 1703, in een ontmoeting met de

Duitse student Gottlieb Stolle, het gesprek steeds weer op Bourignon wist te bren-

gen.126

In 1719 overleed ten slotte ook Poiret. In zijn testament had hij bepaald dat zijn

vrienden na zijn dood zijn bibliotheek moesten beheren. Hierdoor bleef de boekerij, die

geregeld door andere geleerden, mystici en theosofen geraadpleegd werd, nog dertig

jaar in Rijnsburg.127 Deze bibliotheek werd in 1748 samen met de ‘bibliotheek’ (!) van

Bourignon geveild.128 Hieruit kan worden afgeleid dat de boeken en manuscripten van

Bourignon die Van de Velde destijds aan Poiret vermaakt had, in diens bibliotheek

bleven totdat deze halverwege de achttiende eeuw verkocht werd. Pas daarna, en niet

eerder, kunnen zij in bezit zijn gekomen van de Amsterdamse remonstrantse gemeen-

te, die de collectie thans in bruikleen heeft gegeven aan de bibliotheek van de univer-

siteit van Amsterdam. Dat Bourignons manuscripten in zo groten getale zijn overgele-

verd, was dus voor een belangrijk deel te danken aan de wijze waarop Van de Velde en

Poiret haar schriftelijke nalatenschap bleven koesteren.

Het zal duidelijk zijn dat ten minste drie volgelingen van Bourignon haar ook na

haar dood nog trouw bleven: Tiellens, Van de Velde en Poiret. Gedrieën bleven zij hun

leven in dienst stellen van de door haar gepropageerde idealen. Poiret heeft daarenbo-

ven een cruciale rol in Bourignons Nachleben gespeeld. Hij nam de uitgave van haar nog

onuitgegeven geschriften op zich en zag er tevens op toe dat haar verzamelde werken

opnieuw werden uitgebracht door een gerenommeerde Amsterdamse uitgever. Het

hiervoor vereiste kapitaal moet ten dele door Bourignon zelf en ten dele door Tiellens

en Van de Velde geleverd zijn. Zij bleken bereid te zijn ook na Bourignons dood de soci-

ëteit van ware christenen in stand te houden en bruuskeerden hiervoor zelfs hun eigen

bloedverwanten. Zonder de hulp van Poiret hadden zij echter nooit gehoor kunnen

geven aan de opdracht die in Bourignons testament besloten lag.

Poiret, kamergeleerde en gewezen predikant, beschouwde zichzelf als Bourignons

spirituele erfgenaam. Hij zorgde niet alleen voor de postume uitgaven van haar

geschriften maar hij verdedigde en systematiseerde ook haar gedachtegoed. Bovendien

bracht hij haar leven opnieuw onder de aandacht van een internationaal lezerspubliek

door in drie talen een biografie over haar uit te brengen. Het moeten die activiteiten

zijn geweest die hem voor iemand als Pierre Jurieu tot het nieuwe hoofd van de ‘sekte’

maakte. Veeleer dan de leider van een groep, die feitelijk niet meer bestond, was Poiret

echter degene die Bourignons aanspraak op een religieuze spreekpositie voorlopig

veiligstelde. Op die manier behoedde hij haar voor de anonimiteit. Maar hij deed meer

dan dat door haar postuum ook de publieke erkenning te geven waarop zij volgens hem

recht had.
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hoofdstuk 18 Canonisering en marginalisering

Je crois bien que les hommes jugeront encore diversement de moy; mais il n’importe,

pourvû qu’il soit agréable à Dieu.

Antoinette Bourignon, L’Appel de Dieu II,

brief 17 (21-9-1675), p. 87.

Welke betekenis moest er aan Antoinette Bourignon worden toegekend? In de strijd

die hierover na haar dood ontbrandde, eiste Pierre Poiret een hoofdrol op. Als discipel

van Bourignon wilde hij de herinnering aan haar persoon en gedachtegoed levend

houden. Daarom zag hij erop toe dat haar verzamelde werk in 1686 bij de gerenom-

meerde Amsterdamse uitgever Wetstein verscheen, stelde hij haar leven te boek en

systematiseerde hij haar denkbeelden. Om de integrale uitgave van haar geschriften

ook onder de aandacht van het intellectuele lezerspubliek te brengen, liet Poiret in

gezaghebbende tijdschriften voorpublicaties plaatsen waarin hij het leven en werk van

Bourignon kort toelichtte. Zijn oordeel over haar stuitte in deze kringen echter al snel

op kritiek. Pierre Bayle bijvoorbeeld, ook in andere opzichten Poirets tegenstrever, liet

in zijn Dictionaire historique et critique (1697) weinig heel van Bourignons persoon en

gedachtegoed.1 Het gezag dat binnen de intellectuele geschiedenis aan de Dictionaire

werd toegekend, maakte dat Bayle een duidelijk stempel kon drukken op de histori-

sche beeldvorming rond Bourignon.2

Kort voor 1700 tekenden zich dus al twee volstrekt tegengestelde visies op

Bourignons leven en werk af, die in belangrijke mate de receptiegeschiedenis rond

haar persoon zijn blijven bepalen. De ene omarmde het religieuze gedachtegoed van

Bourignon en prees en idealiseerde haar persoon. De andere had geen waardering voor

dat gedachtegoed en signaleerde een opmerkelijke discrepantie tussen het denken en

het handelen van Bourignon. Beide visies lijken elkaar uit te sluiten. Toch zouden zij

tot in de negentiende eeuw naast elkaar blijven bestaan. Van der Linde heeft zich hier-

van echter geen rekenschap gegeven. Hij deed het voorkomen alsof de receptie van

Bourignon zonder omwegen het spoor volgde dat reeds in 1697 door Bayle was inge-

zet.3 Niets is echter minder waar.

Het debat over de betekenis die Bourignon moest worden toegekend, was niet

louter en alleen een intellectuele aangelegenheid. Voor Poiret vloeide die vraag direct

voort uit de religieuze praxis waarin hij zich door het lezen van Bourignons geschrif-

ten tegoed kon blijven doen aan haar kennis en wijsheid. Zolang Poiret leefde, liep er

via zijn persoon een directe verbindingslijn tussen de wereld van de geleerden en die

van de vromen. Het was mede aan zijn persoonlijke contacten te danken dat nog tot in

de achttiende eeuw in het internationale mystiek-piëtistische milieu belangstelling

bleef bestaan voor Bourignons gedachtegoed. Met enige regelmaat wierpen zich in
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verschillende landen nieuwe adepten op die haar werk vertaalden, opnieuw uitgaven

of haar denkbeelden publiekelijk verdedigden. In 1717 verscheen zelfs nog een tweede

integrale heruitgave van de Franse en Duitse edities van Bourignons werken. Maar

terwijl bepaalde personen of groeperingen zich Bourignons denkbeelden, of bepaalde

elementen daaruit, toe-eigenden, zetten representanten van de gevestigde kerken zich

er juist fel tegen af. In Schotland bestempelde de generale synode dertig jaar na

Bourignons dood ‘Bourignonism’ of ‘Bourignianism’ zelfs officieel tot ketterij. Al die

commotie over een dode auteur, die tijdens haar leven weliswaar omstreden was maar

wier denkbeelden toen zeker niet wijdverbreid waren, prikkelt de nieuwsgierigheid.

Wat maakte dat Bourignons gedachtegoed na haar dood zo gemakkelijk ingang vond

in bepaalde religieuze milieus en tegelijkertijd zoveel verzet opriep in andere? En in

welke opzichten werkte deze strijd over de betekenis die Bourignon moest worden

toegekend, door in de plaats die zij binnen de kerk- en theologiegeschiedenis kreeg

toebedeeld?

Mystica of fanatica?

De door Poiret samengestelde uitgave van Bourignons verzamelde werken is te

beschouwen als een welbewuste poging van zijn kant om de door hem zo bewonderde

leidsvrouwe in een mystiek-theologische traditie in te schrijven. In dit verband verdie-

nen vooral deel I en II van Toutes les Oeuvres nader aandacht. Zonder zijn eigen naam

prijs te geven bracht Poiret in deze delen Bourignons autobiografische geschriften en

de door hem geschreven apologie en biografie onder één titel samen. Het geheel dien-

de niet alleen ter introductie maar vooral ook ter legitimering van de persoon en het

werk van Bourignon. Om nieuwe lezers te attenderen op haar leven en haar denkbeel-

den schreef Poiret tevens korte artikelen en aankondigingen voor internationale tijd-

schriften. Zo publiceerde hij in 1685 twee stukken over haar in Nouvelles de la République

des Lettres, het tijdschrift van Pierre Bayle.4 In maart 1686 liet hij in de rubriek ‘Livres

nouveaux’ van hetzelfde tijdschrift een aankondiging opnemen van de uitgave van

Bourignons Oeuvres. Tevens stuurde hij een uittreksel van haar werken naar Le Journal

de Leipsic.5

Bayle bemoeide zich niet met de inhoud van Poirets bijdragen, maar liet in zijn

inleidende opmerkingen wel doorschemeren dat hij weinig waardering kon opbren-

gen voor Bourignons denkbeelden. Zo sprak hij over haar ‘pensées fort singuliers’, over

dat ‘espèce de Secte’, en over ‘l’étrange et l’étonnante variété’.6 Toch ruimde Bayle in de

eerste editie van zijn Dictionaire historique et critique een plaats voor Bourignon in. Hij

gebruikte het betreffende artikel echter vooral om naar haar te kunnen uithalen. Daar-

mee bracht hij haar imago een zeer gevoelige slag toe, die ook op de langere termijn in

de beeldvorming rond haar persoon zou blijven doorwerken. De anonieme auteur en

bewonderaarster van een aan Bourignon gewijde studie uit 1876 meende zelfs dat

Bayle haar met zijn ‘assertions ironiques’ de genadeklap gegeven had.7

Kortom, zowel Poiret als Bayle probeerden ieder op hun beurt de publieke opinie

over Bourignon te beïnvloeden. Aan de hand van een korte bespreking van hun beider

geschriften zal ik laten zien hoe zij allebei het gelijk aan hun zijde trachtten te krijgen.
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De visie van Pierre Poiret
De titel die Poiret de eerste twee delen van Bourignons verzamelde werk meegaf, luidt

La vie de Damlle. Antoinette Bourignon. Ecrite partie par elle-méme, partie par une personne de sa

connoissance. In die titel ligt een duidelijke verwijzing besloten naar de middeleeuwse

vitae van religieuzen of heiligen en naar het hagiografische genre. Typerend voor dat

genre is dat een bevoorrechte getuige, ‘iemand die een innige verbondenheid met de

betreffende religieuze of heilige weet te combineren met een zekere mate van objecti-

viteit, het leven van het model vertelt’.8 Zo iemand moet Poiret zich ten overstaan van

Bourignon ook hebben gevoeld. In de levensbeschrijving die hij aan La Parole de Dieu en

Sa vie extérieure toevoegde, herschreef hij haar levensverhaal door nieuwe details toe te

voegen en, meer nog dan zijzelf gedaan had, allerlei evenementen van een symbolische

uitleg te voorzien. In zijn visie stond haar hele leven in het teken van de goddelijke

verlichting die haar als onschuldige en ongeletterde maagd deelachtig was geworden.

Hij had haar leren kennen als het goddelijk licht dat de mensen op aarde terugvoerde

naar Jezus Christus en vandaar naar God zelf. Poiret wierp zich kortom op als de

biograaf die Bourignons ervaringen autoriseerde en deze aan de lezers uitlegde, opdat

zij wisten waartoe God haar gezonden had en zij zich hierdoor zouden laten stichten.

De wijze waarop Poiret Bourignons leven achteraf opnieuw van betekenis voorzag,

laat zich het beste illustreren door een fragment uit de door hem geschreven biografie

te vergelijken met de betreffende passage uit Bourignons autobiografie. Een mooi

voorbeeld is zijn beschrijving van haar voorbereidingen voor de vlucht uit het ouder-

lijk huis in 1636, toen zij aan het door haar vader gearrangeerde huwelijk wilde

ontsnappen.9 Om te laten zien hoe Poiret Bourignons eigen verhaal bewerkte, heb ik

de details die door hem zijn toegevoegd, gecursiveerd. Vetgedrukt zijn de zinsneden

waarin hij de lezers attendeert op de gelijkenissen met het leven van Jezus. Onder-

canonisering en marginalisering

517

Titelpagina van de Nederlandse editie van La vie
de Damlle. Antoinette Bourignon (1683). Pierre
Poiret nam hierin zowel Bourignons autobiografi-
sche geschriften op als zijn biografie van haar. Het
geheel voorzag hij van een voorwoord waarin hij de
‘leer’ van Antoinette Bourignon verdedigde ( foto:
UBU, E oct 1499 Rariora).



streept zijn de passages waarin hij Bourignons lof bezingt door gebruik te maken van

een reeks van tegenstellingen:

Alors cette genereuse et divine fille entre dans sa chambre un Samedy au soir la 

veille de Paques, jette par terre ses oremens, ses joyaux, ses habits, sa coiffure, coupe ses

grands cheveux devant un miroir, foule tout cela à ses pieds avec tout le monde, et

travestie en Ermite aprés avoit un peu someillé, dés le point du jour, au même

temps et au même jour que Jesus Christ êtoit sorty du tombeau pour ne

plus converser que dans le ciel, elle quitte le tombeau du monde avec une ame

toute pure et toute dégagée pour ne plus chercher qu’à s’entretenir avec son Dieu

seulement. O que ce spectacle êtoit rare et en même temps agreable à Dieu et aux

Anges, de voir lors que tout le monde est occupé dans la recherche de la vanité et 

du mensonge, et que les plus grands Docteurs font les plus avant dans ce bour-

bier; de voir un jeune enfant sans science et sans conduite humaine prendre et 

exécuter une si étrange resolution!10

Dit ene voorbeeld illustreert tevens dat Poiret geen stijlmiddel onbenut liet om de

dramatiek te verhogen en de gebeurtenis uit te tillen boven de alledaagse werkelijk-

heid.

Door de ‘ongeletterdheid’ van Bourignon te onderstrepen en haar godskennis en 

-liefde tegenover de letterkennis en ijdelheid van de kerkleraren te plaatsen, maakte

Poiret Bourignon tot een prototype van de door hem bewonderde ‘theodidactes’.11 In

zijn optiek stak de door God verlichte Bourignon met haar kennis alle, altijd weer in

twist vervallende theologen en de door hen voorgestane stromingen naar de kroon:

Een slegte en eenvoudige Dochter die noit gestudeert heeft, heeft meer gedaan

dan sy allen [Pelagianen, halve Pelagianen, Antipelagianen, den H. Augustinus,

en sijn Discipulen, Jansenisten, Molinisten, Antilapsaren, Post-Lapsaren, Univer-

salisten, Particularisten, Arminianen, Gomaristen, Labadisten, daar van geschre-

ven of gesegt hebben] in drie of vier blaaden papier, of om beter te seggen, het is

de Geest van Godt, haar enige meester die in het Heyligdom van dese suyvere ziel

woonde, dewelke de openbaaring van wonderen, en Godt te looven, door de

mont der kleene en eenvoudige, voor de laatste eeuwen behiel.12

Als een van de kerkvaders, bijvoorbeeld Augustinus of Chrysostomus, geschreven zou

hebben wat Bourignon naar buiten bracht, dan zou men hun werk bijna ‘aanbidden’,

aldus Poiret. Maar nu de auteur een ‘Dochter’ is, denkt men dat het weinig om het lijf

heeft. Hij zou echter weleens willen zien dat iemand hem ‘in een van alle de boeken

der geleerde van de gantsche werelt’ iets toonde dat het werk van Bourignon zou

kunnen benaderen.13

In zijn apologetische inleiding op het oeuvre van Bourignon betoogde Poiret dat

het juist omdat het door een vrouw geschreven was, van grote wijsheid en kennis

getuigde. Deze redenering impliceerde overigens niet dat hij aan de essentialistische

noties over het vrouwelijk geslacht tornde. Ook in zijn optiek waren vrouwen van

nature inschikkelijker, ontvankelijker en passiever dan mannen. Maar hieruit volgde

voor Poiret wel dat zij iets op mannen voor hadden. Hun natuur maakte dat zij ontvan-
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kelijker waren voor de goddelijke verlichting. Dat vrouwen minder geleerd waren dan

mannen strekte hen in Poirets optiek eveneens tot voordeel, want hierdoor waren zij

vrij van ijdele en valse metafysische speculaties:

Wie kan, dese saak aangemerkt zijnde, Godt beletten dat hy de Vrouwen en Doch-

ters, niet meer en verre boven de mannen met sijn genaden en geest begaave,

dewijl de mannen door de quade gesteltheyt van haar gemoet, haar selfs tot het

ontfangen van dese soo Goddelijke saken onbequaam maken.14

Onder verwijzing naar Paulus wees Poiret er nog eens op dat God door het dwaze en

het zwakke te verkiezen de wijzen en de sterken te schande wilde maken.

Eventuele kritiek op Bourignons sekse en daarmee op haar autoriteit pareerde

Poiret door alle argumenten die Bourignon tijdens haar leven zelf al had aangevoerd,

in te bedden in een systematisch, diepgravend en erudiet betoog. Tevens attendeerde

hij de lezer op een reeks van bijbelse en historische exempla. Hoe zwak het vrouwelijke

geslacht ook mocht zijn, er waren, zo betoogde hij, door de eeuwen heen altijd vrou-

wen geweest die bewezen hadden dat het hen zelfs voor de grootste zaken niet aan de

vereiste vermogens ontbrak. Poiret verwees in dit verband naar de zuster van Mozes,

de moeder van Samuël, Hulda, Debora, Judit, de maagd Maria, Blandina, Jeanne d’Arc

en Theresia van Avila. Vooral de in 1622 gecanoniseerde Theresia van Avila was een

voorbeeld bij uitstek. Haar heiligheid en gezag stonden niet ter discussie.

Opvallend is dat Poiret Bourignons sekse dus geenszins verdoezelde, maar juist

onderstreepte. Hij presenteerde haar nadrukkelijk als een vrouwelijke auteur en

karakteriseerde haar teksten als geschriften van een vrouw. Zijn waardering voor het

vrouwelijk element zou een indicatie kunnen zijn dat zich hieromtrent iets nieuws

uitkristalliseerde. Het accent lag bij Poiret echter niet op de geleerde vrouw maar op de

vrome vrouw die zo ontvankelijk was voor de goddelijke verlichting en die dankzij

haar godskennis en godsliefde, godvrezende zielen geestelijke bijstand kon verlenen.

Tekenend is dat Poiret zelf een duidelijke voorkeur bleef houden voor geestelijke

raadsvrouwen. Zo zocht hij eerst contact met de Engelse mystica en profetes Jane Leade

(1632-1704) en later met de Franse quiëtiste Madame Guyon (1648-1717), in wier spiri-

tualiteit en gedachtegoed hij veel van Bourignon herkende.15 Poiret komt zelfs de eer

toe Madame Guyon als eerste ‘buitenlander’ te hebben ontdekt.16 Hij trad met haar in

correspondentie om haar geestelijke raadgevingen te kunnen ontvangen en legde zich

vanaf 1704 toe op de uitgave van haar verzamelde werk.17 Mede dankzij zijn inspan-

ningen werd zij het middelpunt van een internationaal spiritueel netwerk met vertak-

kingen in de Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland, Schotland, Duitsland

en Zwitserland.

Gelet op het beeld dat Poiret van Bourignon naar buiten wilde brengen, is ook de

door hem ontworpen portretgravure niet zonder betekenis. Poiret liet deze bij wijze

van frontispice in het eerste deel van haar verzamelde werk opnemen. De tekening die

eraan ten grondslag lag, had hij zelf gemaakt.18 In de gekozen voorstelling gaat

Bourignons gezicht min of meer schuil in de zwarte hoofdkap. Hierdoor lijkt het veel-

eer om een ‘icoon’ dan om een realistisch portret te gaan.19 Het is niet bekend of Poiret

bewust gebruikmaakte van een gerichte vorm van representatie om zijn geestelijk

leidsvrouw tot een betrouwbaar en eigentijds religieus vrouwentype te transformeren.
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Hij zal echter niet onkundig zijn geweest van de in zijn tijd uitgebrachte boeken met

kleding van de verschillende religieuze gemeenschappen. Hij kan zich ook hebben

laten inspireren door de portretten van de Franse stichteressen van een geestelijke

gemeenschap. Te denken valt aan Madame de Miramion, die in 1661 een geestelijke

gemeenschap in Parijs stichtte, de Miramionnes, of aan Madame du Buc, een van de

eerste oversten van de Soeurs de la Providence van Rouen.20

Na de persoon van Bourignon verdedigd te hebben, ging Poiret over op haar leer.

Hij maakte voor alles duidelijk dat zij nooit een sekte had willen stichten. Dat onder-

streepte hij later nog eens in zijn bijdrage aan Nouvelles de la Republique des Lettres:

on voit dans les Livres de cette Demoiselle des légions de passages, où elle

proteste qu’elle a en horreur l’érection de toute sorte de Secte [...] jamais elle n’a

attiré personne, et encore moins fait changer quelques-uns de Religion.21

In zijn apologie pleitte Poiret Bourignon ook vrij van de tegen haar ingebrachte

beschuldigingen van socinianisme, als zou zij de H. Drie-eenheid en de goddelijkheid

van Jezus hebben ontkend. Hij onderstreepte dat Bourignons geschriften slechts om

één ding draaiden: ‘de Goddelijke liefde en de nadering tot deselve door de versaaking

van sich selven, van de Schepselen en van de sonde’.22 Haar gedachtegoed maakte haar

in Poirets optiek tot een ware representant van de mystieke theologie, de leer van de

geestelijke volmaaktheid.
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Poiret systematiseerde later de ‘mystieke theologie’, die zich in tegenstelling tot de

‘dogmatische theologie’ op de relationele aspecten van het christelijke denken concen-

treert. Zelf sprak hij in dit verband ook over de ‘Théologie du Coeur’ en verkondigde

hij dat de orthodoxie, ‘ou croyance juste et solide’, slechts een ‘mince part de la religion’

vormde, als zij er al deel van uitmaakte.23 Poiret refereerde hierbij aan het gedachte-

goed van Bourignon.24 In die zin drukte zij een blijvend stempel op zijn intellectuele

ontwikkeling en op zijn eigen werk. Daarnaast bleef hij zich inzetten voor de uitgaven

van andere mystieke auteurs. Dat de Romaanse spiritualiteit zich in de achttiende

eeuw in protestantse landen als Duitsland en Engeland verspreidde, was vooral Poirets

verdienste.25 Als pleitbezorger van de mystieke theologie beijverde hij zich echter voor

een zaak die door het veranderende religieuze klimaat ook met wantrouwen en afkeer

bejegend werd.26 Tegen het einde van de zeventiende eeuw werd mystiek in kerkelijk-

theologische kringen zelfs een verdachte term.27 Individuen en religieuze groeperin-

gen die zich op de goddelijke inspiratie verlieten, werden bovendien meer en meer

geassocieerd met ‘enthousiasme’, dat vanaf het einde van de zeventiende eeuw even-

eens een pejoratieve betekenis kreeg.28 Tezelfdertijd werd in een land als Frankrijk het

quiëtisme weer fel bestreden. Madame Guyon, die deze leer vertolkte, belandde zelfs

in de Bastille. Poirets niet aflatende ijver om Bourignons (en ook Guyons) gedachte-

goed te systematiseren en te integreren in de mystieke theologie stond dus haaks op de

steeds sterker wordende rationaliserende tendensen in de protestantse en de katholie-

ke theologie. Zijn pogingen tot systematisering van Bourignons denkbeelden leidden

daarom op termijn wellicht juist tot de marginalisering van haar gedachtegoed. Daar

stond echter tegenover dat Bourignon, die zelf nooit een leer had uitgewerkt, hierdoor

wel een plaats kreeg toebedeeld in de theologiegeschiedenis. Het is twijfelachtig of

haar die eer zonder de inspanningen van Poiret ooit te beurt zou zijn gevallen.

Het oordeel van Pierre Bayle
Voor zijn artikel over Bourignon in de Dictionaire historique et critique baseerde Bayle zich

onder andere op Poirets biografie. Maar waar Poiret honderden bladzijden lang

Bourignon de hemel in prees, brandde Bayle haar in zeven foliopagina’s af.29 Hij deed

dat niet door openlijk kritiek te leveren maar door een wat badinerende toon aan te

slaan en de aandacht te vestigen op inconsistenties in haar uitspraken en op de discre-

pantie tussen haar denkbeelden en haar handelen. Die was in een aantal opzichten zo

flagrant dat het niet moeilijk was om een negatief oordeel over Bourignon te vellen.

Dat Bayle hierop bewust aanstuurde, hing nauw samen met zijn afkeer van alles wat

naar ‘enthousiasme’ neigde.30 Volgens Joy Charnley, die een artikel wijdde aan Bayles

perceptie van Bourignon, speelde echter ook zijn ‘misogynie’ een belangrijke rol.31

In zijn bijdrage over Bourignon introduceert Bayle haar als een van die devote

dochters, ‘qui croient être conduites par des inspirations particulieres’. Vandaar dat zij,

zo stelt Bayle, voor ‘fanatica’ is uitgemaakt. Hij attendeert de lezer erop dat zij een

groot aantal werken gepubliceerd heeft, die vol staan met zeer eigenaardige leerstel-

lingen. In zijn korte levensbeschrijving staat Bayle uitvoerig stil bij Bourignons

‘opmerkelijke kuisheid’ en bij haar lelijkheid.32 Was zij wellicht maagd gebleven

omdat zij zo lelijk was? Of was deze kuisheid te danken aan het vermogen dat ook de

Heilige Maagd had gehad, om een ieder die zich in haar nabijheid bevond rein te

maken? Bayle spreekt in dit verband van de ‘virginité pénétrative’ en hij herinnert ons
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eraan dat ‘notre Antoinette’ niet altijd deze macht had bezeten. Hadden niet diverse

heren haar ten huwelijk gevraagd, soms met dreigementen? Na haar vlucht uit het

ouderlijk huis was zij in handen gevallen van soldaten waartegen zij zich moest verde-

digen, want, zo zegt Bayle met gevoel voor woordspel, ‘les gens de guerre [...] sont fort

dangereux pour une semblable proie, et peu pénétrables à la virginité pénétrative’.33

Op deze manier stak hij de draak met haar zo zeer verdedigde kuisheid. Misschien was

Antoinette er, zo schreef hij ook, wel niet rouwig om dat zij het publiek had meege-

deeld ‘qu’elle avoit paru si aimable à quelques hommes’. De schijnvromen, zo opperde

hij, kunnen soms hun vleierijen laten schuilgaan achter ‘les aparances de la Théologie

la plus mystique et la plus illuminée’.34

Bayle houdt zijn lezers verder voor dat Bourignon een prikkelbare vrouw was, die

zelfs haar woedeaanvallen en slechte humeur goedpraatte door deze toe te schrijven

aan haar zucht naar gerechtigheid. Zij verdroeg geen ‘compagnon’ of ‘collegue’ en zij

voelde er absoluut niets voor om degenen die wat van haar wilden ook maar iets te

geven.35 Herhaaldelijk vestigt Bayle de aandacht op haar gierigheid, een karaktertrek

die zich volgens hem slecht liet combineren met haar gepretendeerde rol van profetes

en met de door haar gepredikte onthechting van de wereldse goederen. Haar erfenis?

Die slonk niet toen zij daar eenmaal over beschikte, maar nam juist in omvang toe.

Bayle haalt in dit verband Bourignons eigen woorden aan: dat zij alleen maar werkte

om God beter te kunnen dienen, maar dat zij nooit waarlijk arme mensen kon vinden

en dus ook geen aalmoezen kon geven. Die uitspraak ontlokt hem het volgende

commentaar:

Ceux qui l’accusent de Fanatisme choisiroient fort mal leurs preuves, s’ils

alléguoient celles-là. Il n’y a rien ici qui sente le visionaire et le fanatique: tout y

sent un esprit adroit, et qui raisonne très-finement.36

Met zijn bijtende ironie ondermijnde Bayle het beeld dat Bourignon zo zorgvuldig van

zichzelf geconstrueerd had. Hij zette haar neer als een gewiekste vrouw, die veel voor

haar huis voor jonge meisjes in Rijsel over had, ‘ses soins et son industrie, mais non

point sa bourse’ en die wanneer dat nodig was haar volgelingen geld wist af te trogge-

len.37 Toen er bijvoorbeeld sprake was van de verkoop van het eiland Noordstrand had

een van haar compagnons, ‘averti divinement deux fois de suite, et avec menaces en cas

qu’il ne suivit point cette inspiration’ bijna al zijn bezittingen naar voren geschoven.

Bayle viel ook over de opmerking van de auteur van Bourignons Vie, dat haar

geboorte en dood gemarkeerd waren door de verschijning van kometen. Voor hem was

dat eerder reden om haar te beschouwen als ‘un fleau de la Providence’ en niet als ‘une

Sainte Prophétesse’.38 Zij was in zijn ogen geen profetes, want waarom moest men

waarde hechten aan een profetie over iets dat direct stond te gebeuren maar zich pas

29 jaar later voltrok? Bayle doelde hiermee op de verwoesting van de stad Brussel, die

volgens Bourignon in 1666 voor de deur stond maar pas in 1695 plaatsvond. In de

eerste druk van zijn Dictionaire drukte Bayle zijn verontwaardiging hierover kort en

bondig uit door op te merken: ‘l’esprit qui avoit revelé cet incendie à la Demoiselle

Bourignon ne marqua pas bien le temps’.39

In de latere drukken voegde Bayle een verklarende aantekening toe waarin hij

reageerde op een apologeet van Bourignon die zich beklaagd had over zijn commen-
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taar op haar. Dat kan natuurlijk niemand anders dan Poiret zijn geweest!40 In zijn

weerwoord rechtvaardigde Bayle zijn opmerkingen over Bourignon. Hij ontkende dat

hierin ‘un ragout singulière à la satyriser’ te vinden was en had naar eigen zeggen

eenvoudigweg gedaan wat de waarheid van hem vereiste in zijn hoedanigheid van

historicus.41 Bovendien wilde hij gezegd hebben dat Bourignon mensen bedrogen had.

Want wie naar haar had geluisterd, had Brussel voor niets verlaten of in ieder geval 29

jaar te vroeg! Iedereen kon wel dromen van een stad in vlammen, maar dat maakte

iemand nog niet tot een profeet. Als men zich zo ernstig vergiste in zijn profetieën,

dan kon men er maar beter het zwijgen toe doen, aldus Bayle.

Op Bourignons godsdienstige denkbeelden ging Bayle nauwelijks in, omdat hier-

in volgens hem iedere systematiek ontbrak. Wel verwees hij in zijn artikel over Adam

naar haar opvattingen voorzover die betrekking hadden op het hermafroditisme van

Adam en op de ontwikkeling van de beide seksen na de zondeval.42 Bourignon meen-

de, zo stelde hij, dat men na de dood maar met één sekse, de mannelijke, terugkeerde

in de staat der onschuld. Dacht zij dan, zo vroeg Bayle zich af, dat zij in haar hoeda-

nigheid van vrouw het paradijs niet kon betreden? Ook refereerde Bayle nog aan haar

ideeën over Adams uiterlijk. Zo beweerde zij dat hij op de plaats van de geslachtsdelen

een tweede neus had, die dezelfde vorm had als die van het gezicht. Dit lichaamsdeel

was volgens haar een bron van lekkere geuren en heerlijke parfums. Daaruit moesten

ook de mensen afkomstig zijn.

Uit het commentaar van Bayle spreekt duidelijk een minachting voor de vrouw

wier denkbeelden zo tegengesteld waren aan die van hemzelf, denkbeelden die hij

zonder twijfel associeerde met bijgeloof en irrationalisme. Ook in andere werken,

bijvoorbeeld in zijn Pensées diverses, ging Bayle hevig tekeer tegen diegenen die geloof-

den dat kometen door God gezonden werden als waarschuwingen, of die vertrouwen

stelden in zogeheten profeten en hun goddelijke boodschappen. Bayle beperkte zich

niet tot het christendom maar zag overal in de wereld voorbeelden van deze ‘folles

visions’. Bourignon moet hem, zo stelt Charnley, een heel goed voorbeeld van hun

aanwezigheid in Europa hebben geleken.43 Charnley is echter van mening dat zijn

vijandigheid jegens haar niet alleen is toe te schrijven aan zijn diepe wantrouwen

jegens eenieder die zei geïnspireerd te zijn en in direct contact te staan met God, maar

ook aan zijn visie op vrouwen. Hij verwachtte van vrouwen een bepaald gedrag, een

bepaalde zedelijkheid. Aan die norm beantwoordde Bourignon duidelijk niet. Haar

leven bevatte in zijn ogen tal van verwerpelijke elementen: haar weigering om te trou-

wen, haar verzet tegen haar vader, haar verlangen om vrij te zijn, haar vastbeslotenheid

om het hoofd te bieden aan het gezag, haar publicitaire activiteiten en bovenal haar

gedachtegoed, dat, zo meende Bayle, aanzette tot bijgeloof en fanatisme.44

Kortom, zowel in de waardering van Bourignons denkbeelden als in de waardering

van haar persoon stond Bayle lijnrecht tegenover Poiret. Waar de een haar als een door

God verlichte geest beschouwde, een grenzeloos vertrouwen in haar gaven had en haar

bedoelingen en motieven een zuivere oprechtheid toedichtte, kon de ander haar

slechts als een charlatan zien en haar met wantrouwen en argwaan bejegenen. Poiret

zou zijn hele leven zijn visie op Bourignon blijven uitdragen en daar ook anderen voor

weten in te nemen. Naast de visie van de intellectuele scepticus bleef dus voorlopig nog

die van de gelovige volgeling staan.
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Bewonderd in mystiek-piëtistische kring

Tot aan zijn dood in 1719 bleef Poiret zich inspannen om Bourignons naamsbekend-

heid en haar denkbeelden te verspreiden. Zo zond hij een handgeschreven samenvat-

ting van haar vita naar Gottfried Arnold, die het stuk in het Duits vertaalde en het

opnam in zijn Unpartheyische Kirchen-und Ketzer-Historie.45 Zelf publiceerde Poiret in

1705 bij Joannes Wolters te Amsterdam een nieuwe Latijnse vertaling van Bourignons

brieven over de christelijke deugden.46 Van dit werkje verscheen in 1711 nog een twee-

de druk. Daarnaast bleef Poiret nauw samenwerken met de Wetsteins.47 Zo kwam in

1698 bij Hendrik Wetstein een Engelse vertaling uit van een van Bourignons geschrif-

ten, en in 1717 brachten zijn zonen Rudolph en Gerard nogmaals een integrale uitga-

ve van de Franse en de Duitse edities van Bourignons werken op de markt.48 Ook nu

werden de oorspronkelijke titelbladen van de afzonderlijke geschriften gehandhaafd,

maar de destijds door Hendrik Wetstein aan ieder deel toegevoegde titelpagina werd

vervangen door een nieuwe met daarop de namen en het adres van R. en G. Wetstein.49

Tekenend voor de geringe aandacht die er tot op heden aan de achttiende-eeuwse

receptie van Bourignons werk is besteed, is dat deze tweede heruitgave tot nu toe

onbekend was.50 Ik zal hier zelf niet uitputtend op de achttiende-eeuwse receptiege-

schiedenis ingaan, maar ik wil wel enkele tendensen signaleren en enige vragen

opwerpen voor toekomstig onderzoek.51
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Engeland en Schotland
De zonen R. en G. Wetstein richtten zich evenals hun vader op de internationale

markt. Zij gaven bijvoorbeeld ook de Duitse edities van de werken van Jane Leade uit,

die tussen 1681 en 1702 negentien geschriften gepubliceerd had.52 De uitgeverij van de

Wetsteins fungeerde hierdoor als een soort intermediair tussen de Engelse en de

Duitse tak van de door Jane Leade en John Pordage opgerichte Philadelphian Society. In

dit internationale religieuze circuit vonden ook Bourignons geschriften hun weg.

Wederom was dat niet in de laatste plaats te danken aan Poiret. Hij was degene die de

Engelse boehmisten op het spoor zette van Bourignons geschriften. Toen deze kort

daarna tevens ontdekt werden door George Garden, de leider van een mystiek-piëtisti-

sche kring in Aberdeen, werd Poiret ook voor deze groep het aanspreekpunt.

Al ruim voor Bourignons dood was er vanuit Engeland belangstelling getoond

voor haar geschriften. Robert Boyle, die door Serrarius over het zogeheten ‘Levend

Evangelium’ geïnformeerd was, vertaalde zelfs een van haar briefpublicaties in het

Engels.53 Het betrof het eerste deel van La solide vertu. Boyle had zich voorgenomen om

dit werk uit te geven, maar om onbekende redenen werd het project op de lange baan

geschoven. Het eerste deel van An Admirable Treatise of Solid Virtue verscheen pas in 

1698. Deze eerste Engelse editie van een van Bourignons geschriften verscheen niet bij

een Engelse boekverkoper maar bij de in Amsterdam gevestigde uitgever Hendrik

Wetstein.

De hernieuwde Engelse belangstelling voor het werk van Bourignon was te danken

aan Poirets contacten met Francis Lee. Lee, een voormalige fellow van St John’s College

te Oxford, had in 1689 geweigerd zijn loyaliteit te betuigen aan William en Mary

(Willem van Oranje en Maria Stuart), die na de Glorious Revolution de Engelse troon

bestegen hadden. Hij was daarop uitgeweken naar de Republiek der Verenigde

Nederlanden om in Leiden geneeskunde te gaan studeren. Daarna had hij zich als

praktiserend arts in Venetië gevestigd. In 1694 keerde hij terug en deed hij opnieuw de

Nederlandse Republiek aan.54 Tijdens dat bezoek leerde hij Poiret kennen en hoorde

hij voor het eerst over Bourignon. In dezelfde tijd kreeg Lee de door de Wetsteins

uitgegeven Duitse edities van de geschriften van Jane Leade in handen. Na terugkomst

in Engeland zocht Lee persoonlijk contact met Leade. Hij moet haar toen ook over

Bourignon geïnformeerd hebben. Lee ontfermde zich over de redactie en de publicatie

van de manuscripten van Leade, huwde haar dochter en sloot zich in 1697 bij de

Philadelphian Society aan.

De Philadelphian Society was tegen het einde van de zeventiende eeuw al een inter-

confessionele beweging met vertakkingen in Holland, Duitsland en Zwitserland. De

leden van dit gezelschap bewonderden Leade, geloofden in haar goddelijke inspiratie

en deelden haar voorliefde voor de geschriften van Jacob Boehme, wiens ‘oecumeni-

sche’ gedachtegoed de grondslag werd van de Philadelphian Society.55 Het moet met

name het door Bourignon uitgedragen ideaal van een oecumenische gemeenschap

avant la lettre zijn geweest dat de leiders van de Philadelphian Society aansprak. Zo ging

het Lee volgens een achttiende-eeuwse biograaf vooral om ‘the Reunion of all the di-

vided Branches amongst those that call themselves Christians, according to the

Apostolic Rule, and Standard of the primitive Churches; before any innovations were

crept into either Eastern, or Western Churches’.56

Via brieven bleven Poiret en Lee contact met elkaar houden.57 Poiret stuurde zijn
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vriend in 1702 zelfs een portret van Bourignon.58 Naar alle waarschijnlijkheid ging het

om de gravure die gemaakt was naar het portret dat hijzelf getekend had. Lee moet op

zijn beurt Poiret over de Philadelphian Society hebben geïnformeerd. Wat tot op heden

echter niet bekend was, is dat Poiret ook zelf met Jane Leade en met Richard Roach in

contact trad.59 Roach, net als Pordage een geestelijke, werkte nauw met Leade samen.

Hij was de enige ‘Philadelphian’ die vrouwen geestelijk superieur aan mannen acht-

te.60 Zo stelde hij dat het weliswaar een vrouw was die de mens ten val gebracht had,

maar dat nu de tijd gekomen was dat een vrouw de man zou optrekken om het para-

dijs, hier op aarde, te herstellen. Roach meende ook dat ‘some of ye [the, MdB] Female

Sex have been Chosen & Distinguished with Admirable Talents for ye Information of

ye Age’. ‘Favours will be indulged’, zo stelde hij, ‘to the Females of this Day, both

Virgins and others, of a like Nature to the Virgin Mary; but in a more Internal and

Spiritual Way’.61 Als voorbeelden van de vervulling van ‘the Female Embassy’ die in

Psalm 68,12 voorzegd was, citeerde Roach onder andere Jane Leade, Antoinette

Bourignon en Jeanne Guyon.

Het was echter niet aan Roach of Lee maar aan George Garden te danken dat een

groot aantal van Bourignons geschriften in het Engels werd vertaald en uitgegeven.

Garden was een erudiete Schotse theoloog met grote belangstelling voor de natuur-

filosofie.62 In tegenstelling tot Boyle had hij nooit persoonlijk contact gehad met

Bourignon. Pas tegen het midden van de jaren negentig van de zeventiende eeuw

ontdekte hij haar geschriften. Hij was zo diep onder de indruk van de inhoud van haar

werk dat hij besloot een aantal van haar geschriften ook voor een Engelstalig lezers-

publiek toegankelijk te maken.

Voor ten minste zes Engelse uitgaven van Bourignons werk was Garden verant-

woordelijk: An Admirable Treatise of Solid Virtue (1699); The Light Risen in Darkness (4 dln,

1703), The Academy of Learned Divines (3 dln, 1708), The Confusion of the Builders of Babel

(1708), A Warning against the Quakers (1708) en A Collection of Letters (1708).63 Of hij ook de

anonieme vertaler was van de in 1696 uitgebrachte drie delen van The Light of the World

is niet met zekerheid te zeggen. Wetstein nam van de Engelse edities alleen het

destijds door Boyle vertaalde werk, Admirable Treatise of Solid Virtue, voor zijn rekening.

De overige vertalingen verschenen bij boekverkopers in Londen. Ten minste nog twee

andere werken van Bourignon werden in het Engels vertaald, maar niet uitgegeven: de

in Avis salutaires bijeengebrachte brieven (‘Sound Advices’) en de verhandeling over de

ontdekking van de antichrist (‘Antichrist Discovered’).64 Mogelijk circuleerden deze

manuscripten in de kring van religieuze dissidenten die zich in Aberdeen rond George

en James Garden had gevormd.

Garden, zelf anglicaans predikant, behoorde tot de groep van Schotse quiëtisten

die zich distantieerden van de presbyteriaanse staatsgodsdienst en sympathiseerden

met de jacobieten (Jacobites), de aanhangers van de in 1688 verdreven Jacobus II in

Engeland en meer in het algemeen van het (rooms-katholieke) huis Stuart.65 Op het

moment dat Garden met Bourignons gedachtegoed in aanraking kwam, was hij in een

hevig conflict verwikkeld met de gereformeerde (presbyteriaanse) Schotse kerk. In

1689 had hij geweigerd de eed van trouw aan William en Mary af te leggen. Toen hij

ook niet wilde bidden voor het koninklijke echtpaar noch de door William en Mary

uitgevaardigde proclamaties wilde voorlezen, werd hij in 1692 door de Schotse Privy

Council afgezet als predikant van Saint-Nicholas in Aberdeen.66 Zijn oudere broer James
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Garden, hoogleraar in de theologie aan King’s College te Aberdeen en ook een angli-

caan, had in 1689 eveneens geweigerd het presbyteriaanse akkoord te ondertekenen en

de nieuwe koning trouw te zweren. Hij werd in 1696 uit zijn functie ontheven omdat

hij weigerde de geloofsbelijdenis van Westminster, die de leerstellige grondslag van

het Schotse presbyterianisme vormde, te ondertekenen.67 George Garden werd in 1701

door de generale synode van de Schotse kerk uit zijn ambt gezet. Hij bleef echter ook

daarna nog de sacramenten bedienen aan zijn medestanders.

Voor de gebroeders Garden, die zelf een sterke belangstelling voor de lokale

mystieke tradities hadden, was de overstap naar Bourignon niet zo groot.68 Zij bood

hun een alternatief voor het religieuze regiem waarin zij niet langer konden functio-

neren. Wat hen aansprak, was haar pleidooi voor een innerlijke geloofsbeleving, die

sektarische scheidslijnen oversteeg en zich niet gebonden achtte aan zinloze ceremo-

nies en riten. Anderen in Schotland kwalificeerden haar echter als ketter. Daarom was

enige voorzichtigheid geboden. James Gardens Comparative Theology, in 1699 als Latijn-

se dissertatie gepubliceerd en in 1700 in het Engels uitgegeven, toont duidelijk de

invloed van Bourignon zonder dat hij haar bij name noemt. George Garden daarente-

gen verdedigde in 1699, zij het anoniem, openlijk haar leerstellingen in zijn Apology for

Mme. Bourignon.69

Garden opent zijn apologie met een beschrijving van Bourignons opvattingen.

Tevens anticipeert hij op mogelijke vooroordelen jegens haar omdat zij een vrouw was.

Hij gelooft dat haar ideeën genegeerd waren ‘because they come from a Woman, void

of all Humane learning, and declaring that she is taught of God, they are entertain’d

with Contempt and Scorn’. In navolging van Poiret beklemtoont Garden dat zij nooit
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een aparte sekte had willen stichten en dat ‘her Writings and Sentiments have a great

Tendency to a Christian Union and Concord amongst the several Parties of Christen-

dom’. Dit vermogen om tegenstellingen te overstijgen en te harmoniseren lijkt voor

Garden een belangrijk aspect van ‘Bourignonism’ te zijn geweest. Hij betoogt ook 

dat Bourignon, in plaats van een schisma te creëren, leert dat ieder individu reli-

gieuze leerstellingen in overweging kan nemen en de elementen die problematisch

zouden kunnen zijn, kan verwerpen. Twee centrale ideeën in Bourignons werk spra-

ken Garden in het bijzonder aan: haar nadruk op de liefde Gods en haar verwerping

van de predestinatie ten gunste van de vrije wil. Volgens hem kon God alleen vrije

menselijke wezens liefhebben en was Hij niet in staat tot een wrede daad als het

veroordelen van mensen. Ook Bourignons verwerping van de rede en letterkennis

ondersteunde hij, omdat hij zich niet kon vinden in een rationele benadering van

geloofszaken.

De door Garden verdedigde opvattingen waren in het laat-zeventiende-eeuwse

Schotland nog zeer omstreden. Dat verklaart mede waarom hij zijn publieke verdedi-

ging van Bourignons denkbeelden met zijn afzetting moest bekopen. Samen met zijn

broer vormde hij, nadat zij door de ‘Church of Scotland’ buitenspel gezet waren, een

eigen kring. Hierbij sloten zich diverse predikanten en geleerden aan met een eclecti-

sche voorkeur voor mystieke werken.70 Via hen vond Bourignons gedachtegoed onder

andere zijn weg naar dr. George Cheyne. Deze oorspronkelijk uit Aberdeen afkomsti-

ge arts had jarenlang een geneeskundige praktijk in Bath en Londen uitgeoefend. In

1705 keerde hij naar zijn geboorteplaats terug. Hij schreef hier onder andere een auto-

biografie waarin hij ook allerlei spirituele adviezen opnam die hij rechtstreeks aan

Bourignons werken ontleende.71

De gebroeders Garden onderhielden vanuit Aberdeen nauwe contacten met Poiret

en diens vrienden in Rijnsburg.72 Dat resulteerde onder andere in de publicatie van een

anoniem uitgegeven geschrift door de gebroeders Wetstein waarin Poirets teksten over

de mystieke theologie in een Latijnse vertaling en James Gardens Theologia Pacifica

samengebracht waren.73 Zes jaar later nam Poiret datzelfde werk van Garden op in zijn

Bibliotheca mysticorum selecta. Twee jongere vrienden van de gebroeders Garden, James

Lundie en Andrew Michael Ramsay, zochten in respectievelijk 1709 en 1710 Poiret in

Rijnsburg op.74 Via Poiret werden vervolgens contacten gelegd tussen de groep in

Aberdeen en de in Frankrijk wonende Madame Guyon. Het gevolg was dat Bourignon,

die tot dan toe als de grote inspiratiebron voor de Schotse kring gefungeerd had, haar

plaats moest afstaan aan deze nog levende ‘illuminatissima femina’.75

Republiek der Verenigde Nederlanden
Gardens apologie van Bourignon bleef ook in de Republiek der Verenigde Nederlan-

den niet onopgemerkt. Zo verscheen in 1719 bij R. en G. Wetstein Kort en ordentelyk berigt

wegens de gevoelens, als ook de persoon der vermaarde Juffr. Antoinette Bourignon. Dit geschrift,

dat inhoudelijk grote gelijkenis vertoont met De leere van Jfr. Antonette Bourignon verde-

digd (1701), vestigde opnieuw de aandacht op het gedachtegoed en het oeuvre van

Bourignon.76 Het bevat een nieuwe Nederlandstalige bewerking van Gardens Apology

for M. Antonia Bourignon uit 1699 en drie stukken van een ‘geleert Nederlandsch Doctor

in de Medicine’, waaronder een korte levensbeschrijving van Bourignon en een reactie

op de kritiek die Balthasar Bekker in De betoverde weereld tegen haar had ingebracht.77
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Achter het ‘Voorberigt aan den lezer’ is een catalogus opgenomen met de titels en

korte inhoudsopgave van de werken van Bourignon, ‘die meest in drie of vier talen

gedrukt zyn [...] die alle te zamen of ider in ‘t bezonder verkogt werden’.78 De vertaler

van de Engelse stukken richtte zich, zonder zijn naam te noemen, in een apart voor-

woord tot de lezer. Hij verklaarde door ‘eenige Godvrugtige Vrienden’ te zijn aange-

moedigd om de geschriften te vertalen en bekende dat hij zelf tien jaar geleden voor

het eerst had kennisgemaakt met het werk van Bourignon. Opvallend is dat ook hij

spreekt van ‘de leer’ van Bourignon, die in zijn ogen helder, krachtig, overtuigend én

schriftuurlijk was.

De in het voorwoord van de vertaler aangekondigde uittreksels uit Bourignons

geschriften zijn, voor zover mij bekend is, niet in druk verschenen. Of de apologie zelf

enig effect sorteerde, is moeilijk te zeggen. Als we al op verwijzingen naar de verkoop

of het bezit van Bourignons geschriften stuiten, betreft het in veel gevallen toevalstref-

fers. Het is echter twijfelachtig of hieruit de conclusie getrokken kan worden dat

Bourignons opvattingen hun aantrekkingskracht verloren naarmate de concurrentie

tussen de verschillende religieuze groeperingen die de Noord-Nederlandse samenle-

ving verdeeld hadden, in de achttiende eeuw geleidelijk aan verdween.79 Zeker is

namelijk dat in het piëtistische milieu belangstelling bleef bestaan voor Bourignons

denkbeelden en geschriften. Dat blijkt uit door mij bijeengesprokkelde gegevens uit

brieven, boedelinventarissen, kerkenraadsprotocollen, godsdienstige lectuur en vei-

lingcatalogi. Enkele voorbeelden mogen volstaan.

In Woerden kwamen in 1715 drie lidmaten van de gereformeerde kerk in botsing

met de kerkenraad. Zij bleken vertrouwd te zijn met de ‘boekjes van Anthoinette

Bourignon’.80 Hoe zij de werken in handen hadden gekregen, is niet bekend. In Beer-

ta moest de schoolmeester Pieter Venema zich in december 1717 voor de gereformeer-

de kerkenraad verantwoorden, omdat hij Bourignons ‘schriften soo goddelik’ vond en

‘haare leeringen aannam en voor waarachtig hielde’.81 Hij moest beloven dat hij haar

boeken weg zou doen. De kerkenraad hoopte waarschijnlijk dat er een exemplarische

werking van dit optreden uitging, want ook andere gereformeerde lidmaten in het

Groningse Oldambt, waar het piëtisme in de achttiende eeuw bloeide, bleken ontvan-

kelijk te zijn voor Bourignons denkbeelden.82 Voor de gereformeerde predikant van

Beerta, Gerhard Meyer, was dat zelfs reden om schriftelijk stelling te nemen tegen

Bourignon. Uit zijn Weegschale van het heiligdom blijkt dat de vrome gereformeerden in

het Oldambt zich vooral aangesproken voelden door haar pleidooi voor een op het

evangelie gerichte religieuze praxis.83

In de stad Groningen propageerde rond diezelfde tijd een welgestelde doopsge-

zinde textielhandelaar en kleinburger, Jacob ten Cate geheten, Bourignons ideeën.84

Hij publiceerde in 1718 een compilatie van haar brieven en samenspraken, onder de

titel Vaderlyk geschenk aan alle Godzoekende kinderen.85 Hierin zijn fragmenten opgeno-

men uit Het licht schijnende in de duisternissen en Het licht des weerelds. Voorts putte Ten

Cate uit de in Getuigenis der Waarheit bijeengebrachte getuigenissen van volgelingen en

sympathisanten. In zijn narede sprak hij de wens uit dat Bourignon duizend lichamen

mocht hebben, ‘om in alle hoeken des werelds te mogen gaan om de menschen overal

op te wekken’. Ten Cate besluit zijn geschrift met de oproep om al haar werken te gaan

lezen. Daartoe nam hij achterin zijn boek een lijst op van de Nederlandstalige titels

van Bourignons werken. Deze waren naar zijn zeggen behalve bij de gebroeders
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Wetstein in Amsterdam ook te koop bij de Groningse boekverkopers Seerp Bandsma

en Louter Schaapscher. Bij iedere titel is door Ten Cate melding gemaakt van de

omvang van het betreffende werk. De prijs per vel bedroeg volgens zijn opgave ‘een

halve stuiver, of een weinig meer’.86

Rond 1735 moet Ten Cates boek zelfs Nieuw-Nederland hebben bereikt en daar

onder de aandacht zijn gebracht van de gereformeerde predikanten. In 1736 verscheen

namelijk in New York een herdruk van het geschrift dat de Groningse predikanten

destijds tegen Ten Cates Vaderlyk geschenk hadden uitgebracht. Mogelijk was de eerder

genoemde schoolmeester Pieter Venema degene geweest die Ten Cates boek in New

York geïntroduceerd had. Hij emigreerde namelijk in de jaren dertig van de achttien-

de eeuw naar New York.87 Gelet op zijn optreden in Beerta en Groningen, waar hij

eveneens ruzie met de predikanten had gekregen, is het aannemelijk dat Venema ook

in New York de confrontatie zocht met de kerkelijke autoriteiten. Nader onderzoek zal

moeten uitwijzen of hij daarbij opnieuw uiting gaf aan zijn bewondering voor

Bourignons denkbeelden.

Ten slotte verscheen in 1761 te Groningen nog een boek waarin brieven van

Bourignon waren opgenomen, getiteld Zions dageraad in zyn opgaan.88 Deze uitgave was

afkomstig uit davidjoristische kringen, want het titelblad draagt de bekende

‘Lammlöwe’ uit David Joris’ Wonderboeck. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de

belangstelling voor Bourignons werk zich in de loop van de achttiende eeuw meer en

meer tot de anti-intellectualistische religieuze subculturen verengde.

Of Bourignons geschriften ook buiten het gewest Groningen aftrek bleven vinden,

zal nader onderzocht moeten worden. Uit onderzoek naar achttiende-eeuwse veiling-

catalogi van geleerdenbibliotheken in de Republiek der Verenigde Nederlanden is in

elk geval gebleken dat ook Bourignon hierin vertegenwoordigd was.89 Opvallend

genoeg ging het in de meeste gevallen om de Nederlandse edities van haar werken.90

De betreffende eigenaren hoeven de boeken echter niet zelf te hebben gekocht. Zij

kunnen door vererving in hun bezit zijn gekomen. Het bezit van de boeken zegt

bovendien nog niets over het gebruik ervan. Toch zijn deze catalogi met het oog op de

receptie van Bourignons werken een interessante bron.91 Hetzelfde geldt voor boe-

delinventarissen, omdat die ook de mogelijkheid bieden voormalige bezitters van

Bourignons boeken op te sporen.92

Duitsland en Zwitserland
De receptie van Bourignons werk in Duitsland en Zwitserland verdient eveneens onze

aandacht, omdat het radicale piëtisme tegen het einde van de zeventiende eeuw met

name in deze landen sterk vertegenwoordigd was.93 Het ligt dus voor de hand dat

Bourignons geschriften hier in bepaalde kringen bleven circuleren. Uit de spaarzame

gegevens die ik her en der in de secundaire literatuur aantrof, blijkt dat daar aan het

einde van de zeventiende eeuw en aan het begin van de achttiende eeuw inderdaad

belangstelling bestond voor haar leven en werk. Bourignons boeken vonden onder

andere aftrek in Württemberg, Stuttgart, Bern en Genève.94 In 1712 verscheen boven-

dien een van haar zendbrieven over de predikantenstand in een Duitse vertaling.95 Vijf

jaar later brachten de gebroeders R. en G. Wetstein, die over een filiaal in Frankfurt am

Main beschikten, nogmaals de Duitse editie van Bourignons verzamelde werken op de

markt onder de titel Geistliche Schrifften. Ook dat is een indicatie dat er in de Duits-tali-
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ge gebieden voor haar gedachtegoed een publiek bleef bestaan. Nog rond 1740 zou er

een nieuwe uitgave van Das Leben der Jungfrau Antoinette Bourignon verschijnen, waarin

haar biografie en autobiografische geschriften gebundeld waren.96

De boeken van Bourignon zullen vooral aftrek hebben gevonden onder bezoekers

van de door Spener in het leven geroepen conventikels, de zogenoemde collegia pieta-

tis.97 In deze kringen stond de praxis pietatis voorop. Met dat doel voor ogen verdiepten

de deelnemers zich niet alleen in de bijbel maar ook in stichtelijke lectuur en aller-

hande vroomheidswerken. Spener, de voorman van het lutherse piëtisme, ontving in

1686 een brief van een baron die hem schreef dat het lezen van Bourignons geschriften

hem geestelijk gesterkt had.98 In 1701 werd door een van de Duitse vorsten Speners

oordeel over Bourignon gevraagd, omdat iemand uit de omgeving van het hof zeer

hoog over haar opgaf ‘als einer unmittelbar erleuchteten Person’.99 Naar alle waar-

schijnlijkheid ging het hier om een vertegenwoordiger uit de kring rond het hof van

het hertogdom Württemberg. Ook in piëtistische kringen in Erfurt werden

Bourignons geschriften gelezen. Het is aannemelijk dat Bourignons geschriften tevens

in de Duitse en Zwitserse afdelingen van de Philadelphian Society circuleerden.

Spener zelf zou zich overigens steeds kritischer uitlaten over Bourignon. Al in 1686

attendeerde hij op haar hoogmoed, omdat zij zich identificeerde met het zaad van de

vrouw die de kop van de duivel zou vertrappen. Dat was voor Spener een blasfemie

omdat het in de betreffende bijbelplaats (Gn 3,15) om Christus zou gaan. Het nuttige

van Bourignons geschriften was volgens Spener gelegen in wat zij voor de praxis pieta-

tis leerde.100 In een andere brief uit 1686 ging hij dieper in op haar psychologische

ontwikkeling. Ongetwijfeld baseerde Spener zich hiervoor mede op de in 1684 versche-

nen Duitse vertaling van La vie de Damlle Antoinette Bourignon, waarvan hij zelf een

exemplaar bezat.101 Spener meende dat Bourignon als gevolg van haar rooms-katho-

lieke achtergrond niet in staat was om tot een waarlijk evangelisch begrip van de

verdienste van Christus te komen. Door de heiliging te beklemtonen was zij de christe-

nen in haar eigen omgeving steeds negatiever gaan beoordelen en haar eigen leven

steeds volkomener gaan vinden. Het gevolg was dat zij, na Matteüs 16,24 te hebben

ontdekt, ervan overtuigd raakte, aldus Spener, ‘dass sie allein eine Christin, und sonst

niemand mehr, in der welt übrig wäre’.102 Toen ook begon zij te geloven, zo meende

hij, dat wat zij deed en dacht door God was ingegeven. Die overtuiging werd door de

reactie van de haar afwijzende geestelijkheid nog versterkt. In het oordeel dat hij in

1701 over Bourignons leer velde, rekende hij het haar zwaar aan dat zij de protestantse

rechtvaardigingsleer niet aanhing. Mede op grond daarvan kon hij uiteindelijk niet

anders dan concluderen dat zij een valse profetes was.103

Gottfried Arnold daarentegen, die in 1689 door Spener voor het piëtisme gewon-

nen was, oordeelde in zijn Unparteyische Kirchen-und Ketzergeschichte zeer positief over

Bourignon.104 Hij nam in zijn catalogus vele citaten in Duitse vertaling uit haar

geschriften over en prees in het bijzonder Das Liecht der Welt, dat hij als een van de ‘aller-

wunderbaresten von ihren schrifften’ aan zijn lezers aanbeval. Tevens informeerde hij

hen uitvoerig over het leven van Bourignon door de verkorte biografie die Poiret hem

gestuurd had, te publiceren. In Arnolds optiek kon eenieder in zijn persoonlijk leven

een voorbeeld nemen aan haar vroomheid en zelfverloochening.105
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Verguisd door de gevestigde kerken

De nieuwe aandacht voor Bourignons godsdienstige denkbeelden riep opvallend veel

verzet op van de kant van de gevestigde kerken. Met name in Schotland en Engeland

barstten tegen het einde van de zeventiende eeuw felle polemieken los over ‘Antonia

Bourignon’ en het zogeheten ‘Bourignonism’. Hierbij was telkens opnieuw de beeld-

vorming rond haar persoon in het geding. Ook in Duitsland, Zwitserland en de

Republiek der Verenigde Nederlanden bleef Bourignons gedachtegoed, zo zal in het

hiernavolgende duidelijk worden, omstreden. Op verschillende plaatsen in Duitsland

en Zwitserland waar het radicale piëtisme krachtig wortel had geschoten, werden haar

werken zelfs op de lijst van verboden boeken gezet. In de Republiek der Verenigde

Nederlanden bleven dit soort repressieve maatregelen uit. Maar ook hier bleef

Bourignon met name in gereformeerde kring een steen des aanstoots.

Veroordeling van ‘Bourignonism’
De Engelse vertalingen van Bourignons werken gaven zowel in Engeland als in

Schotland aanleiding tot felle kritiek op wat daar voortaan als ‘Bourignonism’ of

‘Bourignianism’ betiteld werd. De critici hielden hun lezers voor dat Bourignon in

wezen gewoon een ‘Quaker’ was. Na de verschijning van The Light of the World in 1696

schamperde Charles Leslie, auteur van The Snake in the Grass, dat dit werk was aanbevo-

len door ‘some among ourselves who ought to have more sense and value for the re-

ligion of Christ’.106 Twee jaar later publiceerde de Schotse (anglicaanse) predikant John

Cockburn de eerste twee delen van Bourignianism detected, waarin hij waarschuwde voor

de waanideeën en dwalingen van Bourignon.107 De polemieken over het zogeheten

‘Bourignonism’ zouden nog tot 1710 aanhouden. Hierin werd Bourignon als persoon

meer en meer losgeweekt van haar werk.108 Deels gebeurde dat om haar gedachtegoed

in diskrediet te brengen, deels omdat men vrouwen niet als intellectuele wezens kon

zien. Dit laatste standpunt bracht George White er bijvoorbeeld toe te beweren dat niet

Bourignon maar Poiret de auteur van haar boeken was.109

Na de verschijning van Gardens Apology for Mme. Bourignon en de aanhoudende

reeks vertalingen van haar geschriften besloot de generale synode van de Schotse kerk

Bourignons ideeën officieel te veroordelen. Dat gebeurde tot driemaal toe, in 1701, 1709

en 1710.110 In 1701 voerde de synode acht argumenten aan op grond waarvan

‘Bourignonism’ als ketters bestempeld moest worden.111 Het ging hierbij vooral om

Bourignons afwijzing van de predestinatieleer en van de tweenaturenleer van Jezus

Christus. In 1710 bepaalde de synode onder meer dat de namen van degenen die deel

uitmaakten van ‘Bourignian Societies’ aan de ‘Commission of Assembly’ bekend-

gemaakt moesten worden en dat de boeken die zij lieten rondgaan, ingeleverd

moesten worden.112 Hoogleraren in de theologie kregen opdracht om de dwalingen

van Bourignon te inventariseren en deze te weerleggen. Bovendien dienden propo-

nenten vanaf 1711 officieel te verklaren dat zij ‘Bourignian doctrines’ strijdig achtten

met de geloofsbelijdenis.113 De betreffende passage werd nog tot 1889 gehandhaafd in

het formulier van de gereformeerde Schotse kerk. Maar dankzij alle maatregelen die de

synode getroffen had, werd Bourignons naam na 1720 vrijwel niet meer genoemd door

Schotse theologen.

In Engeland daarentegen bleef tot ver in de achttiende eeuw belangstelling
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bestaan voor het gedachtegoed van Bourignon. De Anglicaanse theoloog William Law,

die zich grondig verdiepte in het mysticisme, noemde haar een ‘Illuminated

Woman’.114 Het was echter vooral de verdienste van diens leerling John Byrom dat

Bourignons geschriften in de jaren dertig van de achttiende eeuw opnieuw bestudeerd

werden. Byrom attendeerde John en Charles Wesley, de latere grondleggers van het

methodisme, op haar werk.115 De gebroeders Wesley begonnen zich daarop zelf in

Bourignons geschriften te verdiepen. Zij deden dat samen met de studenten met wie

zij in 1729 te Oxford de Holy Club hadden opgericht voor de beoefening van wat zij

‘practical Christianity’ noemden. De hernieuwde belangstelling voor Bourignons

geschriften leidde in 1737 zelfs tot een nieuwe uitgave van The renovation of the Gospel

Spirit. Op verzoek van Byrom namen de Wesleys twee door hem vertaalde rijmdichten

in bewerkte vorm op in hun Collection of Psalms and Hymns: ‘Farewell to the World’ en

‘Come, Saviour Jesus from above’.116 John Wesley bracht zelf in 1754 een vereenvou-

digde en omgewerkte versie van Bourignons Solid virtue uit in de door hem verzorgde

reeks van de Christian Library.117 In 1786 verscheen te Londen ten slotte nog een, door

Joseph Whittingham Salmon bezorgde, verkorte editie van Light of the world.

Leesverbod
Al voordat in Schotland de generale synode tot actie tegen ‘Bourignonism’ overging,

hadden de overheden in sommige delen van Duitsland en Zwitserland maatregelen

getroffen om de verspreiding van Bourignons denkbeelden tegen te gaan. Zo werden

Bourignons boeken in Württemberg in 1703 op de index geplaatst.118 In Bern had de

raad na 1699 eveneens een verbod uitgevaardigd tegen de geschriften van Bourignon.119

In Genève stelde de overheid een onderzoek in.120

Bourignons boeken werden echter niet alleen in protestantse landen door censuur

getroffen. Ook de Romeinse Congregatie van het Heilig Officie plaatste in 1687, dus

kort na de verschijning van de integrale heruitgave van Bourignons werken, Toutes les

Oeuvres, op de lijst van verboden boeken. Het betreffende decreet werd in de donder-

dagse zitting van het Heilig Officie uitgevaardigd, waarop de paus de vergadering zelf

voorzat en de belangrijkere zaken behandeld werden.121 In 1757 ten slotte werd

Bourignons verzameld werk nogmaals op de index gezet.122 Blijkbaar bestond er toen

onder lezers van rooms-katholieken huize nog altijd belangstelling voor haar gedach-

tegoed.

‘Dweperyen’
De felle kritiek die Bourignons denkbeelden in Engeland, Schotland en Duitsland ten

deel viel, had alles te maken met de kerkelijk-politieke situatie in deze landen. In

Engeland en Schotland werd de staatskerk beconcurreerd door allerlei dissenterse

bewegingen en ondermijnd door de partijstrijd tussen anglicanen en calvinisten. In

het lutherse Duitsland en in de gereformeerde stadsstaten van Zwitserland dreigde

met de opkomst van het piëtisme het subjectivisme zijn intrede te doen in de kerk. In

de Republiek der Verenigde Nederlanden lag de situatie anders. Hier was geen staats-

kerk en ontbrak het zowel aan een sterk centraal gezag als aan de wil om religieuze

dissidenten te vervolgen. De gereformeerde predikanten konden echter wel een beroep

doen op de stedelijke overheden en hun verzoeken om bepaalde boeken te verbieden

of uit de handel te nemen. Uiteraard konden zij ook zelf de pen ter hand nemen om
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de betrokkenen van repliek te dienen. In het gewest Groningen maakten de predikan-

ten van beide middelen gebruik om tegen nieuwe apologeten van Bourignon in het

geweer te komen.

Zo waren de verschijning van Ten Cates’ apologie voor Bourignon en de door hem

georganiseerde conventikels aanleiding voor de Groningse predikanten van de gere-

formeerde kerk om in 1719 en nogmaals in 1721 bij de overheid aan te dringen op een

verbod van het betreffende werk.123 In een gezamenlijk uitgebracht geschrift namen

zij bovendien stelling tegen ‘de dweperyen en vrygeestery van Ten Cate en de befaam-

de Antoinette Bourignon’.124 In 1724 mengde ook Johan Verschuir, predikant in Zeerijp

(Groningerland) en de pleitbezorger van een ‘bevindelijke godgeleerdheid’, zich in de

polemiek. In zijn repliek aan Ten Cate stelde Verschuir de ‘waarheid’ tegenover de

‘dwaling’ en propageerde hij de praktijk van de godzaligheid.125 Ten Cate wierp hij

voor de voeten dat hij de ‘Modderpoelen van Geestdryverye ja Socinianerye’ uit de

boeken van Antoinette Bourignon weer had opgehaald.

Het is duidelijk dat de gereformeerde predikanten Bourignons pleidooi voor een

persoonlijk contact met God buiten de gevestigde kerken om niet in dank afnamen.

Dat is juist wat Ten Cate zo aansprak. Door afstand te nemen van de wereld en van alle

uiterlijke verschijningsvormen zou de ware christen zich ten volle kunnen concentre-

ren op wat hij en Bourignon noemden: ‘het goddelijke als een onbegrijpelijke en

onzichtbare geest in al het werkelijke’. Opmerkelijk is hoezeer Bourignons gerefor-

meerde tegenstanders in de Republiek haar vastpinden op bepaalde leerstellige denk-

beelden, terwijl het haar helemaal niet om een leer ging maar om de religieuze praxis.

Al haar adviezen waren er immers op gericht om de christenen van haar tijd te leren

hoe zij een waarlijk christelijk leven moesten leiden. In die zin kan Bourignon even-

zeer als een vroege vertegenwoordigster van het piëtisme worden beschouwd.

Zelfs in het werk van de bekende achttiende-eeuwse schrijfsters Betje Wolff en

Aagje Deken zijn nog verwijzingen te vinden naar Antoinette Bourignon.126 De vorm

van haar oeuvre moet beide schrijfsters beslist hebben aangesproken, want net als

Bourignon bedienden Wolff en Deken zich bij voorkeur van het epistolaire genre. Voor

de inhoud van Bourignons werk zullen zij echter weinig waardering meer hebben

kunnen opbrengen. Als representanten van de christelijke Verlichting moesten zij

immers niets hebben van wat zij dweperij en ‘bedorven misticq’ noemden.127

Plaats in de cultuurgeschiedenis

Nog voordat in 1685 haar verzamelde werk werd uitgegeven, was Bourignon al in de

kerkhistorische annalen opgenomen. In zijn Kort begrijp der algemeine kerkelijke historien

zedert het jaar 1666 wijdde Balthasar Bekker een pagina aan Bourignon, ‘een Paapsch

vrouwmensch’ die ‘haar selven metter tijd voor een groote heilige / en onfeilbare

Prophetesse uitgaf’. In zijn optiek ging het hier echter om een geestdrijfster en een

charlatan, die nooit veel aanhangers had die haar volgden of bij haar bleven.128 In

navolging van Bekker wijdde ook Goeree een passage aan Bourignon in zijn Kerklyke en

weereldlyke historien.129 Ondanks dat ook nu de kwalificatie weer negatief was, drong

haar naam zo wel door in het collectieve kerkhistorische geheugen. Dankzij de toen

reeds ontbrande polemiek tussen Poiret en Bayle kreeg Bourignon tevens een vaste
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plaats toebedeeld in de achttiende-eeuwse catalogi en biografische woordenboeken.

Ook daarna zou de eens zo productieve schrijfster niet in de anonimiteit wegzinken.

In tal van negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse, Franse en Duitse catalogi,

biografische woordenboeken en encyclopedieën is haar naam vermeld. In de negen-

tiende eeuw verschenen ook de eerste (kerk)historische studies over Bourignon. In de

twintigste eeuw volgden ten slotte nog een reeks monografieën, vele artikelen en zelfs

een aantal historische romans en verhalen waarin zij een hoofdrol speelde.130 De vele

publicaties die inmiddels aan Bourignon gewijd zijn, laten kortom zien dat zij als een

van de weinige vrouwen de cultuurgeschiedenis van de zeventiende eeuw is binnen-

gedrongen. Over de precieze plaats die haar hierin moet worden toegekend, bestaat

echter geen consensus.

Mystica, quiëtiste, sekteleidster of ketter?
Poiret had in 1708 zelf nog een catalogus gepubliceerd van mystieke auteurs onder de

titel Bibliotheca mysticorum selecta. Hierin besteedde hij uiteraard ook de nodige

aandacht aan Bourignon. Langs deze weg kwam haar naam terecht in andere catalogi

en bloemlezingen van mystieke en ascetische schrijvers. Zo nam Gottfried Arnold haar

op in zijn ‘Register der Mystischen und Ascetischen Scribenten’ uit de zestiende en

zeventiende eeuw. Michiel Vinke bedeelde haar een plaats toe in zijn Zilvere arke (1743),

een compilatie van honderden citaten uit mystiek-quiëtistische werken vanaf de

Oudheid tot en met het begin van de achttiende eeuw.131

Bayles Dictionaire historique et critique fungeerde als een belangrijke bron voor de

auteurs van achttiende- en de negentiende-eeuwse catalogi en biografische woorden-

boeken. Wie deze in chronologische volgorde op het trefwoord Bourignon doorneemt,

ziet dat de meesten terugvielen op het oordeel van Bayle.132 Het was ook min of meer

inherent aan het genre dat bepaalde elementen uit de beeldvorming telkens opnieuw

werden gereproduceerd. Vanaf het tweede kwart van de achttiende eeuw wordt

bijvoorbeeld geregeld melding gemaakt van Bourignons lelijke, ja zelfs mismaakte

uiterlijk en van haar afwijzing van het huwelijk. Als er een typering van haar karakter

gegeven wordt, dan is deze in alle gevallen negatief. Opvallend is verder dat er buiten

Poiret geen melding gemaakt wordt van volgelingen.

Een andere in het oog springende typering die in de aan Bourignon gewijde lemma-

ta telkens terugkeerde, is dat zij een ‘sekte’ gesticht zou hebben, terwijl Poiret uitdruk-

kelijk gesteld had dat zij dit nu juist niet had gedaan. Niettemin had reeds Bayle het doen

voorkomen alsof Bourignon wel degelijk de grondlegster van een sekte was. Dat beeld

bleef Bourignon achtervolgen. Voltaire bijvoorbeeld sprak een eeuw later in zijn Siècle de

Louis XIV (1751) kortweg van ‘une secte de mystiques qu’elle avait voulu établir’.133

In de loop van de negentiende eeuw ontstond er in diverse landen opnieuw belang-

stelling voor Bourignons gedachtegoed. Zo verscheen er in 1863 nog een integrale

herdruk van The light of the world.134 En in 1876 publiceerde een Franse bewonderaarster

een bloemlezing uit het werk van Bourignon onder de titel Étude sur Antoinette

Bourignon. La prophétesse des derniers temps. Dit laatstgenoemde boekje trok de aandacht

van Aldolphe Franck die er een artikel aan wijdde, dat in 1877 in Journal des Débats

verscheen.135 Franck merkte op dat men Antoinette Bourignon minder goed kende dan

Madame Guyon, ofschoon zij veel verder ging in haar mystieke speculaties dan de

auteur van Torrents spirituels. Ook de Franse intellectueel en jood Salomon Reinach
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meende dat Guyons roem die van Bourignon overvleugeld had, waardoor men in de

negentiende eeuw de vrouwelijke mystiek van de zeventiende eeuw geheel en al met

de eerstgenoemde was gaan identificeren. In zijn optiek was dat niet terecht. Daarom

publiceerde hij in 1894 een lang artikel over Bourignon in Revue de Paris, waarin hij haar

leven en werk onder de aandacht bracht van zijn lezers en afstand nam van het door

Bayle gevelde oordeel.136 Reinach zag in haar wel degelijk een mystica. Bourignon was

echter, zo stelde hij, geen gewone mystica, omdat zij zich niet verloor in louter contem-

platie, maar blijk gaf van een onbedwingbare behoefte om haar stem te laten horen. Zij

droomde ervan een soort republiek van volmaakte christenen te stichten, maar slaag-

de er niet in die droom waar te maken. Wat hem vooral in haar ‘doctrine’ aansprak, was

de afwezigheid van formalisme en dwang.137

In Nederland groeide in de negentiende eeuw de belangstelling voor de Gouden

Eeuw, de bloeitijd van de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden.

Ook het kerkelijk leven in die tijd werd onderwerp van studie. De belangstelling ging

hierbij niet alleen uit naar de heersende kerk maar ook naar de rol van de religieuze

dissidenten. Zo publiceerde de hervormde predikant en aanhanger van de Groninger

Richting Hendrik van Berkum in 1851 een monografie over Jean de Labadie en de laba-

disten.138 Dit onderzoek naar De Labadie zette hem op het spoor van Bourignon, aan

wie hij vervolgens ook een studie wilde wijden. Bij wijze van voorproefje publiceerde

Van Berkum eerst een kleine bloemlezing uit haar geschriften in De Morgenster van

1852. Een jaar later verscheen Antoinette Bourignon. Een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der

XVIIde eeuw. Van Berkum beoogde hiermee eerherstel van de vrouw die altijd als een

‘dwaze dweepster’ beschouwd was. Hij wilde ‘de vlek, die op haren naam kleefde’

uitwissen en bewerkstelligen dat de ‘verachting van de onzinnige dweepster’ veran-

derde in ‘vereering van de edele Christin’. Zo moest zijn studie een tegenwicht bieden

tegen de ‘spot’ van Bayle en de ‘smaad’ van Moller. Maar tegelijkertijd diende Van

Berkums studie ook een spiritueel doel. Hij wilde zijn lezers laten zien dat het

christendom niet ‘bestaat in leer of wet, maar dat het is geest, leven, kracht’.139 In zijn

ogen vervulde Bourignon een voorbeeldfunctie, omdat zij alle christenen wilde vere-

nigen door de geest van Christus.

Voor zijn ‘beeld’ van Bourignon baseerde Van Berkum zich op primaire bronnen,

met name op haar verzamelde werk en op Poirets biografie.140 Zijn monografie was

echter niet geannoteerd en zat nog heel dicht tegen de vie romancée aan. Toen in de loop

van de negentiende eeuw de verwetenschappelijking van de geschiedschrijving in

gang gezet werd en ‘wetenschappelijke’ historici zich wilden onderscheiden van

amateurhistorici, werd nauwgezet onderzoek van de bronnen voorwaarde voor een

‘objectieve weergave’.141 De eerste monografie die op kritisch bronnenonderzoek geba-

seerd was, verscheen nog voor het einde van de negentiende eeuw onder de titel

Antoinette Bourignon, das Licht der Welt. Auteur was de omstreden Nederlandse theoloog

en filosoof Antonius van der Linde, die in tegenstelling tot Van Berkum Bourignons

integriteit in twijfel trok en een ronduit negatief oordeel velde over haar leven en

werk. Ik heb daar in de inleiding al naar verwezen.

Deden in de aan Bourignon gewijde monografie van Van der Linde nieuwe elemen-

ten in de historische beeldvorming hun intrede? Ja en nee. Dankzij het door hem

verrichte archiefonderzoek kwam er voor het eerst aandacht voor de perikelen rond

Noordstrand en voor de periode Lütetsburg, waar Bourignon opnieuw betrokken raak-
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te in een toverijaffaire. Duidelijk werd ook dat haar aanhang beduidend groter was

dan tot dan toe gedacht was. Tegelijkertijd legde Van der Linde bijzonder veel nadruk

op Bourignons autocratische optreden, haar bazige karakter, de vele tegenstrijdighe-

den in haar teksten en de discrepantie tussen haar denkbeelden en haar eigen manier

van leven. Vooral in dat laatste klonk de stem van Bayle door, die al eerder zijn vinger

had gelegd op de spanning tussen Bourignons idealen en de praktijk. Van der Linde,

die opvallend genoeg in zijn aantekeningen geen melding maakte van Bayles artikel in

de Dictionaire, ging echter nog een stap verder. Hij sprak, mede onder invloed van de in

zijn tijd opkomende wetenschap der psychiatrie, van een ‘pathologische leugenaar-

ster’, ‘een furie’ die aan ‘religieuze grootheidswaanzin’ leed, en van ‘pseudologia

fantastica’.142 Zelfs voor Poiret had Van der Linde geen goed woord over. Tegelijkertijd

bleef hij in zijn typering van Bourignons gedachtegoed opvallend dicht bij Poirets

kwalificatie door haar wel als mystica te bestempelen.

Alle latere auteurs die een monografie aan Bourignon wijdden, concentreerden

zich vooral op haar gedachtegoed en op een enkele uitzondering na typeerden zij haar,

geheel in lijn met Poirets visie, als een mystica. MacEwen was de enige die Bourignon

liever als een quiëtiste bestempelde. Hij zag echter evenmin als de anderen in dat dit

een veel te statische typering was, die geen recht deed aan Bourignons zendingsdrang.

Gelet op het oordeel dat in de diverse aan Bourignon gewijde monografieën over haar

persoon is geveld, is het niet verwonderlijk dat zij ook in de meer recente kerkhistori-

sche handboeken en encyclopedieën als ‘mystieke dweepster’ te boek gesteld is.143 In

een enkel geval werd Bourignon ook nog als ‘ketter’ ten tonele gevoerd.144 Opvallend

is dat zij in geen enkele Nederlandse kerkgeschiedenis is ondergebracht bij het

piëtisme.145 Gelet op de zeventiende- en achttiende-eeuwse receptie van haar werk had

dat voor de hand gelegen.

Uitzonderlijk of typisch vrouwelijk?
Opvallend is ook dat Bourignon ondanks haar interventies in het theologisch domein

en het enorme oeuvre dat zij naliet, geen receptie als geleerde vrouw ten deel gevallen

is.146 Klaarblijkelijk liet noch de door Poiret uitgedragen visie noch het door Bayle

gevelde oordeel hiervoor ruimte. Voor het schrijverschap van Bourignon hebben de

meeste auteurs evenmin oog gehad. Uitzondering is Van der Does, die als eerste een

bibliografie van Bourignons werken samenstelde. Aan de door Bourignon gehanteer-

de genres en publicatiestrategieën besteedde echter ook zij geen aandacht. Mede hier-

door zijn Bourignons kwaliteiten als schrijfster nooit onderkend en is de wijze waar-

op zij de drukpers wist te bespelen volstrekt onderbelicht gebleven.147

In geen van de aan Bourignon gewijde monografieën is haar sekse geproblemati-

seerd. Niettemin ligt in vrijwel alle kwalificaties die aan haar persoon zijn toegekend,

ook een normatief oordeel besloten over al dan niet gewenst vrouwelijk gedrag. In dat

opzicht redeneerden Van der Linde, Björkhem en Kolakowski op een vergelijkbare

manier als Bayle. Van der Linde was hierin nog het meest expliciet. Zijn diskwalifica-

tie van Bourignon was zonder twijfel mede ingegeven door zijn eigen (negatieve) erva-

ringen met vrouwen. Een paar prachtige staaltjes daarvan zijn te vinden in zijn

bewaard gebleven Ehebüchlein.148 Tegelijkertijd weerspiegelt zijn onbegrip voor

Bourignons manier van optreden ook de omslag in het denken over het publiek gezag

van vrouwen, die zich tegen het einde van de negentiende eeuw voltrokken lijkt te

canonisering en marginalisering

537



hebben.149 In Van der Lindes maatschappijvisie en in zijn theologie was het onbe-

staanbaar dat vrouwen een religieuze spreekpositie opeisten of zich geroepen voelden

als spreekbuis van God in de openbaarheid te treden. Björkhem en Kolakowski

oordeelden minder negatief dan Van der Linde, maar zij typeerden Bourignon wel als

een ‘hysterica’.150 Op die manier bleef Bourignon tot ver in de twintigste eeuw gevan-

gen in een wonderlijk mengsel van vastomlijnde ideeën over de aard of het wezen van

‘de vrouw’.

Een uitzondering is de studie van Van der Does, die zich neutraler opstelde dan

haar mannelijke voorgangers. Zij nam afstand van de critici die in Bourignon ‘un fana-

tisme maladif allant jusqu’à la folie’ ontwaarden. In plaats daarvan meende zij in

Bourignon ‘des traits caractéristiques au génie’ te bespeuren.151 Het manco van haar

monografie is echter dat zij Bourignons persoonlijk isolement vooropstelde en haar als

gevolg daarvan als een volstrekt op zichzelf staande figuur behandelde. In zekere zin

reproduceerde Van der Does hiermee het gevoel dat Bourignon zelf zo graag koester-

de: haar uniciteit.

Tot besluit

Bourignons keuze voor het gedrukte woord en Poirets inspanningen voor een integra-

le uitgave van haar verzamelde werk bij een gerenommeerde uitgever maakten het

mogelijk haar gedachtegoed ook na haar overlijden te blijven doorgeven. Dankzij de

verzamelwoede van geleerden en bibliotheken bleven Bourignons boeken bewaard,

ook toen ‘gebruikers’ er geen belangstelling meer voor toonden. Het is opvallend

hoeveel Europese en Amerikaanse bibliotheken exemplaren van Bourignons verza-

melde werken bezitten.152 Daar in die bibliotheken wachtte Bourignon vanaf het einde

van de negentiende eeuw een nieuw publiek, voornamelijk bestaande uit historici,

theologen en filosofen, dat geïnteresseerd was in een wetenschappelijke studie van

haar leven en werk. Zowel in het essentialistische als in het exclusivistische perspectief

is de waardering voor Bourignons werk echter in belangrijke mate afhankelijk

gemaakt van het oordeel over haar persoon. In zekere zin is dit de erfenis van de door

Poiret en Bayle gevoerde strijd over de betekenis die Bourignon moest worden toege-

kend.

Poiret koos er immers voor om zijn biografie van Bourignon te incorporeren in de

uitgave van haar verzamelde werk. Op die manier maakte hij de samenhang tussen

haar leven en werk inzichtelijk: zij had geleefd naar wat zij geleerd had. Zo kon

Bourignon in Poirets optiek als een religieus model fungeren dat navolging verdiende.

Het was uitgerekend deze eenheid van leven en leer die Bayle in zijn Dictionaire onder

kritiek stelde. Zijn oordeel was vernietigend maar had niet tot gevolg dat Bourignon

terugviel in de anonimiteit. Integendeel. Haar idee dat godsdienst niet in kennis,

gebruiken of rituelen bestaat maar in innerlijke aandoening en innerlijk gevoel bleef

lezers aanspreken (en representanten van de gevestigde kerken verontrusten). Door

het ontbreken van een systematisch uitgewerkte leer bleken Bourignons geschriften

zich bovendien bijzonder goed te lenen voor een eclectische toe-eigening. Tot in de

achttiende eeuw bleven er in verschillende landen circuits van ‘gebruikers’ bestaan,

lezers die zich in het Frans, Nederlands, Duits of Engels door Bourignon lieten instru-
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eren en onderrichten. Die lange doorwerking, waarover tot op heden vrijwel niets

bekend was, vormt een opmerkelijk bestanddeel van Bourignons receptiegeschiedenis.

Los van de aandacht voor haar werk is Bourignon ook als persoon tot de verbeel-

ding blijven spreken. Zo zijn er inmiddels niet alleen drie historische romans aan haar

leven gewijd, maar figureert zij zelfs als romanpersonage in de ‘magisch realistische’

roman Das grüne Gesicht van Gustav Meyrink.153 Een andere indicatie zijn de verwijzin-

gen naar Bourignon in voor een breed publiek bedoelde boekjes over vergeten histori-

sche ‘heroines’ en ‘lesbians’.154 En wie vandaag de dag op het internet naar Antoinette

Bourignon zoekt, krijgt honderden ‘hits’ voorgeschoteld.155 In veel gevallen gaat het

om lemmata in elektronisch raadpleegbare encyclopedieën, catalogi of biografische

woordenboeken. Maar Bourignons naam figureert ook in allerlei lijsten, variërend van

‘Women in History’ en ‘Famous Belgians’ tot ‘Witches’. Op een New Age-achtige site

zijn fragmenten uit haar werk te vinden. Boeken van haar hand worden voor veel geld

te koop aangeboden op sites van antiquarische boekhandels.156 Uit deze overvloed aan

‘hits’ kunnen twee conclusies worden getrokken. Bourignon heeft ook de weg naar de

nieuwe media gevonden, wat indirect kan worden toegeschreven aan de ‘canonisering’

waarvoor Poiret zich zo beijverd heeft. Tegelijkertijd zijn Bourignons leven en werk, al

Poirets inspanningen ten spijt, uiteindelijk toch tot volstrekt verschillende domeinen

gaan behoren. Niemand, een enkele New Age-adept daargelaten, zit meer te wachten

op haar boodschap. Haar biografie daarentegen blijft fascineren.
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Slotbeschouwing

Door haar leven, werk en aanhang had Antoinette Bourignon zich zo’n ongebruike-

lijke plaats in het spirituele landschap van de zeventiende eeuw verworven, dat

sommigen zelfs aan haar realiteit begonnen te twijfelen. Al tegen het einde van de

zeventiende eeuw schijnt het bestaan van Bourignon in twijfel getrokken te zijn.1 En

dat terwijl er bewijzen te over zijn van het tegendeel: door Bourignon ondertekende

notariële aktes, haar autobiografische geschriften, gedichten, brieven, traktaten,

rekesten en contracten met diverse compagnons die bereid waren geld te investeren in

de sociëteit van ware christenen. Vanwaar dan toch die twijfel en zelfs ontkenning van

Bourignons bestaan? Was dat omdat het nu eenmaal onbestaanbaar geacht werd dat

een zeventiende-eeuwse vrouw het recht van spreken opeiste en zelf haar geschriften

publiceerde? Door tijdgenoten was om die reden al eens opgemerkt dat er achter

‘Antoinette Bourignon’ een mannelijke auteur moest schuilgaan. Maar tegenover deze

scepsis over de sekse van Bourignon staan de eigentijdse getuigenissen van haar volge-

lingen, die ieder op hun eigen manier kenbaar maakten dat zij haar persoonlijk

kenden, haar als hun geestelijke moeder beschouwden en ervan overtuigd waren dat

zij door God gezonden was om Zijn boodschap te verkondigen.

Voor Bourignons volgelingen was het een uitgemaakte zaak dat zij een van Gods

‘ware profeten’ was, die van Hem de opdracht had gekregen om de ‘ware christenen’ op

aarde te verzamelen opdat zij gered zouden worden. Wie dan toch, zoals Van der Linde,

suggereert dat Bourignon een simulant was, gaat voorbij aan de betekenis die haar door

haar volgelingen werd toegekend en bagatelliseert het oordeelsvermogen van deze aan-

hangers. Met zijn negatieve oordeel over Bourignon stelde Van der Linde zich bovendien

op het standpunt dat er maar één waarheid is en dat de kerkhistoricus of theoloog beter

dan partijdige tijdgenoten in staat is om daarover uitspraken te doen. Het is echter zeer

de vraag of er wel een ‘ware’ Antoinette Bourignon is, niet alleen omdat mensen nu een-

maal geen eendimensionale wezens zijn, maar ook omdat personen en boeken niet los

gezien kunnen worden van hun receptie.2 Dit betekent dat beeld en werkelijkheid onlos-

makelijk met elkaar verbonden zijn en dat Bourignon als persoon verweven is met de

beelden die zowel tijdens haar leven als daarna van haar gevormd zijn.

Opvallend is dat Bourignon niet alleen in haar eigen tijd maar ook na haar dood

nog zeer heftige en tegenstrijdige reacties wist op te roepen. Tekenend zijn de haaks

op elkaar staande interpretaties van haar leven en werk waarmee Pierre Poiret en Pier-

re Bayle tegen elkaar opboden. Ten dele zijn deze terug te voeren op hun positieve dan

wel negatieve waardering voor het gedachtegoed van Bourignon en voor het gezag dat

zij zich als vrouw aanmat. Ging het hier voor Poiret om een exponent van de mystiek

en om een ‘theodidact’, voor Bayle ging het om een exponent van het ‘enthousiasme’

en om een oplichtster. Beiden onderbouwden hun interpretaties door naar Bourignons

geschriften en/of handelen te verwijzen, maar belichtten tegelijkertijd slechts één kant

van haar leven, werk en persoon.3 Vergelijkbare vormen van reductionisme zijn ook in
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de latere historiografie over haar nog waar te nemen. Van der Linde bijvoorbeeld

onderkende de tegenstrijdigheden in Bourignons geschriften, maar koos ervoor om

deze af te wentelen op de karakterstructuur van de auteur en meende haar als een

‘pathologische leugenaarster’ terzijde te kunnen schuiven. Björkhem, die een psycho-

analytische benadering hanteerde, kon haar alleen maar als ‘hysterica’ typeren. Van der

Does, ten slotte, negeerde alle ambivalenties en pleitte vooral voor eerherstel door

Bourignon een bijzondere plaats onder de mystici van haar tijd te willen toekennen.

Zelf heb ik geprobeerd zo veel mogelijk oog te houden voor de tegenstrijdigheden

in Bourignons geschriften en optreden, en deze niet te snel terzijde te schuiven of in

te passen in een sluitende verklaring. Ik was in de eerste plaats immers juist in datge-

ne geïnteresseerd wat zo onbestaanbaar geacht werd: de vraag hoe een zeventiende-

eeuwse vrouw zonder enige formele theologische scholing, en zonder haar sekse te

ontkennen of te verhullen, als geestelijk leidster kon fungeren. Hierbij heb ik gekozen

voor een contextuele benadering en is mijn aandacht vooral uitgegaan naar de wissel-

werking tussen Bourignons persoonlijke levensgang, de context van de groepsvor-

ming waarin zij haar ideeën uitwerkte en probeerde toe te passen, en de structuur en

modaliteiten van haar spiritueel leiderschap. Dit leidde al snel tot het inzicht dat

Bourignon zich aan de buitenwereld presenteerde als het door God gezonden instru-

ment, maar dat zij tegelijkertijd alle activiteiten die zij achter de schermen verrichtte

om als zodanig in de publiciteit te kunnen treden, zorgvuldig voor de buitenwacht

poogde te verhullen.4

Toch is met de wetenschap dat het verzwijgen van een deel van de werkelijkheid

Bourignons geloofwaardigheid als profetes diende, het raadsel nog niet opgelost.

Want hoe was het mogelijk dat zij ondanks de vigerende gendercodes, die vrouwen

zwijgzaamheid en ondergeschiktheid aan mannen voorschreven, erin slaagde het

recht van spreken op te eisen en zich op te werpen als geestelijk leidster van een groep

volgelingen die overwegend uit mannen bestond? En welke betekenissen kunnen er

ten slotte aan de tegenstrijdigheden in Bourignons teksten worden toegekend?

Religie als middel tot zelfverwerkelijking
De manier waarop Antoinette Bourignon haar persoonlijke identiteit als het door God

gezonden instrument ontwikkelde en representeerde, moet niet direct beschouwd

worden als een vorm van opportunisme of als het resultaat van louter persoonlijke

ambities, maar veeleer als haar invulling van of richting geven aan het proces dat

besloten ligt in het zoeken naar een eigen levensvervulling. Dit proces kan begrepen

worden als het resultaat van een wisselwerking tussen wat iemand persoonlijk

beweegt en de mogelijkheden en beperkingen van diens sociaal-culturele omgeving.

In Bourignons geval reikten het burgerlijke handelsmilieu waarin zij opgroeide en het

klimaat van de Contrareformatie, dat zijn stempel drukte op het religieuze leven van

het vroegzeventiende-eeuwse Rijsel, een repertoire van mogelijkheden aan waaruit zij

als individu, binnen de mogelijkheden die haar als vrouw geboden werden, bewust of

onbewust eigen keuzes maakte. Bourignon liet zich vooral leiden door het religieuze

repertoire, dat haar in staat stelde wegen te bewandelen die voor meisjes uit haar

milieu gewoonlijk ontoegankelijk waren. Op vergelijkbare wijze als bij de joodse

koopmansvrouw Glikl Bas Judah Leib, de katholieke ursuline en zendeling Marie de

l’Incarnation en de bloemenschilderes en labadiste Maria Sibylla Merian – drie tijdge-
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notes die Natalie Zemon Davis in Women on the margins ten tonele voert – bood religie

dus ook voor Bourignon de mogelijkheid tot zelfverwerkelijking.5

Typerend voor Bourignon is dat zij niets liever wilde dan zich dienstbaar maken

aan God zonder zich aan een religieuze gemeenschap te willen binden. Het directe en

persoonlijke contact dat zij met God zei te ervaren, maakte dat zij van Hem persoon-

lijk wilde horen wat Hij van haar verlangde. Toen dat bleek te botsen met wat Bourig-

nons ouders van hun dochter verwachtten, besloot zij met hen te breken. Zo verliet zij

al op achttienjarige leeftijd haar geboortestad Rijsel om op zoek te gaan naar ‘de

wildernis’. In dit opzicht vertoont haar levensverhaal een opvallende parallel met dat

van Franciscus van Assisi. Een reeks van gesprekken met geestelijken die openstonden

voor haar ascetische levensidealen, leidde ertoe dat Bourignon haar roeping geleidelijk

aan vorm en inhoud kon geven. Haar eigen biechtvader in Rijsel, Nicolas Lambert, met

wie zij ook na haar vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden contact bleef onderhouden,

de pastoor van Blaton, Georges de Lille, en de aartsbisschop van Kamerijk, Franciscus

van der Burch, met wie zij na haar vlucht uit Rijsel in contact kwam, speelden hierbij

een cruciale rol.

Uiteindelijk keerde Bourignon toch weer terug naar Rijsel en leek zij bereid te zijn

binnen de institutionele kaders van de rooms-katholieke kerk invulling te geven aan

wat zij als haar levensproject beschouwde, zij het op solistische wijze. Zo bracht zij

enkele jaren door in de kluis bij de buiten de stadsmuren van Rijsel gelegen kerk van

Saint-André. In 1653 vond Bourignon een nieuwe bestemming in het liefdadigheids-

werk en werd zij regentes en meesteres van Notre-Dame des Sept-Douleurs te Rijsel – een

functie die zij in 1662 moest neerleggen na de ‘ontdekking van de toverij’. Naar alle

waarschijnlijkheid was deze collectieve manifestatie van ‘duivelse bezetenheid’ een

reactie op of uitvloeisel van het strenge regiem van bidden, geestelijk onderricht,

werken en soberheid dat Bourignon de aan haar zorgen toevertrouwde meisjes had

opgelegd. In die zin is het gasthuis misschien wel te beschouwen als een soort proef-

tuin waar Bourignon het geestelijk leiderschap oefende en kunnen de negen jaar waar-

in zij hier de scepter zwaaide, worden aangemerkt als ‘het voorspel’.

De jaren tussen 1662 en 1667 stonden in het teken van eerherstel, maar vormden

tevens de opmaat tot een nieuwe toekomst. Via Gent en Brussel kwam Bourignon in

1663 in Mechelen terecht, waar zij haar zaak bij de Grote Raad aanhangig wilde maken.

In de genoemde steden kwam zij in contact met geestelijken die met het jansenisme

sympathiseerden en een strenge, introverte benadering van het geloof voorstonden.

Wat zij van hen hoorde over de lekenparticipatie, de genadeleer en het volmaakte

berouw sprak haar aan. Ongetwijfeld was Bourignons sympathie voor hun standpun-

ten mede ingegeven door de partijstrijd tussen de jansenisten en de jezuïeten, met wie

zij eerder in haar zoektocht naar de invulling van haar roeping in conflict gekomen

was. De gesprekken met Ignaas Gillemans, Johannes Vernimmen, Aimé Coriache en

Christiaan de Cort resulteerden in een nieuwe invulling van Bourignons roeping. God

zou haar hebben opgedragen om het ware christendom op aarde te herstellen door een

nieuwe op het evangelie geïnspireerde leefgemeenschap te stichten. Het was aan haar

om die boodschap uit te dragen en om de ‘kinderen Gods’ te verzamelen. Uit de erken-

ning die Bourignon binnen de kring van geestelijke vrienden ten deel viel en de vreug-

de van De Cort om in haar een ‘vriendin Gods’ te hebben gevonden, kan worden afge-

leid dat zij de juiste toon in een bekend religieus register had weten aan te slaan. Dank-
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zij de betrokkenheid van De Cort bij de bedijking van het Noord-Duitse waddeneiland

Noordstrand, diende zich tevens een concrete locatie aan waar die gemeenschap

gevestigd zou moeten worden. Zo kreeg Bourignons verlangen naar de wildernis

opnieuw een geografische invulling: op het noordelijk gelegen eiland zou de beoogde

leefgemeenschap van ware christenen gevestigd moeten worden. Samen met De Cort

verliet zij nog voor het einde van het jaar 1667 de Zuidelijke Nederlanden met het plan

om, via Amsterdam, door te reizen naar Noordstrand.

Bourignons besluit om de Zuidelijke Nederlanden te verlaten, was ook ingegeven

door het gevoel dat haar rol daar was uitgespeeld. Als leek en als vrouw stuitte zij op

grenzen die haar deden inzien dat zij haar boodschap niet openlijk bekend zou

kunnen maken zolang zij in het rooms-katholieke zuiden bleef. Zij weigerde namelijk

om haar geschriften aan een kerkelijke censor voor te leggen. De oude religieuze tradi-

tie van de Godsgezant, die Bourignon zich had toegeëigend, botste dus niet alleen met

maatschappelijke normen en waarden maar ook met de kerkelijke hiërarchie. Door in

1667 de haar zo vertrouwde rooms-katholieke omgeving te verruilen voor de onbe-

kende en geheel nieuwe leefwereld van de pluriconfessionele Republiek der Verenigde

Nederlanden, onttrok Bourignon zich aan de bevoogding van de rooms-katholieke

geestelijkheid. Op die manier wist zij nieuwe mogelijkheden voor zichzelf te creëren.

Toen het vertrek naar Noordstrand op de lange baan geschoven moest worden en

De Cort in 1669 in Amsterdam in de gevangenis belandde, zag Bourignon zich genood-

zaakt al haar organisatietalenten aan te spreken en zijn tegenstanders schriftelijk van

repliek te dienen. Zes maanden later mocht De Cort de gevangenis verlaten, maar zeer

kort daarna overleed hij. Daarmee verloor Bourignon een van haar belangrijkste advi-

seurs, al erfde zij wel de door hem nagelaten goederen en rechten op Noordstrand. Het

zou niettemin nog tot 1671 duren voordat zij met een kleine groep volgelingen naar

Sleeswijk-Holstein afreisde in de hoop alsnog bezit te kunnen nemen van het eiland.

De Corts boedel bleek echter zodanig met schulden beladen te zijn dat Bourignon

uiteindelijk genoodzaakt was haar plannen met Noordstrand op te geven.

Tijdens haar verblijf in het lutherse Duitsland bleek al snel hoe beperkt Bourignons

handelingsmogelijkheden daar waren. Als rooms-katholieke vrouw, die in de optiek

van de lutherse predikanten ketterse gedachten verkondigde en die zich ten onrechte

het recht op spreken had toegeëigend, werd Bourignon door kerk en overheid herhaal-

delijk het zwijgen opgelegd. Zij bleef echter ook in de jaren waarin haar een drukver-

bod was opgelegd en zij het risico liep gearresteerd te worden, naar mogelijkheden

zoeken om toch haar stem te kunnen laten horen en om eenieder die bereid was het

ware christendom te omarmen, te instrueren.

Het moge duidelijk zijn dat grondig onderzoek van het repertoire dat Bourignon

ter beschikking stond, inclusief alle mogelijkheden en beperkingen die eruit voort-

vloeiden, een vereiste is om iets te kunnen begrijpen van de weg die zij in haar leven

gegaan is. Een gevolg van deze benadering is echter ook dat sommige kwesties in deze

biografie meer aandacht hebben gekregen dan andere. Debet daaraan is ook de aard

van het overgeleverde bronnenmateriaal, die maakt dat verschillende vragen over het

hoe of wat van Bourignons geestelijk leiderschap onbeantwoord moeten blijven. Zo is

er in La vie extérieure en in haar brieven nauwelijks informatie te vinden over de relatie

van Bourignon met haar ouders en met haar zuster.6 Het weinige dat zij erover

meedeelt, is bovendien niet consistent. Haar afwijzing van het huwelijk en haar
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oproep aan gehuwde paren om het huwelijk niet te consumeren, roepen vragen op

over de beleving van haar eigen seksualiteit. Maar ook daarover kan alleen maar gespe-

culeerd worden. Onduidelijk blijft ook welke rol Christus in haar invulling van het

geestelijk moederschap speelde. Hij lijkt door haar in elk geval niet als bruidegom te

zijn beschouwd, omdat zij die rol aan God zelf toebedeelde, overigens zonder Hem in

bruidegomstermen te omschrijven.

Wel duidelijk is dat Bourignon het geloof tot een strikt persoonlijke band met God

maakte en dat zij zichzelf presenteerde als het laatste redmiddel dat God de zondige

mensen op aarde biedt. In de zelfdefinitie speelden Bourignons autobiografische

geschriften een cruciale rol, met name La Parole de Dieu, ou sa vie interieure. In deze

geestelijke autobiografie ontwikkelde Bourignon zich tot een subject dat als het

passieve instrument van God actief wilde zijn in de wereld. Dit impliceerde de breuk

met haar bloedverwanten en leidde tot de schepping van een nieuw, zelfgekozen fami-

lieverband, waarbinnen Bourignon haar spiritueel leiderschap vorm wist te geven

door middel van het geestelijk moederschap. Door zich als ‘moeder van de ware

christenen’ te afficheren was Bourignon immers in staat om zich op een gezaghebben-

de en tevens affectieve wijze tot haar gevolg te verhouden. In die zin fungeerde haar

‘moederschap’ niet alleen als middel om haar maatschappelijke status van ongehuwde

vrouw te verhogen, maar was het ook het belangrijkste instrument om zich binnen

haar eigen kring te kunnen positioneren. Door gebruik te maken van de metafoor van

het moederschap wist zij de hiërarchie van de man-vrouw-verhouding én de gezags-

verhouding tussen geestelijken en leken symbolisch om te keren in die van een

moeder-kindrelatie, waardoor zij als leek vorm kon geven aan de door haar opgeëiste

geestelijke rol.

Kortom, Bourignons identiteit kreeg nader vorm in een netwerk van relaties: in

haar dialoog met God, maar ook in de dialoog met de jansenistisch georiënteerde

geestelijken in de Zuidelijke Nederlanden en haar latere volgelingen in de Noordelijke

Nederlanden, die na lezing van haar geschriften contact met haar zochten en bereid

waren zich aan haar gezag te onderwerpen. Zij voegden zich in de rol van het kind en

beschouwden Bourignon als hun geestelijke ‘moeder’, door wie zij gebaard waren als

‘kinderen Gods’. Zij kenden Bourignon tevens bepaalde bovennatuurlijke gaven en

kwaliteiten toe. In godsdienstsociologische termen bezien kan daarom gesteld worden

dat Bourignons spiritueel leiderschap op charisma steunde.

Het bespelen van de drukpers
Het was overigens pas na haar intrede in de in godsdienstig opzicht zo pluriforme

samenleving van de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden, dat

Bourignon via het gesproken en geschreven woord haar spreekpositie kon opeisen. In

de Zuidelijke Nederlanden was publicatie van haar werk onmogelijk, omdat alles aan

een kerkelijke censor zou moeten worden voorgelegd. In Amsterdam daarentegen,

waar Bourignon zich in december 1667 vestigde, heerste vrijheid van drukpers. Hier

verschenen al in 1668 haar eerste traktaatjes in druk. Met de aanschaf van een eigen

drukpers in 1669 hoopte Bourignon niet langer van de commerciële drukkers afhan-

kelijk te zijn. Probleem was echter dat drukken een vak was dat haar volgelingen in de

praktijk moesten leren en dat, als we Bourignon moeten geloven, met veel problemen

gepaard ging. Al snel zag zij zich daarom genoodzaakt om toch weer een beroep te
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doen op professionele drukkers. Toen in februari 1674 tijdens het verblijf in Husum

haar drukpers in beslag genomen werd, besloot Bourignon voortaan alles in de

Republiek der Verenigde Nederlanden te laten drukken en de verantwoordelijkheid

over te dragen aan haar Hollandse vrienden. Deze namen ook een deel van de finan-

ciering op zich. In 1678 stuurde Bourignon twee volgelingen naar Amsterdam om ter

plaatse de kopij gereed te maken en nauwlettend toezicht te houden op het drukpro-

cédé. Zij wist zich verzekerd van de steun van een nieuwe geldschieter, de Amster-

damse koopman Gerard Bode, en hoopte dat alles wat nog niet gedrukt was nu alsnog

ter perse gebracht zou worden. Door een beroep te doen op drie verschillende drukke-

rijen slaagden Pierre Poiret en Ewoud de Lindt er vervolgens in om in twee jaar tijd

maar liefst dertig nieuwe uitgaven van Bourignons geschriften te laten drukken.

Om de ware christenen te instrueren maakte Bourignon bij voorkeur gebruik van

brieven. Door deze vervolgens in bewerkte vorm te publiceren, kon zij een veel grote-

re groep bedienen dan de schare volgelingen die zich inmiddels rond haar persoon

verzameld had. Via het gedrukte woord kon Bourignon zich bovendien profileren als

goddelijk medium zonder dat haar sekse onmiddellijk in het geding was. Het was

immers niet Antoinette Bourignon die sprak, maar God die haar als Zijn instrument

gebruikte. Zolang de communicatie via brieven verliep en het moederschap metafo-

risch bleef, stelde dit Bourignon in staat haar autoriteit te laten gelden. Wanneer

‘kinderen’ echter de lijfelijke aanwezigheid van hun ‘moeder’ zochten, leidde dat niet

zelden tot grote problemen. In de praktijk bleek het ‘kind’ meer dan eens niet aan de

wensen van de ‘moeder’ te voldoen en omgekeerd.

Geen systematisch uitgewerkte leer
In 1674 introduceerde Bourignon de metafoor van de drie bruggen die moesten

worden overgestoken om het Nieuwe Jeruzalem, en dus het eeuwig heil, te kunnen

bereiken. De eerste brug stond gelijk aan het verlaten van de wereld, de tweede aan het

verzaken van de begeerte en de derde aan het verloochenen van de eigen wil en de

volledige overgave aan Gods wil. In dit beklemtonen van een ascetische en op God

gerichte levenswijze vertonen de geschriften die Bourignon voor en na haar vertrek uit

de Zuidelijke Nederlanden schreef, een opvallende continuïteit. Toch ging zij al vrij

snel na haar vestiging in Amsterdam nieuwe accenten leggen in wat zij als haar

zending beschouwde. Dat was te danken aan haar kennismaking met de multiconfes-

sionaliteit in haar nieuwe verblijfplaats en aan haar discussies met de mystieke chili-

asten Petrus Serrarius en Jan Amos Comenius, de cartesiaanse theoloog Abraham

Heidanus, haar geestverwant én concurrent Jean de Labadie en diens medestandster

Anna Maria van Schurman, en vertegenwoordigers van de diverse kerkgenootschap-

pen die in Amsterdam gevestigd waren. Voortaan besloot Bourignon zich niet langer

uitsluitend op het rooms-katholieke volksdeel te richten waaronder zij tot die tijd

gemeend had de ware christenen te moeten zoeken. In plaats daarvan hechtte zij eraan

de verschillen tussen de verschillende confessies te overbruggen en juist datgene te

beklemtonen wat zij gemeenschappelijk hadden. Zij zou gezonden zijn om de

verschillen tussen de diverse kerkgenootschappen te overstijgen en om in een voor

allen herkenbare taal te spreken. Het is niet uitgesloten dat Bourignon zich hierin liet

inspireren door de plannen voor een universeel christendom waarvan haar geestver-

wanten Serrarius en Comenius zulke vurige pleitbezorgers waren.
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De interconfessionele, irenische richting die Bourignon na haar vestiging in

Amsterdam insloeg, impliceerde dat de religieuze praxis een veel grotere waarde

moest worden toegekend dan de orthodoxie. Calvinistische leerstellingen als het

verzoenende karakter van Christus’ kruisdood, die daarmee voor alle zonden voldaan

zou hebben, en de predestinatie waren, zo hield zij Van Schurman in 1668 voor, zelfs

een belemmering voor een vroom leven. Daarmee zette zij zich ook expliciet af tegen

de gedachte dat de zaligheid afhankelijk was van het lidmaatschap van een bepaalde

kerk. Maar Bourignon nam niet alleen stelling tegen een dogmatische benadering van

het geloof, zij stelde ook de directe verlichting door de Heilige Geest boven het gezag

van de Schrift en boven dat van de kerkelijke autoriteiten.

Vanaf het moment dat zij in 1668 haar eerste geschriften begon te publiceren,

ontving Bourignon brieven van lezers die van haar nadere uitleg wilden hebben over

bepaalde zaken of die haar hun eigen vragen en problemen voorlegden. Bourignon

diende deze lezers van advies door haar raadgevingen zoveel mogelijk op hun persoon-

lijke situatie af te stemmen en hun voor te houden welke keuzes zij moesten maken

als zij het eeuwige heil wilden bereiken. Dit leidde er tevens toe dat Bourignon haar

denkbeelden over allerlei moraal-theologische en praktisch-theologische onderwer-

pen, ten dele in reactie op vragen van anderen uitwerkte. In die zin was er sprake van

een ‘vraaggestuurde’ theologie, wat ertoe leidde dat zij op bepaalde punten haar idee-

ën herzag of bijstelde maar andere zaken onbesproken liet.

Bourignon bouwde kortom op zeer eclectische wijze haar eigen gedachtegoed

verder uit zonder dat zij haar opvattingen in een systematisch uitgewerkte leer vast-

legde. Dat maakt het niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk om haar op een specifieke

theologische positie of kerkhistorische typering vast te leggen. Zij kan bijvoorbeeld op

grond van haar eigen religieuze ervaringen en haar spirituele, op de ervaring gerichte

benadering van het christelijke geloof tot de mystici gerekend worden. Tevens zijn er

in haar opvattingen over de verloochening van de eigen wil en de onderwerping daar-

van aan de wil van God elementen uit het quiëtisme te onderkennen. Maar in haar

nadruk op een actief geloofsleven kan Bourignon ook beschouwd worden als een

representant van het piëtisme, al hield zij er ten aanzien van de Schrift, genadeleer en

ecclesiologie zeer eigenzinnige opvattingen op na die niet altijd strookten met die van

andere radicale piëtisten. Ten slotte wijzen Bourignons dédain voor geloofsbelijdenis-

sen en kerkelijke instituties en haar kanttekeningen bij de teksten van de evangelisten,

die geen volmaakte kennis van God gehad zouden hebben, vooruit naar de religiekri-

tiek en rationalistische benadering van de bijbel die in de Verlichting opgang maak-

ten.7

Belangrijk is echter om voor ogen te houden dat het Bourignon in haar geschriften

niet te doen was om de systematische uitwerking van een leer, maar veeleer om het

ontwerpen en aanreiken van antwoorden op praktische vragen en problemen die haar

werden voorgelegd. Dat verklaart ook waarom het grootste deel van Bourignons oeu-

vre uit briefpublicaties bestaat, waarin zij zich tot reële adressaten verhoudt en waar-

in de inhoud en toonzetting afgestemd waren op een wisselende groep ‘eerste lezers’.

Door de brieven waarin zij haar adviezen en instructies verwoordde in hun oorspron-

kelijke vorm en in tamelijk willekeurige volgorde te publiceren, waren tegenstrijdig-

heden en doublures niet te voorkomen. Dit alles maakt dat het weinig zinvol is om

Bourignon gebrek aan theologische kennis te verwijten, zoals Kolakowski meende te
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moeten doen, of om alsnog, zoals Van der Does heeft geprobeerd, Bourignons gedach-

tegoed in een leer te willen samenvatten.8

Dynamiek van tegenspreken en beamen
Het soort tegenstrijdigheden of inconsistenties dat Bourignons teksten kenmerkt, is

echter niet uitsluitend terug te voeren op de praktische wijze waarop zij haar gedach-

tegoed heeft uitgewerkt. Zij verwijzen in mijn optiek ook naar een spanningsveld dat

in de eerder aan Bourignon gewijde studies nooit is onderkend of getraceerd. Dit span-

ningsveld houdt direct verband met Bourignons aanspraak op een religieuze spreek-

positie. Dat plaatste haar namelijk voor een dilemma: hoe als vrouw geloofwaardig te

blijven, terwijl tegelijkertijd de gevestigde normen en waarden worden doorbroken.

Wat het dilemma waarvoor Bourignon zich geplaatst zag, in concreto betekende,

kan begrijpelijk worden gemaakt met behulp van het van de antropologen Edwin en

Shirley Ardener afkomstige double-voiced-concept, dat door Elaine Showalter is toege-

past op de literatuurgeschiedenis en door Annelies van Heijst en Marjet Derks geïn-

troduceerd is in het historisch onderzoek naar vrouwen en religie.9 ‘Double voiced’

(meerstemmigheid) is een dynamisch concept, dat verwijst naar de verscheidenheid

van elkaar kruisende en overlappende sociaal-culturele circuits binnen samenlevin-

gen, waarin groepen en individuen, al naar gelang hun sociale en individuele iden-

titeit, meer of minder invloedrijke posities innemen. Van Heijst en Derks willen dit

concept gebruiken om ‘de dubbelzinnige verhouding van vrouwen ten aanzien van het

dominante christelijke vertoog beter te begrijpen’.10 Analoog aan het meerstemmige

karakter van samenlevingen zijn er immers ook binnen de christelijke traditie domi-

nante mannelijke stemmen te onderscheiden en daarnaast monddode stemmen, waar-

onder die van vrouwen, die niet buiten of los van het dominante vertoog staan maar

binnen dezelfde taalruimte en symbolische orde meepraten én tegenspreken. ‘Mond-

dood’, hier opgevat als een relationeel en sociologisch begrip, zijn dus die stemmen

oftewel groepen en individuen wier spreken niet gehoord wordt en dus weinig of geen

invloed heeft. Een vertooganalyse van de verschillende stemmen impliceert een ontle-

ding van de dynamiek van de hierin besloten liggende machtsverhoudingen, die voort-

durend gevestigd en bevochten moeten worden. Zo kan, stellen Van Heijst en Derks,

duidelijk worden dat de ‘monddode stemmen’ hun ‘eigenheid’ uitdrukken in termen

van het dominante vertoog, bijvoorbeeld door verschuivingen, verdraaiingen of omkerin-

gen van betekenissen die gewoonlijk aan bepaalde begrippen worden toegekend.11 Te

denken valt aan de manier waarop dominante en dus vertrouwde concepten, vaak

theologische denkbeelden of geloofsnoties, net even anders dan gebruikelijk worden

ingezet.

Het is deze dynamiek die zo kenmerkend is voor Bourignons teksten, waarin zij

herhaaldelijk de gevestigde theologische en geloofstaal tegensprak of de betekenis van

bepaalde passages uit de Schrift verdraaide. Maar terwijl zij in haar eigen optreden de

door de kerkelijke en maatschappelijke orde voorgeschreven vrouwenrol met voeten

trad door zich als religieus leidster op te werpen, onderschreef zij in haar geestelijke

raadgevingen nadrukkelijk de bestaande seksehiërarchie en de in haar tijd gangbare

opvattingen over de mannelijke en de vrouwelijke natuur. Zo voegde Bourignon zich

in in de heersende christelijke cultuur, terwijl zij tegelijkertijd naar wegen zocht om

dat niet te doen. Tekenend voor deze ‘dynamiek van tegenspreken en beamen’ is ook
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hoe Bourignon zich uitliet over haar ‘moederschap der ware christenen’. Dit kan

worden afgeleid uit de tegenstrijdige mededelingen over het aantal door haar

gebaarde kinderen enerzijds en haar herhaalde klaagzangen over haar ‘onvruchtbaar-

heid’ anderzijds. Klaarblijkelijk wilde zij voorkomen dat zij door tegenstanders of

concurrenten op een bepaalde positie zou worden vastgepind. Voor een deel verklaart

deze structurele ambivalentie waarom Bourignon zelfs nog na haar dood zulke tegen-

strijdige reacties kon oproepen, maar ook waarom ik zelf tijdens het lezen van haar

geschriften mijn interpretaties herhaaldelijk moest bijstellen.

Nieuw model van vrouwelijk religieus leiderschap?
Met het beklemtonen van haar geestelijk moederschap en de rol van middelares die via

haar lichaam goddelijke kennis overdraagt aan christenen op aarde, trad Antoinette

Bourignon in zekere zin in het voetspoor van sommige laatmiddeleeuwse mysticae en

divine madri.12 Voor haar en voor hen waren de deuren van de academie gesloten en

daarmee de toegang tot de wereld der geletterden en het rationele vertoog. Om toch

gehoord te kunnen worden, waren zij gedwongen langs andere wegen aanspraak te

maken op een gezaghebbende spreekpositie.13 In dat opzicht verkeerde Bourignon in

dezelfde positie als haar middeleeuwse voorgangsters. Er is echter één belangrijk

verschil. Bij Bourignon is haar centrale boodschap eerder gesitueerd in het schrijven

zelf, waartoe God haar beveelt, dan in een mystieke levensstijl die de belichaming van

spirituele waarden representeert.14 Het is dus in Bourignons geval niet zozeer het

lichaam waarvan haar heiligheid of goddelijk spreken moet worden afgelezen, maar

het zijn haar geschriften die daarvan het bewijs vormen. In dit opzicht onderscheidt

Bourignon zich ook van de meeste profetessen die in het zeventiende-eeuwse

Engeland actief waren ten tijde van de Civil War en die hun goddelijke boodschap

gewoonlijk verkondigden door in het openbaar hun lichaam tentoon te stellen.

Bij Bourignon treden daarentegen de geschriften als het ware in de plaats van het

lichaam en functioneert de tekst, om met de woorden van Mary Poovey te spreken, als

‘mediator between self and public’.15 Dat kon omdat Bourignon welbewust gebruik

wist te maken van de mogelijkheden die de drukpers haar bood, en zich aldus via het

gedrukte woord tot een veel groter en een haar onbekend publiek kon verhouden.

Ten slotte is er nog een ander belangrijk, contextueel verschil tussen Bourignon en

haar middeleeuwse voorgangsters. Bourignon opereerde na haar vertrek naar de Noor-

delijke Nederlanden niet alleen buiten iedere religieuze orde of communiteit om,

maar hield zich bovendien in een omgeving op waar het rooms-katholicisme niet

langer de norm was. Terwijl het godsdienstig klimaat in Amsterdam nog enige ruim-

te bood voor andersdenkenden, was Bourignons katholieke achtergrond in het luther-

se Duitsland voor menig kerkelijk functionaris al voldoende om haar als verdacht

persoon aan te merken. Haar pleidooi voor een niet-confessioneel gebonden religieu-

ze praxis leverde Bourignon een zekere onafhankelijkheid op, maar maakte haar als

persoon ook kwetsbaar. In deze situatie kan juist het teruggrijpen op een traditionele

vorm als het geestelijk moederschap houvast geboden hebben.

In hoeverre Bourignon zelf fungeerde als een nieuwe model van vrouwelijk reli-

gieus leiderschap voor bijvoorbeeld Jane Leade, Madame Guyon of Eleonora von

Merlau (later Johanna Eleonora Petersen geheten) zal nader vergelijkend onderzoek

moeten uitwijzen.16 In de monografieën die tot nu toe aan deze laat-zeventiende-
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eeuwse religieuze leidsvrouwen gewijd zijn, is een mogelijke connectie met Bourignon

niet onderkend. Uit de betrekkingen die Poiret met de drie genoemde vrouwen onder-

hield, blijkt echter dat zij zeer goed wisten wie Bourignon was. Het is zelfs aanneme-

lijk dat zij alledrie met haar geschriften bekend waren. Opvallend is in elk geval dat

zowel Von Merlau als Guyon en Leade een geestelijke autobiografie schreven waarin

het religieuze zelfbesef en de presentatie van het eigen mystieke gedachtegoed onlos-

makelijk met elkaar verbonden zijn.17 Marie-Florine Bruneau wees erop dat Guyon

echter het door haar geconstrueerde ‘zelf’ ondermijnde, ja zelfs afbrak door te reflec-

teren op de nietigheid van de zelfrepresentatie. Haar verwijzing naar de instabiliteit

van Guyons identiteit maakt ook zeer nieuwsgierig naar de wijze waarop deze Franse

quiëtiste omging met het spanningsveld waarin zij als geestelijk leidsvrouwe kwam te

verkeren. Vinden we in haar teksten en in die van Leade en Von Merlau vergelijkbare

ambiguïteiten als in die van Bourignon? Of zijn er juist in dit opzicht duidelijke

verschillen te onderkennen? Nader onderzoek is hier gewenst.

Plaats van religie in de zeventiende-eeuwse Republiek
In deze studie hebben ook de volgelingen van Antoinette Bourignon ruim aandacht

gekregen. Niet alleen is het spirituele netwerk dat zich rond haar persoon formeerde, in

kaart gebracht, maar ook is onderzocht hoe deze personen met Bourignon in contact

kwamen en wat hen ertoe bewoog om zich bij de sociëteit van ware christenen aan te

sluiten. Uit de reacties die Bourignon van lezers van haar geschriften ontving, kan

worden afgeleid dat er met name van haar briefpublicaties een duidelijke wervings-

kracht uitging. Dat was in belangrijke mate te danken aan de inhoudelijke bewerking

die de brieven ondergingen voordat zij in druk verschenen. Zo werd de briefvorm

gehandhaafd, maar werden persoonlijke mededelingen en verwijzingen zoveel moge-

lijk geschrapt. Op die manier bleef de authenticiteit gewaarborgd, terwijl een nieuw

lezerspubliek tegelijkertijd diverse identificatiemogelijkheden kreeg aangereikt. Als

auteur kon Bourignon dankzij deze brieven ook een persoonlijke band met de haar

onbekende lezers van haar boeken creëren. De briefvorm moet het lezers op hun beurt

gemakkelijker hebben gemaakt om persoonlijk contact te zoeken met de vrouw die zij

al lezend hadden leren kennen als degene die de ziel van vele ‘vrienden’ beminde.

Uit de inhoud van de vragen die Bourignon naar aanleiding van haar briefpublica-

ties werden voorgelegd, kan worden afgeleid dat haar boeken hun weg vonden naar

een lezerspubliek dat geïnteresseerd was in stichtelijke lectuur, ongeacht of dit nu uit

orthodoxe hoek kwam of afkomstig was van religieuze dissidenten. Hierbij kan buiten

de boeken van Bourignon gedacht worden aan die van Johannes Tauler, Thomas à

Kempis, Benedictus van Canfeld, Girolamo Savonarola, Johannes van het Kruis, Jacob

Boehme, Jan Rothe, Jean de Labadie, en Benjamin Furly en de andere quakerleiders. De

latere overstap van een deel van Bourignons volgelingen naar de quakers of naar de

lutherse piëtisten maakt duidelijk dat het hier in elk geval ten dele om zogeheten

zoekende christenen ging. De religieuze zoektocht zal voor deze lezers al begonnen

zijn in de boekhandel. Vooral de winkels van de Amsterdamse boekverkopers Pieter

Arentsz. en Jan Rieuwertsz., die beiden gespecialiseerd waren in het dissidente boek,

beschikten over een breed scala aan religieuze lectuur. Arentsz. en Rieuwertsz. zouden

vanaf 1680 samen als uitgever van Bourignons werk optreden. Arentsz. was zelfs al

vanaf 1669 betrokken bij de uitgave van haar geschriften. Hieruit moet echter geens-
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zins de conclusie getrokken worden dat hij tot haar geestelijke kinderen behoorde.18

Arentsz. was en bleef een commerciële boekverkoper-uitgever die weliswaar een

duidelijk voorkeur had voor de uitgaven van religieuze dissidenten, maar zich niet

met één bepaalde richting geïdentificeerd lijkt te hebben. Boekhistorici hebben soms

echter de neiging om monocausale verbanden te leggen tussen de godsdienstige affili-

atie van een boekverkoper annex uitgever en diens activiteiten als uitgever.19 Alsof

zeventiende-eeuwse boekverkoper-uitgevers zich steeds primair door ideologische

motieven zouden hebben laten leiden.

Sommige lezers van Bourignons geschriften voelden zich aangesproken door haar

oproep om in de voetsporen van Jezus Christus te treden en wilden niets liever dan met

haar ‘de wildernis’ intrekken. Een dergelijk besluit zal vrijwel altijd een uitvloeisel zijn

geweest van een combinatie van factoren. Zo zochten veel van Bourignons volgelingen

hun heil buiten de kerk, omdat zij door persoonlijke ervaringen hun vertrouwen in de

geestelijkheid verloren hadden. Van een aantal van hen is bovendien bekend dat zij op

het moment dat zij kennismaakten met Bourignons geschriften, in een crisis verkeer-

den. Dat versterkte hun ontvankelijkheid voor het appèl dat van haar boodschap

uitging. Wat de keuze voor Bourignon echter vooral aantrekkelijk maakte, was dat zij

niet alleen pretendeerde de weg te kennen die naar het eeuwig heil voerde, maar ook

bereid was haar volgelingen hier persoonlijk bij te begeleiden en te ondersteunen.

Volgelingen die daaraan behoefte hadden en bereid waren zich aan Bourignons

gezag te onderwerpen, wisten zich dus verzekerd van haar moederlijke aandacht en

zorg voor hun lichamelijk en geestelijk welzijn. De feitelijke invulling van deze

persoonlijke band kon enorm variëren. Sommigen, zoals Volckert van de Velde, Johan

Tiellens, Frederik Franken, Ewoud de Lindt, Jan Swammerdam, Margriet Volckers,

Johan Hase, Maria Hase, Bertrand de la Coste en Pierre Poiret, wilden per se in

Bourignons fysieke aanwezigheid verkeren. Anderen, onder wie Johan en Anna Ortt en

Christoffel Weijlandt, bleven liever in Holland, al besloten deze drie zich na hun

kennismaking met Bourignons gedachtegoed wel terug te trekken op het platteland.

Juist omdat Bourignon geen nieuwe kerk of sekte wilde vormen maar in plaats daar-

van een religieuze praxis propageerde die de kerkelijke verdeeldheid van haar tijd

moest overstijgen, liet zij iedereen vrij om al dan niet lid te blijven van een kerk. Deze

praktische gerichtheid bood Bourignons volgelingen de ruimte om binnen bepaalde

marges hun eigen invulling te geven aan wat volgens haar het leven van een ‘ware

christen’ diende te zijn.

Uit de contacten van vertegenwoordigers van andere dissidente religieuze groepe-

ringen met Bourignon of met volgelingen van haar, kan worden afgeleid dat de gren-

zen tussen de verschillende religieuze netwerken die in de tweede helft van de zeven-

tiende eeuw in en buiten de Republiek der Verenigde Nederlanden actief waren,

betrekkelijk vloeiend waren, ook al zetten de leidende figuren van deze netwerken

zich in felle bewoordingen tegen elkaar af. Zo kon het voorkomen dat iemand als

Christian Hoburg zich eerst aansloot bij het huisgezin van Jean de Labadie, vervolgens

contact zocht met Bourignon om na verloop van tijd over te stappen naar een radicale

doopsgezinde stroming. Vanuit de kring van lutherse piëtisten rond Johann Jakob

Schütz in Frankfurt am Main onderhielden Jacobus van de Walle, Johann Peter

Scheffer en Eleonora von Merlau niet alleen nauwe contacten met Bourignon maar ook

met William Penn.
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De vaak maar kortdurende contacten die Bourignon met tal van volgelingen

onderhield, zijn zoals gezegd een indicatie dat zij vooral aantrekkingskracht uitoefen-

de op zoekende christenen. Zo stapten verschillende Friese ‘vrienden’ van Bourignon

over naar de quakers, omdat hun visie op een op het evangelie geënt samenlevings-

model niet bleek te stroken met die van haar. Anderen keerden zich na verloop van tijd

van Bourignon af omdat het door haar al in 1668 aangekondigde einde der tijden

almaar op zich liet wachten, wat de verleiding om terug te keren in de wereld groot

maakte. Ook een gebrek aan ideologische binding in combinatie met telkens terugke-

rende gezagsconflicten met een ‘moeder’ die absolute gehoorzaamheid van haar

‘kinderen’ eiste en geen concurrentie duldde, zorgde ervoor dat het verloop in

Bourignons kring veel groter was dan bij een geestverwant en concurrent als Jean 

de Labadie. Overigens resulteerde de terugkeer in de wereld niet in alle gevallen in een

breuk met Bourignon. Het beste en tegelijk meest verrassende voorbeeld is

Swammerdam. Hij keerde in juni 1676, na een verblijf van enige maanden in

Bourignons huis te Sleeswijk en een mislukte missie naar Kopenhagen, terug naar

Amsterdam. Daar hervatte hij zijn natuuronderzoek, maar in tegenstelling tot wat tot

nu toe gedacht werd, verbrak hij het contact met Bourignon niet. Hij bleef haar ook

daarna geregeld om advies vragen, zette het kopiëren van haar brieven voort en

verrichtte nog tot in 1678 allerlei andere hand- en spandiensten voor haar.

Dat Bourignons volgelingen de mogelijkheid hadden om naar een concurrerende

groep over te stappen, is een bewijs temeer dat de grenzen tussen de verschillende

dissidente religieuze groeperingen vloeiend waren. Zij bestonden naast elkaar, maar

fungeerden in de praktijk niet als gesloten netwerken. De confessionalisering mag dan

in de Republiek rond 1650 haar beslag gekregen hebben, feit is dat er ook in de twee-

de helft van de zeventiende eeuw nog volop ruimte was voor zoekende christenen, die

buiten de gevestigde kerken bij een breed scala aan religieuze groeperingen terecht-

konden.20

Het raadsel Antoinette Bourignon?
Bewust heb ik ervoor gekozen om waar dat kon Antoinette Bourignon zoveel moge-

lijk zelf aan het woord te laten. Zo heb ik de lezers willen confronteren met een

authentiek vrouwenleven dat zij als zodanig zouden kunnen herkennen en beoorde-

len. Tegelijkertijd heb ik niet alles willen herleiden of terugbrengen tot het gewone of

begrijpbare, zodat ook het vreemde is blijven staan.21 Het was mij er al evenmin om te

doen één sluitende of dwingende verklaring te bieden of om met dé sleutel te komen

die begrijpelijk maakt waarom Bourignon handelde zoals zij gedaan heeft. In plaats

daarvan heb ik het spanningsveld centraal gesteld waarin zij kwam te verkeren toen zij

met haar boodschap naar buiten trad en zich opwierp als het door God gezonden

instrument dat de ware christenen op aarde moest verzamelen. Door de keuzes die

Bourignon maakte te koppelen aan de mogelijkheden die het religieuze dan wel het

maatschappelijke repertoire van handelingen, idioom en betekenissen haar als vrouw

aanreikten, en tegelijkertijd oog te hebben voor de beperkingen die hierin voor haar

besloten lagen, heb ik het handelingskader dat haar ter beschikking stond inzichtelijk

willen maken. Hiermee zijn haar leven en werk in een geheel nieuw perspectief komen

te staan en is begrijpelijk geworden waarom zij op sommige tijdgenoten zo’n aantrek-

kingskracht uitoefende terwijl zij tegelijkertijd anderen zo tegen zich in het harnas
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joeg. Uit deze contextuele benadering volgt ook dat Bourignon, die als een van de

weinige vrouwen uit de zeventiende eeuw nog altijd bekendheid geniet, in

(gender)historisch onderzoek naar vrouwen en religie niet zonder meer tot de afwij-

kende categorie gerekend moet worden, waartegen de ogenschijnlijk minder specta-

culaire activiteiten van (thans) onbekende vrouwelijke tijdgenoten die zich tot het

piëtisme voelden aangetrokken, kunnen worden afgezet.22 Zo worden tegenstellingen

gecreëerd (hysterisch of emotioneel versus rationeel) die het zicht benemen op struc-

turele overeenkomsten in de levens van zeventiende-eeuwse vrouwelijke auteurs. Voor

Bourignon golden immers vergelijkbare beperkingen als voor andere schrijfsters uit

de vroegmoderne tijd, zeker als het ging om de inhoud van het geschrevene of om de

schrijfstijl of om de bronnen waaruit kon worden geput.

Een deel van het oude raadsel Bourignon mag dan met deze studie zijn opgelost,

dat wil niet zeggen dat zij voor ons geen raadsels meer heeft. Bourignons persoon is

weliswaar helderder geworden in en vanuit de context, maar als persoonlijkheid is zij

bepaald nog niet transparant. Een belangrijk deel blijft versluierd, afgegrensd ook,

omdat de scheiding tussen heden en verleden en het ontbreken van historische bron-

nen het ons vrijwel onmogelijk maakt verder in dat gebied door te dringen. Het genre

van de roman biedt in dit opzicht meer en ook andere mogelijkheden, omdat het zich

niets aan die grens of aan de stiltes in de bronnen gelegen hoeft te laten liggen.23 Daar

waar het historische spoor ophoudt, kan immers de verbeelding te hulp worden geroe-

pen. In Bourignons geval is dat ook gebeurd en is het, net als in de non-fictiesfeer, niet

bij één poging gebleven. Iets in haar (en in ons) maakt kortom dat zij steeds de

aandacht is blijven trekken, en dat zelfs nu nog doet. Die blijvende fascinatie is

misschien wel het meest kenmerkend voor Antoinette Bourignon.
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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.
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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

561

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,
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-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

573



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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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-
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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.
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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,
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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
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ook Mineke Bosch, ‘Geleerdengenialogie versus de biografie in gender- en wetenschapsstu-
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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).
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1870) en idem, Kaspar Hauser, eine neugeschichtliche Legende (2 dln., Wiesbaden 1887).
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22 Zie Van der Linde, Antoinette Bourignon, pp. 261-265. Poirets biografie van Bourignon verscheen
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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
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(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-
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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.
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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-
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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
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41 Daarentegen ondernam Ypk fan der Fear in Eilân fan de sillegen (Drachten 1966) wel een poging
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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
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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

noten hoofdstuk 1

593



(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.

‘ik moet spreken’

594



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-

‘ik moet spreken’

596



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).
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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).
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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

noten hoofdstuk 1

603



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

‘ik moet spreken’

610



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.

noten hoofdstuk 3

617



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).

‘ik moet spreken’

632



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.
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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

‘ik moet spreken’

664



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.

noten hoofdstuk 11

703



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.

noten hoofdstuk 11

705



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-
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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.

‘ik moet spreken’

734



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-
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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.
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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
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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
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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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ADB Allgemeine Deutsche Biographie
ADN Archives Départementales du Nord, Rijsel (Lille)
AGKKN Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland
NAKG Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis
BBK Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
BLGNP Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
BLO Bodleian Library, Oxford
BMGN Bijdragen en Medelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
BN Biographie Nationale
BWN Biographisch Woordenboek der Nederlanden
BWPGN Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden
DB Doopsgezinde Bijdragen
DBL Dansk Biografisk Leksikon
DNB Dictionary of National Biography
DS Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire
DTB Doop-, trouw- en begraafboeken
GAA Gemeentearchief Amsterdam, Amsterdam
IB / RKD Iconografisch Bureau, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag
KB Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
KBK Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen
LAS Landesarchiv Schleswig-Holstein, Sleeswijk
Mitchell Bibliography of 17th century German imprints in Denmark and the duchies of Schleswig-Holstein
Ms Manuscript
NA Notarieel Archief
NBW Nationaal Biografisch Woordenboek
NDB Neue deutsche Biographie
NNBW Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
NSA Niedersächsisches Staatsarchiv, Aurich
OBC Oud-bisschoppelijke clerezie
PuN Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus
RAF Tresoar, Rijksarchief Friesland, Leeuwarden
RGP Rijks Geschiedkundige Publicatiën
SA Senckenbergisch Archiv, Frankfurt am Main
SHL Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Kiel
SHBL Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon
TGGNWT Tijdschrift voor Geschiedenis, Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek
TRE Theologische Realencyclopedie
UA Utrechts Archief, Utrecht
UBA Universiteitsbibliotheek, Universiteit van Amsterdam
UBL Universiteitsbibliotheek, Universiteit Leiden
UB RUG Universiteitsbibliotheek, Rijksuniversiteit Groningen
UBU Universiteitsbibliotheek, Universiteit Utrecht
UBVU Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Amsterdam
VOC Verenigde Oostindische Compagnie
WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal
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Archivalia

Archieven
Gemeentearchief Amsterdam

Doop-, trouw- en begraafboeken
Notarieel Archief

Notarissen: H. Outgers (3255), A. van den Ende (3665-3667), A. Voskuyl (4063) en G. Wet-
stein (8293)

Particuliere archieven
Jeronimus Velters (2)
Collegium Medicum (27)
Doopsgezinde gemeente Lam en Toren (1120)
Hofje Venetia (606)
Nederlands Hervormde Gemeente (376)
Remonstrantse gemeente (612)

Poorterboeken
Verzamelingen

Collectie mr. Pieter van Eeghen (752)
Personalia Swammerdam (Bibliotheek F)

Wisselbank
Grootboeken, 1667-1672

Gemeentearchief Groningen
Nederlands Hervormde Gemeente

Gemeentearchief Harderwijk
Doop-, trouw- en begraafboeken

Rijksarchief Groningen, Groningen
Nederlandse Hervormde Gemeente Beerta

Het Utrechts Archief, Utrecht
Archief Oud-Bisschoppelijke Clerezie 
Doop-, trouw- en begraafboeken Utrecht
Familiearchief Ortt
Nederlands Hervormde Gemeente Utrecht
Notariële Archieven in de provincie Utrecht

Tresoar, Rijksarchief Friesland, Leeuwarden
Doop-, trouw- en begraafboeken

Bolsward
Franeker
Harlingen
Heerenveen
Sneek
Workum

Rechterlijk Archief Harlingen
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Archives Départementales du Nord, Lille (Frankrijk)
Archives hospitalières de Lille

XIIIe Fonds: Hôpital de Nôtre Dame des Sept Douleurs dit Stappaert
Série B-I

Parlement van Vlaanderen in Dowaai
Tabellion 

Notarissen: S. de Flandres  (977)  J. de Parmentier (1335), C. Hochart (2471), Fr. Laillier
(2588) en  M. Le Febvre (2793)

Niedersächsisches Staatsarchiv, Aurich (Duitsland)
Fürstlich-ostfriesisches Archiv (Rep. 4)
Joachim Christ. Iherings Auszug aus dem Norder Kirchenarchiv betr. Schriften über den sta-

tus ecclesiae in Ostfriesland, insbesondere in Norden (Rep. 241, A 93 105)
Archiv des Fürsten zu Inn- und Knyphausen (Dep. IV)

Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv, Sleeswijk (Duitsland)
Herzoge von Schleswig-Holstein-Gottorf (Abt. 7)
Akten der Glückstadter Regier-Kanzlei (Abt. 11)
Husum (Abt. 163)

Staatsarchiv, Hamburg (Duitsland)
Mennonitengemeinde (Arch. 521-5)

Bibliotheken
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Handschriftenverzameling
71 G 22 Histoire de bombardement de la ville de Bruxelles ff. 53vv: en 1695

avec figures praedictio Anthoniae Bourignon
78 C 44 Stukken betreffende Antoinette Bourignon en haar kring, 1662-

1680
121 D 3/6 Brief van Antoinette Bourignon aan een vriendin, Amsterdam 9-2-

1671
128 G 6,f. 102v-111v Brieven van Willem Deurhoff uit de periode 1694-1703
AXLIX-3, f. 987 Brief van Constantijn Huygens aan Anna Pergens, z.p., juli 1681

Universiteitsbibliotheek, Universiteit van Amsterdam
Handschriftenverzameling

III A 27 a Antoinette Bourignon, ‘Die Erneuerung des evangelischen Geistes’
II

III A 27 b Antoinette Bourignon, ‘Das Liecht scheinend in der Finsternisz’ III
III A 27 c Antoinette Bourignon, ‘Wunderwehrtes Tractat von der wahren

Kraft-Tugend’ I
III A 28 a Antoinette Bourignon, ‘Het Licht des Weerelds’ II
III A 28 b Antoinette Bourignon, ‘Le Temoignage de Verité’
III A 28 c Antoinette Bourignon, ‘La Parole de Dieu’ (extract in Nederlandse

vertaling)
III A 29 Antoinette Bourignon, ‘Das Gezeugnisz der Waarheit’ - met de

testimonia
III A 30 Antoinette Bourignon, ‘Das Grab der falschen Theologiae’ - met

register der brieven
III A 31 a Antoinette Bourignon, ‘La Lumiere née en Tenebres’ I (niet com-

pleet)
III A 31 b Antoinette Bourignon, ‘La Lumiere née en Tenebres’ III
III A 31 c Antoinette Bourignon, rekest aan de Deense koning Christiaan V

(z.j.)
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III A 31 d Antoinette Bourignon, ‘De Heylige Verrekijker’
III A 31 e Antoinette Bourignon, ‘Verwonderenswaardige verhandeling der

ware deugt’ II (niet compleet)
III A 31 f Fragmenten in verschillende talen, afkomstig uit de verzameling

Bourignon
III A 32 a-u Antoinette Bourignon, Geschriften en brieven van, aan en betref-

fende haar aanhangers
III A 33 a-h Documenten van de directie van Nordstrand
III G 12 1 Levensbeschrijving van Antoinette Bourignon (Latijn)
III G 12 2 ‘Das Leben der Jungfrau Antonette (sic) Bourignon, teils durch Sie

selbst, teils durch einen von ihren Bekanten geschrieben’
III G 12 3 N.N., ‘Een Caracter van Juffrou A. Bourignon’
V G 1 a Antoinette Bourignon, ‘Das heylige Perspectiv’
V G 1 b Antoinette Bourignon, ‘Die Erneuerung des evangelischen 

Geistes’ I
V G 1 c Antoinette Bourignon, ‘Die Erneuerung des evangelischen Geistes’

III (niet compleet)
V G 1 d Antoinette Bourignon, ‘Das Liecht scheinend in der Finsternisz’ I
V G 1 e Antoinette Bourignon, ‘Das Liecht scheinend in der Finsternisz’ IV
V G 2 a Antoinette Bourignon, ‘Wunderwehrtes Tractat von der Wahren

Kraft-Tugend’ II
V G 2 b-c Antoinette Bourignon, ‘Der Entdekte Wider-Krist’ II en III
V G 2 d Antoinette Bourignon, ‘Das Liecht der Welt’ I
V G 2 e Antoinette Bourignon, ‘Der Neue Himmel und die Neue Erde’ I
V G 3 Antoinette Bourignon, ‘Probier-Stein’
V G 4 a-b Antoinette Bourignon, ‘Het Getuigenis der Waarheit – Met het bij-

voegsel’
V G 5 a Antoinette Bourignon, ‘Het Licht des Weerelds’ III
V G 5 b Antoinette Bourignon, ‘Suite du Temoignage de verité’
V G 5 c Antoinette Bourignon, ‘Le Temoignage de Verité’ II
V G 6 a Antoinette Bourignon, ‘D’Academie der Geleerde Theologanten’ II

(niet compleet)
V G 6 b Antoinette Bourignon, ‘Den Anti-Christ ontdekt’ (3 dln) (niet com-

pleet)
V G 7 a-c Antoinette Bourignon, ‘De Vernieuwing van den Evangelischen

Geest’ (3 dln) (niet compleet)
V G 7 d Antoinette Bourignon, ‘De Verblindheit der Huidensdaagsche

Menschen’, inleiding tot het eerste deel
V G 7 e-f Antoinette Bourignon, ‘L’Aveuglement des Hommes’ (2 dln)
V G 8 a-b1 Antoinette Bourignon, ‘L’Appel de Dieu’ (2 dln) + voorwerk
V G 8 b2 Antoinette Bourignon, ‘Un Traité de la vie solitaire’
V G 8 c Antoinette Bourignon, ‘La Lumiere de Monde’ (extracten)
V G 8 d Antoinette Bourignon, ‘La Sainte Visiere’
V G 8 e Antoinette Bourignon, ‘Confusion des ouvriers de Babel’
V G 8 f Antoinette Bourignon, ‘L’Etoile du Matin’ en ‘Recoeuil des frag-

ments’
V G 9 a Antoinette Bourignon, ‘L’Academie des sçavans Theologiens’ (3

dln)
V G 9 b Antoinette Bourignon, ‘Le Renouvellement de l’Esprit Evangéli-

que’ (3 dln)
V G 9 c Antoinette Bourignon, ‘Les Persecutions du Juste’
V G 9 d Antoinette Bourignon, ‘Recoeuil de Quelques-uns des Temoigna-

ges’ (niet compleet)
V G 9 e Antoinette Bourignon, ‘La description de l’Antichrist en vers’
V G 10 a Antoinette Bourignon, ‘L’Antechrist decouvert’ (3 dln)
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V G 10 b Antoinette Bourignon, ‘La Pierre de Touche’
V G 10 c1 N.H.B., ‘Ondersoeck, of Proef van de verkeerde en verdraayde

plaatsen, door den Heer G.H. Burchardus bygebracht, soo wel uit
de H. Schrift, als uit de Schriften van Jufr. Anthoinette Bourignon’

V G 10 c2 N.H.B., ‘Wederlegging van de ses-en-seventig punten en ingebeel-
de dwalingen, door den Heer Georgius Henrici Burchardus [...]
Tegens Jonkvrouw Anthoinette Bourignon te samen gestelt Tege-
lijk met de proef’

V G 11 Antoinette Bourignon, ‘Avis et Instructions Salutaires’
V G 12 Pierre Poiret, Verzamelde fragmenten
V G 13 1-7 Geschriften, fragmenten en extracten in verschillende talen, meest

van theologische aard, afkomstig uit de verzameling Bourignon
Aij 247 a Brief van Pierre Poiret aan Anna Maria van Schurman, 24-11-1676
Aij 247 b Brief van Pierre Poiret aan Anna Maria van Schurman, 2-3-1677
Aij 248 Brief van Pierre Poiret aan Van de Walle, 22-11-1676
Aij 249 a Brief van Pierre Poiret aan J.J. Schütz (?), 18-9-1676
Aij 249 b Brief van Pierre Poiret aan Pierre Yvon, 24-11-1676
Aij 249 c Brief van Pierre Poiret aan Pierre Yvon, 24-11-1676 (kopie)
Aij 249 d Brief van Pierre Poiret aan Pierre Yvon, 2-3-1677
Aij 251 Pierre Poiret, antwoord op een brief van Petrus Serrarius, 1677
Ba 106 Uittreksel uit de verklaring omtrent Antoinette Bourignon van

Frederik Franken aan Joan Conrad Hase, z.p. z.j.
Ez 30 Extract van de getuigenissen in ‘Getuygenis der Waarheid’
Q 90 a-g Antoinette Bourignon, (Uit het Frans vertaalde) brieven

Universiteitsbibliotheek, Leiden
Handschriftenverzameling

BPL 246 Brief van Antoinette Bourignon aan Jan Swammerdam, 17-8-1673
Brief van Antoinette Bourignon aan graaf Peter Schumacher von
Griffenfeld, z.p. z.j
Brief van Antoinette Bourignon aan C. Weijland, 1678

Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Amsterdam
Handschriftenverzameling

XV.0014 Antoinette Bourignon, ‘L’Innocence reconnue et la Verité décou-
vert’. Kopij (in druk) met aantekeningen voor de drukker voor de
herziene uitgave, 1684

XV.0015 Pieter Arentsz. en Hendrik Wetstein, Catalogi met gedrukte werken
van Antoinette Bourignon. Kopij (in druk) met aantekeningen, ca.
1681- ca. 1686

Fryske Akademy, Leeuwarden
Apparaat Breuker (verzameling boedel- en bibliotheekinventarissen van particulieren uit het
17de en 18de-eeuwse Friese rechtsgebied)

Bodleian Library, Oxford (Engeland)
Handschriftenverzameling

Add Mss A 96-97 Works, Correspondence, and miscellaneous papers of Anthoinette
Bourignon

Rawl.letters 74 Sound Advices (vertaling van Antoinette Bourignon, Avis salutaires)
Codices Rawl. D. Chartacei. In folio (17de, 18de eeuw). Two volumes of

832, 833 miscellaneous papers of Richard Roach
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Society of Friends, Londen (Engeland)
Handschriftenverzameling

Portfolio 32, f. 28 Brief van Stephen Crisp aan Antoinette Bourignon, Amsterdam 
18-3-1669

Kongelige Bibliotek, Kopenhagen (Denemarken)
Handschriftenverzameling

GKS 150 2o Christiaan de Cort, Codex chartaceus, 1665-1668
GKS 151a fol. Antoinette Bourignon, ‘Traité de la vraye vertu’, pars I, 1672
GKS 151b fol. Anthoinette Bourignon, ‘Advertissement au peuple’, 1671
GKS 152 fol. Gezeugniss der Unwahrheit J: Anthoinette Bourignons, Husum 28-

1-1674
GKS 1480 8o Brief van Anthoinette Bourignon aan ? [Johannes Reinboth], Got-

torp, 1-4-1672
GKS 1480 4o Brief van Antoinette Bourignon aan David Kuijper, 7-6-1676

Brief van Antoinette Bourignon aan Toussaint Gelton, 23-3-1677
Aantekeningen en kladbrieven van Toussaint Gelton, z.p. z.j.

Ledeborg 227 fol. Gezeugnis der Uwahrheit J: Anthoinette Bourignons, Husum 
28-1-1674

NKS 1302 fol. Gezeugniss der Unwahrheit J: Anthoinette Bourignons, Husum 
28-1-1674

NKS 2994 4o The Life of Mris Antoniet Bourignon Continued, z.j. [1700]
Thott 500 2o f. 301 Brief van Antoinette Bourignon aan de hertog van Sleeswijk-Hol-

stein, 29-11-1674
Thott 1208b 4o Brief van Pierre Poiret aan Pierre Bayle, Amsterdam 4-4-1685
Thott 1208c 4o Brief van Pierre Poiret aan Pierre Bayle, Amsterdam 14-3-1686

Senckenbergische Bibliothek, Frankfurt am Main (Duitsland)
Senckenberg Archiv

Mappe 326 Konzepte zu Briefen Johann Jakob Schütz aus der juristischen
Tätigkeit (1670-1690)

Mappe 330 Briefe und Briefabschriften von und an Johann Jakob Schütz,
meist theologischen Inhalts (1672-1690)

Gedrukte bronnen en literatuur

Gedrukte werken vóór 1800
(hieronder zijn van de geciteerde werken van Antoinette Bourignon de verkorte titels opgeno-
men. Voor volledige titelbeschrijvingen, zie Bijlage A op de bijgevoegde cd-rom)

[Adelung, J.C.], Geschichte der menschlichen Narrheit, oder Lebensbeschreibungen berühmter Schwarzkünst-
ler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwärmer, Wahrsager, und anderer philosophi-
scher Unholden V (Leipzig 1787).

Altonaische und Extraordinaire Altonaische Relation 1673.
Amelote, D., 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 (Parijs z.j. [1690]).
‘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.
Archenholtz, Johann Wilhelm von, Memoires concernant Christine Reine de Suede (4 dln.; Amsterdam

en Leipzig: dl. 1 en 2 Pieter Mortier, 1751; dl. 3 en 4 Jean Schreuder en Pieter Mortier de jonge,
1759-1760).

Arnold, Gottfried, Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historie, vom Anfang des Neuen Testaments biss auf
das Jahr Christi 1688 [1699/1700], Fortsetzung und Erläuterung oder dritter und vierter Theil [...]. Nebst
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den Supplementis und Emendationibus über alle vier Theile [1715] (2 dln, Frankfurt am Main 1729;
reprogr. herdr. Hildesheim 1967).

Bayle, P., Dictionaire historique et critique [2 dln, 1697] (4 dln, 3de herz. dr. Rotterdam: Michel Bohm,
1720).

Bayle, Pierre, Oeuvres diverses [Den Haag 1727-1731] (5 dln, reprografische herdr. Hildesheim 1965-
1982).

Bekker, B., ‘Kort begrijp der algemeine kerkelijke historien zedert het jaar 1666, daar Hornius ein-
digt, tot den jare 1684’, opgenomen achter G. Hornius, Kerckelycke historie, 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).

Bekker, Balthasar, De Betoverde Weereld, Zynde een Grondig ondersoek Van ’t gemeen gevoelen aangaande de
Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedryf: als ook ’t gene de Menschen door derselver kraght en
gemeenschap doen. In Vier Boeken ondernomen (2 dln, Amsterdam: Daniel van Dalen, 1691-1693)
en (Amsterdam: Andries van Damme, 1715).

Berckendall, Johan, Wahre Abbildung/ Anthonette Bourignons/ Getrocken Mit ihren eignen Pinsel und vorge-
stellet auss ihren eignen Worten/ und Schrifften (Altona: Victor de Löw, 1672).

Berckendall, Johan, Nochmahl abbildung Anthonette Bourignons Auss dem Extract ihres neu gebackenen
Sohns/ Johan Conrath Hasen/ so er auss einer Schmähschrifft 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 (Altona:
Victor de Löw, 1673).

Berckendall, Johan, 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 Gezeugnisee der Warheit vorgestellet) getreulich zusammen gezogen/ und allen
Wahrheit liebenden Christen/ zum Abscheu ihrer Kätzerey mit getheilet. Zum Vortrab von folgender
Gezeugniss der Lügen Anthonette Bourignons (z.p. 1674).

Bourignon, Antoinette, Op Twaelf Lasteringen by Petrus Serrarius ten onrecht haer aengewreven (Amster-
dam: Pieter Timmers, 1669).

Bourignon, Antoinette, La Lumiere Nee en Tenebres (4 dln, Amsterdam: Pieter Arentsz., 1669-1672 en
herdruk 1684).

Bourignon, Antoinette, Het Licht Schijnende in de Duisternissen (4 dln, Amsterdam: Pieter Arentsz.,
1669-1670 en herdruk 1680-1684).

Bourignon, Antoinette, Le Tombeau de la Fausse Theologie (4 dln, Amsterdam: Pieter Arentsz., Janso-
nius van Waesberge, 1669-1672 en herdruk Pieter Arentsz. en Jan Rieuwertsz., 1681-1684).

Bourignon, Antoinette, Een Ongemeene Geestelijke Uytleggingh (Amsterdam 1669).
Bourignon, Antoinette, Het Graf der Valsche Theologie (4 dln, Amsterdam: 1669 en herdruk Jan

Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., 1681).
Bourignon, Antoinette, L’Innocence reconuë, et la Verité découverte (Amsterdam: 1669 en herdruk

Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., 1684).
Bourignon, Antoinette, Copie d’une Lettre, escriteparAnthoinette Bourignon (Amsterdam: Pieter

Arentsz., 1670).
Bourignon, Antoinette, Het Licht des Weerelds (3 dln, Amsterdam: Pieter Arentsz., 1671).
Bourignon, Antoinette, Advertissement (Amsterdam: Pieter Arentz, 1672).
Bourignon, Antoinette, Lapis Lydius (Amsterdam: Pieter Arentsz., 1676).
Bourignon, Antoinette, Probier-Stein (Amsterdam: Pieter Arentsz., 1676).
Bourignon, Antoinette, La Solide Vertu (2 dln, Amsterdam: Pieter Arentsz., 1676).
Bourignon, Antoinette, De Vaste of Waare Deught  (2 dln, Amsterdam: Michiel Pietersz., 1677).
Bourignon, Antoinette, Tractatus Admirabilis de Vera Virtute (Amsterdam : Pieter Arentsz., 1678).
Bourignon, Antoinette, L’Aveuglement des Hommes de Maintenant (2 dln, Amsterdam: Pieter Arentsz.,

1679).
Bourignon, Antoinette, Byvoegsel tot het Tractaat Getuignis der Waarheit (Amsterdam: Pieter Arentsz.,

1679).
Bourignon, Antoinette, La Lumiere du Monde (3 dln, Amsterdam: Pieter Arentsz., 1679).
Bourignon, Antoinette, Den Nieuwen Hemel en de Nieuwe Aarde (Amsterdam: Pieter Arentsz., 1679).
Bourignon, Antoinette, Le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre (Amsterdam: Pieter Arentsz., 1679).
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Bourignon, Antoinette, La Pierre de Touche (Amsterdam: Pieter Arentsz., 1679).
Bourignon, Antoinette, Le Renouvellement de l’Esprit Evangelique (3 dln, Amsterdam: Pieter Arentsz.,

1679).
Bourignon, Antoinette, Toets-steen (Amsterdam: Pieter Arentsz., 1679).
Bourignon, Antoinette, De Verblindheit der Menschen van desen Tijt (Amsterdam: Pieter Arentsz.,

1679).
Bourignon, Antoinette, De Vernieuwing van den Evangelischen Geest (3 dln, Amsterdam: Pieter

Arentsz., 1679).
Bourignon, Antoinette, Den Anti-christ Ontdekt (3 dln, Amsterdam: Jan Rieuwertsz., 1680).
Bourignon, Antoinette, Het Getuigenis der Waarheit (2 dln, Amsterdam: Jan Rieuwertsz., 1680).
Bourignon, Antoinette, l’Academie des Sçavans Theologiens (3 dln, Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en 

Pieter Arentsz., 1681).
Bourignon, Antoinette, L’Antechrist Decouvert (3 dln, Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pieter

Arentsz., 1681).
Bourignon, Antoinette, De Heilige Verrekyker (Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., 1681).
Bourignon, Antoinette,De Laatste Barmhertigheit Gods (Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pieter

Arentsz., 1681).
Bourignon, Antoinette, D’Academie der Geleerde Theologanten (3 dln, Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en

Pieter Arentsz., 1682-1683).
Bourignon, Antoinette, L’Appel de Dieu et le Refus des Hommes (2 dln, Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en

Pieter Arentsz., 1682-1684).
Bourignon, Antoinette, Avertissement (Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., 1682).
Bourignon, Antoinette, Recoeuil de quelques-uns des Temoignages publics & particuliers (Amsterdam: Jan

Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., 1682).
Bourignon, Antoinette, Den Roep Godts, en de Weygering der Menschen(Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en

Pieter Arentsz., 1682).
Bourignon, Antoinette, La Sainte Visiere avec laquelle on peut voir (Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pie-

ter Arentsz., 1682).
Bourignon, Antoinette, Le Temoignage de Verité (2 dln, Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pieter

Arentsz., 1682).
Bourignon, Antoinette, Les Pierres de la Nouvelle Jerusalem (Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pieter

Arentsz.)
Bourignon, Antoinette, Avis et Instructions Salutaires (Amsterdam: Pieter Arentsz., 1684).
Bourignon, Antoinette, Confusion des Ouvriers de Babel (Amsterdam: Pieter Arentsz., 1684).
Bourignon, Antoinette, L’Etoile du Matin (Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., 1684).
Bourignon, Antoinette, De Morgensterr (Amsterdam:Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., 1684).
Bourignon, Antoinette, Les Persecutions du Juste (Amsterdam: Pierre Arentsz., 1684).
Bourignon, Antoinette,Traité de la Vie Solitaire. Que la Vie Solitaire est la plus parfaite de toutes les manié-

res de vies qu’il y ait dans le monde (Amsterdam: Pierre Arentsz., 1684).
Bourignon, Antoinette, Heylsame Raadgevingen en Onderwysingen (Amsterdam: Hendrik Wetstein en

Pieter Arentsz., 1685).
Bourignon, Antoinette, An Extract from a Treatise of Solid Virtue, vert. uit het Frans door John Wesley

(Bristol: E.Farley, 1754).
[Bourignon, Antoinette, en Pierre Poiret], Het Leven van Juffr. Antoinette Bourignon. Ten deelen by haar

self, en ten deele by ymant anders van haar kennis (Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pierre Arentsz.,
1683).

[Bourignon, Antoinette, en Pierre Poiret], La Vie de Damlle. Antoinette Bourignon. Ecrite partie par elle-
méme, partie par une personne de sa connoissance (Amsterdam: Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz.,
1683).

[Bourignon, Antoinette, en Pierre Poiret], Das Leben der Jungfrau Antoinette Bourignon, Theils
durch Sie selbst/ theils durch einen von ihren Bekandten geschrieben (Amsterdam: Jan
Rieuwertsz. en Pierre Arentsz., 1684).

[Bourignon, Antoinette, en Pierre Poiret],Der Jungfrau Antoinette Bourignon innerliches und äuserliches
Leben, aus ihren eigenen, und des Herrn Peter Poirets, Zeugnissen zusammen gezogen (z.p. [Hamburg?],
z.j. [ca. 1640]).
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Brouërius van Nidek, M., Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in 100 heerlycke gezichten (Amsterdam
1732).

Brune, Johan de (de Oude), Emblemata ofte Sinnewerck (Amsterdam z.j. [1624]).
Burchardus, Georg. Henr., Christliche Gründliche Anmerckungen über die groben und mehrentheils Gottes-

lästerlichen Jrthümer und Lehren/ Welche gefunden werden in den Schrifften der Anthoniae Bourignon Und
insonderheit in dem Buch derselben welches sie Gezeugnüss der Warheit benennet/ Zur schüldigen 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).

Burchardus, Georg. Henr., 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 (Sleeswijk: Johan Holwein, 1677).

Catalogi Cujuscunque Facultatis & Linguae Librorum, [abhinc 2 a 3 annorum spatio] In Germania, Gallia, Ita-
lia, Anglia & Belgio, &c. Novissimè Impressorum. [Singulis semestribus continuandus] 17 afl.
(Amsterdam: Janssonius van Waesberge, 1676-1684).

Cate, Jacob ten, Vaderlyk geschenk aan alle Godzoekende kinderen (Groningen: Jurjen Spandaw, 1718).
Cockburn, John, Bourignianism detected [...], Narrative II (Londen: William Keblewhite en Hannah

Hindmarsh, 1698).
Cockburn, John, A letter [...] to his friend in London; giving an account why the other narratives about Bou-

rignianism are not yet publish’d (Londen: William Keblewhite en Hannah Hindmarsh, 1698).
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Summary
‘I must speak’. The Spiritual Leadership of Antoinette Bourignon (1616-1680)

The Flemish mystic and prophetess Antoinette Bourignon (1616-1680) is unquestion-

ably one of the most fascinating personalities of the seventeenth century. She was not

deterred by the Pauline commandment that prescribed silence for women, ventured

into the forbidden realm of theology and crossed the dividing line between the various

denominations by founding an ecumenical congregation avant la lettre. She did all this

out of the conviction that God had chosen her to restore true Christianity on earth.

Presently the end of the world would come and the Last Judgment would be passed.

Only the ‘true Christians’, she promised her audience, would be saved. She alone, and no

one else, could show them the way to eternal salvation. The missionary task that

Bourignon believed she had to carry out stemmed from the very personal religious

development she underwent, on the crossroads of and in dialogue with the most

diverse churches and religious movements.

Antoinette Bourignon was brought up as a Roman Catholic. She was born in Lille on

13 February 1616 to wealthy parents, who belonged to the merchant class. Antoinette

was the third child of the marriage and the second girl. She must have received an edu-

cation befitting her sex and class, but she refused to follow the path her parents had

mapped out for her and ran away at the age of twenty to escape a marriage arranged by

her father. Bourignon wanted to devote her life to God. In her first autobiography, La

Parole de Dieu (1663), written at the request of the vicar general of Mechelen, she relates

how, when she was about eighteen, she had had a vision in which St Augustine had

appeared to her and commanded her to restore his order. For her, this marked the start

of a spiritual quest, which was ultimately to result in her taking a critical and inde-

pendent stance in respect of the Roman Catholic Church and its doctrinal authority.

Over the years Bourignon was to sample various forms of the spiritual life without

being drawn in by any of them. From 1653 to 1662 she ran a home for poor girls, which

she helped to finance, in Lille. When she found herself embroiled in a scandal because

of her harsh treatment of the children entrusted to her care, she resigned from her posts

as mistress and governor. In 1663 Bourignon went to Mechelen, where she encountered

Jansenism and became involved in the struggle between Jansenists and anti-Jansenists.

In 1667 she left her Roman Catholic homeland for the multiconfessional Republic of the

United Provinces and settled in Amsterdam, where she came into contact with non-

Catholics for the first time in her life. Here she talked not only to representatives of var-

ious Protestant congregations but also to rabbis and ‘atheists’. In Amsterdam, where

there was freedom of the press and Bourignon did not have to submit her writings to an

ecclesiastic censor, she started to publish her first letters and treatises. Bourignon spent

the last nine years of her life in Northwest Germany, where Lutheranism had been pro-

claimed the state religion. There she became enmeshed in a series of conflicts with

Lutheran ministers, who accused her of heresy and were afraid that a sect would be

formed. Persecution forced her to move time after time, until in 1680 she at last decid-

809



ed to go back to Amsterdam. She became so ill on the way, however, that she was com-

pelled to break her journey in Franeker, where she died in the early hours of 31 October

1680.

The oeuvre that Antoinette Bourignon left is huge, comprising as it does hundreds

of letters, a series of treatises, two autobiographies, rules for the true Christian, poems,

prayers and even works of exegesis. Some of it appeared in print in her lifetime. After

Bourignon’s death in 1680 Pierre Poiret, one of her followers, assumed the task of

organizing the manuscripts she had left and publishing those that had not yet been

published. Poiret also worked to bring about a complete edition of Bourignon’s collect-

ed works. The result was the reissue in 1686, and again in 1717, of her writings (nineteen

volumes) by the eminent Amsterdam publisher Wetstein. When we add the works pub-

lished posthumously to those published during her lifetime, we can get a picture of the

amazing extent of Bourignon’s oeuvre. In total there are forty-six works in French,

written in the space of more than forty years and published over a period of seventeen

years. Dutch, German and Latin translations of these writings appeared, some during

Bourignon’s lifetime, some posthumously. When Bourignon’s books found their way to

mystic circles in England and Scotland towards the end of the seventeenth century,

there was even a series of English translations of her writings. If the translations are

included, Bourignon has a total of 164 different publications to her name. This is an

unprecedented number. No other seventeenth-century female author nor any of

Bourignon’s male kindred spirits in the mystic-spiritualist milieu of the time can rival

her in this respect.

In short, Antoinette Bourignon caused a stir - a stir that has not only assured her a

place in reference works of all kinds, but has also made her the subject of academic stud-

ies and literary works. She has evidently continued to appeal to the imagination,

despite - or perhaps precisely because of - the fact that the Inquisition placed her writ-

ings on the Index and the General Synod of Scotland officially condemned her doc-

trines in 1710. And yet the repertoire of descriptions that have so far been Bourignon’s

lot are remarkably limited and one-sided. She is, for instance, repeatedly described as a

‘hysteric’ or a ‘zealot’. It is also striking that in virtually all the studies devoted to her to

date, Bourignon is considered as a completely isolated phenomenon, whereas in her

time she was by no means the only person to believe that he or she had been chosen by

God as His instrument. And lastly there is insufficient acknowledgement that, with her

religious message, Bourignon succeeded in gathering around her a group of predomi-

nantly male followers, whom she recruited across the boundaries of the churches and

for whom she served as their spiritual leader. This meant that she not only broke

through the confessional dividing lines but also transcended the boundaries imposed

upon the female sex by church and society.

This biography focuses on Antoinette Bourignon’s spiritual leadership. At first

sight this leadership would appear to be an anomaly and, in a sense, it is. For how could

a woman without any formal theological training in an age when it was believed that

she should keep silent, particularly where religious matters were concerned, arrogate to

herself a position as a spokesperson in religiosis? And what was it that meant she was rec-

ognized in her own time as a spiritual leader and was able to attract and attach a group

of followers that included eminent thinkers and clergymen of all persuasions? Answer-

ing these questions satisfactorily requires more than a reconstruction of Bourignon’s
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self-definition, her ideas and the make-up of her group of followers. What is needed is

a systematic analysis of the interaction between the course of Bourignon’s own life, the

context of the formation of the group in which she worked out her ideas and tried to

put them into practice, and the structure and modalities of her spiritual leadership. To

this end I make use of new insights that have arisen out of gender history, book history

and cultural history. They provide various concepts and approaches that can be used to

investigate Antoinette Bourignon’s life in conjunction with her work, and thus obtain

a better grasp of the different dimensions of her spiritual leadership.

Anyone who wants to understand anything about Antoinette Bourignon’s personal

life and the structure and modalities of her leadership cannot avoid thinking about her

sex. Had she been a man rather than a woman, her life would undoubtedly have been

very different. Bourignon herself was all too well aware of this. It was for good reason

that she asked in one of her autobiographical works why God had not made a man of

her. She would then have been able, as she said herself, to do much more for Him than

she could as a woman. By using the concept of gender, it is possible to avoid the essen-

tialism that was so typical of early studies of Bourignon. Gender, after all, conceives of

masculinity and femininity as cultural constructs and focuses on the question of how

sex ‘works’. Through the emphasis that has come to be placed on language and seman-

tics in gender history, more attention has been paid to the discursive nature of ‘the self’.

This has also raised the problem of the role of the autobiography as a source for the

biography. These new insights enable us, among other things, to evaluate La Parole de

Dieu and Sa vie extérieure, Bourignon’s autobiographical works, in an entirely new way.

Contrary to what has been thought until now, these are not so much referential texts as

texts whose primary function was to serve Bourignon’s claim to a voice on religious

matters.

The successful communication of her message was crucial to Antoinette

Bourignon’s breakthrough. And this brings us to the most important medium that she

pressed into service - printing. Until now, however, no serious attention has ever been

paid to the importance of printing to the publicizing of her message. The emphasis in

the studies devoted to her has been on her religious ideas and the polemics she engaged

in and hence on the content of her books. The relatively new historical specialism of

book history has introduced a new approach in which the book as ‘data carrier’ is key.

The history of books is thus conceived as ‘the social and cultural history of communica-

tion by means of the printed word’. A distinction can be made between different stages,

which can roughly be summed up in the three processes of production, distribution

and consumption. In Bourignon’s case it is possible, thanks to the surviving copy of her

writings, to reconstruct the production phase in broad outline. This throws an entirely

new light on the way in which the writings of a seventeenth-century female author

were published. She originally let it appear as if she left this to one of her male friends.

In reality she did it herself.

There can be no leadership without followers. This is why no study of Bourignon’s

religious leadership can ignore her adherents and their adoption of the standards, val-

ues and rules she formulated. Was this a matter of persuasive communication? In order

to be able to answer this question it is wise to identify the various steps involved in this

dynamic process and take account of the fact that the change that is brought about does

not always take place immediately. In Bourignon’s case this means that we first have to
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look at how she formulated and disseminated her message, and in which social and cul-

tural milieus it won acceptance. It is then necessary to answer the question as to how

this message was recognized and appropriated by the recipient. How did the members

of the group incorporate it into their own perception of reality? Because this process of

active appropriation and imbuing with significance is context-related, the situations in

which members of the group proved to have been receptive to Bourignon’s call to an

evangelical life have to be considered. In this regard, the moment when the spark

caught hold is important. As also, when this was the case, is the moment when the spell

was broken and the person concerned turned away from Bourignon to return to the

world or to seek refuge with one of her competitors. In these cases the context in which

the communication took place must have changed, or the recipient must have deemed

other values to be more important. Then there is no longer any question of persuasive

communication. Appropriation is consequently an important instrument in analysing

the dynamic between Bourignon and her followers, but it also offers the possibility of

investigating how she herself formed, out of the complex of cultural traditions and

forms that were available to her, a religious model to shape her spiritual aspirations—

spiritual motherhood.

In her writings Bourignon presented herself as the ‘mother of the true Christians’

or the ‘mother of the true believers’ and was acknowledged as such by her own follow-

ers. Her spiritual motherhood thus served her spiritual leadership. It was in fact the

most important instrument of which she availed herself in shaping her leadership.

Until now, however, her claim to the ‘motherhood of the true Christians’ has never been

valued at its real worth. It is only by examining the way Bourignon bent spiritual moth-

erhood to her purpose that it is possible to understand how she was able to function as

a spiritual leader. It gave her the opportunity to demand her own status, and in that

sense not only gave her an identity but also reinforced her authority. At the same time,

Bourignon was able to put her spiritual motherhood at the service of the transforma-

tion that her followers had to undergo in order to shape their new identities.

Anyone wanting to make a historical analysis of a life is confronted not only with

the fragmentary nature of the source material but also with the problem that in the

reality of everyday life all sorts of activities and processes run through one another or

impact on one another, and these have to be separated for the purposes of the analysis.

In order to be able to see the connections between the different processes nonetheless,

it is important to opt for a form that does justice to the simultaneity of these processes.

This is why this book is made up of four parts, each of which explores a different dimen-

sion of Bourignon’s spiritual leadership. Splitting the work into different parts also

makes it possible to analytically disentangle and discuss the jumble of processes that

took place at the same time.

Part I centres on Bourignon’s highly personal religious development, at the cross-

roads of and in dialogue with the most diverse churches and religious movements. Here

I demonstrate that the way she developed and represented her personal identity as an

instrument sent by God should not simply be seen as a form of opportunism or as the

result of purely personal ambitions, but rather as her interpretation of the process that

was contained in the search for fulfilment in her own life. A process like this can be

understood as the result of an interaction between personal desires and intentions on

the one hand and the possibilities and limitations of the environment on the other. In
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Bourignon’s case, the bourgeois merchant class in which she grew up and the climate of

the Counter-reformation which left its mark on the religious life of early seventeenth-

century Lille provided a repertoire of opportunities from which she as an individual,

within the possibilities that were offered to her as a woman, consciously or uncon-

sciously made her own choices.

Part II is devoted to the mediation of the message and acts as a bridge between part

I and part III, which deals with the formation of the group. In this second part it

becomes clear how Bourignon succeeded in making good her claim to a position in

which she could speak on religion, and what role her texts, letters and books played in

this. She kept a significant degree of control over this process by buying her own print-

ing press and getting her followers to prepare her writings for the press. She also, as was

customary in smaller religious circles, kept as much control as possible over the distri-

bution of her work, although from 1669 onwards she did call on the assistance of vari-

ous Amsterdam bookseller-publishers. They did not, however, take any financial risk.

Bourignon continued to be responsible for this herself until 1675; thereafter she was

able to call upon various followers who were prepared to provide financial backing.

The published collections of Bourignon’s letters, in particular, had a manifest effect

in recruiting people to the group. This was due in no small measure to the editing of the

content that the letters underwent before they appeared in print. The epistolary form

was maintained, but personal messages and references were as far as possible edited

out. This meant that authenticity was preserved, while at the same time a new reader-

ship were offered various options for identification. As the author, Bourignon could use

these letters to create a personal bond with the unknown readers of her books. The epis-

tolary form must have made it easier for the readers, in their turn, to seek personal con-

tact with the woman whom they had got to know through reading her published letters

as one who loved the souls of so many ‘friends’.

The formation of the group is central to part III. It can be seen from the subjects of

the questions arising out of her published letters which were put to Bourignon that her

books found their way to a readership that was interested in devotional writings

regardless of whether they came from orthodox sources or originated from religious

dissidents. Aside from Bourignon’s books, these people were reading the works of

Tauler, Thomas à Kempis, Benedict Canfeld, Savonarola, St John of the Cross, Jacob

Boehme, Jan Rothe, Jean de Labadie, and Benjamin Furly and other Quakers. The fact

that some of Bourignon’s followers later switched to the Quakers or to the Lutheran

Pietists is evidence that they were, in any event in part, what could be described as ‘seek-

ing Christians’. Some of the readers of Bourignon’s writings were attracted by her call

to follow in the footsteps of Jesus Christ, and wanted nothing better than to go into ‘the

wilderness’ with her. A decision of this kind will almost always have stemmed from a

combination of factors. Many of Bourignon’s followers, for instance, sought their salva-

tion outside the church because personal experiences had caused them to lose their

faith in the clergy. A number of them are known to have been in a state of crisis at the

time when they became acquainted with Bourignon’s writings, and this made them

more receptive to the appeal of her message. What, above all, made the decision to fol-

low Bourignon attractive, however, was that she not only claimed to know the path that

led to eternal salvation, but was also willing to personally guide and support her fol-

lowers on the way. Followers who needed this and were prepared to submit to

summary

813



Bourignon’s authority were thus assured of her motherly concern and care for their

physical and spiritual well-being. It was precisely because Bourignon did not want to

establish a new church or sect, but instead propounded a religious practice aimed at

transcending the ecclesiastical divisions of her age, that she left everyone free to remain

a member of a church or not, as they chose. This practical focus provided Bourignon’s

followers with the leeway, within certain bounds, to put their own interpretation on

what, according to her, the life of a ‘true Christian’ should be.

Part IV is a synthesis of the three preceding parts and concentrates on the structure

and modalities of Bourignon’s spiritual leadership. By proclaiming herself the ‘mother

of the true Christians’ she could relate to her following in an authoritative and at the

same time affective way. In this sense her ‘motherhood’ served not only as a means of

raising her social status from that of an unmarried woman, it was also the most impor-

tant instrument she had for establishing her position within her own circle. By using

the metaphor of motherhood, Bourignon succeeded in symbolically turning the hier-

archy of the male-female relationship and the relationship of authority between clergy

and laity into that of a mother-child relationship and thus, as a lay person, shaping the

spiritual role she claimed. At the same time, it made it possible to transform the net-

work that grew up around the figure of Bourignon into a new, symbolic system of kin-

ship, based on spiritual ties, in which the followers saw themselves as related to one

another as brothers and sisters through their spiritual mother. As long as communica-

tions were confined to correspondence and the motherhood remained metaphorical,

the way Bourignon practised her spiritual leadership and exerted her authority met

with little resistance in her own circle. When, however, the ‘children’ sought the physi-

cal presence of their ‘mother’, it not infrequently led to tension and conflicts. In prac-

tice, the ‘child’ more than once failed to conform to the wishes of the ‘mother’ and vice

versa. Tensions and conflicts between Bourignon and her followers show that she had

great difficulty binding her ‘children’ to her permanently. It is clear that Bourignon was

prepared to exert herself to the utmost to make her religious enterprise a success, both

spiritually and practically, but that this aim was thwarted on more than one occasion by

the problems that the organization, maintenance and care of a group of followers

entailed. When Bourignon died in 1680 there remained only a small nucleus of five fol-

lowers, who took care of her legacy.

Adopting an integrated approach to Bourignon’s life and work rather than a

straightforward chronological structure made it possible to do justice to the complex

personality she was. It has, for instance, become clear that Bourignon was not as

unworldly as has been thought until now. In order to establish a position for herself in

the market of competing prophets and mystic spiritualists, she threw not only herself

and her writings but also her financial assets, her commercial knowledge and her busi-

ness relations into the battle. Bourignon was consequently not just the spiritual leader

of a group of Christians who wanted to follow in the footsteps of Jesus Christ under her

guidance. She was at the same time the commercial manager of what can reasonably be

called a religious business enterprise. In that respect, she was and remained in her later

life true to the business sense with which she had been imbued as a child.

The biography concludes with a series of appendices. These provide, among other

things, an overview of the complete works of Antoinette Bourignon, of her correspon-

dence and of the group of followers. Thanks in part to the examination of a great deal
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of new source material (including hundreds of original letters written by Bourignon) it

was possible to reconstruct the circle of people around her. The appendix in question is

the outcome of prosopographical research and provides direct access to Bourignon’s

spiritual network, which extended far beyond the borders of the Republic of the Unit-

ed Provinces.

Vertaling: Lynne Richards
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Register van persoons- en
achternamen 

Abel, M. 321, D
Abigaïl 110, 176
Abraham 184
Adam 82, 205, 206, 302, 303, 369,

420, 472, 473, 523
Adriaensz., Jacobus D
Aedes, Jelle 139, 141, 233, 307, 322-

324, 362, 398, 418, 434, 462,
465, 495, B, C, D
-echtgenote zie Everts

Ages, Hijlck D
Agges, Sipke 465, B, D

-echtgenote 350, D
Ahlefeldt , Friedrich von 150, 162
Ahlgren, Gillian 194
Albrecht van Oostenrijk 41, 86
Alexander VII 86
Allebos, mevrouw Van 44
Alonso Rodriguez 222
Altman, Janet Gurkin 308
Amalia van Solms 61
Ames, William 270
Ananias 202
Anderson, Linda 194
Andreas 47
Anslo B, D
Anslo, Aaltje (e.v. Block) 319
Anslo, Aaltje (e.v. Drew) 319
Anslo, Cornelis Claesz. 319
Anslo, Gerbrandt 319
Antonius (van Padua) 59, 63, 66,

207
Ardener, Edwin 548
Ardener, Shirley 548
Arentsz., Pieter 236-238, 241, 242,

266, 278-280, 282-287, 289, 301,
309, 319, 320-322, 326, 340, 342,
343, 369, 507, 508, 510, 550, 551

Arminius 112
Arnauld, Antoine 96, 105, B
Arnauld de Pomponne, Simon-

Nicolas 105, B
Arndt, Johann 377, 378
Arnold, Gottfried 524, 531, 535

Arnolfini, Lavinia 372
Arrink, weduwe 44
Athanasius van Alexandrië 207
Atkinson, Clarissa 438
Augustinus 49, 50, 56, 82, 86, 89,

90, 165, 174, 207, 518
Aumale, Madame d’ 332
Aumale, Mademoiselle d’ 332
Autein, Laurens 233
Bachellé D
Bachy, Gille de C
Bacon 285
Bake, Alijt 391
Bakker, Liliane 419
Bandsma, Seerp 530
Bardewits, Johannes 340
Bartolotti, Leonora 332
Basquel, Michel de C
Baudissin, Gustav Adolf von 235,

336, 337, 504, 511, 512, B, D
Baxter, Richard 218, 277
Bayle, Pierre 508, 515, 516, 521-

523, 534-538, 541
Becquart, Jean 593
Becquart, Marguerite 37, 43-45,

49, 65, 69, 543, 557
Becquart, Marie 67, 593
Becque, Anthoinette de le 44, 45,

C
Becque, Anne de le 44, 45, C
Beets, Hendrick 228, 236, 237,

248, 338, 339, 355
Bekker, Balthasar 528, 534
Bellot 76
Benedictus van Canfeld 70, 222,

302, 550
Berckendall, Johannes 131, 145-

148, 150-154, 177, 178, 202, 213,
216, 265, 289, 297, 327, 328, 390

Berkum, Hendrik van 536
Bernardus van Clairvaux 207, 445
Bernise, Catherine 45, C
Bertken 68
Bérulle, Pierre 86, 607
Betkius, Henricus zie Beets
Beuningen, Coenraad van 239,

369

Beyerland, Abraham van 239
Bijsterus, Henricus 512
Bijsterus, Lucas 232
Bijsterus, Wilhelmus sr. 511
Birgitta van Zweden 391
Björkhem, John 22, 25, 537, 538,

542
Blandina 519
Blankaart, Steven 300, 334, 345,

480, B, D
Block, Laurens Pietersz. 319
Block, Michiel 319
Bloms, Susanna 472
Bode, Gerard 243, 244, 246-249,

252, 279, 282, 311, 334, 504, 506,
512, 546, B, D

Boë, François dele 330, 333, 369
Boehme, Jacob 19, 117, 205, 206,

223, 228, 232, 248, 301, 302, 325,
355, 508, 525, 550

Boeteman, Abigael 245, 248
Boeteman, Dirk 245-249, 251,

287, 288, 313, 334, 499, 504, 507,
511, 513, B, D

Boeteman, Pieter 334, 504, 511,
513, D

Boëthius à Bolswart 222
Bois, Pierre du 64
Bonck, Simon Pietersz. 288, 322
Bontemantel, Hans 105, B
Boom, Dirk 284, 287, 379
Boom, Hendrik 284, 287, 379
Boonen, Jacob 83
Boot, Johannes D
Boreel, Adam 355
Boudaen, Lucretia 332
Bourignon, Antoinette 16, 527,

passim
Bourignon, Dominique
Bourignon, familie 40, 557
Bourignon, Jacqueline 557
Bourignon, Jacquemine 557
Bourignon, Jean I 557
Bourignon, Jean II 37, 43, 44, 45,

53, 55, 60, 62, 63, 65, 69, 70,
502, 543

Bourignon, Jean III 557
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Bourignon, Jean (zoon van Jean
Pierre) 558

Bourignon, Jean Pierre 558
Bourignon, Johenne 557
Bourignon, Marguerite 43, 44,

45, 69
Bourignon, Marie Martine 200,

557, 750
Bourignon, Martine zie Febvre
Bout, Dirk 306, 327, 328, 433,

452, 453, 494, B, C, D
Boyle, Robert 110, 218, 219, 230,

262, 299, 300, 309, 338, 525,
526, B, C, D

Bracciano, hertog van 332
Braems, Jan 329
Braems, Karel 329, 330
Braems, Thomas 329
Bragelongue, François de 337,

451, 490, 491, 499, 501, 511, 512,
B, D
-zoontje 490, 499

Brakel, Willem à 321
Brand, Jan? D
Braun, Johann D
Breckling, Friedrich 148, 270,

338, 384
Bredenburg, Johannes 513
Breen, Daniel de 24
Brigo, Ambroise C
Bronposte, barones D
Brookdorp D
Brouwer, Nicolaes 498
Brouwet, Jeanne 64
Brown, John 111
Brugmans, Anna B, D
Brune, Johan de 447
Bruneau, Marie-Florine 550
Brunswijk-Lüneburg, hertog van

336
Bruyn, Lodewijk de 247, 412, 505,

D
Bruynvisch, Jan 334, D
Buc, Madame du 520
Buchwald, Hans Adolf von 163, B
Buissons, Pierre des C
Buordes,Wijbrand 472, B, D

-echtgenote 350, 472, B, D
Burch, Franciscus van der 42, 62-

65, 74, 86, 204, 543
Burchardus, Georg Hinrich 146,

148-155, 157, 174, 177, 201, 202,
213, 241-243, 265, 402, 506

Burmannus, Franciscus 117, 621
Bynum, Caroline Walker 28
Byrom, John 533
Calvijn, Johannes 112
Cambry, Jeanne de 67
Camphuysen, Dirck Raphaelsz.

24, 278
Casteleyn, Abraham 289

Catalina de Jesus 440
Cate, Jacob ten 529, 530, 534
Catherina van Siena 57, 58, 205,

223, 444
Caton, William 147
Catulle, André 75, C
Celle, hertog van 336, B, D
Certeau, Michel de 171, 403
Ceyssens, Lucien 83
Charnley, Joy 521, 523
Chartier, Roger 253
Chateauvieux, Daniel Favre de

338, 342, 382, 384, 430, 488,
490, B, C, D

Cheyne, George 528
Chevallier, Marjolaine 378, 381
Christiaan (lakwerker) 293, D
Christiaan V 21, 137, 138, 141, 142,

150, 155, 156, 160, 161, 162, 163,
235, 326, 335, 373, 456, 474,
475, 506, B

Christiaan Albrecht 26, 46, 103,
105, 127, 130, 133, 136, 137, 138,
142-144, 149, 150, 153-156, 158-
161, 163, 201, 234, 235, 241, 335,
425, 426, 429, 506, B

Christina van Zweden 418
Christine Charlotte von Würt-

temberg 211, 336, 426, 482, 502,
B

Chronich, Hans Nielsen 355
Chrysostomos 518
Cockburn, John 532
Codde, Pieter 612
Comenius, Jan Amos 20, 110, 113,

114, 119,123, 179, 182, 230, 236,
239, 259, 270, 300, 338, 546,
619, B, C, D

Compeer, Sijmon 511
Coopman, Abraham jr 327, 328,

391, 392, C, D
Coriache, Aimé 37, 39, 44, 64, 81,

84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 98,
109, 167, 170, 195, 197, 212, 440,
446, 506, 543, B, C, D

Cornelis, Minse 324, D
Cort, Christiaan de 79, 80, 85-88,

92-99, 100, 101-106, 108, 109, 114,
119, 122, 124, 127, 128, 130, 131,
133, 142, 143, 171, 179, 195, 204,
205, 213, 216, 225, 227-231, 233,
254, 262, 269, 270-273, 276, 277,
310, 316, 318, 326, 328, 330, 410,
412, 414, 416, 423-426, 440, 445,
446, 448, 450, 452, 453, 485,
506, 512, 543, 544, A, B, C, D

Corver, Aeltje 329, 331
Corver, Agnietgen 331
Corver, Baertgen 329, 331, 334
Corver, Geertruijd 331
Corver, Haesgen 329, 331

Corver, Jan Jansz. 331
Corver, Jan Jansz. jr. 331
Cosimo III de Medici 373
Coste, Bertrand de la 163, 165, 182,

207, 208, 289, 310, 328, 329, 336,
343, 403, 416, 430, 478, 481, 482-
487, 489, 490, 493, 495, 551, B, D

Creusen, André 84
Crisp, Steven 118, 227, 236, B
Cunradus, Christoffel 226, 236,

237, 245-249, 251, 281, 287, 507
Dam, Elisabeth van 511, D
Dam, Johannes van 511
Dam, Machteld van 511, D
Dam, Pieter van B
Dan, Simon C
Darnton, Robert 28
David 176, 184
David Joris 137, 157, 223, 325, 530
Davis, Natalie Zemon 543
Debora 519
Deken, Aagje 534
Dekker, Rudolf 458
Dekkers, Christine C
Dematus, Françoise C
Dematus, Ursula C
Denijs zie Nijs
Derks, Marjet 548
Descartes 117, 285, 287, 376, 377,

378, 384, 495
Deulle, Nicolas de le C
Deurhoff, Willem 495
Deutz, Josephus 332
Dircksz., Pieter 443
Does, Marthe van der 23, 102,

150, 151, 217, 220, 224, 266, 497,
537, 538

Dominicus 50
Douwes, Ulbe 324, D
Douwesdr., Tiencke D
Drew, John 318
Drew, Joseph 319
Drew, Phebe 318, 319
Drudius D
Dura, Mademoiselle de 332
Durineau, Nicolas 557
Dury, John 110, 182, B
Eckhardt 377
Elisabeth van Nassau 332
Elisabeth van de Palts 387
Elzevier, Daniel 118, 119, 228, 244,

246, 279, 282, 285, 286, 340,
478, 508, B

Engelbrecht, Hans 509, 510
Enschedé, familie 479
Erasmus 285
Esau 203, 213
Esther 176
Etty, Elsbeth 31
Eugenia 55
Eva 178, 205, 206, 302, 455, 472,
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473
Everts, Antje 350, 462, B, D
Ewijk, Godart van 377
Ezechiël 173
Faber, Albert Otto B, D
Fear, Ypk fan der 18
Febvre, Gabriel le 108
Febvre, Martine le 69, 70
Felgenhauer, Paul 137
Fell, Margaret 177
Fevre, Anne le C
Fevre, Louis le C
Filippus, dochters van 176
Floris, Claes 280, 288, 326-328,

413, 414, 417, 418, 425, 429, 430,
433, 434, 452, 458, B, C, D
-echtgenote zie Bloms

Floris, Willem 511
Fonteine, Andries de la 146
Fox, George 118
Franciscus van Assisi 50, 55, 438,

543
Franciscus van Sales 19, 205, 222
Franck, Adolphe 535
Francke, Adam 319
Franckenberg, Abraham von 243
Franken, Dorothea 319
Franken, Frederik 129, 150, 159,

198, 199, 201, 247, 255, 262, 264,
307, 315, 318, 320, 351, 357, 396-
398, 400, 402, 404, 411, 412, 414,
417-420, 429, 446, 449-452, 457,
467, 498, 551, A, B, C, D

Franken, Phebe 319
Franken, Phebe zie Drew
Franken, Sara 319
Frederik III 94, 95, 324
Frederik Hendrik van Oranje 61
Friederike Amalia 136, 137
Frijhoff, Willem 29, 86, 171, 353,

397, 443
Frydag, Haro Burchard von 336
Frydag, Hedwig Oriana von 164,

336, 482-485, 487, 488, B
Furly, Benjamin 200, 202, 213,

248, 252, 264, 550, D
Furstner, Hans 239
Gael (Galle), Cornelis 317, 338 B, D

-echtgenote B
Gaijkema, Piettertje D
Gangelt, Christoffel van 242, 332
Garden, George 525-528, 532
Garden, James 526-528, D
Gardin, Jacques du C
Gavre, Johanna de 210
Geer, L. de 239
Geerkens, Frans D
Gelton, Toussaint 335, 418, 456,

B, D
Genet, Hille 330, 386
Gerrits, Annetie 511, 756

Gerrits, Dijtie 511, 756
Gerrits, Jannitje Sibilla 331
Gerrits, Volcker 331
Ghijsbrechtsdochter, Metge 443
Gibbons, Brian 205
Gichtel, Johan Georg 25, 118, 223,

231, 232, 248, 252, 351
Giese, August 135
Gillemans, Ignaas 83, 87, 88, 543,

B, D
Gillisse, Cornelis D
Glikl bas Judah Leib 542
Gluckman, Max 492
Goeree, W. 534
Goethals, J. 753
Gorin de Saint-Amour, Louis 96,

104, 285
Gournay, Marie le Jars de 642
Govaerts, Joannes B
Grandidier, Daniel 377
Greenblatt, Stephen 40
Grellot, Antoine 244, 299, 306,

380, 386, 390, C, D
Griffenfeld, Peter Schumacher

von 150, 155, 156, B
Groot, Michiel de 284
Guyon, Jeanne 18, 22, 519, 521,

526, 528, 535, 549, 550
Haan, Galenus Abrahamsz. de

24, 107, 108, 116, 117, 120, 258,
438, 446, 453, B, D

Hanna (moeder van Samuël), 519
Hanna (profetes) 177
Hansen, F.A. 235
Hartlib, Samuel 182
Hartmans, Hartman 756
Hase, Johan Conrad 139-142, 146-

148, 150, 153, 157, 201, 242, 243,
246, 251, 256, 261, 262-263, 265,
266, 281, 283, 297, 298, 311, 317,
320, 326-328, 330, 331, 333, 337,
343, 350, 355, 368, 373, 390, 391,
393-398, 402, 403, 411, 417, 425,
429, 430, 434, 435, 449, 450,
451, 452, 457, 470, 471, 479, 491,
499, 551, A, B, C, D

Hase, Maria zie Tilemans
Hasselaer, Gerard B
Heidanus, Abraham 117-120, 122,

227, 228, 259, 264, 546, 621, B
Heijst, Annelies van 548
Heijting, Willem 248
Heilsbach, Agnes van 152, 194
Henault, Jean 332
Hendrik Niclaes 223
Hennegrave, Marie-Madeleine

67
Henning, Nicolaas 138-140, 150,

429, D
Henri Charles de la Trémouille,

prins van Talmont 61

Herder, Adrianus de 705
Hessels, Douwe 470
Heuven, Adriaan van 299, 301,

302, 307, 327, 328, 391, C, D
Hiël, Immanuel 223
Hildegard van Bingen 58, 194,

223, 391
Hilkens, Gauke B C, D
Hilkia 92
Hobbes, Thomas 507
Hoburg, Christian 236, 264, 265,

266, 317, 325, 326, 338, 551, B, D
Hochart, Claude 43, C
Hoest, Daniel de 479
Holmer, Martinus 138
Holofernes 176
Holthenus, Johanna, wed. Bijste-

rus 511, 512, 755, 756
Honert, Joannis van den D
Hooft, familie 332
Hoogenhuysen, Andries 233
Hoogenhuysen, David 233
Hoogwandt, Anneke 302
Horte, J. 98
Hottenus, Johanna zie Holthe-

nus
Hout, Maria van 223, 440
Huisseau, Isaac d’ 278, 369
Hulda 92, 93, 177, 519
Hull, Willem van den 458
Huygens, Christiaan 332
Huygens, familie 332
Huygens, Willem Gozewijn 239
Hylkema, C.B. 21, 24
Ignatius van Loyola 50
Immerseel, Hubert van 288, 322
Impecchaer, Harmanus 756
Indervelde, François Symonsz.

94
Indervelde, Johan 94
Indervelde, Nicolaes 94
Indervelde, Quirinus 94, 95
Indischerave, Elisabeth 334
Indischerave, Gerrit Jacobsz. 334
Innocentius X 86
Irenaeus 150
Isaac 184
Isabella 41, 86
Jacobus 47
Jacobus II 526
Jacobus de Voragine 54
Jakob 174, 184, 203, 213
Jannetje 337, D
Jans, Hendrickje 356
Jans, Jannetje 334
Jansen, Reynier 201, 233, 234,

297-299, 305, 321, 323, 324, 338,
350, 354, 360-367, 384-388, 404,
446, 447, 462, 464, 465, B, C, D
-echtgenote 350, 363, 365, 366,
462, B, D
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Jansen, Ruerd 299, 305, 308, 324,
362, 366, 462, B, C, D

Jansen van Loon, Lenert 501
Jansenius, Cornelis 82, 86, 172
Janssen, Frans 239, 241
Janssens, Anna 139, 140
Janssonius van Waesberge, Jo-

hannes 279, 285, 287, 326, 508
Jansz. van Leijden, Annetje 356
Jeanne d’Arc 519
Jeaucourt, Aymée de D
Jezus 47, 75, 156, 183, 185, 383, 530
Johanna 177
Johannes Cassianus 66
Johannes de Doper 47
Johannes van het Kruis 302, 444,

550
Joel D
Jorink, Eric 369
Joseph 174
Josine D
Jossine 605
Judit 176, 519
Juliana van Norwich 68, 444
Jurgens, Peter 277, 299, 300, 325,

393, C, D
Jurieu, Pierre 498, 514
Kalckbrenner, Gerard 440
Karel II 135
Kawerau, Gustav 21
Kettler, Johan Volrad 501, 511, D

-vrouw 511
-dochter 511

Kielmann von Kielmannsegg,
Friedrich Christian 149, 150

Kielmann von Kielmannsegg,
Johann Adolf 143, 144, 149, 161,
235, B

Kin, Claudia 249, 351, 377, 380-
384, 472, 513, 514, B, D

Kip, Jacob 334, B, D
Kirchmann, Johannes 142, 235,

265, 280, 337
Knottnerus, Otto
Knyphausen, Dodo II, zu Inn-

und 164, 165, 199, 200, 235, 244,
251, 252, 285, 286, 314, 329, 335,
336, 338, 341, 382, 425-427, 430,
431, 434-436, 482, 483, 484, 485-
487, 489, 490, 495, 497, 502, B,
D
-familie 26, 199, 490
-zuster 165, B

Knyphausen, Hedwig zu Inn-
und zie Frydag

König, Samuel 154, 279
Kolakowski, Leszek 22, 23, 24,

150-151, 220, 353, 448, 537, 538
Koopmann, Abraham zie Coop-

man
Knox, R.A. 22, 23

Krafft-Ebing 21
Kroegers, Anna 334
Kruse, Margarete 162, 488, 489,

491
Kruse, Margaretha (e.v. Schmeu-

ser) 162, 488, 489, 491
Kuhlmann, Quirinus 25, 117, 118,

172, 248, 252
Kuyper, David 472, B, D

-echtgenote 472, D
Labadie, Jean de 20, 24, 25, 110,

114, 116, 119, 120, 121, 122-124,
126, 146, 148, 151, 165, 172, 179,
180, 188, 189, 230, 231, 233, 236,
243, 252, 258, 262, 267, 273,
300, 301, 313, 337, 338-340, 342,
349, 350, 381, 387, 409, 418, 420-
423, 432, 456, 458, 467, 468,
492, 500, 536, 546, 550, 551, B

Lambelin, B.
Lambert, Nicolas 41, 48-50, 55,

63, 77, 81, 91-93, 102, 108, 112,
120, 124, 165, 179, 195, 196, 227,
258, 276, 457, 506, 543, B, D

Lambrechtse, Jacob 288
Landrieu, Laurent C
Lannoy, Catherine de C
Laurent 53
Laurin, Marie-Madeleine 84
Law, William 533
Leade, Jane 495, 508, 519, 525,

526, 549, 550
Leclerc, Jean
Lee, Francis 525, 526
Leenhof, Frederik van 24
Leibniz, G.W. von 235
Lemesre, Jeanne 558
Lemm, Johan 489
Leslie, Charles 532
Lestevenon, Catharina 329, 330
Lestevenon, Sara 329, 330
Lezenne, Mathieu de C
Lidwina van Schiedam 391
Lieboldt, Johannes 21
Lieuwes, Hijlck D
Lieuwes, Sikke 233, 299, 324, 362,

462, 464, 465, B, C, D
Lightenberg, Hugo van 418

-dochter 418
Lille, Georges de 55, 62, 543
Limmerlaen, Nicolaes 607
Linde, Antonius van der 20-23,

26, 151, 160, 218, 256, 419, 487,
490, 494, 497, 515, 536-538, 541,
542

Lindeboom, G.A. 329, 354, 368
Lindeboom, Johannes 22-24
Linden, Judocus van der 97, 98
Lindt, Ewoud de 128, 129, 161,

205, 221, 233, 234, 236, 239, 244-
249, 251, 252, 256, 259, 260, 263,

264, 273, 277, 287, 288, 289, 315,
317, 318, 319, 323, 351, 357, 359,
384, 395, 396, 398, 402, 411, 414,
417, 418, 429, 430, 431, 434, 435,
452, 453, 457, 458, 462, 464,
470, 472, 483, 485, 486, 489,
497-501, 503, 546, 551, A, B, C, D

Lindtwever, Ian Claasz. 443
Linnich, Jacob 116, 117, 120, 258,

326, 453, B
Lodenstein, Jodocus van 337
Lodewijk XIV 41, 93, 135
Löw, Victor de 154, 289, 327
Lombroso 21
Loo[ ], Yda van der D
Loon, Pieter van 288
Lottin, Alain 41, 46, 53
Louise Henriette van Oranje 61
Luhmann, Niklas 188
Lundie, James 528
Luther, Maarten 112, 378
Luyken, Albert 316
Luyken, Caspar 316
Luyken, Christoffel 228, 316
Luyken, Jan 278
Luyken, Michiel 316
Luyken, Rijckje Alberts zie Van

de Velde
Luyken, Rijkje 316
MacEwen, Alexander 21, 22, 150,

160, 537
Mack, Phyllis 18, 152, 437, 448
Malapert, Maria B, C, D
Malebranche, Nicolas 369
Malpighi, Marcello 371, 373
Manier, Gilles 43, C
Marci Alberts, Jacobus 233, 311,

320, 321, 394, 424, 462, 463-465,
467
-echtgenote 462, 464, A, B, C, D

Marcus d’Aviano 207
Margareta 55
Margaretha der Engelen 611
Maria 47, 48, 171, 174, 303, 361,

440, 445, 519
Maria (moeder van Jacobus) 177
Maria Magdalena 47, 63, 177
Maria a Sancta Teresia zie Petyt
Marie de l’Incarnation 436, 542
Marié, Le zie Ortt
Marke D
Martha 210, 361
Martin D
Mary Stuart 525, 526
Masquelier, Barbe 67
Matham, Jacob 479
Mathissens, Anna C
Mauritius 47
Mauroit, Gabriel C, D
Mazuriel, juffrouw 80, 81, B, D
Meerwijk, Susanne van D
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Meijer, Clara de 607, C
Meijer, Maaike 194
Meijer, Pieter 266, B, D
Melchisedek 173
Mendoza, Luisa de Carvajal y 753
Menno Simonsz. 112
Mercator, Nicolaas 355
Merian, Maria Sibylla 542
Merlau, Johanna Eleonora von

und zu 266, 338, 339, 341, 549,
550, 551, D

Meulen, Jacobus van der 104, B
Meyer, Gerhard 529
Meyer, Lodewijk 287
Meyrink, Gustav 539
Miramion, Madame de 520
Mirjam (zuster van Mozes) 177,

519
Molière 285
Molina, Luis de 82
Moller, Johannes 536
Monteiro, Marit 152, 194, 439
Morosini, familie 332
Mosselman, Ritske Jacobs 288
Moulroit, Gabriel D
Mozes 184, 519
Muggenhoven, Leonard van 105,

B
Musch, Cornelis 94
Nabal 110
Neercassel, Joannes van 96, 102,

103, 143, 425
Negri, Paola Antonia 440
Neranus, Isaacq 288
N.H.B. 150, 201, 402
Nicole, Pierre 96
Niemann, Sebastian 143, 149, B
Nijs, Tanneke de 25, 117, 118, 165,

172, 173, 181, 236, 252, 622
Noels, Pierre 86, 88, 172, 258,

440, 446, 452, 453, 457, B, C, D
Nostradamus, Michel 207, 208,

403, 481
Oignies, Antoinette d’ 59
Oldenburg, Henry 371
O Locquerel, Anthoinet C
Oort zie Ortt
Ortt, Anna zie Pergens
Ortt, Johan 241-243, 252, 256,

260, 263, 311, 312, 330-334, 351,
369, 376, 401, 417, 435, 443, 446,
451, 452, 457, 473, 475, 477, 479,
480, 493, 495, 496, 499, 551, B, D

Ortt, Lucretia 332
Orville, Frederik D’ 706
Outgers, Hendrick 501, 504
Ouw, Wolfgang 146, 149, 150, 151,

153, 155, 161, 177, 265, 506
Ovens, Jürgen 136, 325
Padtbrugge, Robert 368
Pascal, Blaise 84

Patin, Gerard 127, B
Paulus 24,123, 174, 177, 178, 184,

185, 225, 255, 399, 421, 441
Peffer 334, D

-echtgenote D
Pelagius 82, 86
Penain, George C
Penn, William 341, 551
Pergens, Anna 241, 311, 312, 331-

334, 351, 376, 417, 443, 446, 452,
457, 479, 495, 496, 499, 551, B, D

Pergens, Jacob 332
Petersen, Johanna Eleonora zie

Merlau
Petersen J.W. 266, 676, 706
Petroff, Elizabeth 58
Petrus 255
Petyt, Maria 193, 212
Petz 161
Peyrère, Isaac de la 369
Pieters, Marie 139
Pieters, Sikke 233, 299, 324, 338,

362, 423, 450, 462, 464, 465,
495, B, C, D

Pietersz., Michiel 285, 286
Picquery, Louis B
Pilin, Crépin 557
Pizan, Christine 642
Plockhoy, Pieter 24, 387, 409
Pochet, Elizabeth 67
Poiret, Claudia zie Kin
Poiret, Pierre, 16, 18, 20, 22, 100,

107, 108, 143, 159, 164-166, 205-
207, 227, 244-248, 251, 254-256,
259, 260, 261, 263, 265, 266,
285, 287, 289, 292, 338-341, 351,
354, 376, 377, 378-387, 390, 391,
398, 400, 401, 403, 405, 416,
418, 419, 427, 429-431, 435, 452,
453, 472, 480, 487, 489, 497,
498, 501, 502, 504-510, 512-521,
523-528, 531, 532, 534-538, 541,
546, 550, 551, A, B, C, D

Pollet 604
Pont, Jean du C
Poovey, Mary 549
Pordage, John 525, 526
Porte, de la zie Bourignon
Porteman, Karel 193
Pureur, Anthoine C
Purkiss, Diane 27
Quedriks, Anne 607, C
Questiers, Catharina 369
Rachelius 187, B
Ramsay, Andrew Michael 528
Ramsbergen, Bernardus 316, D
Ramsbergen, Gerrit 316, 512
Ramsbergen, Gerrit Pietersz. 316
Ramsbergen, Albert 316
Ramsbergen, Regina 316
Randenraedt, Johanna van 152,

194
Rantzau (Ranssou), Christoffel

von 504, D
Raymond van Capua 597
Recht, Joannes 83
Reijnderts, Annetje Jans 356, 357
Reinach, Salomon 535, 536
Reinboth, Johannes 137, 175, B
Reins, Sjoerd/Sivert, D

-echtgenote D
Requillart, Pierre C
Reyns, Gerrit 299, 304, 321, 322,

343, B, C, D
Reyntjes, Jelle 277, 299, 305, 308,

323, 324, 361, B, C, D
Rieuwertsz., Jan 239, 266, 279,

284, 286-288, 507, 508, 510, 550
Riewald, J.G. 321
Rivet, André 216
Roach, Richard 526
Robineau, Catharina 297, 299,

303, 304, 310, 327, 328, 351, B, C,
D

Roeters, Jacob 319
Roland, Rudolf 154, 289, B
Roldanus, Cornelia 22
Roosen, Court 328, D
Rose, Georg Hinrich 154, 280
Rothe, Jan 25, 117, 118, 146, 147,

151, 155, 165, 172, 173, 181, 182,
252, 262, 267, 270, 278, 306, 317,
337, 338, 340, 550

Rouckens, Magdalena 607, C
Roussel, Luc 70, 81, 267, C
Ruestow 354, 367
Rumpf, Vincentius 489
Sabbatai Sevi 123
Sabbatij Raphaël 111
Saffira 202
Saint Carpentier, Michel van C
Saint-Saulieu, Jean 45, 69, 70, 71
Salomo 177, 184, 203, 438
Salmon, Pierre 73, 81, 276, 277, B,

C
Salmon Whittingham, Joseph

533
Sand, Herman von 288, 507
Santbergen, Barent van 288
Sara 203
Sarmentitius B
Sattelmacker, Marguerite 139
Savonarola, Girolamo 302, 550
Saxen, Daniel 146
Schaapscher, Louter 530
Scheffer, Johann Peter 338, 340,

341, 351, 452, 551, B, D
Schenkeveld-van der Dussen,

Riet 217
Schierbeek, A. 354, 477
Schinlielle, juffrouw 88, D
Schlezer, Johann Friedrich 110,
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330, 338, B, D
Schmeuser, Hans Hinrich 162,

487-491
Schmeuser, Heinrich 148, 162,

163, 280, 327, 328, 487-491, 506,
C, D
-echtgenote zie Kruse

Schoningh, Cornelius Willems
Erasmi 343, C, D

Schoof, Hendrik 103, 113, C, D
-echtgenote D

Schouten, Aaltje Gerritsdr. 319
Schouten, Abigael 319
Schrader, Justus 246-248, 263,

266, 309, 330, 333, 334, 340, 341,
345, 381, 383, 392, 399, 417, 429,
504, B, D

Schütz, Johann Jakob 265, 266,
338-341, 351, 379, 551, D

Schulze, Gottfried 326
Schumacher zie Griffenfeld
Schurman, Anna Maria van 20,

114, 115, 116, 121-123, 126, 216,
243, 258, 338-340, 376, 546, 547,
B

Selm, Bert van 275, 282
Serrarius, Petrus 20, 101, 106-110,

114, 116-120, 122-124, 175, 179,
180, 181, 184, 205, 213, 218, 219,
228, 229, 236, 243, 258, 259,
264, 300, 309, 313, 315, 317, 320,
321, 338, 355, 385, 438, 446, 501,
525, 546, B, C, D

Serrurier, Louis 108
Serrurier, Pierre zie Serrarius
Servet, Michael 157
Showalter, Elaine 548
Sinia, R. 354
Sladus, Matth. 333
Smalgink/Smallegangh, Mat-

theus(?) D
Smidt, Josef de 610
Smout, Daniel 705
Sneesens, Anna 84, C, D
Snyders, Johannes Chrysostho-

mos 138, B, D
Socinus zie Sozzini, Fausto
Sollier, Julie 557
Sollier, Marie Etienne 557
Sollier, Madame zie Marie Marti-

ne Bourignon
Someren, Jan van 284, 299, 301,

322, 415, 435, 452, 479, 495, B,
C, D

Someren, Sophia van zie Wischa
Sophia 205
Sozzini, Lelio Fausto 117
Sozzini, Fausto 117, 273
Spanheim, Daniel 339, 379
Spanheim, Friedrich 339
Spener, Philipp Jakob 21, 338,

339, 341, 531, D
Spinoza, Benedictus de 287, 369,

495, 513
Stappaert, Jean 69, 71, 72
Staupitz, Johannes von 205, 378
Steno, Nicolaus zie Stensen
Stensen, Niels 332, 368, 369, 372,

373, 375, 474, 478
Stephanus 47
Stoddard, Roger 253
Stoffels, Anna 315, 316, 355-359,

396, 472, 501, 512, B
Stoffels, Jacob 316, 317, 357-359 D
Stolle, Gottlieb 514
Strouven, Elisabeth 440
Surin, Jean-Joseph 404
Swaen, Jan de 99, 102, 104
Swaen Martinus, de 612
Swammerdam, Cornelia Jacobs

334
Swammerdam, Jacob Dircksz.

334
Swammerdam, Jacob Jans 331,

334, 370, 477, 478
Swammerdam, Jan 20, 22, 26,

150, 161-163, 201, 207, 242, 246,
247, 262-264, 282, 285, 292, 293,
301-303, 309, 329-335, 345, 354,
367-376, 384-388, 391, 392, 398,
399, 401-405, 419, 429, 449,
450, 452, 457, 458, 473-480,
493, 495, 551, 552, A, B, C, D

Swammerdam Jan Jacobs 329-
331, 334, 369, 370, 476-478

Swammerdam, Jannitgen 331,
334, 370, 476-478

Swartepaert, Adriaen 117, 319, D
Swinderen, Hendrik 117
Sylvius zie Boë
Taube, Jacob 143, 148, 181, 265,

321, 326, 338, 495, B, D
-echtgenote Margareta 143,
495, D

Tauler, Johannes 205, 302, 325,
338, 339, 378, 403, 550

Teetses, Rinke 299, 305, 323, 324,
366, 367, B, C, D

Tergouw, Jacob Aertsz. 504, D
Tersteegen, Gerhard 754, 757
Thecla 55
Theresia van Avila 19, 96, 194,

195, 205, 207, 212, 440, 444, 519
Theunisz., Jan 443
Thévenot, Melchisédec 332, 333,

369, 370, 373, 477, 479
Thoit, Jeanne du 45, 62, C
Thomas à Kempis 205, 222, 302,

378, 550
Thomasius, Christ. 21
Tiellens, familie 502, 505, 510
Tiellens, gezusters 329, 333

Tiellens, Jan 329
Tiellens, Johan 128, 129, 135, 163,

233, 262, 277, 278, 283-285, 309,
315, 317-320, 325, 326, 329, 330,
333, 337, 347, 351, 357, 360, 367,
371, 376, 388, 393, 396-400, 403,
404, 411-414, 417-420, 424, 429,
430, 433-435, 442, 452, 453, 458,
479, 484-490, 494, 497, 498,
500-505, 511-513, 514, 551, B, C,
D

Tiellens, Michiel 318, 412
Tijssen, Lolk 462, B, D
Tilemans, Maria 139, 140, 141,

155, 307, 326, 327, 351, 386, 393,
404, 448, 451, 456, 457, 470,
471, 482, 551, B, C, D

Timmers, Pieter 229, 236, 237,
278

Tjaards, Hidde Roos 305, 320,
321, 394, 462, 465, B, C, D
-echtgenote zie Tijssen

Tjaden, Sicco
Tobias 174
Tomas de Jesus 59
Tongerloo, Joannes 288
Torre, Charles van 44, 69, 557
Triest, Antoon 83
Velde, Albert van de 316
Velde, Anna van de zie Stoffels
Velde, Annetje van de 316
Velde, Isaäc van de 316
Velde, Rijckje Alberts van de 316,

512
Velde, Volckert van de 128, 129,

161-163, 205, 207, 228, 236, 243,
249, 262, 282, 292, 293, 307, 315-
319, 321, 325, 334, 335, 351, 354,
355-360, 363, 368, 384-388, 393,
396, 403, 404, 411-414, 417-420,
429-431, 433-435, 451-453, 458,
472, 474-476, 484, 485, 487-
489, 497, 498, 500-505, 510-514,
551, B, C, D

Velsen, Jacob van 243
Velters, Jeronimus 502, 503, 504
Vendeville, Gilles de B
Vendeville, Margereta de 96, 105,

230, B
Venema, Pieter 529, 530
Verlaen, Johannes 319
Verlaen, Nicolaes 319, 320, 412, D
Verlaen, Sara zie Franken
Vernimmen, Johannes 81, 84, 87,

543
Verschuir, Johan 534
Villain de Gand, François 72, 74
Villain de Gand, Maximilien 42,

67
Villalpando, Juan de 440
Vincent Ferrier 205
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Vinke, Michiel 535
Visser, Piet 279
Volckers, Aalt 331
Volckers, Aechijen 756
Volckers, Gerrit 331
Volckers, Margriet (Grietje) 330-

334, 351, 376, 429, 432, 452, 471,
473-476, 479, 480, 491, 492, 551,
B, D

Volckerts, Rijckje 316
Voltaire 535
Vos, Anna de 128, 129, 320, 418,

442, 468-470, B, D
Vos, Lodewijk de 128, 233, 277,

320, 468-470, B, D
Wagener, Johan 452, 453, B, D
Walle, Jacobus van de 338, 340,

341, 351, 376, 444, 551, C, D
-echtgenote 341

Wallmann, Johannes 339
Weber, Alison 194
Weber, Max 389, 390, 405
Weigelius 137
Weijlandt, Catharina van 334
Weijlandt, Christoffel van 246,

247, 330, 333, 334, 477, 479, 551,
B, D
-echtgenote zie Brugmans

Weijlandt, Jacob van 334
Wercken, Abraham van der 610
Wesley, Charles 533
Wesley, John 533
Wetstein, Gerard 524, 525, 528,

529-530
Wetstein, (Johan) Hendrik

(Heinrich) 18, 505, 508, 510, 515,
524, 525, 753

Wet(t)stein, Johann Rudolph 508
Wetstein, Rudolph 524, 525, 528,

529-530
Weyer, Matthias 223
White, George 532
Wieser, M. 381, 383
Wijk, Johan van der 143, 235, 246,

335, 337, 351, B, D
-echtgenote 143, 335, 350, B, D

Wilde, Willem de 278, 281-283,
347

Willemain, Jean C
Willems, Dirk D
Willems, Evert 443
Willems, Gerrit 452, 453, B, D

-echtgenote 433, 471, D
Willerval, gravin van zie Oignies
William (Willem III van Oranje)

525, 526
Wischa, Sophia Ernstes 350, 432,

435, 452, 479, 495, B, D
Woert, Alewijn van der 610
Woert, Henrina van der C
Wolf, Paul D

Wolff, Betje 534
Wolfganck, Abraham 284
Wolters, Joannes 524
Wouters, Anne 607, C
Yvon, Pierre 338-340, 342, 387,

500
Zagorin, Perez 160
Zesen, Philipp von 226, 512
Zwicker, Daniel 117, 278, 319, D
Zwol, Cornelis Jansz. 289

Geografisch register

Aat (Ath) 59
Aberdeen 525, 526, 528

-Kings’College 527
-Saint-Nicholas 526

Alkmaar 443
Altona 131, 146, 147, 151, 154, 163,

289, 313, 324, 326-328, 336, 340,
347, 409, 495
-dompelaars 328
-doopsgezinde gemeente 328
-gereformeerde gemeente 146,
148, 289, 326, 327, 384

Amsterdam 24, 26, 30, 31, 37, 40,
44, 45, 48, 80, 99, 100, 101-103,
105, 106, 108-112, 114, 116-119,
122-125, 128, 129, 131,135, 140,
142, 145, 166, 168, 170-173, 179,
195, 204, 205, 211, 218, 219, 225-
227, 229-231, 233, 234, 238, 242-
249, 251, 256, 260, 263, 265, 266,
268, 269, 271, 277, 278, 281, 283,
284, 286, 288, 290, 299, 309, 311,
313-315, 318, 320-322, 325, 326,
329, 330-334, 337, 339, 340, 341-
343, 347-349, 351, 358, 360, 361,
364, 365, 368, 369, 373, 376, 378,
381, 384, 387, 397, 412, 421, 429,
430, 431, 433, 435, 438, 443, 446,
450, 451, 453, 473, 476, 477, 480,
486, 488, 497, 501, 503, 504, 505,
508, 512, 513, 524, 525, 530, 544-
547, 549, 552
-Aalmoezeniershuis 512
-Achtergracht 479
-Barndesteeg 319
-Bethaniënstraat 319
-Beurs 283, 284
-Beursstraat, -steeg 278, 279,
286, 287
-Bij ’t Lam 107, 116, 279, 318, 619
-Bij de Toren 116, 319
-Brouwersgracht 107
-Burgerweeshuis 604
-Dam 104
-Dirk van Assensteeg 287
-Droogbak 102, 111, 128, 229,
233, 318

-Egelantiersgracht 245, 247, 249
-Elandsgracht 247
-Elandsstraat 501
-gereformeerde kerk 287, 315
-Groenburgwal 476
-Haarlemmerdijk 229, 236, 278
-Haarlemmer Houttuinen 100,
102, 397
-Haarlemmer Poort 102, 107
-Herengracht 316
-Jan Iebensgang 102, 397
-Jan Rodepoortstoren 434
-‘In de Drie Rapen’ 278, 279
-‘In de Engelsche Boeijer’ 319
-‘In de Star’ 331
-‘In de State Bybel’ 243
-‘In Engelandt’ 319
-‘In het Martelaersboeck’ 287
-Kalverstraat 508
-Keizersgracht 107, 340
-Latijnse school 245
-Leidse veer 245
-Montelbaansbrug 331
-Nes 508
-Nieuwendijk 284
-de Oranjeappel 111, 512
-Oude Schans 331
-Oude Turfmarkt 333
-Oudezijds Achterburgwal 318,
319
-Pietersgasthuis 332, 333, 373
-Prinsengracht 102, 230, 497,
512
-Prinsenstraat 102
-remonstrantse gemeente 315,
512, 514
-Rokin 111
-Het Roode Hart (brouwerij)
501
-schepenbank 105, 503
-Singel 104, 247, 287, 513
-Spui 111
-stadhuis 104
-synagogen 111
-Taksteeg 479
-Uytrechtse straet 243
-‘Venetia’ 316
-Verwersgracht 331
-VOC, kamer Amsterdam 315,
316, 358, 412
-Warmoesstraat 512, 695
-’t Water [Damrak] 245, 279, 285
-Wisselbank 320, 412, 501, 511
-Zuiderkerk 502

Annweiler 339, 348, 377-379, 383
Antwerpen 210, 238, 268, 269
Artesië (Artois) 277
Aurich 26, 165, 168, 211, 348, 427,

482, 490
-hof 336, 483
-Ministerium 486
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Babylon 180
Basècles 60, 61, 277
Basel 377, 508
Bath 528
Beerta 529, 530
Bergen (Mons) 60, 63, 168, 230,

277, 313, 348
-Filles de Notre-Dame de la
Présentation 59, 64, 439
-grauwzusters van Bavay 59

Bern 530, 533
Berum 348, 501, 502, 511
Blaton 55, 59, 62, 64, 168, 277, 543
Bolarque 59
Bolsward 277, 299, 305, 323, 347,

361
Bordeaux 114
Brabant 94, 95, 269, 276, 277, 288
Brandenburg 160
Bremen 288, 325, 501
Breukelen 242, 314, 367

-Nijenrode (kasteel) 242, 283,
314, 332, 333, 337, 376, 417, 429,
471, 477, 495, 496, 499
-Nijenrodesgerecht 242

Brunswijk 348, 509
Brussel 67, 79, 81, 82, 84, 87, 168,

179, 290, 522, 523, 543
-birgitinessen 84
-Klein Begijnhof 84
-lotharinessen 84
-Oratoire 84
-Sint-Goedele 84

Canada 436
Celle 336, 348
Chièvres 59
Constantinopel 66
Deinze 83
Denemarken 26, 162, 285, 286
Dessau 227
Diemermeer 318, 412
Dieppe 436
Doornik 48, 60, 61, 67, 74, 75, 81,

168, 277
-augustinessen 59
-bisdom 42, 46
-karmelietenkerk 60

Dordrecht 94, 288
Dowaai 70
Duitsland 26, 107, 223, 227, 282,

332, 340, 347, 495, 514, 519, 521,
525, 530, 532, 533, 544

Egypte 66
Eider 324, 325
Emden 165, 166, 427
Engeland 26, 107, 111, 193, 218,

251, 262, 300, 318, 341, 514, 519,
521, 526, 532

Enkhuizen 128, 129, 168, 411, 469
Erfurt 530
Europa 66, 42, 110, 263

Eutin
-bisschop van 154

Flensburg 131, 138-142, 149, 150,
151, 155, 161, 168, 313, 347, 429,
471
-Engleburg-strate 139
-Latijnse school 140
-magistraat 141, 155, 209, B
-Ministerium 139-141
-Rode Poort 139
-Südermarkt 139, 141

Florence 373
Franeker 17, 166, 435, 497, 499
Frankenthal 377
Frankfurt am Main 265, 288, 313,

337-341, 348, 377-379, 385, 444,
507, 521, 530, 551
-Buchmesse 285

Frankrijk 54, 59, 63, 70, 86, 263,
282, 332, 367, 369, 370, 373, 379,
416, 425, 514

Frederikstad (Friedrichstadt) 135,
138, 141, 142, 277, 288, 299, 313,
324-327, 347, 429, 433, 465, 470,
495, 501, 503
-magistraat 136

Friesland 142, 233, 305, 320, 322,
343, 360, 363, 366, 427, 452

Genève 222, 288, 302, 313, 342,
343, 348, 490, 513, 530, 533

Gent 30, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 90,
168, 179, 211, 262, 276, 288, 299,
347, 463, 543
-Raad van Vlaanderen 81, 277
-Sint-Bataafskapittel 83

Genua 60
’s-Gravenhage 26, 288
Groningen 166, 305, 427, 529,

530, 534
Haarlem 128, 168, 277, 278, 318,

320, 410, 468, 469
Hage 489
Hamburg 139, 146, 148, 154, 161-

164, 168, 208, 241, 269, 276, 279,
280, 288, 289, 297, 299, 306,
313, 319, 324-329, 336, 340, 342,
343, 347, 381, 383, 384, 425-430,
455, 472, 475, 481-483, 487,
490-493, 497
-Grote-rijckenstraat 280
-Ministerium 163
-Palmaille 327
-Quäkerberg 327
-senaat 163
-St-Nicolaeskerkhof 162

Hanau 377
Harderwijk 331
Harlingen 233, 297, 299, 303,

305, 307, 313, 321-323, 333, 343,
347, 361, 362, 364, 423
-‘Bij de Blauwe Trap’ 288, 322

-‘de Blaauwe Schuur’ 323
-doopsgezinde gemeenten 322,
696
-lutherse gemeente 321
-Voorstraat 362
-Wortelhaven 322, 362

Heemstede 510, 511, 513
-‘Het Clooster’ 510, 511, 513

Heerenveen 304, 305, 311, 313,
320, 321, 322, 323, 347

Heidelberg 339, 377
Helmstedt 333
Hemiksem 593
Henegouwen 269, 276, 277, 288,

439
Herford 387
Hilvarenbeek 86
Holland 103, 110, 112, 129, 133, 135,

239, 241, 250, 324, 329, 332, 369,
470, 475, 476, 483, 486, 525, 551

Holstein 134, 135, 142, 150, 155,
163, 229, 271, 430, 469, 474

Hoorn
-Burgerweeshuis 604

Husum 26, 131, 132, 134-140, 142,
143, 161, 168, 199, 204, 209, 233-
235, 239, 279, 280, 282, 283, 314,
323-325, 327, 335, 360, 366, 394,
406, 409, 415, 416, 428, 429,
432, 433, 434, 448, 452, 462,
463, 546
-‘Brouw-huys’ 143
-‘Huys van de Hollanders’ 135,
140, 234, 327
-Krämerstrasse 135
-magistraat 136-138, B
-Ministerium 138

Ieper 44, 45, 86
Italië 43, 59, 60, 61, 332, 373, 375
Kamerijk (Cambrai) 62, 64, 86,

543
-aartsbisdom 42, 63

Kempe 43
Keulen 288, 339

-prins-bisschop van 135
Kopenhagen 26, 159, 161, 199,

207, 262, 282, 288, 292, 335,
429, 474, 475, 552

Ladeuze 59, 168
Leeuwarden 288
Leiden 117, 227, 248, 263, 333, 367,

369, 479, 525
Leuven 269

-Hoge School 88
-Oratoire 86

Lille, zie Rijsel
Lombardije 60
Londen 218, 267, 299, 313, 348,

371, 373, 528, 532
Lübeck 355
Lütetsburg 163-165, 168, 199, 200,
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211, 235, 244, 247, 249, 251, 288,
310, 314, 336, 337, 341, 348, 383,
425, 426, 427, 430, 431, 433, 435,
451, 471, 472, 481-490, 493, 499,
502, 505, 536

Luik 59, 64, 168, 277
Maastricht 440
Madrid 83
Makkum 470
Mannheim 377
Marlagne 59
Maryland 387
Maubeuge 64
Mechelen 24, 30, 64, 78, 79, 81,

82, 83, 85-89, 98, 99, 101, 102,
104, 118, 168, 197, 211, 212, 222,
226, 230, 269, 277, 299, 313, 347,
348, 437, 439, 446, 448, 506
-aartsbisdom 37, 39
-Geheime Raad 81
-Groot Begijnhof 84
-Grote Raad 97, 543
-magistraat 98
-Oratoire 86
-Sint-Jan 85, 86, 440
-Sint-Joseph 84, 85
-Sint-Rombouts 84, 85, 86, 98,
172
-zwartzusters 84

Metz 377
Middelburg 114, 233
Milaan 440
Mons-en-Perle 70
Münster

-prins-bisschop van 135, 286
Namen 59
Nederland 26, 261, 536
New York 530
Nieuw-Castilië 59
Nieuw-Mexico 59
Nieuw-Nederland 387, 409, 530
Nijmegen

-vrede van 339
Noord(west)-Duitsland 24, 250,

324, 325, 332, 376, 461, 509
Noordelijke Nederlanden, zie

Republiek
Noordstrand 20, 31, 79, 85, 94, 95,

96-98, 99, 101-106, 116, 119, 127,
128, 130-135, 137, 138, 143, 144,
147, 163, 182, 202, 216, 221, 229,
247, 258, 262, 271, 276, 314, 318,
321, 328, 335, 336, 342, 353, 360,
364, 409, 410, 416, 417, 423-431,
433-436, 449, 450, 451, 458, 463-
465, 471, 474, 492-494, 501, 503,
504, 506, 511, 512, 522, 536, 544
-Frederikskoog 95, 96
-‘Heerenhuys’ 96, 106
-Maria-Elisabethkoog 96, 423
-Sint-Theresia 96, 106

-Trendermarschkoog 96
Noordwijk 511
Noorwegen 322
Norden 164, 165, 486, 488-490,

502
-Ministerium 485

Oistermarsch (Oost-Friesland)
426

Oisterwijk 440
Oldambt 529
Oost-Friesland 164, 165, 168, 211,

235, 244, 249, 286, 313, 329, 335,
337, 341, 348, 383, 427, 431, 481,
482, 486, 484, 501, 502, 504, 511

Oostenijk 59
Osnabrück 313, 337, 348, 490
Otterberg 244, 299, 348, 377, 380
Oxford 26, 473, 533

-‘Holy Club’ 533
-St John’s College 525

Palestina 63, 66, 107
Palts 110, 244, 306, 339, 348, 377,

379
Parijs 83, 96, 332, 369, 520

-Bastille 521
-Port-Royal 83, 84, 86-87, 96

Pennsylvania 341
Philadelphia 234, 387
Polen 59, 117
Rendsburg 160, 161
Republiek der Verenigde Neder-

landen 17, 21, 24, 94, 99, 106,
110, 117, 135, 136, 161, 166, 168,
222, 223, 225, 226, 239-241, 261,
264, 269, 276-278, 280, 285,
288, 290, 293, 313, 321, 324, 329,
340, 341, 347-379, 381, 409, 429,
439, 458, 465, 519, 525, 528,
530, 532, 533, 544-546, 549, 551
-Staten-Generaal 94

Rijnsburg 513, 514, 528
Rijsel, 17, 24, 30, 37, 38, 41, 42, 43,

44, 46-48, 53, 54, 59, 62, 66-69,
76, 78, 80-82, 89, 91,-94, 98, 99,
102, 103, 128, 133, 165, 166, 168,
185, 195, 198, 200, 207, 209, 210,
211, 226, 237, 260, 276, 277, 313,
347, 348, 403, 410, 432, 506, 522,
543
-L’Abiette 43
-augustijnen 592
-boekencensor 48
-birgitinessen 76
-Les Bonnes Filles 44, 45
-broederschap van het Heilige
Kruis 47
-clarissen 592
-deken 48
-dochters van Thiery 69
-dominicanen 48
-dominicanessen 43

-franciscanen 67
-gouverneur 41, 43
-grauwzusters 67
-Hôpital Notre-Dame des Sept
Douleurs 37, 38, 45, 69, 72, 74,
75, 76, 77, 81, 85, 92, 94, 103,
128, 153, 185, 204, 410, 432, 439,
448, 488, 543
-L’Hôtel de Santes 43
-huis Stappaert 69,71
-jezuïeten 47, 48
-kapucijnen 47, 48, 63
-karmelieten 53
-karmelietessen, ongeschoeide
53
-magistraat 39, 44, 75, 79, 84
-porte de Fives 60
-processies 47
-provoost 44
-rue des Malades 592, 594
-rue du Plat 69
-Saint-André 42, 65, 67, 69, 168,
195, 198, 210, 213, 543
-Sainte-Catherine 43, 66
-Saint-Etienne 43, 70, 81
-Sainte-Marie-Madeleine 43, 53
-Saint Maurice 37, 43, 47, 48, 55,
81
-Saint-Pierre 43, 65, 67, 68
-Saint-Sauveur 43, 48, 71, 81
-seigneurie de la porte 43-44,
165
-stadhuis 43, 75
-strijd regulieren-seculieren 48
-ursulinen 594
-wapen van 61

Rome 47, 66, 99, 138, 180, 332
Rotterdam 288, 343, 347
Rouen 520
Saumur 278, 369
Schotland 21, 514, 516, 519, 527,

528, 533
-gereformeerde kerk 18, 526,
527, 532, 533

Silezië 117
Sint-Omaars 276
Sleeswijk 20, 105, 131-137, 140-144,

150, 154, 155, 160, 161, 163, 168,
182, 233, 235, 269, 280, 288, 313,
314, 325, 328, 333, 335, 337, 343,
347, 364, 376, 399, 381, 411, 413,
414, 426, 430, 432-434, 442, 451,
455, 469, 474, 476, 498, 552
-‘Het Beloofde Land’ 133
-Domkerk 148, 154, 280
-Frederiksberg 143
-Lollfuss 144, 161, 429, 431, 433,
474

Sleeswijk-Holstein 21, 30, 79, 85,
94, 128, 129, 131, 135-138, 142,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 157,
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160-162, 168, 169, 173, 175, 181,
199, 213, 233, 235, 240, 242, 246,
250, 264, 266, 278-280, 311, 318,
320, 323, 329, 330, 333, 335, 353,
360, 364, 366, 409, 411- 414, 418,
424, 428, 429, 434, 463, 468,
473, 492, 493, 501, 503, 504, 506
-Glückstadt 137, 162
-Gottorp 26, 105, 127, 128, 130,
131, 132, 133, 144, 155, 159, 161,
199, 209, 235, 283, 335, 364, 426

Sneek 299, 301, 322, 347, 415
Spanje 41, 54, 59, 212, 440
Stade 146
Stuttgart 530
Suriname 387
Syrië 66
Tecklenburg 313, 343, 347
Tönning 128, 132, 133, 161, 168,

325, 442, 469
Toscane 373
Tournai, zie Doornik
Turkije 123
Utrecht 242, 307, 318, 328, 330,

333, 337, 347, 349, 429, 430, 511
-vrede van 41

Varese 60
Varezze 60
Venetië 332, 525
Vlaanderen 37, 94, 111, 133, 237,

276, 288
-Frans-Vlaanderen 61
-West-Vlaanderen 44

Vlissingen 288
Waasmunster 52
Wieuwerd 339, 387, 432, 433, 492

-Walta-state 387, 433
Wittmund 165, 427
Woerden 443, 529
Workum 299, 305, 313, 323, 347,

366
Württemberg 530, 531, 533
Zeeland 231, 251
Zeerijp 534
Zierikzee 387
Zuidelijke Nederlanden 24, 41,

42, 59, 63, 79, 94, 103, 111, 161,
168, 169-172, 179, 181, 186, 196,
202, 210, 212, 213, 222, 254, 259,
269, 276-278, 288, 347, 348,
404, 410, 419, 438, 457, 488, 543,
544-546

Zwammerdam 367
Zweden 160, 285, 425
Zwei-Brücken 339, 377, 379
Zwitserland 514, 519, 525, 530,

532, 533

Zakenregister

A.B.C.-boeken 46, 261, 595
advertentie 154, 251, 276, 281,

288-289, 343, 478
Agnus Dei 67
almanak 207, 651
anachorese 59, 66
antichrist 91, 93, 179, 210-211-212,

526
Apocalyps 367

-kleine 210
-vrouw uit 177, 367, 399-401,
403, 485
-zie ook bijbelboeken

arbeid 415, 420, 431, 432, 451, 463,
468

arminianen zie remonstranten
ars moriendi 595
ascese 59, 86, 187, 205, 378, 415,

424, 543
astrologie 207, 208, 335
atheïsten 112, 117
attritionisme zie berouw
auteurslijst zie oeuvrecatalogus
autobiografie 18-20, 25, 27, 39, 40,

41, 44, 49, 51, 58, 68, 75, 77, 80,
89, 91, 169, 194, 212-213, 507, 528
-contrastfiguren 40, 70
-geestelijke autobiografie 37,
212, 545, 550
-meerstemmigheid 58, 68

autodidactie 171, 404
Avondmaal 88, 352

-zie ook eucharistie
Babel 367
bank van lening 435
baptisten 355
baren

-zie geestelijk moederschap
begijnen 84, 210, 607
bekering 50, 72, 73, 76, 77, 114,

179, 242, 246, 316, 319, 335, 337,
355, 364, 367, 368, 372, 374, 382,
477

berouw 83, 88, 543
-attritio 83, 88
-contritio 83, 88, 543

bescheidenheidstopos zie topoi
Bibliotheca mysticorum selecta 528,

535
bidden 48, 66, 72, 76
biechtvader 48, 63, 68, 194, 212
bijbel 176, 198, 205-206, 281, 302,

321, 489, 531, 547
-Bible de Mons 83
-Leuvense bijbel 600
-lezing door leken 83, 87, 112

bijbelboeken 34
-Apocalyps, zie Openbaring van
Johannes

-brieven van Paulus 202
-2 Esdras 400, 401
-evangeliën (zie ook Johannes,
Lucas, Marcus, Matteüs) 363,
419
-Exodus 177
-Deuteronomium 92
-Galaten 399, 441
-Genesis 177, 203, 401, 402, 455,
531
-Handelingen 176, 419, 420, 444
-Hooglied 400
-Jesaja 177, 203, 399, 400, 401,
404, 405, 444
-Johannes 202, 203, 269
-Kolossenzen 399
-2 Koningen 92, 177
-1 Korintiërs 58, 152, 167, 174,
177, 178, 203, 390
-Lucas 55, 109, 177, 401
-Marcus 177, 203, 210
-Matteüs 50, 99, 202, 203, 213,
216, 219, 238, 254, 269, 363, 401,
444, 471, 472, 531
-Nieuwe Testament 65, 83, 112,
123, 176, 195, 202, 203, 235, 300,
398, 401, 444, 447, 508
-Openbaring van Johannes 93,
173, 179, 221, 270, 361, 363, 399-
401, 404, 405
-Oude Testament 112, 176, 203,
204, 398, 400, 444
-1 Petrus 444
-Profeten 400
-Psalmen 526
-Richteren 177
-1 Samuël 110, 177
-Spreuken 177, 178
-1 Timoteüs 167
-Titus 177
-Wijsheid van Salomo 203

bijbelkennis 120, 123
biografie (historische) 25, 30, 31,

552
boehmisten 205, 525
boekencensor 48, 94, 99, 230, 277,

544, 545
boekdrukker 28, 31, 226, 229, 236-

237, 241, 242, 245-249, 251
-kamerverhuur 247, 248

boekgeschiedenis 27
boekhandelaar-uitgever 28, 31,

226, 239, 250, 269, 275, 277-282,
287-288, 309
-annex drukker 226, 287
-religieuze lectuur 228, 236,
278, 288, 293
-ruilhandel 288
-stoklijst 288

boekverbranding 141
boetedoening 51, 87
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borsten 444, 446, 447
‘Bourignianism’ zie ‘Bourigno-

nism’
Bourignon, Antoinette

-aantrekkingskracht 20, 22, 25,
29, 31, 353-354, 360, 382-383,
387-388, 405, 449, 492, 527,
529, 551-552
-afkomst 38, 40, 172, 542
-anti-intellectualisme 123, 171,
266-267, 382, 453, 518, 528, 530
-auteurschap zie schrijven
-bekering 37, 49, 53
-bibliografie van haar geschrif-
ten 23, 31, 537, A
-charisma 17, 153, 388, 494, 500,
545
-concurrenten 25, 172, 173, 181,
252, 315, 337, 436, 493
-conferenties 87, 119, 120, 124,
129, 195, 202
-en De Cort 85, 92, 99, 104-106,
119, 229-230, 269, 544
-dialoog met God 40, 57, 63, 68,
80, 87, 91, 170
-deugdzaamheid 62, 73, 308,
396, 398, 421
-dood 166, 499, 500
-druk- en publicatieverbod 137,
142, 153, 234, 241, 544
-exemplarisch leven 153, 172,
301, 394-398
-geestelijk leidster 17, 25, 119,
301, 363-367, 371-376, 380, 393,
428-433, 447-451, 461, 476, 477,
482, 493, 495, 542, 543, 548
-geestelijke levensstijl 65, 167,
172
-geestelijke zoektocht 38, 40,
55, 59, 543
-geschriften 17-18, 25, 88, 133,
170, 184, 186, 229-230, 265, 275,
306, 310, 324, 339, 355, 356, 370,
373, 379, 382, 384, 386, 388, 391,
428, 441, 442, 447, 449, 473,
493, 494, 500

-autobiografisch gehalte 208-
209, 221, 222

-in briefvorm 40, 169, 216,
227, 274, 308, 309, 534, 550

-kopiëren 252, 255, 310, 434,
475, 478

-kopij 20, 26, 225-226, 245,
254, 256, 262

-lyriek 210-212
-publicatie 99, 103, 154, 225,

226, 241, 243, 247, 250, 252, 429,
505, 546, 549

-traktaten 213, 216
-zie ook autobiografie, brie-

ven, briefpublicaties en werken

-gezagsaanspraken 37, 39-41,
55, 58, 65, 91, 97, 167, 169, 170,
189, 256, 391, 415, 473, 506, 547
-goddelijke boodschap 87, 125,
189, 298, 302, 387
-godsbeeld 117, 188
-godsdienstonderricht 71-73,
76, 204
-huwelijk

-visie op 98, 302, 421-422, 458-
459, 471, 472

-weerstand tegen 54, 438, 535,
544-545
-hysterica 17, 18, 22, 538, 542
-instrument van God 17, 19, 24,
30, 37, 57, 58, 77, 87, 92, 93, 108,
167, 179, 189, 195, 306, 320, 388,
438, 449, 493, 494, 527, 542, 545,
546, 552
-jeugd 41-48, 92, 181, 395
-ketterij 24, 98, 137, 139, 141, 149,
153, 157, 188, 502, 516, 527, 532,
537, 544
-kluizenares 62, 543
-laatste wil 414, 497, 500-501,
505, 514
-Leben der Jungfrau Antoinette
Bourignon 531
-‘leer’ 167, 520, 521, 529, 534,
536, 548
-Leven van Juffr. Antoinette Bouri-
gnon 517
-liefdadigheid 63, 69, 128, 185,
462, 482, 483, 485, 493
-maagdelijkheid 60, 153, 172,
438, 521-522
-moeder der ware christenen
23, 29, 123, 147, 167, 184, 189, 353,
402, 436-438, 441, 444, 446-448,
453, 459, 494, 545, 549
-Nachleben 507, 514, 515-539
-onderwijs 44, 45
-‘ongeletterdheid’ 19, 168, 171,
175, 179, 201, 202, 266, 403, 404,
518, 527, 548
-portret 519-520, 526
-profetische gaven 153, 170, 174
-profetische identiteit 31, 40, 87,
167, 169, 181, 189, 198, 212

-zie ook profetes
-receptiegeschiedenis 17-25,151,
515-539, 541-542
-rechtszaken 19, 39, 69, 79, 490
-regentes armenhuis 38, 69, 72-
78, 543
-relatie met ouders 37, 54, 55,
63, 185, 364, 543, 544
-religieus leiderschap 17, 27, 28,
30, 31, 87, 189, 252, 428-436
-religieuze denkbeelden 85-88,
90, 93, 123, 125-127, 129, 132, 147,

149, 157, 158, 172, 179-189, 302-
303, 546-547
-religieuze vorming 45, 46, 133
-roeping 37, 53, 89, 94, 543
-seksespecifieke beschuldigin-
gen 131, 150-152
-seksualiteit 22, 60, 62, 545
-spreekpositie zie spreken
-strijd met

-jezuïeten 64, 77, 165, 543
-oratorianen 98, 104, 127, 423,

424
-predikanten 131, 137-142, 144-

152, 155, 161, 173, 174, 492
-strijd om haar erfenis 502, 503
-uiterlijk 49, 521, 535
-verhouding tot

-kerkelijk gezag 92-94, 99,
138, 544, 545

-wereldlijk gezag 154, 155
-vermogenspositie 69, 252
-Vie continuée de Damlle. Antoinet-
te Bourignon 20, 507
-Vie de Damlle. Antoinette Bouri-
gnon 516, 517, 522, 531
-visioen van een personage 38,
40, 55-57, 59, 63, 78, 89, 169
-visionaire gaven 174, 393-394
-vlucht in 1636 60, 395, 517-518,
522
-vriendin van God 92, 543
-vroomheid 62, 153
-vrouwbeeld 178, 179, 453, 467-
468, 472-472
-wijsheid 391, 404
-zakelijk leiderschap 251, 290,
292, 434-436
-zelfdefinitie 18, 25, 27, 58, 77,
91, 156, 170, 172, 174, 175, 178,
183-186
-zelfrepresentatie 37, 39, 40
-zelfverwerkelijking 18, 25, 28,
542-545
-zending 38, 39, 77-79, 91, 99,
102, 110, 111, 125, 129, 167, 175,
184, 186, 313, 410
-ziekte 106, 165, 166, 233, 396,
442, 443, 487
-zie ook geestelijk moeder-
schap, schrijven, spreken, vol-
gelingen en werken

‘Bourignonism’ 516, 528, 532, 533
‘bridge-burning acts’ 417-418
brief

-als opwekkingsinstrument 223
-als vrouwelijk genre 216

briefpublicaties 20, 25, 26, 216-
222, 223, 225, 229, 254, 256, 260,
283, 297-299, 304, 308, 371, 492,
506, 547

brieven aan Antoinette Bouri-
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gnon 244, 297-298, 306, 324,
547
-vragen 218, 224, 298, 300-306,
B

brieven van Antoinette Bouri-
gnon 26, 30, 31, 41, 87, 172, 199,
216, 227, 228, 244, 250, 254, 271-
273, 297, 299, 308, 324, 343, 364,
365, 368, 375, 457, 459, 475, 476,
478, 479, 505, 507, 546, B
-adressaten 217, 219, 220, 221,
256, 258
-bewerkingen 20, 26, 219, 255-
259, 382

brownisten 111
calvinisten 101, 110-112, 124, 125
caritas

-armenzorg 69
-wezenzorg 69, 70

cartesianisme 117
catechese 45-46, 60, 77
catechismus 45, 46, 72, 259, 489

-van Parma 46
-van Kamerijk 46
-kleine 46

charismatisch leiderschap 174,
389-390, 405-406, 461

chiliasme 114, 123, 136, 179, 181,
182
-zie ook eindtijdverwachting

christendom 523
-algemeen 101, 117, 123, 546
-verdeeldheid 112, 123, 124, 126,
188, 271, 272, 311, 400
-verval 116, 122-125, 147
-ware 17, 89, 114, 125, 297, 367,
384, 418, 420, 543, 544

christenen
-eerste 57, 63, 89, 101, 180, 420,
422
-ware 17, 19, 30, 31, 54, 91, 94,
110, 114, 115, 120, 126, 127, 131,
135, 180, 183, 184, 186-189, 272,
273, 303, 306, 307, 353, 355, 359-
361, 366, 405, 415, 431, 441, 451,
455, 462, 468, 471, 534, 541, 546,
551
-zoekende 300, 304, 385-388,
552

‘Civil War’ 27, 193, 549
collegianten 101, 107, 111, 116, 117,

287, 315, 337, 501, 513
communicatiecircuit 28, 275, 290
concilies 98

-Lateraans, vijfde 94
-Trente 83

confessionalisering 132, 348, 552
Contrareformatie 24, 38, 41, 42,

47, 48, 59, 74, 83, 440, 542
-boetepreken 48

-Mariacultus 47 contritionisme

zie berouw
conventikels 321, 327, 329, 337,

343, 368, 385, 531, 534
corpus christianum 110, 136
crucifix 52, 53
cultuurgeschiedenis 27
davidjoristen 160, 325, 337, 342
dedicatie (opdracht) 105, 149, 150,

155, 161, 171, 229, 253, 254, 270,
506

deugd(en) 46, 47, 179, 181, 183,
186, 196, 204, 207, 219-220, 271,
304, 306, 308, 316, 439, 447,
449, 453, 466, 469, 471, 477, 524

devotiepraktijken 47, 88
devotieprentjes 101
dienstbode 80, 209, 356-359, 381,

467, 468, 474, 489
dissimulatiepraktijk 160
doop 302, 326
doopsgezinden 101, 107, 111, 112,

116, 120, 125, 137, 147, 287, 318-
319, 321-323, 325, 326, 361, 467,
495

‘double-voiced’-concept 548, 598
drie-bruggen-model 219, 416,

448, 449, 451, 453, 454, 546
-zie ook ‘Nieuwe Jeruzalem’

Drie-eenheid 46, 117, 149, 158,
188, 520

drukken 30, 232, 233-234, 244-
249, 431, 500, 545
-auteursexemplaren 243, 282
-collationeren 233, 247, 252, 281
-drukproeven 247, 252, 281
-handpers 231, 233
-productie(kosten) 233, 236,
251, 281, 286, 292
-letters 231, 236, 246, 248, 250,
261

drukker, zie boekdrukker
duisternis zie licht
duivel 60, 63, 70, 74, 76, 91, 110,

146, 147, 152, 170, 173, 174, 179,
181, 182, 207, 213, 225, 273, 356,
357, 363-366, 372, 383, 394, 395,
424, 450, 451, 469, 491, 493
-pact met 74, 76, 462, 487, 488,
489
-werktuig 173, 484, 486, 493

ecclesiologie 122, 149, 547
echtscheiding 315, 357, 383, 384,

418, 471-472
eendagsvlieg 333, 373, 374
eer 153, 154, 482
eeuwige leven 46, 76, 184, 186,

187, 220, 271, 356, 361, 375, 384,
451

einde der tijden 17, 93, 97, 109,
114, 180, 183, 302, 378, 402, 425,
493, 552

eindtijdverwachting 155, 181, 182,
458
-zie ook Laatste Oordeel

enthousiasme 521, 541
Ephemeri vita 373-375, 457, 474,

477
evangelie 87, 93, 125, 204, 306,

391, 472
-evangelisch leven 29, 63, 90,
93, 116, 122, 167, 180, 353, 354,
363, 417, 463
-evangelische geest 57, 77, 183
-evangelische raden 126, 185-
187

exegese 65
exempelverhaal 62
extase 193, 196
Fifth Monarchy Men 355
filojudaïsme 116, 123, 179
Formula Concordiae 149
Frankfort Company 341
Frankfurter piëtisten 266, 337-

339, 385, 495
gallicanisme 87 gebeden 46, 63,

88, 433
Geest, Heilige 52, 57, 91, 92, 112,

117, 118, 125, 149, 171, 174, 183,
195-197, 204, 209, 229, 269, 271,
277, 297, 310, 359, 365, 375, 382,
415, 419, 428, 453, 482, 484-486,
495, 518, 547
-gaven van 174, 391-394
-onderscheiden der geesten 88

geestelijk leiderschap 438, 549-
550
-zie ook Bourignon

geestelijk leidsman 48, 63, 70, 93,
194, 212, 375, 384

geestelijk moederschap 29-30,
400, 436-459, 479, 492, 545, 546
-baren 19, 184, 189, 353, 439,
400, 441-444, 447, 451, 453, 455,
545
-kinderen 19, 128, 184, 437, 439,
440, 443, 453, 479-480, 482,
494, 498
-onvruchtbaarheid 19, 441, 453-
455, 549
-zogen 184, 444

geestelijke dochter(s) 59, 63, 84,
88, 152, 210, 391, 439
-jésuitesses 64

geestelijke volmaaktheid 70, 88,
116, 120, 126, 171, 186, 189, 202,
221, 250, 414, 418, 422, 424, 455,
465, 471, 472, 481, 493, 520

geldschieter zie mecenas
geloofsbelijdenis 87, 125, 547

-Apostolische 46
-van Antoinette Bourignon 144,
158, 159, 160, 165
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-van Augsburg 321
-van Nicea 46
-van Westminster 526, 532

geloofsonderricht 50, 63, 72, 74
-zie ook catechismus

gemeenschap van ware christe-
nen 79, 85, 90, 97, 101, 102, 128,
187, 312, 409, 411, 464, 493, 494,
497, 544

genadeleer 82, 86, 88, 122, 547
-erfzonde 82, 448
-gratia efficax 82
-gratia sufficiens 82
-zie ook Augustinus, Pelagius,
Jansenius

gender 27-28, 537-538, 545-546,
548
-gendercodes 175, 390, 542
-zie ook schrijfact, sekse, spre-
ken, vrouwen

geschriften anti Antoinette
Bourignon
-Anthoniette Bourignon Ontdeckt
200
-Apocalypsis Haereseos 146, 149,
150
-Bourignianism detected 532
-Christliche Gründliche An-
merckungen 145, 148, 201
-Dritte Abbildung Anthonette
Bourignons 145, 148
-Gezeugniss der Unwahrheit
138
-Kurzer Begriff gottloser und irriger
Reden 340
-Nochmahl abbildung Anthonette
Bourignons 145, 148
-Nothwendige wiederholete Er-
zehlung 146, 150
-The Snake in the Grass 532
-Wahre Abbildung Anthonette
Bourignons 145-148, 289, 297,
327, 390
-Wahre und Reine Lehre von der
Praedestination 340

geschriften pro Antoinette
Bourignon
-Apologie 509, 518-520
-Apology for Mme. Bourignon 527,
528, 532
-Kort en ordentelyk berigt 528, 529
-Leere van Bourignon verdedigt 528
-Vaderlyk geschenk 529, 530, 534
-Wiederlegung 201

geschriften van Antoinette
Bourignon
-Academy of Learned Divines 526
-Advertissement 138, 199, 213, 215,
216, 233, 264, 277, 280, 343
-Admirable Treatise of Solid Virtue
525, 526

-Antechrist decouvert 286
-Anti-Christ ontdekt 287
-Appel de Dieu 313, 497, 515
-Avertissement 200, 507
-Aveuglement des hommes de main-
tenant 467
-Avis salutaires 257, 509, 510, 526
-Byvoegsel Getuigenis der waarheit
260, 264, 284, 297, 400, 402
-Collection of Letters 526
-Confusion of the Builders of Baby-
lon 526
-Copie d’une lettre a Patin 279
-Copie d’une lettre a un prelat 238
-Copie van eenen exellenten brief
120, 226, 227, 228
-Derniere misericorde 261
-État du monde et des jugemens di-
vins 108, 109, 226, 227, 317
-Getuigenis der Waarheit 249, 264,
282, 284, 286, 288, 529
-Gezeugnis der Waarheit 62, 138,
140, 141, 148, 153, 154, 213, 217,
218, 234, 237, 238, 265, 280, 282-
284, 289, 292, 297, 298, 300,
305, 306, 320, 324, 327, 328, 336,
350, 390
-Graf der valsche theologie 138, 140,
264, 270, 272, 280, 281, 299, 300,
311, 322, 323, 325, 326, 437, 468
-Heylsame raadgevingen 275, 437,
510
-Innocence reconuë 105, 231, 232,
238, 239, 276
-Lapis lydius 150, 240, 241, 243,
266, 267, 287
-Licht des weerelds 133, 138, 167,
264, 266, 280, 282, 292, 323, 326,
529
-Licht schijnende in de duisternissen
101, 138, 140, 217, 225, 229, 230,
232, 250, 253, 268, 270-272, 281-
283, 297, 298-299, 300, 308, 311,
321-323, 326, 328, 356, 392, 529
-Light of the World 526, 532-534
-Light Risen in Darkness 526
-Liecht der Welt 265, 266, 531
-Liecht in der Finsternüss 245-246,
265, 266
-Lumière du monde 87, 99, 104,
109, 195, 226, 266, 269, 341
-Lumière née en tenebres 138, 171,
229, 230, 231,232, 237, 238, 250,
254, 264, 268, 269, 277, 279, 299,
303, 310, 339, 392
-Nouveau ciel et la nouvelle terre
270
-Ongemeene Geestelyke Uytleg-
gingh 297
-Op twaelf lasteringen 123, 213,
219, 228, 229, 236, 264, 278, 321,

326
-Op wat wijse de ziel met God
spreekt 109, 226, 227
-Parole de Dieu 33, 37-41, 44, 45,
49, 52-55, 57-60, 63-65, 68, 72,
73, 80, 83, 84, 87, 89, 90-92, 167,
169, 170, 172, 175, 196, 205, 212,
213, 255, 264, 265, 374, 395, 439,
446, 506, 517, 545
-Persecutions du juste 131, 353
-Pierre de touche 159, 241 242, 246,
247, 262, 266, 270, 285, 290, 292
-Pierres de la Nouvelle Jerusalem
180, 419
-Probier-Stein 149, 150, 153, 155,
163, 200, 201, 209, 213, 240-242,
246, 261, 265, 280-282
-Renouvellement de l’esprit evange-
lique 274, 287
-Renovatio spiritus evangelici 266,
267, 287
-Renovation of the Gospel Spirit 533
-Solide vertu 218-221, 234, 235,
240, 241-244, 245, 246, 247, 251,
264, 266, 280, 282, 285-287, 289,
290, 292, 309, 336, 340, 343, 383,
416, 477, 478, 525
-Temoignage de verité 270, 506
-Toets-steen 193, 233
-Tombeau de la fausse theologie
234, 254, 258, 259, 269, 279,
280, 299, 300, 339, 380
-Uyterlyk leven 37
-Verblindheit der menschen 467
-Vie extérieure 33, 37-41, 43, 44,
49, 54, 55, 58, 60, 67, 72-74, 169,
170, 172, 185, 213, 216, 517, 544
-Vera virtute 266, 267
-Waare Deugt 219, 243, 245, 246,
287, 389, 409, 461
-Wahren Krafft-Tugend 246, 265,
266
-Warning against the Quakers 526
-Woordt Godts 79

getuigenissen 25, 148, 153, 225,
297, 327-328, 388, 390, 447, 529,
541, C

gewetensonderzoek 63
God(s) 46, 49-52, 195, 198, 209

-afwezigheid 59
-direct contact met 65, 66
-laatste barmhartigheid 57
-liefde 51, 74, 88, 122, 170, 186,
187, 302, 370, 372, 376, 396, 449,
476, 477, 520, 528
-onderwijzingen 91
-Schepper 370
-tekenen 73, 93, 179, 181, 305
-de Vader 55, 183, 370, 454
-vereniging met 68, 363
-verkiezing van vrouwen 176-
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178, 391, 398, 403, 519
-vrees voor 74
-vriendschap met 126
-werktuig 151, 156, 173, 178, 184
-Wet 92, 125, 177,374
-Woord 58, 65, 174, 193
-zaad 184, 307, 441

goede werken 47, 126, 149, 439
Gregoriaanse kalender 33
groepsvorming 23, 27, 28, 30, 31,

127, 129, 312, 315-352
-zie ook spiritueel netwerk

Haarlems pact zie sociëteit van
ware christen

haft zie eendagsvlieg
handwerk 66, 67, 72
Hartlib-kring 123, 182, 337
heidenen 104, 125, 445
heil 52
Heilige Geest, zie Geest
Heilige Schrift 167, 175, 198, 201,

202-204, 229, 255, 260, 269, 271,
302, 311, 361, 363, 387, 391-393,
444, 446, 447, 453, 547, 548
-Schriftopvatting 122, 147, 149
-zie ook bijbel

heiligen 47, 48, 50, 78 149, 202,
206-207, 222, 302, 517

heiligenlevens 54, 57, 59, 60
heiligheid 549

-model van 397
heiliging 339, 531
heilszekerheid 125

-zie ook predestinatie
heks(erij) 76, 152, 357, 462, 484,

486
hel 50, 51, 63, 73, 76, 78
hemel 47, 55, 77, 302, 303, 447,

448
heremiet 56, 60, 518
hermafroditisme 205, 523
hermitage 59, 63 
Hof van Olijven 47
Hollandse Zending 102
‘honnêteté’ (beschaving) 466
huisaltaartje 52, 53, 55
huisdrukkerij 135, 137, 142, 163,

230-235, 237-239, 241, 247, 249,
251, 321, 323, 324, 360, 364, 463

huishoudelijk werk 397, 432, 463,
468, 469, 471, 474, 475, 494

huisraad 165, 397
huurminschap 445, 458
imaginatie 91, 178
Imitatio Christi 222, 378, 379
independenten, zie bruinisten
index 18, 138, 283, 533
inspiratie (goddelijke) 193, 196,

198-199, 202, 204, 205 intertek-
stualiteit 202-208, 269, 446

interconfessionaliteit 124, 125,

270, 273, 302, 546-547
Israël 117, 173, 302
jansenisme 24, 79, 82, 88, 437, 543

-Augustinus 82, 83, 86
-genadeleer 82, 88, 543
-pauselijke veroordelingen 82,
83, 86, 172
-spiritualiteit 78, 82-83, 444,
543

jansenisten 96, 160, 285, 518
-strijd met jezuïeten 24, 78, 79,
82, 84, 86, 90, 543

jezuïeten 46, 63, 64, 77, 80, 83,
120, 165

Jezus Christus 47, 48, 57, 167, 179,
202, 411, 545
-armoede 118, 185, 449
-goddelijkheid 116, 149, 520
-leer van 93, 123, 171, 183, 273,
307, 392
-liefdadigheid 118
-lijden van 46, 63
-medicijnmeester 126
-menswording 46
-als moeder 444
-navolging 20, 86, 126-127, 186,
187, 189, 209, 241 271, 301, 303,
316, 355, 363, 381, 396, 399, 415,
420, 447, 472, 473, 551
-nederigheid 118, 449, 466
-verdiensten 158, 188, 474, 531
-wederkomst 109, 114, 124, 155,
179, 181-183, 211, 302

joden 111, 116, 123, 124, 162, 179,
302, 325, 326, 445
-rabbijnen 101

karmelieten en -tessen, onge-
schoeide 59, 212
-zie ook wildernis

katholikos 158
Kerk 46, 57, 87-90, 177, 204, 301
kerkvaders 50, 98, 518
kind Gods 73, 74, 184, 186, 189,

270, 272, 307, 310, 365, 384, 417,
441, 442, 444-447, 451-457, 459,
493, 543, 545

klooster(leven) 53, 54, 59, 64, 186,
410, 420-422, 435, 439

kloppen, zie geestelijke
dochter(s)

kluis 65, 66, 67
kluizenaar 70

-zie ook woestijnvaders
kluizenaarschap 60, 69

-zie ook reclusenbestaan
kluizenaressen 66, 67, 68

-inclusen 66
-inkluizingsceremonieel 67
-reclusen 66

koopman(smilieu) 40, 45, 53-55,
169, 209, 263, 300, 320, 323, 345,

361, 363, 371, 396, 398, 405, 412
kranten

-Altonaische (und Extraordi-
naire) Relation 154, 289, 327
-Amsterdamsche Courant 231
-Gazette d’Amsterdam 289
-Oprechte Haerlemsche Cou-
rant 231, 289

Laatste Oordeel 17, 50, 73, 76,
179, 182, 185, 189, 305, 387, 429

labadisten 147, 337, 339-342, 350,
381, 385, 387, 409, 420, 421, 428,
432-433, 456, 467, 468, 492, 518,
536

lees- en schrijfonderricht 72
Legenda aurea 54, 56
lelie 400
-zie ook vignet
lezen 202, 205, 270, 343

-orale overdracht 202, 205, 343
-stichtelijke lectuur 302, 316,
550

lezer 28, 253, 297-312
-geïntendeerde 267-268
-identificatie 259, 306-309, 345,
387, 550
-lezerspubliek 40, 253-275, 278,
292, 293, 298, 300, 342

lichaam 193, 369, 442, 443, 450,
549

licht
-goddelijk 118, 125, 170, 171, 178,
196, 213, 225, 229, 271, 289, 298,
307, 310, 386, 441, 455
-in de duisternis 180
-verlichting 181, 403
-zie ook inspiratie

liturgie 48, 66
-preken 46, 48-50, 60, 88, 202
-Schriftlezing 48, 202, 204

lutheranen 101, 110-112, 125
Maagd Maria 123, 172, 438, 521,

526
-Virgo Lactans 445

machina archimedis 163, 328
mecenas 239, 241-244, 250, 251,

293, 417, 480
meditatie 48, 52, 66
melk 175, 184, 444, 437, 445-447
melkspijs 184
mennonieten, zie doopsgezin-

den
mis 46, 48, 66, 67, 149
molinisme 82
monastieke leven 87
monster 37, 38
multiconfessionaliteit 110-112,

326, 544, 546, 551-552
mystiek 59, 202, 205, 376, 521,

534, 541, 547
-ervaringen 68, 195
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-mysticae 55, 58, 193, 391, 442,
549
-mystieke theologie 21, 520,
521, 528
-vrouwelijke 536

Nieuwe Adam 401
Nieuwe Eva 401-403
Nieuwe Jeruzalem 173, 220, 221,

399, 404, 405, 416, 448, 449,
453, 546
-zie ook drie-bruggen-model

Noordstrand
-bedijking 85, 94, 95, 96, 97, 99,
103, 105, 133, 544
-oratorianen 95-96
-participanten 94-96, 103-106,
128, 143, 144, 416, 425, 610
-stormvloed 94, 134
-verzamelplaats ware christe-
nen 20, 31, 97, 129, 182, 410, 423-
426, 492
-vrijheid van geweten 95, 144

oeuvrecatalogus 159, 276, 290,
291, 300, 336, 509, 529

onfeilbaarheid van de paus 172
onzevader 47, 125
Oratoire van Bérulle 86

-Mechelse huis 95-98, 105, 106,
133
-Vlaams Oratoire 86, 96, 98

papier 236, 239, 247, 250, 261,
280-282

parabel 50
paradijs 73, 76, 424
parateksten 254
pelgrimage (mystieke) 221-222

-pelgrim 56,135, 184, 221, 222
‘persuasive communication’ 29,

353-354, 388, 461, 495
Philadelphian Society 524-526, 531
piëtisme 136, 223, 529, 530, 532-

534, 537, 547, 553
-collegia pietatis 338
-luthers piëtisme 338, 377-379,
531, 550
-praxis pietatis 116, 529, 531

polemieken 145-152, 122, 123, 175,
532

poorterschap 128
Port-Royal 86-87, 90, 105, 119
predestinatieleer 122, 125, 126,

189, 492, 528, 532, 547
predikanten 50

-gereformeerde 131, 302
-lutherse 24, 131, 135, 137-142,
160, 161, 181, 188, 251, 506, 544

prediker 46
presbyterianisme 526-527
priesters 65, 90
processie 48, 78
profeten 24, 30, 101, 111, 136, 151,

152, 167, 168, 169, 172, 198, 302,
378, 390, 393, 436, 446, 500,
509, 523
-Oude Testament 171, 174, 204,
373, 446
-valse en ware 118, 120, 147, 167,
171, 181, 493, 506, 541

profeteren 94, 177, 178
profetes 19, 24, 58, 92, 93, 169,

170, 173, 193, 290, 359, 393, 481,
482, 493, 522, 531, 534, 542, 549

profetie (prognosticatie) 97, 119,
120, 169, 182, 207, 302, 399, 425,
522-523

prosopografie 31, 313, D
psalmen 66

-boetpsalmen 46
quakers 111, 118, 125, 133, 136, 137,

147, 177, 233, 238, 304, 308, 309,
321, 323, 325, 326, 337, 341, 342,
387, 428, 465, 467, 495, 501,
506, 507, 532, 550, 552

Querelle des Femmes 176, 177
quiëtisme 22, 521, 526
Rampjaar 305-306, 354, 367, 465,

619
reclusenbestaan 65, 66, 68

-zie ook kluizenaarschap
Reformatie 17, 302, 400

-katholieke, zie Contrarefor-
matie

regel 303, 306
-Augustinus 72, 90, 410
-Hospital de Lille 72
-Martha 432
-‘geselschap der christenen’
410, 419-423, 434, 582-583

relieken 47, 101 religieuzen 54,
172 remonstranten 111, 112, 125,
287, 315, 324-325, 518

roddel 492
rooms-katholieken 111, 124, 125

-dogmas 171, 172
-heilsleer 94, 124-125

Royal Society 371, 373, 712, 714, 760
rozenkruizers 137
sabbatianisme 123
sacramenten 46, 51, 67, 87, 149,

302, 307
-biecht 46, 48, 51, 52, 66, 73, 76,
77, 83, 88, 299
-eucharistie 46, 47, 52, 66, 73,
77, 299

Satan, zie duivel
schrijven 193-224, 549

-coproducties 200-201
-genres 209-216
-handschrift 199-200
-retorische strategieën 194, 198
-schrijfact 195, 198-200
-stijl 195, 218, 273

sekse 23, 27, 58, 418, 452, 537, 541
-en geestelijk leiderschap 28,
195, 437, 390, 542
-verhoudingen 438
-verschil 176, 177, 183, 518, 526
-zie vrouwelijkheid

seksuele onthouding 421, 458,
464, 471

sekte 23, 306, 351, 503, 504, 516,
520, 528, 535
-vorming 24, 126, 137, 148, 187,
458

smalle weg 50
sociëteit van ware christenen 128,

221, 409-436, 449, 451, 461, 463,
497, 498-501, 503, 511, 514, 541,
550
-compagnieschap 410-414, 428
-contracten 128, 411-414, 497
-gemeenschap van goederen
412-415, 417, 420, 462, 502, 503
-Haarlems pact 409, 410-411
-lidmaatschap 414-417, 498
-ontbinding 510, 512, 513
-oudsten 420, 434, 465 
-samenlevingsmodel 461-467
-toelatingseisen 415-417, 422-
423
-verstrooiing 429-431
-zie ook regel

Society of Friends, zie quakers
socinianen 101, 111, 116, 117, 137,

319, 325
socinianisme 188, 520, 534
spectatoriale geschriften 223
spinnen 177, 432
spiritualisten 107, 118, 230, 236,

247, 250, 262, 293, 300, 313, 355
spiritualiteit 24, 302, 519, 521
spiritueel netwerk 275-278, 293,

313-353, 503, 504, 512, 519, 550
-contacten met andere religieu-
ze groeperingen 337-342, 551,
552

spreken 91, 167, 184, 193-224
-aanspraak op spreekpositie 23,
28, 30, 58, 90-91, 93, 99, 153, 170,
173, 176, 179, 194, 225, 545, 548
-Womens speaking justified 177

taal 33, 256, 262, 267, 274
-Deens 262
-Engels 21, 219, 251, 262, 267,
300, 524-526, 533, 535, 538
-Frans 33, 253, 262-267, 277,
339, 487, 506-510, 516, 524, 538
-geestelijke 77
-geloofs 125
-Hebreeuws 446
-Hoogduits 140, 159, 205, 234,
245, 247, 253, 262, 264-267, 289,
430, 467, 505-508, 516, 524, 525,
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530, 531, 538
-Latijn 253, 254, 262, 266-267,
383, 478, 487, 506, 524, 528
-Nederduits 44, 159, 253, 262-
267, 478, 505, 508, 510, 538

theodidacte 509, 518, 541
Theologia Deutsch 287, 377, 378
theologen 50, 65
theologie

-mystieke, zie mystiek
-pastorale 50

tien geboden 46, 125
titelpagina 225, 254, 260, 267-270
toe-eigening 28-29, 198, 202, 205,

208, 354, 495, 498, 503, 551
topoi, clichés 19, 49, 58, 197
toverij 38, 74, 152, 300, 462, 471,

482, 487-489, 490
-toverballetje 76
-tovenares 74, 81, 356, 357, 482,
486, 491
-toverijaffaire (Rijsel) 37-39, 74-
76, 79, 80, 98, 537, 543

-toverkunst 76
-zie ook duivel en heks
transubstantiatieleer 188
travestie 54, 518
Turken 104, 162
tweenaturenleer 532
uitgever zie boekhandelaar
Unitas Fratrum 114
vagevuur 78, 149
verlichting zie inspiratie, licht
Verlichting 287, 547
vignet 225

-lelievignet 237, 238, 242, 260,
507

visioenen 19, 117, 169, 171, 174,
302, 391

visitandinnen 223
voedsel 425, 431-432, 435, 450-451

-als metafoor 273, 301, 444-445
-zie ook melk en melkspijs

voldoeningsleer 117, 122-124, 149,
188, 307, 474, 547

volgelingen 22, 27,132, 233, 313,
315-337, 353-388, 455-459, 492,
495
-aanspreekvormen 217, 221,
272, 351, 456-457
-beroepen 233, 298, 299, 327,
343-346, 354, 466
-burgerlijke staat 350
-denominaties 299, 328, 349
-de Friezen 354, 360, 366, 422,
424, 462-467, 552
-geografische herkomst 299,
347-348
-kerngroep 351, 499, 501-504
-kritiek op Bourignon 475,
476, 479, 482-486, 492, 493,

499
-kritiek van Bourignon 463-
473, 491-492
-ontvankelijkheid voor Bouri-
gnon 316-317, 345, 386-388, 551
-sekse(verhouding) 298, 299,
327, 350-351, 429, 452, 453, 479,
480
-testamenten 479, 502-505, 511-
513, 514
-vormen van contact 298, 309-
312, 320-321, 350-351

voorwoord 225, 227-230, 250-251,
253, 254, 270-274, 478, 507, 508,
529

vrije wil 82, 88, 302, 340, 528
vrijgeleide 81, 143, 144, 161, 164,

339, 475, 476, 485
vrijheid van drukpers 99, 125,

226, 545
vrijheid van godsdienst 324, 326
vroomheid 47, 51, 63, 167, 186, 315,

339, 378, 391, 531
-beleving 53
-oefeningen 46, 62

vroomheidstraktaat 202, 205, 222
vrouwelijkheid (als sociaal-cultu-

rele constructie) 27, 194, 537
vrouwen 216, 350, 351, 358, 390,

402, 418, 453, 463, 467-468, 471-
474, 479, 495, 518, 523, 526, 532,
537
-instrument van God 275, 519
-kerk 17, 123, 131, 137, 167, 175,
538
-publiceren 225
-publieke ruimte 27, 193 
-Schriftkennis 112
-schrijven 17, 177, 553
-spreken 152, 175, 193, 198, 229,
538, 541, 542, 549
-zwijgen 24, 167, 177
-zie ook mystiek

vrouwenlof 176
wedergeboorte 120, 221, 299, 308,

386, 441-444, 453, 454
-zie ook ware christenen

werken (boeken) van Antoinette
Bourignon 277, 312, 342, 433,
506, 529
-afzet 276, 283, 292
-financiering 225, 239-244, 252,
279, 311, 506, 514, 546
-formaat 250, 254, 261-262, 507
-impressum 237, 260, 269, 278-
279
-manuscripten 26, 101, 138, 140-
142, 199, 218, 235, 247, 254, 434,
501, 505, 511, 513, 514
-oplage 227, 250, 275, 282-284,
293, 342, 506

-ornamenten 225, 236, 237, 261
-prijs 261, 275-276, 280-282,
290, 293, 323, 530
-propagandamiddel 276
-registers 246, 253, 383, 478, A
-restexemplaren 342, 508, 510
-spelling 197, 255, 505
-titels 254, 269-270
-typografie 238, 246, 254, 259-
260, 270, 507
-uitgevers 154, 261, 278-280,
284-287
-variant-verschijningen 238,
268, 269
-verspreiding 30, 138, 144, 146,
275-293, 299, 312, 313, 314, 320-
329, 338, 341, 343, 384 
-vertalers 242, 247, 262-267,
300, 341, A
-vertalingen 18, 28, 140, 159, 216,
233, 247, 252, 254, 262-267, 290,
300, 310, 341, 374, 430, 505-507,
516, 524-526, 529, 533
-verzamelde 18, 505, 508-510,
516, 524, 530, 533
-vormgeving 253, 259, 261
-zie ook drukken

wildernis 20, 38, 54, 59, 60, 62,
66, 79, 94, 127, 207, 363, 385,
424, 543, 544, 551
-zie ook hermitage, woestijn

wiskunde 182, 207-208, 482
woestijn 59, 60, 66, 80, 180, 428
woestijnvaders 59, 60, 66, 202,

206-207, 206, 433
zaad der vrouw 399, 402
zaak Schmeuser 487-491
zelfverloochening 205, 221, 339,

381, 415, 448, 454, 481, 520, 531,
546

zendbrief 217, 221, 222-223, 530
zielenheil 60, 270, 271, 273, 298,

299, 301, 359, 372, 379, 383, 386,
415, 448, 459, 472, 473

zielzorgers 46, 273, 301, 385-386
zingen

-geestelijke liederen 72, 433
-Miserere 78

zogen 184, 444-447, 457
-zie ook geestelijk moeder-
schap

zonde 46, 50, 51, 63, 77, 188, 302,
306, 380, 448, 492

zondeval 187, 205, 206, 302, 455,
523

zuigen 437, 447
zuigeling 184, 366, 442, 444-446
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