
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

‘ik moet spreken’
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Kaart 1. Ingetekend zijn de plaatsen waar Antoinette Bourignon zich voor kortere of langere tijd heeft opgehouden.
Aanvullende gegevens (wanneer zij waar verbleef ) zijn te vinden in bijlage I, waarin een chronologisch overzicht
van Bourignons verblijfplaatsen is opgenomen (kaart: Bert Stamkot, cartografisch bureau MAP, Amsterdam).



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

‘ik moet spreken’

170



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:
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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-

‘ik moet spreken’
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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.

profetes van de laatste dagen
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