
hoofdstuk 13 Charisma

Want ik heb (natuurlijker wijs gesproken) gants geen Gesag of Authoriteyt over u allen,

dan die gene die gy my gewilliglijk wilt geven.

Antoinette Bourignon, Waare Deugt II,

brief 3 (23-8-1675), p. 98.

Een formele machtspositie bekleedde Antoinette Bourignon niet en zij was zich er

maar al te goed van bewust dat zij haar gezag niet kon afdwingen. Dat desondanks een

groep volwassen mannen en vrouwen bereid was om haar autoriteit te erkennen, in

sommige gevallen zelfs zonder haar ooit te hebben gezien, tekent het bijzondere

karakter van haar religieus leiderschap. Dat leiderschap steunde, om in godsdienst-

sociologische termen te spreken, op ‘charisma’. In de tot nu toe aan Bourignon gewijde

studies is dat onvoldoende onderkend.

Waarin was Bourignons ‘charisma’ precies gelegen? Om deze vraag te kunnen

beantwoorden, moeten eerst de begrippen ‘charisma’ en ‘charismatisch leiderschap’

worden toegelicht. Daartoe biedt het werk van Max Weber nog altijd de beste ingang.

Weber heeft als eerste alle aspecten van het begrip ‘charisma’, als onderdeel van een

typologie van vormen van gezag, systematisch in kaart gebracht. In Wirtschaft und

Gesellschaft introduceert hij de term ‘charismatische Herrschaft’ als ideaaltype in

contrast met twee andere vormen van leiderschapsautoriteit: ‘legale Herrschaft’ en

‘traditionelle Herrschaft’. In alledrie de gevallen gaat het om het aanvaarden van een

relatie tussen een machthebber enerzijds en een groep volgelingen anderzijds.1

‘Charisma’ definieert Weber als ‘een als buitengewoon opgevatte kwaliteit van een

persoonlijkheid [...], op grond waarvan men de betreffende persoon bovennatuurlijke

of bovenmenselijke of althans specifiek onalledaagse krachten of eigenschappen

toekent, die niet voor iedereen toegankelijk zijn’.2 Of die kwaliteit aan iemand wordt

toegekend, is afhankelijk van de situatie waarin zij zich manifesteert. Het typische van

charisma is dat het, zo stelt Weber, ontspringt aan een sociale situatie die gekenmerkt

wordt door ‘Begeisterung oder Not und Hoffnung’.3 Op die momenten treedt er verlies

aan oriëntatie op en ontstaat er behoefte aan iemand die richting weet te geven. Dat

zijn veelal niet de leiders die het tot dan toe voor het zeggen hadden, maar personen

die op een zodanige wijze ‘reddend’ kunnen optreden dat aan hen buitengewone

kwaliteiten worden toegeschreven. Of zij die kwaliteiten daadwerkelijk bezitten, is niet

van belang. Het gaat erom dat anderen hun deze toekennen en hen daarom ook als

leider erkennen. Charima is dus geen persoonlijke kwaliteit, maar is wel aan de

persoon van de charismaticus gebonden en in die zin ook altijd contextgebonden.

Kortom, charisma is een relationeel begrip. Dit impliceert dat het charisma van een

leider zich manifesteert in de erkenning van diens aanspraken door een min of meer
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vast publiek. De aanspraken van de charismatische leider zijn immers pas effectief als

ook diens gevolg deze erkent.4 Daarom is het belangrijk dat de perceptie van het

publiek samenvalt met hoe de charismaticus zichzelf ziet en gedraagt.5 Die convergen-

tie is daarentegen voor dragers van het ambtscharisma niet per se noodzakelijk. In de

institutionele voortzetting van het oorspronkelijke charisma in het ambt is het charis-

ma namelijk van de persoon losgemaakt, terwijl de buitengewone, niet voor iedereen

toegankelijke kwaliteiten ervan behouden blijven. Door die scheiding tasten persoon-

lijke fouten van een priester of predikant de ‘charismatische’ kwaliteiten van het ambt

niet aan.6

Juist omdat het bij charisma en charismatisch leiderschap om de toeschrijving van

bepaalde kwaliteiten gaat, verdient de perceptie van Bourignons volgelingen nader

aandacht. Hoe typeerden zij Bourignon? Welke gaven en kwaliteiten schreven zij hun

geestelijk leidsvrouwe toe? In hoeverre vielen hun visies op Bourignon samen met haar

eigen aanspraken? Voor een antwoord op deze vragen kunnen we opnieuw een beroep

doen op de reeks getuigenissen die is opgenomen achter Gezeugnis der Waarheit.7 Vooral

de reacties van vijftien groepsleden op de door Johan Hase opgestelde vragenlijst zijn

in dezen van belang.8 Een van zijn vragen betrof namelijk de gaven en kwaliteiten die

zijn ‘Broeders’ in Bourignon ontdekt hadden. Met de door hem verzamelde antwoor-

den wilde hij Berckendalls Wahre Abbildung Anthonette Bourignons weerleggen. In de late-

re Nederlandse en Franse edities van Gezeugnis der Waarheit is deze reeks getuigenissen

aangevuld met brieven van Antoine Grellot en Pierre Poiret uit respectievelijk 1677 en

1680. De aldus bijeengebrachte getuigenissen bieden een goed overzicht van de gaven

en kwaliteiten die een dertigtal volgelingen over een periode van zeventien jaar aan

Bourignon toeschreven. Uiteraard hebben hun getuigenissen een sterk apologetisch

karakter, maar juist daarom lenen zij zich bij uitstek voor onderzoek naar het charis-

matisch karakter van Bourignons leiderschap. Het opstellen van een getuigenis dwong

de betreffende volgelingen namelijk om de aan haar toekende kwaliteiten te rationali-

seren. In die zin zijn hun getuigenissen te beschouwen als de legitimaties van haar

charisma.

Ofschoon Weber erkende dat ook vrouwen charismatische gaven kunnen bezitten,

is zijn definitie van charisma toegesneden op een analyse van verschillende soorten van

gezag. De sekse van de charismaticus was hierin niet aan de orde. Toch zal, zeker

binnen de christelijke traditie, de toekenning van charisma aan een vrouwelijke

profeet gevoeliger hebben gelegen dan bij mannelijke profeten. In de vroegmoderne

christelijke samenleving was het gezag van vrouwen immers niet onomstreden. Vrou-

welijk leiderschap was feitelijk onbestaanbaar, omdat het indruiste tegen de vigerende

seksehiërarchie. Daarvan moeten ook Bourignons volgelingen zich bewust zijn

geweest. Dit maakt nieuwsgierig naar de relatie tussen haar charisma en haar sekse.

Negeerden haar volgelingen haar sekse of verdisconteerden zij deze in de kwaliteiten

die zij haar toekenden?

Om de hier opgeworpen vragen te beantwoorden zullen de aan Bourignon toege-

kende kwaliteiten en gaven worden gegroepeerd rond vier analytisch te onderscheiden

thema’s die elkaar inhoudelijk ten dele overlappen. Deze thema’s verwijzen zowel naar

de inpassing van haar optreden in de voorhanden zijnde bijbelse en mystieke tradities

als naar de toe-eigening van de door haarzelf aangereikte modellen. Ik begin met wat

(op basis van 1 Kor 12) als de algemeen erkende gaven van de Geest worden beschouwd.

‘ik moet spreken’
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Vervuld van de gaven van de Heilige Geest

Haar goddelijke wijsheid dankte Bourignon naar eigen zeggen aan de Geest die haar

verlichtte.9 Dat het de Geest Gods was, werd echter in twijfel getrokken door de luther-

se predikanten die Bourignons aanspraak op profetisch gezag op alle mogelijke manie-

ren probeerden te ondermijnen. Dat verklaart waarom Johan Hase van zijn ‘Broeders’

antwoord wilde hebben op de vraag of zij geloofden dat Bourignon ‘door den H. Geest

geregeert’ werd. Ook wilde hij weten of zij in haar de heilzame werking van de Heilige

Geest bemerkt hadden en of zij een van de volgende gaven van de Heilige Geest in haar

hadden ontdekt: vroomheid, wijsheid, inzicht, raadgeving, wilskracht en godsvrees.

Voorts vroeg Hase welke bijzondere ‘Goddelijke Genaden’ zij in haar hadden waarge-

nomen en of zij ervan overtuigd waren dat Bourignons geschriften door de Heilige

Geest gedicteerd waren. Uit de reacties op zijn vragenlijst kan worden afgeleid dat de

groepsleden er ten volle van overtuigd waren dat Bourignon vervuld was van de gaven

van de Heilige Geest. Zelfs academisch gevormde volgelingen als Poiret en Swammer-

dam twijfelden hier niet aan, zo blijkt uit hun brieven aan vrienden en aan critici van

Bourignon.

Als eerste bewijs dienden de overeenkomsten tussen de inhoud van Bourignons

geschriften en de Schrift. Dat Bourignon door de Heilige Geest geregeerd werd, bleek

volgens diverse groepsleden tevens uit haar ‘Liefde Gods ende des Naasten’, wiens

welstand en zaligheid haar ter harte ging.10 Zij waren er daarom van overtuigd dat

haar wijze raadgevingen en lessen hen ‘tot de tijdelijke en eeuwige Geluksaligheit’

zouden brengen. In hun reacties op de vragenlijst van Hase vestigden de groepsleden

in het bijzonder de aandacht op Bourignons gave van profetie en haar gave van

kennis.11 Van oudsher vormden deze bijzondere gaven de belangrijkste pijlers van het

charismatisch gezag van mysticae of profetessen.12 Het is niet uitgesloten dat Bourig-

nons volgelingen bepaalde profetische en visionaire kwaliteiten in hun geestelijk

leidsvrouwe ontwaarden omdat juist deze typerend waren voor een oudere christelijke

traditie waarin ook vrouwen als profetes figureerden. Te denken valt bijvoorbeeld aan

de twaalfde-eeuwse profetes Hildegard van Bingen of aan de veertiende-eeuwse heili-

ge Birgitta van Zweden, wier visioenen en openbaringen op schrift gesteld waren.13

Dichterbij in de tijd stond een traditie van vrome vrouwen die begon bij Lidwina van

Schiedam en via Alijt Bake doorliep tot een aantal klopjes en geestelijke zusters.14 Voor

degenen die vertrouwd waren met deze traditie van vrouwelijke mystici was het dus

volstrekt niet vreemd dat God een vrouw had aangezocht om vóór het aanbreken van

het einde der tijden de ware christenen op aarde te verzamelen.

Overeenkomsten met de Schrift
Diverse volgelingen wezen in hun getuigenissen op de inhoudelijke overeenkomsten

tussen Bourignons geschriften en het evangelie van Jezus Christus. Hieruit conclu-

deerden zij dat Bourignon door dezelfde Heilige Geest geïnspireerd werd die destijds

op de evangelisten was neergedaald. Zo schreef Abraham Coopman jr, dienaar van de

koopman Adriaan van Heuven, in maart 1673 aan Johan Hase:

Ik vinde in de selve [Bourignons geschriften, MdB] niets, dat met de H. Schriftuur

is strijdende. Wijl Christus Jesus onsen Zaligmaker dan in sijn Evangelie segt, die
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niet met my is, die is tegen my. En dewijl ik dan in de Schriften soo my van [...]

Juffrouw [Anthoinette Bourignon, MdB] bekent zijn, niets vinde dat tegens Jesum

Christum of sijne Leer is strijdende, soo blijkt dan klaar uit de woorden onses

Zaligmakers, dat dese bovengenoemde Juffrouw moet met hem wesen: en dan

ook onfeylbaar door den H. Geest moet geregeert worden.15

Ook Swammerdam oordeelde dat de inhoud van Bourignons geschriften geheel over-

eenkwam met de bijbel: ‘ik vinde van gelyken alles in de schrift wat A.B. segt’, schreef

hij in januari 1676 in een apocalyptisch getinte nieuwjaarswens aan Schrader.16 Swam-

merdam moet geweten hebben waarover hij sprak, want al voor zijn overkomst naar

Bourignon hield hij zich intensief bezig met de bestudering van de bijbel. Zijn zeer

gedegen kennis van de Schrift blijkt alleen al uit de vele annotaties die hij opnam bij de

in zijn Ephemeri vita gepubliceerde stichtelijke verzen en overdenkingen. Een van die

stukken, ‘Jezus Christus, de Leidsman van ons Geloof’, is door Swammerdam van

honderden voetnoten voorzien. Zelfs bij woordjes als ‘om’ en ‘in’ gaf hij verwijzingen

naar bijbelteksten op.

Door bij de bestudering van haar geschriften de bijbel als toetssteen te gebruiken,

deden Swammerdam en Coopman overigens niets anders dan wat Bourignon in de

eerste brief van La lumiere nee en tenebres en Het licht schijnende in de duisternissen de lezer

zelf voorgehouden had:

‘ik moet spreken’
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Houdt dierhalven voor verdacht alles wat ick u van Godts wegen segh, in geval

ghy bemerckt, dat mijn leven, mijne zeden en bedrijven niet alle over een komen

met die van Jesus Christus, en dat mijn leere niet volkomen ghelijck is met de

heylige Schrift. Want indien het Godt is die tot my spreeckt, hy is onbeweeghlick,

hy verandert noyt; ’t gene hy aen sijne Apostelen en sijne Discipelen gheseydt

heeft, is de selfde saeck welcke hy nu inwendigh aen de ziel verklaert, daer kan in

Godt geen veranderingh wesen.17

Omgekeerd boden Bourignons geschriften voor sommige volgelingen de sleutel tot

een beter begrip van de Schrift. Maria Hase bijvoorbeeld betitelde Bourignons

geschriften als ‘eenige goede en met de H. Schrift over eenkomende Boeken’. Maar zij

verklaarde ook dat zij na lezing van Bourignons werken de geschriften van de profe-

ten, evangelisten en apostelen ‘veel klaarder en duidelijker verstaan’ kon dan voor die

tijd.18 Voor Maria Hase en andere groepsleden die louter en alleen overeenkomsten

tussen Bourignons geschriften en de Schrift ontwaarden, zal het vervolgens maar een

kleine stap zijn geweest om ook de boeken van hun geestelijk leidster bijbels gezag toe

te kennen.

Gave der profetie
Bourignons volgelingen waren ervan overtuigd dat haar profetische gaven voortvloei-

den uit de ‘Wijsheyt van den H. Geest; en van niets anders’.19 Van de Velde onder-

streepte dat Bourignon een ware profeet was en dus geen valse profeet. Het ging in

haar geval immers niet om een ‘natuurlijke voorsienigheit, of een vermeten inbeel-

ding, gelijk vele hebben, die sig Propheten doen noemen, om somtijds by geval de

waarheit geraden te hebben’.20 Van de Velde prees Bourignon, omdat zij zich niet liet

voorstaan op haar gave der profetie en zichzelf ook geen profetes wilde noemen.21

Bovendien blonk zij naar zijn zeggen uit in ‘zedige of geschikte stilzwijgendheit’.

Gewoonlijk maakte zij pas als de tijd daarvoor gekomen was, de openbaringen Gods

kenbaar. Bourignon gebruikte in zo’n geval altijd ‘eenvoudige en zedige woorden’,

bijvoorbeeld ‘My dunkt, dat sulks soo is, of, dat dit gebeuren zal’.22 Die bescheidenheid was in

de ogen van Van de Velde een bewijs temeer van haar authenticiteit.

Volgens Jurgens en Tiellens had God Bourignon toegerust met de ‘Prophetische

Geest’ om de wereld te bestraffen en de mensen hun goddeloosheid voor ogen te

houden. Om Jurgens’ eigen woorden te citeren:

Op dat alsoo den menschen Kinderen, de rechtveerdige straffen mogen verkon-

digt werden, of mogelijk sich noch iemand wilde bekeeren, eer dat de Plagen, die

voor de deur zijn, ons komen overvallen &c.23

Bourignons boodschap diende derhalve het eeuwig heil en welvaren van de mensen,

aldus Tiellens.24

In hun reacties op de vragenlijst van Hase refereerden sommige groepsleden ook

aan Bourignons voorspellende gaven. Zo wees Franken erop dat zij

dingen heeft voorseyd, wanneer daer noch reden, noch apparentie, noch eenige

mogelijkheit toe scheen te wesen, die nochtans seer openbaer en waerlijk daar na



zijn geschied, buiten alle menschelijke behulp, en als door de krachtige hand

Gods selfs volbracht.25

Concrete voorbeelden noemde hij echter niet.

Gave van kennis
Veel opmerkelijker nog dan de overtuiging dat Bourignon de gave van profetie bezat,

was dat verschillende groepsleden geloofden dat zij de gave van kennis had. Dit impli-

ceerde het kunnen lezen van de diepste gedachten van anderen en het kunnen schou-

wen van de stand van hun ziel.26 Juist dit geestelijk mentorschap was in alle kerken

voorbehouden aan het mannelijk leiderschap.

Voor de meeste volgelingen was de overtuiging dat Bourignon de gave van kennis

bezat, ook de belangrijkste reden om persoonlijk contact te zoeken met haar. Zij

wilden dat Bourignon de stand van hun ziel leerde kennen en de verborgen gebreken

daarvan aan hen bekendmaakte.27 Marci, die in 1672 samen met zijn echtgenote elf

weken lang dagelijks in Bourignons gezelschap had verkeerd, had persoonlijk ervaren

dat zij de gedachten van degenen die bij haar waren, kon lezen:

Ja heeft eens in mijn presentie, tegens mijn vrouw geseydt haar heymelijkste

gedachten, de welke sy in haar grondt besat, en ‘t selve is my op verscheyden

tijden wedervaren; dat sy mijn inwendige gedachten aan my heeft voorgestelt,

dewelke door geen mens noch Duivel konnen geweten worden, maar alleenlijk

van den H. Geest, van dewelke sy bestierd en geregeert word.28

Datzelfde verklaarde ook Hidde Roos Tjaards, die in juni 1672 naar Husum was over-

gekomen en die naar zijn zeggen sedertdien geregeld met Bourignon had gegeten en

gedronken:

Want sy geeft ons soo Goddelijke Leeringen, dat ik nooyt diergelijke gehoort noch

gesien heb. En sy verklaart ons soo hooge Verborgentheden, soo naakt en klaar, dat

men ’t tasten en voelen kan, dat het klare Waarheden Gods zijn. Ja sy seyt ons som-

wijlen, dat in ons hert verborgen is; dat niet kan komen dan van den H. Geest.29

Op grond van de in de getuigenissen genoemde bewijzen van Bourignons goddelijke

genadegaven mogen we aannemen dat de groepsleden niet alleen overtuigd waren van

het waarheidsgehalte van Bourignons aanspraken, maar haar ook zelf de gaven van de

Heilige Geest toeschreven. Toch was het niet alleen op grond van die goddelijke gena-

degaven dat de groepsleden haar als een ‘gesachlijk wesen’ beschouwden.30 Uit de

getuigenissen blijkt dat Bourignon haar morele gezag mede te danken had aan de

voorbeeldfunctie die zij voor haar volgelingen vervulde.

Levend voorbeeld

In hun reacties op de vragenlijst van Hase verwoordden de meeste groepsleden zeer

uitvoerig hoezeer zij geïmponeerd waren door Bourignons voorbeeldige levensvorm.

‘ik moet spreken’
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Daarmee inspireerde zij hen om zelf ook te kiezen voor een leven in navolging van

Jezus Christus.

Exemplarische levensvorm
In haar brieven, geschriften en gesprekken met belangstellenden refereerde Bourignon

geregeld aan haar eigen ervaringen en aan de door haar gemaakte keuzes.31Dat zij langs

deze weg anderen ertoe wist te bewegen voor een aan God gewijd en deugdzaam leven

te kiezen, blijkt uit het getuigenis van De Lindt. In zijn reactie op de vragenlijst van

Hase deed De Lindt uitvoerig verslag van hetgeen Bourignon hem bij hun eerste ont-

moeting in 1668 over haar eigen jeugd verteld had:

hoe yverig sy doenmaals had soeken God te behagen, om weder in sijne Vriend-

schap te komen, na dat sy eenigen tijt met jonge Dochters van hares gelijken,

volgens de jeugd en werelds manier, sich eenigsins verstrooyt, en daar door van

haar Onderhoud met God afgeweken was.32

Ook had Bourignon hem verhaald hoe zij op haar achttiende jaar aan een door haar

vader gearrangeerd huwelijk had weten te ontsnappen:

des morgens vroeg op een Paasdag, als hare Ouders meenden dat sy na de kerk ging,

al hare çieraad en kostelijke kleederen afleyde, haar Huis, Vader, Moeder, Vrienden,

Goederen, Eer en alle wellusten deses levens verlaten hadde, opdat sy God van gant-

scher herte buiten in der woestijne in stille Eensaamheit dienen mocht, en alsoo

Jesum Christum, naar sijn Euangelium en heylsame onderwijsingen na volgen.33

Uit De Lindts citaten kan worden afgeleid dat Bourignon hem in grote lijnen het

verhaal uit La Parole de Dieu moet hebben verteld. Zo had zij hem ook voorgehouden dat

zij niet meer dan een stuiver bij zich gestoken had om een broodje te kopen en dat God

haar daarover bestraffend had toegesproken. Zij had daarop de stuiver op de grond

gegooid en hardop haar geloof en vertrouwen in God uitgesproken.

De Lindt was, zo betuigde hij achteraf, zeer geroerd door Bourignons levensver-

haal, omdat hij

een soo levendig exempel hoorde vertellen, hoedanig men lichtelijk en gemakke-

lijk uit den wereldschen handel en omslag konde vlieden, en sich van allerhande

gelegentheden onttrekken, die bisonderlijk de Jonkheit van God vervoeren, en tot

allerley zonden brengen.34

Bourignons voorbeeld bracht hem tot inkeer. Hij realiseerde zich dat hij zelf ‘dwaas en

sot’ geweest was door zo lang de ‘Duivel’ te hebben gediend en ‘soo slaafachtig getracht

[te hebben] de wereld te behagen’. Voor een handvol geld en wat aardse goederen had

hij zijn eeuwige verdoemenis geriskeerd:

ô! Foey my, ik wil ook soo doen, gelijk dese Jonkvrouw in hare Jeugt gedaan heeft,

en trachten nu voortaan mijnen God te dienen, en hem van gantscher herten en

zielen te beminnen, gelijk als hy ons in zijn eerste Gebod bevolen heeft.35
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Om in navolging van en met Bourignon in de sporen van Jezus Christus te kunnen

treden, besloot De Lindt alles wat hij in de wereld had te verlaten.

In Bourignon gewaardeerde deugden
De doeltreffendheid van de door Bourignon voorgestane deugdzaamheid was en bleef

niettemin afhankelijk van de mate waarin zijzelf bewees te zijn wie zij zei te zijn.

Als we afgaan op de in druk verschenen apologieën van de groepsleden, dan waren

Bourignons volgelingen ervan overtuigd dat in haar geval ‘zelf’ en ‘rol’ inderdaad

samenvielen. Van de Velde voerde die convergentie aan om zijn eigen keuze voor een

deugdzamer leven te legitimeren. In een open brief aan zijn echtgenote Anna Stoffels

schreef hij in 1672:

Voor eerst sijn het geen malle kuuren, dat ik soeke door een gekruist afgestorven

leven Jesum Christum na te volgen, in het verzaken van alle mijne lusten en

begeerten, en eigen wil en vernoegen; om hem naar te gaan om de Weerelt en alles

wat daar in is te verlaten, daar van dese Anthonnette ons alle een voorgankster is,

en een levendige ware getuigenis geeft, en wy schaamroot en verset moeten staan

van alle die ware overtuigingen die wy dagelijx sien en bevinden, en hoe sonder-

ling wy Godts handt en bestiering bespeuren, dat voor my niet uit te drukken is,

van soberheit, matigheit, kuisheit, gerechtigheit, waarheit, liefde en vrede Godts:

daar alle onse Broeders een waar getuigenis van konnen geven: ’t welk geen ver-

leydinge of malle kuuren zijn.36

De voorbeeldige levensvorm van Bourignon vormt een van de belangrijkste motieven

van de in 1673 gepubliceerde getuigenissen. In hun reacties op de vragenlijst van Hase

bestempelden de groepsleden ieder voor zich Bourignon als het lichtend voorbeeld,

wier leven geheel en al in het teken stond van de navolging van Jezus Christus.37

Sommigen spraken in dit verband zelfs over ‘een levendig Evangelium’.38 Anderen

voerden voorbeelden aan waaruit bleek dat Bourignon bekleed was met de Geest van

Jezus Christus. Dat maakte haar in de ogen van haar volgelingen tot een ‘waar

Christinne’.39

De groepsleden prezen Bourignons vrome en deugdzame levenswijze. Onder alle

omstandigheden straalde zij rust en vrede uit; altijd was zij vrolijk.40 Lijdzaam

verdroeg zij ziekte, pijn en ander lichamelijk ongemak.41 Zij leefde bijzonder sober,

verkiesende de gemeenste spijsen, en die bequaam voedsel geven, en minst

kosten; en hoe gering dat die is, ‘t vernoegt haar; en dan noch is sy gewoon voor

haar selfs te kiesen het slechtste be[e]tje, dat’ er in de schotel is.42

Volgens Franken ging Bourignon zedig gekleed en hoewel zij zeer bemiddeld was,

spendeerde zij geen geld aan dure stoffen. Toch was haar kleding volgens hem van

dien aard dat zij zich met mensen van alle rangen en standen kon onderhouden

zonder iemand aanstoot te geven.43

Uit de beschrijving van Bourignons eetgewoonten, kleding en inrichting blijkt dat

met name Franken en Tiellens, twee representanten van het Amsterdamse koopmans-

milieu, danig onder de indruk waren van haar onthechte manier van leven. Zij leerden
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Bourignon tijdens haar verblijf in Amsterdam kennen, toen zij in in de Haarlemmer

Houttuinen woonde. Het door haar bewoonde huisje in de Ian Jebensgang kon in hun

ogen alleen maar worden betiteld als ‘gering’ en de buurt als ‘seer ongeacht’.44 Haar

huisraad was in hun ogen buitengewoon aftands: wat oude gebroken stoelen, twee

vurenhouten kastjes, een klein wankel tafeltje en een eenvoudig bed. In de kamer had

Bourignon tussen haar bedstee en de haard van twee planken zelf een turfhok

gemaakt. Op grond van wat hij van Bourignons manier van huishouden in Amsterdam

gezien had, kon Tiellens maar één conclusie trekken: ‘In alles verkiest sy het minste en

geringste voor haer selfs, soo in gemakken, spijs, drank en kleedinge. Begeert ook niet

dat men haer dient.’45

Opvallend is dat Tiellens en Franken buiten Bourignons vroomheid, deugdzaam-

heid en soberheid ook haar huishoudelijke expertise, ambachtelijke vaardigheden, pro-

perheid en zuinigheid roemden. Het is alsof zij daarmee wilden onderstrepen dat

Bourignon ondanks haar keuze voor een meditatief bestaan en een ascetische levens-

wijze niet geëxalteerd was. Zij gedroeg zich daarentegen als een buitengewoon zelf-

standige, zorgzame en nette huisvrouw, die haar huishoudelijke taken niet verwaar-

loosde. Tiellens was verbaasd dat zij zelfs geleerd had mout te maken, bier te brouwen,

brood te bakken, boter te maken en kaas te bereiden.46 Zelfs wat betreft huishou-

delijke kennis overtrof Bourignon dus de doorsnee burgerlijke huisvrouw van haar

tijd.47

Bourignon mocht dan ‘armelijk van Huysraat’ zijn, zij was wel ‘reijnlijk van Aart’,

zo meende ook Franken.48 Hij tekende daarbij aan dat zij er niet voor terugdeinsde om

‘het verachtste of vuylste werk’ op zich te nemen, ‘wanneer de gesontheit, de goede

order, of andere geschikte reden’ dat vereisten. Dan was ze zonder meer bereid schotels

te wassen, vuile potten te schuren, as op te scheppen, lijnwaad te wassen, de vloer te

schrobben of de stinkende goot schoon te maken.49 Franken merkte ook nog op dat

Bourignon niets verspilde, of het nu ging om een

oudt sletje van een vaat doek, of eenig ander voddeken: een gebroken spijker, een

spel[d], kleyne endjes van touw, een halve swavelstok, ja tot een potscherf toe,

over al het te pas brengende daar het toedient.50

Uit de getuigenissen van de groepsleden die in Bourignons nabijheid verkeerden of ver-

keerd hadden, rijst het beeld op van een levende heilige.51Bourignon werd getypeerd als

iemand die de wereld verachtte en blijmoedig de ‘Armoede, Kleynheit en Nederigheit

Christi’ verkoos. Daarenboven gaf zij blijk van de ‘Liefdadigheid, de Vreugde, de Vrede,

de Lijdsaamheit, de Lankmoedigheit, de Goetheit, Goetaardigheit, Goedertierentheit,

Geloove, de Zedigheit, de Onthoudinge’.52Ten slotte werd ook haar kuisheid geroemd.

Dat de reacties op de vragenlijst van Hase ‘accenten van idoolverering’ vertonen,

om met Frijhoff te spreken, is gelet op het publicitaire doel van de getuigenissen niet

verwonderlijk.53 Niettemin verwijst het model van heiligheid dat in deze getuigenis-

sen tentoongespreid wordt, eerst en vooral naar een levensvorm die de groepsleden

zelf als ideaal en nastrevenswaardig beschouwden. Bourignons voorbeeldige levens-

wijze wekte volgens Franken in een ieder die met haar omging het verlangen om haar

na te volgen, ‘met meerder kracht dan wel duysent geleerde Predikatien sonder voor-

gang souden doen’.54
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De groepsleden beklemtoonden dat Bourignons morele gezag hoger aangeslagen

moest worden dan dat van de geleerden en predikanten, die zich volgens hen meestal

wijzer, geleerder en godvruchtiger voordeden dan zij in werkelijkheid waren. Haar

uiterlijke verschijning zou, anders dan bij hen het geval was, wel met een innerlijke

deugdzaamheid corresponderen. Zo verklaarde De Lindt dat Bourignon ‘een vrolijk en

vriendelijk wesen’ was, van wie de ‘eenvoudige Ootmoedigheit’ afstraalde.55 Wat haar

morele gezag in de optiek van de groepsleden zo sterk maakte, was dat zij in tegen-

stelling tot de meeste geestelijken en predikanten van haar tijd de leer en levenswijze

die zij voorschreef, ook daadwerkelijk praktiseerde.56

De door Bourignon verkozen levensvorm was in de ogen van haar volgelingen

bovendien zo aansprekend omdat deze niet voortvloeide uit armoede of uit een tekort

aan voedsel, drank of geld. Het ontbrak haar immers niet aan geld en goederen en dus

aan de mogelijkheid om een gemakkelijk en luxueus leven te kunnen leiden.57 Het

bijzondere was dat zij daarvan welbewust afzag. Illustratief is het oordeel van de koop-

man Franken, die Bourignons voorbeeld wilde navolgen:

In summa ik sag een Vrouws-Persoon, die wel overvloed van tijdelijke goederen

had, maar diese niet gebruykte tot pracht noch lust, maar alleenlijk na de noodsa-

kelijkheyt; ‘t welk my een groot genoegen gaf, siende daar voor mijn oogen een

voorbeelt van een Waar Christen, die de lust der oogen, de lust des vleesch, en de

Hoogmoedigheyt des levens onder de voeten had, en leefde sober, Rechtvaerdig en

Godsalig in dese wereld.58

De vrouw die de kerk zal herstellen

Zoals Bourignons tegenstanders op grond van tal van bijbelplaatsen betoogden dat zij

als vrouw geen aanspraak op een religieuze spreekpositie kon maken, zo vonden haar

volgelingen in de bijbel allerlei aanwijzingen dat God welbewust een vrouw verkozen

had om Zijn boodschap aan de christenen op aarde bekend te maken. Voor sommigen

was het gegeven dat Bourignon een vrouw was, het bewijs dat bepaalde bijbelse en

wereldse voorspellingen eindelijk in vervulling waren gegaan. Met name Swammer-

dam en Poiret hebben zich bijzonder ingespannen om met behulp van een reeks van

Schriftplaatsen te betogen dat Bourignon de door God gezonden ‘Dochter’ was wier

komst al in het Oude en het Nieuwe Testament voorzegd was.

Die exegetische ijver van Bourignons volgelingen is overigens niet alleen een indi-

catie dat zij voor de buitenwereld wilden verantwoorden waarom zij bereid waren om

uitgerekend deze vrouw te volgen. Het zoeken naar bijbelse analogieën, zoals Swam-

merdam, Tiellens en Poiret dat deden, was in de zeventiende eeuw een geëigende

manier van waarnemen, die bij alles wat er in de eigen tijd gebeurde werd toegepast.

De waarneming van de werkelijkheid werd zodoende in hoge mate door de Schrift

gestuurd.59 Het is dus niet verwonderlijk dat ook een Harlingse schipper als Jelle

Aedes in zijn reactie op de in 1673 door Hase rondgestuurde vragenlijst veronderstelde

dat de andere broeders melding zouden maken van ‘vele plaatsen der H. Schriftuur, die

op dese geestelijke Moeder passen’.60
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Vervulling van bijbelse profetieën
Een prachtig voorbeeld van een eigenzinnige en naar Bourignon toe redenerende

bijbelexegese is de al genoemde nieuwjaarswens die Jan Swammerdam in januari 1676

vanuit Sleeswijk aan Justus Schrader stuurde. In deze brief sprak Swammerdam de

hoop uit dat het hart van zijn vriend vernieuwd mocht worden in de geest van Jezus

Christus, en dat hij en de andere vrienden ‘ware navolgeren van Syne voetstappen’

mochten worden. Swammerdam expliciteerde zijn heilwens onder verwijzing naar

wat Paulus in Kolossenzen 1,24 schrijft over de vreugde die hij voelt omdat hij in zijn

lichaam de ‘overblijfselen van het lijden van Christi’ mag aanvullen: ‘dat wy alle

moeten doen segt a.b. [Antoinette Bourignon, MdB] of wy sullen de sonde, dat is onse

verdurventheid niet overwinnen, ende by gevolg niet salig worden.’61 Om Schrader

ervan te overtuigen dat Bourignon met recht verklaarde de bruid van de Heilige Geest

te zijn, wees Swammerdam hem op Galaten 4,21-27, op Openbaring van Johannes 14 en

21,9-10 en op Jesaja 54. Hierin zou hij kunnen lezen dat het nieuwe Jeruzalem uit de

hemel neerdaalt, waarvan Johannes even tevoren gezegd heeft ‘komt, ik sal u toonen

de bruyt, het wyf des lams’. Swammerdam voegde daaraan toe dat de beschreven

‘dingen’ nog in vervulling moesten gaan, om vervolgens te concluderen dat dit

moment inmiddels aangebroken was:

Soo gy dit alles wel overweegt soo is de uytleggingh light te maaken, wie die vrou

is daar christus het koninkryk der hemelen by vergelykt, dat sy drie maten meels

nam. Ende ook dat haar saat de slang de kop sal vertreeden, gelyk omstandelyk

verklaart wort apoc. 12. daar het saat der vrouwe genoemt worden die de ge-

booden gods bewaren, ende het getuygenisse iesu christi.62

Swammerdam erkende dat Jezus Christus zelf ‘het saat der vrouwe’ was, maar vond

dat het meer van toepassing was op ‘de sending, ende de baring van syn geest door een

vrou, een onvrugtbare en die geen man heeft, en die nogtans veele kinderen sal

hebben’, dan op het lichaam van Christus en Maria:

Want de apostelen selve hebben nergens christum het saat der vrouwe genoemt.

En wat maria belangt, die verbreyde de leering des Evangeliums niet maar sy

bewaarde die woorden, in haar herte.63

Al in 1673, toen Swammerdam Tiellens vroeg om voor hem te bemiddelen, had hij de

relatie gelegd tussen hoofdstuk 12 van de Openbaring van Johannes en Bourignons

aanspraken. Tiellens was in zijn ogen een van de ‘kinderen’ die door haar, de onvrucht-

bare vrouw uit de Apocalyps, ‘herbaard’ was:

[...] en dat ik u sie, een van die Mannelijke Sonen, door de Waarheit herbaard: Eer

en Staten hebbende achtergelaten, om in de Stalle Jesu opgesloten te worden,

ende gesteld te zijn onder het Saat der Vrouwe.64

Door het in de Openbaring van Johannes beschreven einde der tijden te transponeren

naar zijn eigen tijd en door Bourignons geschriften door het raster van de Schrift te

lezen, kon Swammerdam niet anders concluderen dan dat zij de in hoofdstuk 12

genoemde vrouw moest zijn.
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Ook Tiellens was ervan overtuigd dat Bourignon de belichaming was van de vrouw

wier verschijning in de Openbaring van Johannes beschreven was. In zijn reactie op de

in 1673 door Hase rondgestuurde vragenlijst citeerde hij zelf de betreffende bijbel-

plaats:

‘Ende daar wierd een groot teeken gesien in den Hemel: namentlijk, een Vrouwe

bekleed met de Sonne, en de Mane was onder hare voeten, ende op haar hooft een

kroone van twaalf sterren. Ende sy was swanger, ende riep barens-nood hebbende,

ende zijnde in pijne om te baren &c.’65

De gangbare exegese dat de beschreven vrouw de ‘kerke Christi’ was, verwierp Tiellens.

In zijn optiek was het niet meer duidelijk waar men ‘de kerk van Christus’ kon vinden

sedert het christendom over zoveel ‘sekten’ verdeeld was geraakt. De beschrijving van

de vrouw in de Apocalyps kon volgens hem alleen maar naar Bourignon verwijzen. Zo

stond de zon voor ‘het Licht des Evangeliums, of die klare heldere Waarheden Gods die

uit hare Penne en mond vloeyen, en zijn als een hel-schijnende Sonne, in onse soo

duistere eeuwe’. De maan symboliseerde de aardse, vergankelijke goederen, die even-

eens af- en toenamen. Bourignon had de maan onder haar voeten omdat zij de aardse

goederen verachtte. De kroon van twaalf sterren vatte Tiellens op als de twaalf vruch-

ten van de Heilige Geest. De zwangerschap en de barensweeën verwezen naar

Bourignons geestelijk moederschap en de wijze waarop zij de ‘Kinderen Gods’

baarde.66

Volgens sommige volgelingen van Bourignon lag niet alleen in de Openbaring van

Johannes een verwijzing naar de komst van hun geestelijk leidsvrouwe besloten, maar

ook in 2 Esdras (= het vierde boek van Ezra in de Vulgaat).67 Dit boek werd tot de

apocriefe geschriften van het Oude Testament gerekend en genoot na de Reformatie

vooral in dissidente religieuze kringen populariteit.68 De profetieën in 2 Esdras

werden onder meer door zestiende-eeuwse spiritualisten en zeventiende-eeuwse radi-

cale piëtisten aangegrepen om te pleiten voor de protestantse eenheid en voor een

nadere reformatie.69 Tiellens meende dat in het vijfde hoofdstuk een verwijzing naar

Bourignon besloten lag.70 De profeet schrijft daar dat ‘God uit alle bloemen der aarde

een Lelye verkoren heeft’. Ook Franken was van mening dat Esdras de komst van

Bourignon voorspeld had en verwees hiervoor naar het tweede hoofdstuk van het vier-

de boek.71

Poiret ten slotte reeg in 1680 alle bijbelse profetieën waarin over Bourignon gespro-

ken zou zijn, aaneen tot een betoog waarin hij de stelling verdedigde dat er volgens de

Schrift ‘een Dochter moeste komen om t’onderwijsen, of de Kercke Gods te herstel-

len’.72 Zijn in de vorm van een brief geschreven apologie dateert van 29 juli 1680 en

werd nog datzelfde jaar gepubliceerd achter de getuigenissen in het Byvoegsel van

Getuigenis der Waarheit. Poiret ontleende zijn argumenten onder andere aan het apocrie-

fe vierde boek van Ezra, de boeken van de grote en de kleine profeten, Hooglied en de

Openbaring van Johannes. Met name de profeet Jesaja leverde volgens hem het bewijs

dat Bourignon de vrouw was die gezonden was om de kerk Gods te herstellen. Jesaja

had geschreven, zo betoogde Poiret, dat God een vrouw zou verkiezen, ‘om door haar,

Kinderen te verkrijgen, deselve op te voeden, en die door haar te regeren’ . Die moeder

zou de bescherming van God genieten wanneer de plagen Gods de mensen zouden
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treffen. Hij zou haar ‘met vreugden vruchtbaar maken’. Onder Jesaja’s verwijzingen

naar ‘Sion’ en ‘Jerusalem’ in 1,8 en 40-66 moest volgens Poiret niet de kerk worden

verstaan maar de ‘persoon van een Dochter, dewelke naderhand dient tot hare [de kerk,

MdB] uytbreiding en tot desselfs vernieuwing’.73 In zijn apologie stond Poiret verder

uitvoerig stil bij de vraag hoe het twaalfde hoofdstuk van de Openbaring van Johannes

uitgelegd diende te worden. Ook hij was ervan overtuigd dat de in hoofdstuk 12 aange-

kondigde vrouw die de draak versloeg, Antoinette Bourignon was. Poiret voegde hier-

aan toe dat zij tevens de incarnatie was van de wenende vrouw in 2 Esdras 9,38-10,50,

die als het symbool van Jeruzalem gezien werd. Hij prees dit apocriefe geschrift hoge-

lijk, omdat het volgens hem ‘de Waarheden der Goddelijke Wijsheit’ bevatte. Poiret

baseerde zijn positieve oordeel van 2 Esdras vooral op de weerklank die dit boek

volgens hem in het Nieuwe Testament (Lc 11,49 en Mt 23,37) gevonden had.74 Hieruit

concludeerde hij dat Jezus Christus zelf het vierde boek van Ezra aan de wijsheid van

de Heilige Geest had toegeschreven.

Desgevraagd bevestigde noch ontkende Bourignon de uitleg waarin zij geïdentifi-

ceerd werd met de vrouw uit het twaalfde hoofdstuk uit de Apocalyps. Zij antwoordde

Ortt, die haar ernaar gevraagd had, slechts dat dit Swammerdams zienswijze was en

dat hij haar al in zijn eerste brief over zijn uitleg geïnformeerd had.75 Bourignon liet

daarmee haar volgelingen de ruimte om haar persoon eigen kwalificaties toe te

kennen, die haar uniciteit of authenticiteit bevestigden. Zo stond zij in eigen kring

niet alleen te boek als ‘de Vrouw uit de Apocalyps’ maar ook als ‘de Nieuwe Eva’.

De Nieuwe Eva
Analoog aan de voorstelling van Jezus als de ‘Nieuwe Adam’ betitelden sommige

volgelingen Bourignon als de ‘Nieuwe Eva’.76 Onder verwijzing naar Genesis en Open-
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baring legde ‘N.H.B’, achter welke initialen Swammerdam, Hase en Franken schuil-

gingen, aan Burchardus uit waarom Bourignon zo genoemd kon worden:

dat sy een andere Eva is, geloof ik vastelijk, en ik verseker my, dat alle ware

Christenen, uyt haar Leer sullen voortkomen, gelijk alle natuurelijke menschen

uit Eva spruyten. Want daar is geschreven, dat het Zaad der Vrouwe/ de Slange

den kop sal vermorselen, Genes. 3:15. Hoewel hy sig op de Vrouwe en haar zaad

vergrimde, om dat sy de Geboden Gods bewaren, en het getuygenisse Jesu Christi

hebben. Openb 12:17.77

De titel ‘Nieuwe Eva’ was, zo stelde ‘N.H.B.’ met nadruk, niet van Bourignon zelf

afkomstig maar van een van haar volgelingen, Ewoud de Lindt. Hij had hiervan

melding gemaakt in zijn in druk verschenen getuigenis:

Soo dat sijn [van Burchardus, MdB] arglistigheid hier niet te pas komt, dat hy dit

punct aan de Jonkvrouw selve toeschrijft, daar Ewoud de Lindt het selve niet als

discours-wijs gesegt heeft; waar op sy lachende antwoorde, Ben ik dat? gelijk pag.

381 in het Getuigenis der Waarheid, na te sien is.78

De Lindt legde Bourignon later zelf nog eens uit waarom hij haar als de Nieuwe Eva

beschouwde. Ditmaal baseerde hij zich niet op de Schrift maar op de door Bourignon

zelf verkondigde ‘waarheden’. In het bijzonder refereerde hij aan haar negatieve

uitspraken over vrouwen en aan haar verkondiging van het einde der tijden:

En boven dien soo schijnt het byna als een algemeenen vasten Regel te zijn, dat

het geheele Vrouwelijke Geslacht in desen jammerlijken tijt, door de groote

Verdorventheit als tesamen in eene massa tot een eenige Oude Eva te samen

gesmolten, en door een verkeerden en boosaardigen Geest te samen verenigt zijn.

Waar tegens de Nieuwe Eva, vol van den goedaardigen H. Geest, in allen deesen

recht daar tegen opposeert.79

De ‘Moeder der ware gelovigen’ was in zijn optiek zo vervuld van de gaven van de

Heilige Geest dat zij zich geheel en al onttrokken had aan de verdorvenheid die het

vrouwelijk geslacht gewoonlijk eigen was, en boven alle andere vrouwen verheven was.

Al in zijn getuigenis uit 1673 had De Lindt Bourignons doen en laten bestempeld als

‘goddelijk en heilig’ en haar onomwonden getypeerd als:

d’alderheiligste, meest van God beminste en begnadigste Ziele, die oyt van Vrou-

wen geboren is, soo lang de menschen van God op aarden zijn geschapen geweest.80

Voor hem was zij ‘de Bruyd Christi’, de ‘Koninginne des Hemels, die in dese laatste

Tijd, alleen in heyligen kuyschen Maagden stand voor haren wettigen Bruydegom

Jesus Christus suyver op deser aarde leeft’.81

Uit de door Bourignons volgelingen naar voren gebrachte bijbelplaatsen en bijbel-

se beeldspraken blijkt kortom dat haar sekse er wel degelijk toe deed. Maar het gege-

ven dat zij een vrouw was, deed in hun optiek geen afbreuk aan haar geloofwaardig-



heid. Integendeel. Nu de door God gezondene een vrouw bleek te zijn, moest zij wel

anders zijn dan alle andere vrouwen. Bovendien waren er in de Schrift diverse profe-

tieën te vinden die haar komst voorzagen. Zo kon Bourignon zonder problemen

worden verheven tot de ‘Vrouw uit de Apocalyps’ of tot de ‘Nieuwe Eva’.

Vervulling van Nostradamus’ voorspelling
Sommige volgelingen grepen ook terug op de voorspellingen van Nostradamus om te

bewijzen dat Bourignon de vrouw was die de kerk zou herstellen en wier komst reeds

in de zestiende eeuw door de beroemde Franse hofastroloog voorspeld was. La Coste

bijvoorbeeld hield Bourignon voor dat de profeet Nostradamus al geschreven had dat

er ‘une fille’ zou komen ‘hors du 4me degrez des astres, laquelle restablira toute l’Egli-

se de Dieu’. Als wiskundige en astroloog wist hij dat de vierde breedtegraad overeen-

kwam met die van haar geboorteplaats Rijsel.82 Hij was er daarom van overtuigd dat

Bourignon degene was die de gehele kerk Gods moest vernieuwen. Niet zonder trots

maakte Bourignon hiervan melding in haar brieven aan Hase, Van de Velde en Swam-

merdam. Zij dacht, zo voegde zij er zelfbewust aan toe, dat La Coste zich niet vergiste.

Ook Poiret verwees in zijn apolegetische brief van 1680, waarin hij betoogde dat er

een ‘Dochter’ zou komen om te onderwijzen en de kerk te herstellen, naar Nostrada-

mus:

dewelke sommige gelooven, den Geest der Prophetie gehad te hebben; en die met

seer besondere Omstandigheden aangeteykent heeft in de Vooreden van sijn

Centurien, dat een Dochter/ de Christelijke Kerck zal vernieuwen.83

De verlichte ‘autodidact’
Bourignons volgelingen pasten haar verschijning niet alleen in een bijbels en profe-

tisch referentiekader in. Uit de reacties van Tiellens en Poiret, die beiden vertrouwd

waren met het werk van de veertiende-eeuwse mysticus Johannes Tauler, kan worden

afgeleid dat zij Bourignons optreden ook verbonden met de tauleriaanse beeldtraditie

van de leek die de geheimen Gods beter begreep dan de geleerde theologen. In die visie

deed Bourignons sekse evenmin afbreuk aan haar geloofwaardigheid. Het was zelfs, zo

redeneerde Poiret, geen toeval dat Bourignon een vrouw was. ‘Wie kan’, zo stelde hij,

Godt beletten dat hy de Vrouwen en Dochters [...] meer en verre boven de mannen met

sijn genaden en geest begaave, dewijl de mannen door de quade gesteltheyt van haar

gemoet, haar selfs tot het ontfangen van dese soo Goddelijke saken onbequaam

maken’.84

Volgens Poiret behoorde ‘Mlle. A.B.’ tot ‘des personnes qui nous approchent de

Dieu’.85 Zij was wie zij beweerde te zijn: ‘une sage fille, d’avoir sans escole ou études,

sans livres et sans Maîtres trouvé tant de si belles vérités’. Poiret was ervan overtuigd

dat zij geïnspireerd was door ‘l’Esprit de Dieu’, en dat zij wars van letterkennis, theo-

logische haarkloverij en iedere vorm van ambtsgezag de lezer terugvoerde naar wat de

kern van het christelijk geloof was: de navolging van Jezus Christus.

Bourignons ongeletterdheid in combinatie met haar godskennis maakte haar in

zijn optiek tot prototype van wat Michel de Certeau ‘l’illettré éclairé’ genoemd heeft,

de verlichte autodidact, die dankzij de Geest de goddelijke wijsheid bezit.86 De ‘onge-

letterde’ die over door verlichting verkregen wijsheid beschikt, wéét simpelweg,
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zonder actief en op een autonome manier te hebben geleerd.87 Dit autodidacte type,

dat veelvuldig voorkomt in de hagiografie en in de visionaire literatuur, kende in de

zeventiende eeuw een grote verspreiding dankzij de vele edities en vertalingen van Le

berger illuminé van Jean-Joseph Surin.88 Diens ‘geestelijke samenspraak tussen een

devoot persoon en een schaapherder’ ging terug op een ouder laatmiddeleeuws thema

van de bekering van de theoloog door de ‘vriend van God’. Hierin houdt de leek en

vriend van God de geleerde, de priester voor dat Christus hem in één uur meer geleerd

heeft dan hij en alle doctors hier op aarde van nu tot aan de dag des oordeels aan de

mensen zouden kunnen leren. Deze fabel is tot in de zeventiende eeuw in de geschrif-

ten van een toenemend aantal theologen te vinden. Ook Tiellens rekende Bourignon

tot de ‘ongestudeerde of ongeleerde menschen’ die hun ‘Lichten, kennisse en weten-

schappen niet van de menschen, maar direct van God ontfangen en geleert hebben’.89

Juist in de discrepantie tussen de innerlijke kennis van het goddelijke die de ‘onweten-

de’ dochter tentoonspreidde, en de letterkennis van de schriftgeleerden school, zo was

al uit de reacties van haar geestelijke vrienden in de Zuidelijke Nederlanden gebleken,

Bourignons geloofwaardigheid als de door God gezonden profeet.

Moeder der ware christenen

Het gegeven dat Bourignon een vrouw was, lijkt de fascinatie voor haar persoon onder

de mannelijke volgelingen alleen maar te hebben versterkt. Zij moest volgens sommi-

gen wel de vrouw zijn wier komst reeds in Jesaja 54 en in de Openbaring van Johannes

voorzegd was. Ook de discrepantie tussen wat vrouwen gewoonlijk wisten van gods-

dienstige zaken en de door haar geëtaleerde wijsheid was een bewijs temeer dat zij

daadwerkelijk door God gezonden was. In de optiek van haar volgelingen was

Bourignon echter niet alleen de verkondigster van God, maar ook de vrouw die hun

leerde hoe zij ware christenen moesten worden en die bereid was hen persoonlijk te

begeleiden op hun pelgrimage naar het ‘Nieuwe Jeruzalem’. Tussen Bourignons ver-

kondigende en pastorale functies maakten zij dus geen onderscheid.90 In hun beleving

volgde het een uit het ander.

Wat Bourignons leiderschap voor haar volgelingen bijzonder aantrekkelijk maak-

te, was haar aanspraak op het moederschap van de ware christenen.91 Hierin vervulde

haar vrouwelijke sekse zelfs een essentiële rol. Bourignon presenteerde zich namelijk

als de vrouw in wie God zijn mannelijk zaad stortte om Zijn kinderen te baren.

Opmerkelijk is de vanzelfsprekendheid waarmee de groepsleden zich deze moeder-

schapsmetaforen toe-eigenden. Reynier Jansen bijvoorbeeld sprak Bourignon aan als

‘Beminde moeder’ en wilde niets liever dan door haar als kind erkend worden.92 Uit

een van de weinige bewaard gebleven brieven van Swammerdam aan Bourignon blijkt

dat ook hij haar aansprak als ‘Ma tres chere mere’.93 En uit de getuigenissen van Van de

Velde, Maria Hase, Tiellens en Franken spreekt de blijdschap in Bourignon een geeste-

lijke moeder te hebben gevonden die hen persoonlijk zou begeleiden.94

Bourignons moederschap van de ware christenen creëerde niet alleen een gezagsre-

latie tussen de leidster en haar volgelingen, maar impliceerde tevens een emotionele

binding. Het was deze binding die de betrokkenheid op Bourignon versterkte en die,

zo heb ik al eerder betoogd, in belangrijke mate haar aantrekkingskracht verklaart.
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Maar deze binding deed in haar volgelingen ook het verlangen ontwaken naar een

intensievere en meer permanente vorm van contact. Zo wilden sommige groepsleden

een voorbeeld kunnen nemen aan Bourignon. Zij hoopten door alleen al in haar fysie-

ke nabijheid te verkeren, ‘ware christenen’ te kunnen worden. Bovendien wilden zij

deelhebben aan de door haar te vormen gemeenschap van ware christenen. Zij waren

zelfs bereid hiervoor huis en haard te verlaten en zich binnen een gemeenschappelijk

te voeren huishouding aan Bourignons gezag te onderwerpen.

Charismatisch leidster

Het moge duidelijk zijn dat Bourignon met haar exemplarische levensvorm en de door

haar belichaamde deugden vooral bewondering afdwong van een publiek dat zelf in

materiële zin een offer kon en wilde brengen.95 Niet voor niets waren de meeste

groepsleden afkomstig uit het koopmansmilieu waartoe Bourignon zelf ook behoor-

de. Geleerden als Swammerdam en Poiret, op wie Bourignons boodschap en persoon

eveneens grote aantrekkingskracht uitoefenden, vormden slechts een zeer kleine

minderheid. Maar ook zij hadden iets te offeren, te weten hun intellectuele kapitaal.

Het opgeven van datgene wat hun rijkdom uitmaakte, of het nu om materiële of om

immateriële zaken ging, vereiste in alle gevallen een bepaalde mate van zelfdestructie.

Dit proces viel de meeste volgelingen bijzonder zwaar. Dat maakte dat zij zich niet

alleen graag aan Bourignons voorbeeld spiegelden, maar ook sterke behoefte hadden

aan persoonlijke begeleiding, troost en bemoediging op de weg die hen naar het eeu-

wige heil zou voeren.

De brieven, getuigenissen en ook het gedrag van de volgelingen die bereid waren

zich aan het gezag van Antoinette Bourignon te onderwerpen, laten zien dat zij haar

voor een profetes hielden en haar daadwerkelijk als de ‘moeder der ware christenen’

beschouwden. Zij bevestigden dat Bourignon was die zij beweerde te zijn. Op grond

van haar gaven van de Geest en haar voorbeeldige manier van leven achtten zij haar, en

niemand anders, degene die hen het beste persoonlijk zou kunnen begeleiden op hun

weg naar het ‘Nieuwe Jeruzalem’. Voor hen stond vast dat Bourignon door God was

aangezocht om de ware christenen te baren. Zij was de vrouw wier komst reeds in

Jesaja 54 en in Openbaring 12 voorzegd was. Hieruit volgt dat een belangrijk deel van

Bourignons charisma onlosmakelijk verbonden was met haar sekse. Het was voor haar

volgelingen geen toeval dat zij een vrouw was. Integendeel, dat was juist een bewijs

temeer dat zij door God verkozen was om Zijn boodschap op aarde te verkondigen en

de ware christenen te verzamelen. Bourignons charisma reikte zelfs zover dat haar vol-

gelingen zich gewillig onderwierpen aan haar geestelijk mentorschap, dat in de

christelijke kerken was voorbehouden aan het mannelijk leiderschap.

Charisma is echter altijd tijdelijk. Volgens Weber is dit inherent aan het charisma-

tisch leiderschap. De charismaticus dient zich steeds opnieuw te bewijzen. Het gezag

van de charismaticus heeft immers geen andere bron van legitimiteit dan het geloof

van anderen in diens begaafdheid. De autoriteit die Bourignon kreeg toegemeten op

basis van de boodschap die zij verkondigde, of op basis van de gesprekken die volge-

lingen tijdens hun bezoeken met haar gevoerd hadden, was zodanig dat zij zich in de

dagelijkse omgang met haar volgelingen nooit of te nimmer kon beroepen op een
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formele machtspositie. Het kan dus haast niet anders dan dat het verlangen van haar

volgelingen om liefst dagelijks in haar fysieke nabijheid te verkeren consequenties had

voor haar charisma. In ieder geval stelde de overkomst van nieuwe groepsleden naar

Husum Bourignon vanaf 1672 voor de opgave om haar geestelijk leiderschap ook in de

dagelijkse praktijk vorm en inhoud te geven. In het volgende en laatste deel zal duide-

lijk worden hoe Bourignon dit probleem probeerde te ondervangen door te opteren

voor twee verschillende modellen: het gemeenschapsmodel, waarin het gezag bij het

collectief van de ‘oudsten’ berustte, en het model van het geestelijk moederschap, dat

zij meer en meer aangreep om zich te profileren als de door God (de Vader) aangewezen

moeder die bepaalde wie wanneer als ‘kind Gods’ door haar ‘gebaard’ zou worden.

‘ik moet spreken’

406




