
Van maagden en engelen 

J. A. G. Tans 

Een van de leidende figuren van het jansenisme, Pasquier Quesnel, week in 
1703 uit naar de Republiek, en woonde en werkte in Amsterdam tot aan zijn 
dood, op 2 december 1719. Tussen zijn talrijke brieven die bewaard worden in 
het fonds Port-Royal van het Rijksarchief in Utrecht bevindt zich een merk
waardig bundeltje: Recueil de lettres que le Rd. Père Pasquier Quesnel, prêtre de 
l'Oratoire, a eu la bonté de m'écrire. Een van zijn geestelijke dochters, Cathari-
na Theresia Maria le Febvre, heeft daarin vlak voor haar dood, in 1727, in 
schoonschrift een aantal brieven gecopieerd die aan haar of aan haar familie
leden gericht waren. Vol piëteit en met zichtbare toewijding heeft zij al dat 
materiaal voor het nageslacht vastgelegd: 46 brieven aan haar zelf, vier aan 
haar ouders en 49 aan haar zusters. Dit aantal kan nog worden aangevuld met 
vijf brieven die elders te vinden zijn 1). 
Blijkens een notitie vooraan in de bundel betreft het de dochters van Pieter 
Jacobus Le Febvre uit wiens huwelijk met Machtilda Catharina Noorman 
acht levensvatbare kinderen geboren zijn. Het bemiddelde Amsterdamse 
koopmansgezin had wel veel geduld moeten oefenen alvorens het een stam
houder kreeg. De vijf oudste kinderen waren allemaal meisjes: Catharina 
Theresia Maria, Gertrudis Maria, Elisabeth Margaretha, Maria Agnes en Jo-

1) Het met primitieve bloemtekeningen verluchte bundeltje bestaat uit twee delen: fonds Port-
Royal (PR) 1756 en 1757. Het tweede deel bevat de brieven aan de vier zusjes van Catharina The
resia. Van enkele brieven heb ik ook de originelen teruggevonden: 15X1 1712 aan Catharina The
resia en Gertrudis (Parijs, Bibliothèque des Amis de Port-Royal (BAPR), Let. 367 (16), brief die 
twee keer in het bundeltje staat, zowel in deel een als in deel twee; 18 XI 1714 aan Gertrudis (PR 
1222) en 24 XI 1717 aan Gertrudis (PR 1758). Deel twee bevat bovendien een brief van Nicolas 
Petitpied en zeven brieven van Jacques Fouillou - twee geestverwanten van Quesnel - aan Johan
na Sophia. 
Niet in de bundel opgenomen zijn: 27 I 1708 aan mevr. Lefebvre (PR 3222-*, copie), (II) 1713 aan 
Catharina Theresia (PR 1755, origineel), 26 XI 1715 aan Catharina Theresia (PR 1755, origineel; 
het handschrift draagt nummer 44, dat waarschijnlijk verwijst naar de plaats waarop zij de brief 
aanvankelijk in de bundel heeft willen zetten), 15 II 1719 en 17 IX (1719) aan Johanna Sophia (PR 
3221-2, copieën). 
Blijkens een notitie van Rachel Gillet zijn beide deeltjes, die behoorden tot de bibliotheek van 
Klarenburg, door Christiaan Karsten een tijd uitgeleend aan de Bibliothèque des Amis de Port-
Royal, waar wij in de Papiers Mlle R. Gillet ook nog een copie vinden van bovengenoemde brief 
van 15X1 1712. 
Voor een overzicht van de betreffende correspondentie, zij BIJLAGE. 
Voor bijzonderheden over Quesnel zie J. A. G. Tans, ed., Pasquier Quesnel et les Pays-Bas. Corres
pondance (Groningen, enz., 1960). 
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Gegevens over het gezin Le Febvre 

Philip Le Febvre 

Pieter Jacobus 
koopman *1661 
wonend Keizersgracht A'dam 

X 25 november 1686 

Catharina Theresia 
Maria 
* 4 X 1688 
118 VIII 1727 

Gertrudis Maria Elisabeth Margaretha») Maria Agi 

*21X 1689 
7 

* 28 IV1691 
+ 221 1747 

*20I169: 
+ 8 11 172Î 

Alle kinderen zijn gedoopt in de statie „Geloof, Hoop en Liefde". 
*) In de correspondentie wordt Elisabeth Margaretha „Isabelle" genoemd. 

hanna Sophia. Deze zijn het die bij de strenge Oratoriaan aanklopten om raad 
in geestelijke zaken. 
Gezien de vele priesters en begijntjes die in de familie voorkomen, is het niet 
te boud te veronderstellen dat het een vroom gezin betrof. In ieder geval tref
fen wij er Quesnel en zijn vrienden als gasten aan, en heeft zijn optreden die
pe indruk gemaakt op de jeugdige meisjes 2). 
Zoals zo vaak gebeurt, is de dialoog uit hun briefwisseling verdwenen, aange
zien de brieven die Quesnel van de verschillende leden van het gezin gekre
gen heeft, niet bewaard zijn. Wij moeten derhalve nog wel eens gissen naar 
hun vragen of opmerkingen. Niettemin bevat de correspondentie, zelfs in die 

2) Tussen de tekst zijn een aantal genealogische gegevens vervat over de personen die in de cor
respondentie het meest voorkomen. Zij zijn afkomstig uit de Gemeentelijke Archieven van Am
sterdam en Utrecht. 
Voor de familiebanden, vooral van de Noormans, met verschillende vooraanstaande families, en 
voor de talrijke roepingen in hun kring, zie 'Genealogische fragmenten der familie Noorman', in 
Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1897, tussen p. 180 
en 181. In de familie Le Febvre treffen wij Philippus Emanuel Le Febvre aan, pastoor te Amers
foort (1693-1721), die een niet onbelangrijke rol speelde in de Oud-Bisschoppelijke Clerezie. Ge
zien een schenking aan de kerk moet hij welgesteld geweest zijn. Zie H. F. van Heussen, Batavia 
Sacra, sive res gestae apostolicorum virorum, qui fidem Bataviae primi intulerunt. . .(Brussel, 1714) 
II 138. Verdere bijzonderheden over hem i n j . Bruggeman. 'Diarium litterarum' (niet uitgegeven 
repertorium RAU) 1593, 1787, 1791, 1792, 1795. 
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Cornelis Noorman X 14 mei 1656 
koopman wonend 
Nieuwezijds Voorburgwal, A'dam 

Machtilda Catharina 
*30XII 1661 

Maria Coeck 
wed. van dr. Cornelius Marquis, 
arts, wonend Rokin, A'dam 

Johanna Sophia 

*21X 1694 
t30V 1772 

Philippus 
Josephus 
* 4 X I 1697 

Cornelius 
Guilielmus 
* 3 III 1700 

Philippus Emanuel 
Hieronymus 
*27V 1702 

gemonologiseerde vorm, veel interessante gegevens, met name over klopjes 
die in Utrecht in de Mariahoek woonden. 
Het is genoegzaam bekend dat de Oud-Bisschoppelijke Clerezie daar na de 
Reformatie de kanunnikenwoningen teruggekocht heeft, en dat zich zo rond
om de schuilkerk van Sint Gertrudis een aantal klopjes gevestigd hebben. Het 
moet een vrij talrijke nederzetting geweest zijn, maar exacte gegevens zijn 
niet voorhanden 3). Trouwens, E. Lagerwey klaagt dat er weinig te vinden is 
over de oudere periode, bij voorbeeld over de klopjes of geestelijke dochters, en 
hij veronderstelt dat er in de negentiende eeuw een drastische en onoordeel
kundige opruiming onder de papieren gehouden is 4). Daarmee zijn dan na
tuurlijk de bronnen voor statistische en persoonlijke gegevens gereduceerd. 
Over de spiritualiteit weten wij wel iets meer door het Nederlandse Mis- en 
Getijdenboek dat pastoor Willebrord Kemp uitgaf, de Zedelessen voor de 
Maagden die hij uit de Schrift en de kerkvaders bijeengebracht had, en door 
de Onderwijzingen voor de geestelijcke dochters die in het begin van de zeven
tiende eeuw verschenen zijn 5). Maar het summiere en sobere karakter van 

3) In zijn verslag van 1662 noemt Neercassel het getal van 500 voor ae hele stad Utrecht. Ga
briel Dupac de Bellegarde spreekt over meer dan honderd maagden in de Mariahoek in het begin 
van de achttiende eeuw, in zijn Histoire abrégée de l'Eglise métropolitaine d'Utrecht (Utrecht, 1765) 
144. Zie ook E. E. A. J. M. Theissing, Over klopjes en kwezels (Utrecht, enz., 1935) 60, 61, 66, 99. 
4) E. Lagerwey, Geschiedenis der gemeente van de heilige Gertrudis te Utrecht (Utrecht, 1932). 
5) In twee nagenoeg gelijke versies verschenen: Onderwijsingen of Maniere van leven voor de gees-
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ook deze gegevens verhoogt de waarde van de correspondentie die ons bezig 
houdt. 
Een groot deel ervan is gewijd aan het probleem van het kiezen van een goede 
levensstaat. Het hoeft niet te verbazen dat de voorkeur van Quesnel met na
druk uitging naar de kloosterlijke staat. Hij had immers in Les trois Consécra
tions de theologische gedachtengang ontwikkeld dat de religieuze professie 
een van de drie grote geestelijke wijdingen was, samen met het doopsel en het 
priesterschap 6). Voor hem stond het klopjeswezen gelijk met het klooster-
schap en werd het onderscheid uitsluitend bepaald door de religieus-politieke 
situatie in de Nederlanden. Zo schrijft hij aan Gertrudis dat in de eerste eeuw 
van het Christendom veel meisjes zich aan God toewijdden zonder haar huis 
te verlaten, omdat de vervolgde Kerk geen kloosters kon stichten. Zodra de 
godsdienstvrede dat toeliet heeft zij daar echter in voorzien. Ook de omstan
digheden in de Nederlanden laten niet toe kloosters te stichten, maar het is de 
triomf van Gods genade dat een groot aantal dienaressen geroepen wordt om 
als het ware Zijn uitverkoren volk te vormen dat Hij voor zich zelf bestemt in 
die ongelukkige provincies die Zijn Kerk in de steek gelaten hebben (3 no
vember 1713). 

Dat ook andere factoren dit klopjeswezen mede bepaald hebben - zoals de 
traditie van de tertiarissen en de Moderne devoten - en dat deze levensvorm 
ook vrij gekozen werd uit een zekere nuchterheid en vrijheidslievendheid, 
was voor de Franse oratoriaan gewoon oninvoelbaar. Hij tilt dan ook niet 
zwaar aan het verschil tussen de kloostergeloften die ten aanzien van de hier
archische overheid worden afgelegd, en de puur privé gedane belofte van zui
verheid van de klopjes. En hij spreekt onomwonden van een levensstaat, alsof 
daar geen theologische polemiek over geweest was, en is zelfs geneigd om 
ook beloften van armoede en van gehoorzaamheid (aan de geestelijke leids
man en aan oudere klopjes) als vanzelfsprekend te beschouwen 7). 
In augustus 1706 heeft Quesnel enkele dagen doorgebracht op het landgoed 
van de familie Le Febvre, Essenburg 8). Kort daarna schreef Catharina The
resia hem over haar toekomstplannen. Dat is het begin van hun briefwisse
ling, die later uitgebreid werd naar haar zusjes. Zonder definitieve beslissin
gen voor de meisjes te nemen, leidt hij ze allemaal met zekere hand naar de 
klopjesstaat. Om tegenstand van de ouders te helpen breken, die in dat milieu 
te verwachten was, schuwt hij zelfs een list niet: hij vergeet een brief aan Ca
tharina Theresia te verzegelen, zodat de hele familie kennis heeft kunnen ne-

telycke dochters van het Oratorie (Gent, s.a.) en Onderwijzingen voor de geestelycke dochters, behel
zende de Voordelen, de Plichten en Oeffeningen van haren staat. . . (Gent, 1709). Het verschil zit in 
de Voorreden en in enkele concrete gebeden. 
6) Pasquier Quiesnel, Les trois Consécrations, ou Exercices de piété pour se renouveler dans l'esprit 
du baptême, de la profession religieuse et du sacerdoce . . . (Luik, enz., 1693). 
7) Bij voorbeeld, 1 XII 1716 aan Gertrudis, Zie voor deze genuanceerde problematiek Theis-
sing, Over klopjes en kwezels, 15, 18-39; en Elisja Schulte van Kessel, Wenina en Agatha van Heus-
sen, de geestelijke maagden van 'De Liefde' en Scandaleuze dienstmaagden in de zielzorg, in: Geest en 
vlees in godsdienst en wetenschap. Studiën van het Nederlands Instituut te Rome VII ('s Gravenhage, 
1980)hfdst. II en III. 
8) De enige aanwijzing die ik over een landgoed van die naam kon vinden, staat in A. J. van der 
Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden IV (Gorinchem, 1843) 263: Den Essenburg, 
landgoed met uitgestrekte bossen over de Over-Veluwe, behorend tot de gemeente Nunspeet. 

266 



men van de inhoud, en dan gooit hij het over de boeg van de Voorzienigheid 
die haar blijkbaar de moeilijke stap heeft willen besparen om zelf met haar 
plannen voor de draad te komen (24 december 1706)! Maar een goed jaar la
ter, 27 januari 1708, strijdt hij met open vizier en stuurt de moeder, die kenne
lijk een societyleven voor haar dochters opbouwde, een ernstige berisping: 

Je vous avoue, Madame, que je ne fus pas édifié de voir dernièrement chanter à votre table des chan

sons à boire, des chansons de goinfrerie, et je crois même des chansons d'amour. Il doit y avoir dans 

une famille chrétienne plus de modestie dans les repas même de réjouissance, et nous sommes bien 

éloignés de la manière dont Tertullien nous décrit les repas des Chretiens de son tems. (Ilfaut enco

re plus de recueillement en présence de prêtres . . .). Si S. Paul veut que les femmes ayent dans 

l'Eglise un voile sur le visage à cause des anges c'est à dire des Prêtres, pour ne pas blesser leurs 

yeux et ne leur être pas une pierre de scandale par quelque immodestie, il faut au 'en tous lieux et en 

toute occasion, et surtout dans les repas, les Chretiens ayent unfrain à leur langue pour ne pas bles

ser les oreilles des Prêtres qui s'y trouvent. 

De beeldspraak in deze brief lijkt overtrokken, maar moet toch bijna letter
lijk opgevat worden. In navolging van Paulus, „de evangelist van de maagde
lijkheid en de doctor van de maagden" (2 oktober 1709), beschouwt hij de ge
lofte van zuiverheid als een van de grootste gaven van Christus aan Zijn Kerk. 
Zij leidt tot een leven dat geheel gewijd is aan de dienst en de lofprijzing van 
God: „Dat is het leven van de engelen, waarvan dat van de maagden iets 
heeft", schrijft hij (april/mei 1714); en elders beschouwt hij, onder verwijzing 
naar 1 Cor. VIII en 2 Cor. V, de maagdelijkheid als een staat „waarvan het 
model uit de hemel komt om op aarde gevolgd te worden" en die later ook in 
de hemel bewaard blijft, „waar het huwelijk niet bestaat". Hij voegt er wel 
goedmoedig aan toe dat de gehuwden er toch niet buiten gesloten zijn (24 
maart 1711, aan Gertrudis), maar hij benadrukt de mening van kerkvaders als 
Hieronymus en Athanasius dat het zaad van de Heer slechts voor 30% vrucht 
draagt in het huwelijk, en voor 90% in de maagdelijke staat (20 maart 1707). 
Hij begrijpt dan ook niet dat ouders zich zo verzetten tegen die levenskeuze. 
Natuurlijk, zij moeten voorzichtig zijn en peilen naar de bedoelingen van 
God, want niet iedereen is tot die hoge staat geroepen. Maar hij vindt het ver
bijsterend dat ouders bang zijn dat een twintigjarige dochter zich aan God 
geeft, terwijl zij niet zouden aarzelen haar op haar zestiende of zeventiende 
jaar aan de wereld te geven, als zich een pretendent aandiende die men als 
een goede partij beschouwt (27 januari 1708, aan mevr. Le Febvre). Het hu
welijk kan in zijn ogen eenvoudig de vergelijking met de maagdelijke staat 
niet doorstaan (25 augustus 1706). Sprekend over het huwelijk denkt hij in 
termen van juk en banden. Zoals voor Paulus roept het voor hem het beeld op 
van een soort gewijde veiligheidsklep voor lichamelijke begeerten (22 februa
ri 1707). Als er op een gegeven moment sprake is van een echtverbintenis 
voor Isabelle, kan hij het dan ook niet laten aan Catharina Theresia te schrij
ven dat hij erg veel medelijden heeft met meisjes die in het huwelijk treden en 
kiezen voor de beslommeringen van de wereld (26 april 1711). 
Deze laatste uitdrukking geeft ons de sleutel van zijn harde opstelling. Geheel 
in de lijn van de Paulinische en Augustijnse traditie ziet hij een onoverbrugba
re afgrond gapen tussen het Rijk Gods en „de wereld". Als hij Johannes aan
haalt, zijn het de bekende verzen waarin het begrip „wereld" samengevat 
wordt als „begeerlijkheid van het vlees, begeerlijkheid van de ogen en ho
vaardij des levens" (1 Joh. 2, 15-17). Op deze verzen die Bossuet tot prachtig 
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lyrisch proza geïnspireerd hebben, geeft Quesnel in zijn hoofdwerk, de Ré
flexions morales, het volgende commentaar: 

Qu'est-ce donc que le monde? C'est vous-même si vous l'aimez. On devient le monde, quand on en 

veut jouir: et on en jouit par les plaisirs des sens, par la cupidité des richesses et toutes les curiosités 

vaines ou criminelles, et par l'orgueil et l'amour des honneurs, du luxe et de la grandeur humaine. 

La premiere cupidité est presque la seule qui fasse peur, et que l'on reconnoisse. On s'apprivoise 

avec les deux autres. Elles passent pour de nobles inclinations: on s'en fait honneur, et on ne s'en dé

fait presque jamais 9). 

Niet alleen is het lichaam een „lichaam van slijk en bederf', een „lichaam des 
doods", maar alles wat niet rechtstreeks betrokken wordt op God, leidt de 
mens af van zijn ware weg. Of het nu op een maatschappelijke of een weten
schappelijke carrière gericht is, dan wel lagere bedoelingen dient, het is alle
maal divertissement, in de brede zin waarin Pascal dit begrip hanteert, en kan 
slechts tot een schaduw van geluk voeren, tot kortstondige en ijdele eretitels, 
die misschien een eeuwige verdoemenis veroorzaken (31 oktober 1707). 
Tegen deze achtergrond moet men een op het eerste gezicht wonderlijke 
waarschuwing plaatsen tegen de liefde voor het schaakspel (10 oktober 1708): 

C'est pourquoi je vous avoue bonnement ( . . . ) que j'ai eu un peu de peine de vous voir un peu em

pressée à apprendre le jeu des Echecs, qui est de tous celui qui demande plus d'application, qui man

ge plus de tems et dont on se retire plus difficilement: Et quand vous le jouez avec des personnes de 

l'autre sexe, il se trouve qu'une jeune Demoiselle a avec un homme un tête à tête assez long qui ne 

convient guerres à une Epouse de Jésus-Christ. 

De salon-conversatie is nog gevaarlijker, want via de tong wordt de geestes-
kern van de mens verkwanseld en wordt zijn hart geledigd van de bekommer
nis om God (12 november 1713, aan Johanna-Sophia). Ook hier betekent aan
wezigheid van jongelui gevaar in het kwadraat. Als een meisje bruid van 
Christus wil worden, moet zij echt op haar hoede zijn voor satanische listen 
(12 augustus 1708): 

(Le moyen du diable pour la séduire) n 'est pas de l'engager au péché par la proposition du crime, 
mais de l'attirer doucement à la conversation de jeunes hommes même vertueux. Il lui suffit qu 'une 
vierge s'accoutume à leur parler, à se familiariser avec eux. à recevoir agréablement leur honnête-
tez, à y repondre par des honnêtetez semblables et en elles-mêmes innocentes, à leur faire goûter 
leur conversation, à prendre ensemble de petits divertissemens, et sous ce voile trompeur de conver
sations innocentes, il les lie ensemble par un commerce de paroles, les yeux se mettent de la partie, 
et souvent on se forme des liens qui se fortifient par un rapport d'humeur, par des reflexions que l'en
nemi a soin de suggérer: et insensiblement on sent affaiblir en soi l'amour de celui que l'on avait des
sein de choisir pour Epoux. On se persuade à la fin qu 'il n'y a pas d'obligation de vivre dans une si 
grande circonspection, que l'Etat qu'on regardoit auparavant comme le plus heureux et le plus sou
haitable, n'est pas nécessaire pour se sauver, ce qui est vrai absolument parlant et en ne regardant 
pas la vocation de Dieu. ( . . . ) C'est ce qui lui suffit jusqu'à ce qu'il soit venu à bout de tirer une vier
ge du chemin de la perfection, et qu'il l'ait engagée dans la route commune, après quoi il saura bien 
trouver d'autres batteries. 

Hier op aarde, waar men van alle kanten belaagd wordt door de drie begeer
lijkheden, moet men zijn tijd niet verdoen met nutteloze bezigheden en er 
zich voor hoeden te veel met het leven van anderen bezig te zijn, met hun be
doelingen, met hun innerlijke gesteltenissen (1 december 1716, aan Gertru-
dis). Evenmin moet men zelfgenoegzaam met zijn eigen deugdzaamheid bezig 

9) J. B. Bossuet, Traité de la concupiscence, Ch. Urbain en Eug. Levesque ed. (Parijs. 1930); Pas-
quier Quesnel, Le Nouveau Testament enfrançois avec des Reflexions morales sur chaque verset... (8 
din; Amsterdam, 1736) VIII, 295. 
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zijn (13 oktober 1710). Men moet niets, maar dan ook niets doen zonder het 
op God te betrekken. 

Pour ce qui concerne votre dernière question, il est certain qu'il n'est pas permis de rien fair e par le 
seul attrait du plaisir. Saint Augustin dit dans ses Confessions, qu 'en chantant les louanges de Dieu, 
si le chant lui plait plus que les choses mêmes qu 'il chante, il reconnoit qu 'il pèche autant de fois. Et 
dans le même livre, il nous fait voir que c'était une des plus grandes peines qu'il eut dans les repas, 
que la difficulté de distinguer si c'est le plaisir ou la nécessité qui demande encore quelque chose. Il 
déplore la misere de l'homme qui, sous prétexte de cette incertitude, donne souvent plus à la cupidité 
qu 'à la nécessité. 

Vandaar zijn voortdurend pleidooi voor zelfbeperking en versterving. De 
oude Kerk heeft niet zo maar onthoudings- en vastendagen voorgeschreven. 
Slappe casuisten bewijzen de christenen een slechte dienst door hun aan te 
praten dat plaatselijke gewoonten hen kunnen ontslaan van de verplichtingen 
van de kerkelijke voorschriften voor boetedoening en versterving. Vooral in 
de Nederlanden is, naar hij meent, dit kwaad binnengeslopen (9 oktober 
1712): 

Pour ce qui est de votre seconde demande, je vous avoue que la liberté qu'on se donne en ce pais de 

prendre du thé, en carême et les autres jours de jeûne, entre les repas, m'a toujours paru un viole-

ment de la Loy de L'Eglise, et un abus très grand, qui ne s'est introduit que par une extreme immor

tification. On ne permettait pas même de l'eau aux premiers chrétiens dans le tems où l'on ne man-

geoit qu'une fois le jour, et cela tout a l soir. I . . . ) Et aujourd'hui que l'onfait un grand repas à my-

di, et qu'on fait le soir une collation si ample, qu'elle peut passer pour un souper, il faut encore pren

dre du café le matin (comme font plusieurs) et du thé l'après-dinée. Est-ce que l'air de ce pays est 

plus alterant et plus brûlant qu 'un autre? Au contraire il n 'y en a pas de plus humide et de plus raf-

fraichissant. On n'a qu'à ouvrir la bouche, on respire un air frais qui vaut un verre de bierre 10). 

Ondanks deze grappige slotnoot maakt het geheel de indruk van een onmen
selijk sombere filosofie en spiritualiteit. Maar men mistekent het beeld als 
men dergelijke gedachtengangen isoleert van de opvatting van Quesnel over 
de relatie tussen de mens en de Kerk, waarin heel duidelijk elementen door
dringen van de leer over het mystieke lichaam, elementen die, evenals de ge
dachten over het bederf van de mens, teruggaan op Augustinus. Zo herinnert 
hij Pieter Jacobus Le Febvre op zijn verjaardag aan het feit dat hij geboren is 
als „kind van Adam, erfgenaam van zijn zonde, kind van de toorn". Dat zou 
een heel vreemde gelukwens zijn, als hij er niet op liet volgen dat dat de 
grondslag is van de goddelijke wedergeboorte die ons tot ledematen van 
Christus maakt, „deel van zijn mystiek lichaam dat bestaat uit dit aanbidde-
lijk hoofd en al zijn trouwe ledematen". En een echte feesttoon klinkt door, 
als hij dan het toekomstperspectief schildert, waarin we ook naar het lichaam 
herschapen zullen worden (26 februari 1706). De goddelijke liefde en de ge
nade vormen de wezenskern, de ziel van dat mystieke lichaam en zijn een 
bron van geneugten voor wie er zich aan overgeeft door af te sterven aan 
zichzelf. Wij herkennen daarin de leer van de twee geneugten - die van de 
zonde en die van de genade - die sinds Saint-Cyran de spiritualiteit van de jan
senisten stempelt. Het is betekenisvol dat Quesnel aan Catharina Theresia de 
verzen van Racine's Esther ter overweging geeft die deze geneugten uitzin
gen: 

10) Voor dispensaties die niet indruisen tegen de geest van de vastenwet verwijst hij o.a. naar 
het werk van zijn ordegenoot L. Thomassin, Traités historiques et dogmatiques sur divers points de 
la discipline de l'Eglise et de la morale chrétienne. T. 1, contenant un traité des jeûnes de l'Eglise . . . 
(Parijs, 1680). 
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Que le Seigneur est bon! Que son joug est aimable ! 
Heureuz qui dès l'enfance en connaît la douceur ! 
Jeune peuple, courez à ce maître adorable: 
Les biens les plus charmants n 'ont rien de comparable 

Aux torrents de plaisirs qu'il répand dans un coeur 11). 

God behandelt ons niet als beesten of slaven, schrijft hij elders, door ons te 
bevelen de weg van de volmaaktheid te volgen zonder ons er de schoonheid 
van te laten kennen en genieten (13 mei 1722, aan Gertrudis). In ieder geval 
heeft dit levensideaal een sterke aantrekkingskracht uitgeoefend op de gezus
ters Le Febvre, die alle vijf klopje werden. Van de een na de ander kan men 
met Vondel zeggen: 

Zij rukt met eenen blijden zin 

Ter loopbaan van de kuisheid in 12). 

Een jaar voordat de oudste haar wijding viert (oktober 1709), drukt Quesnel 
de hoop uit dat Gertrudis haar zal volgen (31 januari 1709), hoop die in no
vember 1711 in vervulling gaat. Als dan Johanna-Sophia zich al jong als pos
tulante aanmeldt (23 januari 1713), schrijft hij bijna verontschuldigend aan de 
twee oudsten dat het niet verboden is te wensen dat zij allemaal dezelfde staat 
kiezen en dat hij dat dus doet, zonder de bedoelingen van God met hen te wil
len voorkomen of doorkruisen (29 juni 1713). Ook deze hoop bleek niet ijdel: 
Johanna-Sophia en Isabelle legden hun beloften af op 10 mei 1714, en Maria-
Agnes op dezelfde dar of of vlk eaäarna.euteraard is dat nietalleen aan de in
vloed van Quesnel te danken. In beide families - Le Febvre en Noorman - wa
ren talrijke priesterlijke of religieuze roepingen 13). Maar men kan zich bo
vendien afvragen in hoeverre de maatschappelijke omstandigheden een 
woordje meegesproken hebben. Tussen 24 maart 1711 en eind 1712 is er spra
ke van huwelijksplannen voor Isabelle, maar dan blijkt de jongeman in kwes
tie zijn gegeven woord plotseling terug te trekken. Het is niet van waarschijn
lijkheid ontbloot dat dit iets te maken had met de bedroevend slechte finan
ciële toestand waarin het gezin achtergelaten werd door Pieter Jacobus Le 
Febvre, die 23 december 1712 stierf, ruim drie jaar na zijn vrouw, die 17 no-

11) 201 1707. Het citaat is uit het koor van de derde akte, vers 1265-1269. De cursiveringen zijn 
van mij. De belofte-formule voor klopjes die W. Dalenoort geschreven heeft (Theissing, Over 
klopjes en kwezels, 217-218) is ook vol van deze terminologie en spreekt o.a. over de soete treckin-
gen van de genade. In het kader van de leer van het mystieke lichaam vinden wij elders in de cor
respondentie van Quesnel ook een heel mooie brief over het huwelijk als profetisch teken van de 
verbinding tussen Christus en Zijn Kerk, in en door Christus tot sacrament verheven (Brief aan 
Mevr.*** nicht van Françoise Marguerite de Joncoux, VI 1706; Parijs, Bibl. Nat., Fonds fr 
19736). 
12) Joost van den Vondel, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, Alb. Verweij, ed. (Am
sterdam, 1937)258. 
13) Behalve de roepingen die in noot twee en het daar genoemde artikel in het Jaarboekje gesig
naleerd zijn, vermeld ik er hiernog drie die voor mijn betoog van direct belang zijn: een zus van 
de vader, Isabella Margarita Magtilda Le Febvre, die als klopje leefde en werkte bij de Amers-
foortse pastoor en die zich na 1721 vestigde in de Mariahoek te Utrecht, waar zij op 22 jan. 1747 
overleden is; een halfbroer van de moeder, Cornells Marquis, die in Leuven studeerde en pas
toor geweest is in Enkhuizen, Kampen en in de parochie van het Duifje te Amsterdam, en lid van 
het Kapittel van Haarlem (zie Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, II ( 1874) 261, 
321, 358, XVII (1891) 149, XXXVIII (1918) 342 en L (1933) 244-245); en, ten slotte, haar zuster 
Isabella Maria Noorman, die Jacques Fouillou als geestelijke leidsman had, en die, naar ik aan
neem, ook klopje was. (Quesnel schreef deze laatste ook een brief op 25 aug. 1706; zie Tans, Pas-
quier Quesnel, 236-238). 
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vember 1709 overleden was. In ieder geval is er de maand daarop al sprake 
van voorzichtige maatregelen die genomen moeten worden om die zorgwek
kende situatie op te vangen (23 januari 1713). Een half-broer van de moeder, 
pastoor Cornelis Marquis is met die zorg belast 14). Hij speelt met de gedach
te van een vestiging van de dames op het landgoed Essenburg, samen met hun 
tante Isabella Maria Noorman en met Quesnel. Deze laatste zou daar toch 
niet op ingegaan zijn, vanwege zijn vele werkzaamheden, maar het plan blijkt 
ook onhaalbaar. Alles moet verkocht worden, en dan valt het oog op de Mari-
ahoek in Utrecht, waar pastoor Willebrord Kemp zich hun lot aantrekt (1 
april 1713): 

II est vrai que par ma propre inclination, j 'aurois préféré un lieu de retraite à la demeure de cette vil
le tumultueuse (Amsterdam), mais la nécessité de nos affaires n'auroit gueres souffert que j'eusse 
accepté l'offre obligeante que vous aviez la bonté de me faire. Voila l'affaire décidée, et je prie Dieu 
qu'il vous fasse trouver à Utrecht la satisfaction et la consolation dont vous avez besoin 15). 

In deze omstandigheden blijkt ook dat een wijding iemand niet zonder meer 
verandert, maar dat zijn menselijke zwakheden hem parten blijven spelen. 
Ondanks Quesnel's aansporing aan Catharina Theresia, in (februari) 1713, dat 
zij God moet prijzen dat Hij haar op de weg van de armoede geleid heeft die 
zoveel anderen vrijwillig kiezen, blijkt de werkelijke armoede ook voor een 
klopje moeilijk te verdragen (26 november 1715): 

L'esprit de pauvreté est le plus difficile à pratiquer aux personnes qui ont été élevées assez délicate
ment et qui ont joui dans leur jeunesse de toutes les commodités de la vie avec abondance dans la 
maison paternelle. Vous avez été en cet état par la conduite de votre Père selon la chair, mais votre 

14) Op 22 juli 1712 was Cornelis Marquis samen met een broer van de vader, Emanuel Le Feb-
vre, tot voogd van de kinderen benoemd (akte voor notaris Theodorus~Brooks, GA Amster
dam). Op 4 december 1712 werd Jean Baptiste Dubois de Brigode benoemd tot exécuteur testa
mentaire (Ibidem). Op 17 febr. 1713 werd door Jan Goverts, namens de voogd, een akte van 
voogdij aan de weesmeesters vertoond, waarbij de weeskamer uitgesloten werd. 
15) Zie ook de brief van Quesnel aan Willebrord Kemp, van 15 aug. 1713, waarin hij deze be
dankt voor zijn speciale zorgen voor de dames Le Febvre (Tans, Pasquier Quesnel, 437-438). 
Quesnel heeft zich ook ingezet voor de opvoeding van de twee jongste zonen Le Febvre, die op 
het pensionaat van de oratorianen te Diest en te Thuin geplaatst zijn op kosten van zijn vriend J. 
B. Dubois de Brigode (die door Pieter Jacobus Le Febvre tot executeur testamentaire benoemd 
was; zie noot 14) (16 X 1715 aan Gertrudis). Zie de brieven van Quesnel aan hun oom Philippus 
Emanuel Le Febvre, pastoor te Amersfoort, 26 X 1716 (PR 1759, origineel); aan Cornelis Guiliel-
mus en aan Philippus Emanuel Hieronymus, 24 V 1717 (PR 1754, originelen); en de brieven van 
Nie. Marie Ruffin aan Quesnel van 28 IV 1716 en 18 IX 1718 (PR 1170, originelen). 
De affaires waarover hij spreekt, zijn inderdaad belangrijk en dringend. Enerzijds hield hij zich in 
die jaren bezig met de situatie in de Kerk van Nederland die hij tegen de aanvallen en maatrege
len van Rome verdedigde in verschillende geschriften. Anderzijds werkte hij aan rechtvaardi
gingen van zijn Reflexions morales, waarvan op 6 juni 1712 in Rome een onderzoek begonnen was, 
dat op 8 sept. 1713 uit zou monden in de veroordeling door de Constitutie Unigenitus. Ook daarna 
bleef hij koortsachtig werken aan talrijke verdedigingsgeschriften, samen met verwante theolo
gen. De klachten over gebrek aan tijd zijn dan ook niet van de lucht: 18 XI 1711, 12 XI 1713, 
(TV/V) 1714, 28 II 1715, 20 VII 1716. Dat hij niettemin trouw bleef schrijven, bewijst hoeveel be
lang hij hechtte aan de geestelijke leiding van deze klopjes en, evenzeer, hoe na de familie Le 
Febvre hem aan het hart lag. Hij stuurt zelfs op 3 IX 1713 een brief van Gertrudis aan haar terug 
waarin hij haar taalfouten verbeterd heeft, en geeft haar instructies om door aandachtig lezen 
haar kennis van het Frans te verbeteren. Misschien staat dit in verband met het feit dat zij Franse 
les gaf aan Nederlandse kinderen (zie Theissing, Over klopjes en kwezels, 148). 
Overigens was zij boekverkoopster, volgens J. Bruggeman en A. J. v. d. Ven, ed., Inventaire des 
pièces d'archives françaises se rapportant à . . . Port-Royal des Champs . . . (Den Haag, 1972) 372. 
Een jaar later overlegt hij met Catharina Theresia of haar gezondheid haar toestaat in te gaan op 
een uitnodiging van Thimoteus Hettema en Andreas v. d. Schuur om onderwijzeres te worden in 
Vianen(10XII 1714). 
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Père celeste vous appelle à la pauvreté et vous met dans ce chemin par une conduite secrete de sa 
providence à laquelle vous devez vous soumettre de bon coeur et l'embrasser comme la voie par la
quelle Dieu veut vous sauver. Cela même demande que vous ne soiezpas seulement contente de vivre 
frugalement et d'user des choses en esprit de pauvreté, mais il faut vouloir bien passer pour pauvres 
et ne rougir pas de la pauvreté de Jesus-Christ, non plus que de sa croix dont la pauvreté fait partie. 
Ainsi on regarde au dessous de soi certains petits commerces que vous pouviez faire pour vous aider 
à vivre. On fuit l'humiliation et plus on la fuit, plus souvent Dieu permet qu'on la trouve 16). 

Ook humeurige pesterijen en roddelpraat blijven doornen in het vlees van ge
wijde maagden (24 november 1717, aan Gertrudis): 

...Un 'arrive que trop souvent que des personnes qui vivent ensemble en société, et qui se voient à 

toutes les heures du jour, soient tentées de s'observer les unes les autres, de critiquer leur conduite, 

de juger même des intentions cachées dans le coeur, et c'est là une mauvaise curiosité, une branche 

de la concupiscence des yeux. Car ce ne sont pas seulement les yeux du corps, mais aussi les yeux de 

l'ame dont le dérèglement est marqué dans le mot de convoitise des yeux. 

Quesnel is nuchter genoeg om te erkennen dat dat vergif ook kloosterge
meenschappen verpest en hij houdt dat Catharina-Theresia voor, als zij blijft 
aandringen om in een klooster te mogen treden (31 januari 1709, 13 oktober 
1716). Hij vraagt zich af of dergelijke moeilijkheden in hun onderlinge samen
leving en andere menselijke factoren zoals de financiële situatie en de nood
zaak om voor haar levensonderhoud te werken, niet een valse rol spelen in 
die hang naar het klooster. Overigens merkt hij ironisch op dat men heden ten 
dage de genade van de gelofte van armoede met een flinke bruidschat moet 
kopen (27 december 1713). Maar de werkelijke reden waarom hij haar van 
een dergelijke stap afhoudt is, dat hij noch in de Zuidelijke Nederlanden noch 
in Frankrijk een aanbevelenswaardig klooster weet te vinden: de moderne, 
actieve congregaties, als de ursulinen, de visitandinen, de feuillantinen of de 
carmelitessen, zijn niet streng genoeg en staan onder de leiding van Jesuiten 
of andere monniken; en goede kloosters worden ontwricht door de kerkelijke 
overheden, omdat zij weigeren het Formulier tegen Jansenius te onderschrij
ven. Als voorbeelden noemt hij een klooster van O.L. Vrouw van Barmhartig
heid te Marchienne-au-Pont, bij Luik, en een klooster van de zusters van het 
H. Gräfte Bouillon (3 december 1706, 27 december 1713, 13 oktober 1716). 
Pas als, na de dood van Lodewijk XIV, enige hoop begint te gloren op een 
wonderbaarlijke verrijzenis van Port-Royal, wordt hij wat positiever (12 okto
ber 1715), maar hij begrijpt al gauw dat dat niet voor vandaag of morgen is (16 
oktober 1715) 17). Eenjaar later - 13 oktober 1716 - oppert hij nog de moge
lijkheid van een klooster van O.L. Vrouw Boodschap te Luik, of van de H. 
Theresia te Brussel, maar verder is er geen sprake meer van. Zij moeten maar 
samen blijven leven in de Mariahoek, waar zij ook de steun en de vriendschap 
hebben van devote weduwen als Maria Elisabeth de Wale en Gijsberta Ceci-

16) In diezelfde brief verwijt hij haar ook haar lichtgeraaktheid. Dat haar menselijk opzicht in
derdaad nog groot is, blijkt uit het feit dat deze voor haar onprettige brief niet in de bundel staat, 
hoewel zij hem aanvankelijk er in wilde opnemen onder nr. 44 (zie noot 1 ). 
Overigens waren zij niet helemaal straatarm. De langstlevende, Johanna-Sophia, verkocht op 18 
dec. 1767 een huis gelegen Zz. Botterstraat (Transportregister GAU). 
17) In dat verband is er ook sprake van een mogelijke terugkeer naar Frankrijk van Quesnel 
zelf. In die passages blijkt de sterkte van de emotionele banden die de klopjes Le Febvre aan hem 
binden. Hij bereidt ze namelijk heel voorzichtig, troostend, voor op een eventueel afscheid, en 
wijst ze op Dubois de Brigode die als een vader voor hen zal blijven (zie noot 14 en 15). 
Voor de troebelen in de twee genoemde Zuid-Nederlandse kloosters, zie Tans, Pasquier Quesnel, 
328, noot 4, en 440-443. 
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lia Foeyt-van der Borch van Emmeclaer, die pastoor Kemp verzorgden en 
bijstonden, en de dochters Agatha Margaretha Foeyt en Maria Elisabeth 
Foeyt 18). 
Voor ons heeft dat in ieder geval het voordeel dat wij de aanmaningen kunnen 
blijven volgen die hij hun als geestelijke leidsman gaf en die ons wat meer in
zicht verschaffen in de spiritualiteit van de bewoonsters van de Mariahoek. 
Dat de oproep tot nederigheid en zelfversterving als wapen tegen de begeer
lijkheid van de geest als een refrein door die brieven heen loopt, zal na het 
voorafgaande geen verbazing wekken. Wel misschien het feit dat hij hun vaak 
voorhoudt dat zij echt niet zó ingetogen en stil hoeven te zijn dat zij anderen 
tot een zwartgallige last worden, dat zij best aan maaltijden mogen aanzitten 
die dienen tot onderhoud en versterking van vriendschapsbanden, enz. 19). 
Dat alles is best mogelijk, mits men zich een ware gebedshouding heeft eigen 
gemaakt. Deze wezensnoodzaak voor een christen wordt eveneens voortdu
rend onderstreept: talloze malen hamert hij erop dat bidden geen intellectue
le bezigheid hoeft te zijn waarbij wij naar woorden zoeken om God te overtui
gen, noch een mystieke extase. Waar het op aankomt is innerlijk zo stil te 
worden dat men kan luisteren naar wat God te zeggen heeft. Zo kan men bid
den door alle bezigheden heen, die dan geen divertissement meer vormen 20). 
Om dat te bereiken acht hij wel een vaste regelmaat nodig in het leven, waar
in gebedsmomenten over de hele dag verspreid liggen. Gezien de talloze dag
ordes voor christenen (Journées chrétiennes) die in de zeventiende eeuw ver
sehenen 21), trachtte men toen ernst te maken met de oproep van zowel Au
gustinus en Bernardus als Franciscus van Sales om zichzelf aan wetmatighe
den te binden. Dat geldt uiteraard in versterkte mate voor wie zich geheel aan 
God had toegewijd. Geen wonder dan ook dat beide reeds genoemde Onder
wijsingen voor geestelycke dochters openen met een dagorde. Tussen het eerste 
kruisteken bij het opstaan - vier of vijf uur 's morgens - en het avondgebed -
negen uur 's avonds - slingert zich over de Mis en het Lof heen een hele keten 
van kerkelijke getijden. 

Dat vinden wij terug in de persoonlijke leidraad die Quesnel op haar verzoek 
schreef voor Catharina Theresia (12 november 1710). Maar hij benadrukt dat 
zij niet in de fout van de farizeeërs moet vervallen door de regels te verzelf
standigen. Die zijn slechts een middel om de praktijk van de christelijke deug
den te verwezenlijken en moeten niet tot verkrampte toepassing leiden. Waar 
het om gaat, is de geest waaruit de regels voortvloeien. Zo wordt de droge, za
kelijke opsomming van de Onderwysingen hier ingebed in geestelijke overwe
gingen die het leven van de klopjes duidelijk in een trinitair en christologisch 
perspectief plaatsen, waarin wij de spiritualiteit herkennen die het Oratorium 

18) In verschillende brieven van de bundel doet hij de groeten aan deze dames. Zie ook Archief 
voor het Aartsbisdom Utrecht, II (1875) 174-177; en Tans, Pasquier Quesnel, 273, 274, 486-487. 
19) Hij bespreekt zelfs met Dubois de Brigode de mogelijkheid van een kuur te Aix voor Maria-
Agnes die een zwakke gezondheid had. Haar tante zou haar begeleiden. Dat gaat alleen maar 
niet door, omdat de dokter er op tegen is (5 I 1717 aan Maria-Agnes, e n 5 V e n 2 I V 1 7 1 7 aan Isa
belle). 
20) 18X11 1706.9X 1710. 11 VII 1711, 15 XI 1712. I 3 X 1716, 5 V 1717. 
21) Quesnel publiceerde er zelf een als bijvoegsel in zijn Jésus-Christ penitent ou exercice de pieté 
pour le temps du Carême . . . (Parijs, enz., 1688). 
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in de tweede helft van de zeventiende eeuw uit enkele grondbeginselen van 
zijn stichter, kardinaal de Bérulle, afgeleid heeft, voornamelijk onder invloed 
van diens opvolger, Charles de Condren 22). 
De toon waarin het stuk gesteld is, klinkt in de aanhef al krachtig door. Haar 
ontwaken wordt vergeleken met het begin van het leven, met een soort verrij
zenis, een hergeboorte in het licht van de dag. Als pasgeborene ligt zij geheel 
in de hand van de drie-ene God, die van een theologisch begrip tot een con
crete leidraad voor het handelen wordt. Zij moet de Vader aanbidden als het 
beginsel van haar bestaan en van alle natuurlijke goederen die Hij in haar ge
legd heeft, de Zoon als de bewerker van haar heil door dood en verrijzenis, en 
de H. Geest als het beginsel van haar nieuwe schepping in Christus en als de 
oorsprong van alle genade, van al wat goed is in haar wil en in haar daadwer
kelijk leven. 
Quesnel geeft dan aan hoe deze geheimen, mits zorgvuldig overwogen in haar 
gebeden, haar voor de geest kunnen staan bij haar dagelijkse bezigheden en 
haar kunnen behoeden voor sleur en routine op welk gebied dan ook. En hij 
wijst haar gebeden aan voor de hele dag, veelal genomen uit de H. Schrift en 
de Navolging van Christus, waarmee zij in klein bestek de Kerk kan volgen die 
zich het hele jaar door verdiept in de mysteries en innerlijke gesteldheden van 
Christus, zijn van binnen uit doorleefde gehoorzaamheid aan de Vader in zijn 
menswording, zijn dood en zijn verrijzenis. 
Om haar ook methodisch op een goed spoor te zetten, verwijst hij haar voor 
de manier van bidden naar de Introduction à la vie dévote van Franciscus van 
Sales, maar onderstreept daarbij dat zij de Geest de ruimte moet geven: zij 
moet niet met alle geweld een vastgestelde hoeveelheid teksten proberen te 
verwerken, maar de woorden zorgvuldig overwegen en goede gedachten of 
opwellingen van het hart laten opbloeien. Momenten van innerlijke dorheid 
moet zij niet met rationele argumenten verbloemen en oppoetsen, maar als 
zodanig aanvaarden als armoede van de mens die op eigen kracht vertrouwt 
en zich niet overgeeft aan Christus. 
Daar raken wij de kern van het geestelijk leven dat hij haar wil laten leiden: 
elke eigenwaan afzweren, de menselijke nietigheid echt beleven, en deze zelf-
ontlediging door Christus in Gods handen laten leggen als een offer dat een 
deel is van het Zijne en dat van zijn Kerk. Zo werkt Quesnel toe naar de ge
dachte van het Mystieke Lichaam die hij dan theologisch uiteenzet. 
Toch wil hij haar niet als een geïncarneerd memento mori door het leven zien 
gaan. Wij vinden ook in deze leidraad een uitdrukkelijke waarschuwing daar
tegen: 

Vous ne devez pas être à charge aux autres par une contenance et un visage morne; mais il faut que 
votre modestie édifie à table aussi bien qu 'ailleurs. Il faut être gaie sans être dissipée, avoir une hu
meur commode, obligeante, complaisante en tout ce qui n'est point contre l'ordre; mais ne point 
prendre part à ce qu 'on y pour r oit dire de trop libre ni à des railleries où la religion seroit intéressée: 
ne se point gêner, mais aussi n 'avoir point trop de mollesse et d'indifférence . . . 

Quesnel en zijn geestelijke dochters waren natuurlijk toch kinderen van hun 
tijd, die als ideaal mensentype de honnête homme aanprees, de mens die nooit 

22) Zie Henri B remond, Histoire litteraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres 
de religion jusqu'à nos jours. III. La conquête mystique (Parijs, 1935) II, hfdst. I, II, III. 
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in uitersten vervalt maar overal en in alles de gulden middenweg bewandelt. 
Dat ideaal was door Franciscus van Sales bewerkt tot dat van honnête homme 
chrétien. Quesnel houdt dat aan, maar wel in somberder kleuren: zijn maag
den gaan in het zwart gekleed en zijn engelen zweven wat stram in gedempt 
licht. 
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