
hoofdstuk 7 Op zoek naar publicatiemogelijkheden

Dewijl het God nu belieft sijn Licht in de wereld uit te breiden, soo moet ik lijden dat

mijne schriften gedrukt worden [...] De Duivel kon niet lijden, dat het Licht der waer-

heid aen den dag soude komen. Hy heeft de macht gehad my te doen vervolgen, die

gedrongen geworden ben hier in de Stad Amsterdam te wyken, waer ik my in vryheid

bevind, om aen het werk Gods te arbeiden.

Antoinette Bourignon, Licht schijnende in de Duisternissen III

brief 12 (15-8-1669), p. 93.

Door te publiceren kon Antoinette Bourignon haar aanspraak op een religieuze

spreekpositie publiekelijk opeisen. Eerbare vrouwen werden echter niet geacht in de

openbaarheid te treden of te interveniëren in de publieke orde. Het was daarom niet

gebruikelijk dat vrouwen de publicatie van hun werk zelf ter hand namen, zeker niet

als het godsdienstige werken betrof.1 Conform de vermaningen van de apostel Paulus

werden zij geacht er het zwijgen toe te doen.2 Godsdienstige geschriften van vrouwe-

lijke auteurs werden in de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden

dan ook meestal ter perse gebracht door mannelijke familieleden, vrienden of predi-

kanten die uit dezelfde geloofskring als de schrijfster afkomstig waren.3 De vraag is of

Bourignons geschriften ook via bemiddeling van anderen in druk verschenen. Zo ja,

wie brachten haar geschriften dan ter perse? Wie financierden de uitgaven? Trad De

Cort als tekstbezorger op of vervulden andere vrienden die rol?4 Alleen een nauwkeu-

rige reconstructie van de wijze waarop Bourignon zich na aankomst in Amsterdam

toegang tot de drukpers verschafte, kan een antwoord op deze vragen bieden.

Voor de tussen 1668 en 1673 in druk verschenen geschriften kunnen we slechts

afgaan op eventuele sporen die in deze werken zelf te vinden zijn. Te denken valt aan

alle mogelijke verwijzingen naar ter perse gebrachte of te brengen stukken in 

Bourignons briefpublicaties en in de in 1673 uitgegeven getuigenissen. Ook de voor-

woorden zijn een belangrijke bron van informatie, omdat zij inzicht kunnen bieden in

de rol die eventuele vrienden gespeeld hebben bij de publicatie van de betreffende

geschriften.Ten slotte verdienen ook allerlei indirecte aanwijzingen die ons op het spoor

van een drukker of boekhandelaar-uitgever kunnen zetten, nader aandacht: de op de

titelpagina’s afgedrukte vignetten, de ornamenten en het gebruikte lettermateriaal.

Van een groot aantal tussen 1673 en 1685 uitgegeven werken zijn persklaar gemaak-

te manuscripten overgeleverd.5 Het gaat hier onder meer om oorspronkelijke afschrif-

ten van brieven van Bourignon die voor de druk bewerkt zijn. Dat deze op een zo grote

schaal bewaard zijn gebleven, mag uitzonderlijk heten. In de drukrijp gemaakte hand-

schriften zijn allerlei passages en zinsneden doorgehaald om te voorkomen dat zij

gepubliceerd werden.6 Juist deze niet voor publicatie bestemde fragmenten bevatten
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belangrijke informatie over het voor Bourignons uitgaven gevolgde traject van

geschreven woord naar gedrukte tekst, met name over de organisatorische en financië-

le aspecten. Aan de hand van deze ongedrukte passages kan dit tracé voor het eerst

voor een in de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden werkzame

schrijfster in kaart worden gebracht.7

Al in 1668 toegang tot de drukpers

In het zeventiende-eeuwse Amsterdam gold ten aanzien van de drukpers een grote

mate van vrijheid.8 De relatieve tolerantie bood mogelijkheden te over om werk te

laten drukken of door boekverkopers uit te laten geven. Naast vele kleine boekverko-

pers telde de stad al in de zeventiende eeuw een aantal grote boekhandelaren, die zich

op de thuismarkt en op de internationale markt richtten.9 Niet al deze boekverkopers

beschikten over een eigen drukkerij. In de Nederlandse boekhandel had al in een vroeg

stadium productspecialisatie tussen boekhandelaar-uitgever en boekdrukker zijn

intrede gedaan. Het aanschaffen van een drukpers met een voldoende voorraad letter-

materiaal was voor de meeste boekverkopers een te grote investering wanneer deze

niet continu gebruikt werd. Daarom waren er zelfstandige drukkers gekomen, die

voor rekening van anderen drukten.

Hoeveel persen in het zeventiende-eeuwse Amsterdam in gebruik waren, is niet

bekend. Philipp von Zesen telde tijdens zijn bezoek aan de stad in 1664 minstens veer-

tig grote en kleine drukkerijen. In zijn Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664) verstrekte

hij de volgende bijzonderheden over deze drukkerijen:

Wir haben angetroffen über 40 grosse und kleine Drükkereien; darunter in den

meisten fast nichts/ als Niederdeutsch/ in vielen Lateinisch/ ja Englisch/ Franzö-

sisch/ Spanisch und Wälsch darbei/ in etlichen auch Hochdeutsch/ Griechisch/

Ebreisch/ Kaldeisch/ auch wohl Arabisch/ und Sirisch gedrückt wird. Uber alle

diese Sprachen/ werden itzund auch Böhmische/ und Dänische bücher/ mit ihren

eigenen buchstaben/ in Kristof Konrads [Christoffel Cunradus, MdB]/ eines Meis-

ners/  Drükkerei [...] an das tage-licht gebracht.10

Volgens Von Zesen hadden zelfs de Perzen in 1663 een Armeense drukkerij laten

inrichten, waar de Schrift in het Armeens gedrukt kon worden.

Gelet op het grote aanbod van drukkerijen is het niet verwonderlijk dat Bourignon

al vrij snel na aankomst in Amsterdam kans zag om het een en ander te publiceren. Tot

deze eerste publicaties behoorde echter niet het al in Mechelen geschreven La lumiere du

monde, waarvan zij het manuscript naar Amsterdam had meegenomen om het daar te

laten drukken. Het geschrift bleek te lang te zijn om het onmiddellijk ter perse te

kunnen geven, zo berichtte Bourignon in maart 1668 aan haar voormalige biechtvader

in Rijsel.11 Ook de publicatie van de ‘geestelijke boekjes’, die zij in Amsterdam had

willen laten drukken ‘tot troost en verlichting der gener die de waerheit beminnen’,

werd op de lange baan geschoven.12 Wel verscheen in 1668 een aantal kortere stukken

in druk. Voor zover ik kan nagaan, ging het om drie geschriften: De l’état du monde et des

jugemens divins, Op wat wijse de ziel met God spreekt en Copie van eenen exellenten brief.13 De
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laatstgenoemde brief was gericht aan een niet nader genoemde gereformeerde profes-

sor in de theologie. In hoofdstuk 3 hebben we reeds vastgesteld dat de betreffende

adressaat de Leidse hoogleraar Abraham Heidanus was.

In zijn biografie van Bourignon maakt Poiret slechts van één uitgave uit 1668

melding: de brief aan de Rijselse pastoor Nicolas Lambert ‘aangaande den staat der

werelt, en de oordeelen van Godt’ (De l’état du monde et des jugemens divins).14 Tot op

heden zijn van de in 1668 gedrukte versie geen exemplaren teruggevonden. Van der

Does heeft de betreffende brief wel opgenomen in de door haar samengestelde biblio-

grafie van Bourignons werken, maar Op wat wijse de ziel met God spreekt en Copie van eenen

exellenten brief niet.15 De expliciete verwijzingen naar beide werken in Bourignons brie-

ven zijn haar blijkbaar ontgaan.16

De in 1668 verschenen werkjes werden naar alle waarschijnlijkheid in een kleine

oplage gedrukt en zonder vermelding van de naam van de auteur uitgegeven.17 Dat

laatste bemoeilijkt het bibliografisch onderzoek ten zeerste en zou ook kunnen ver-

klaren waarom twee van de drie uitgaven uit 1668 in geen van de tot op heden aan

Bourignon gewijde studies genoemd zijn. Van één van die nooit eerder gesignaleerde

werkjes uit 1668 blijkt in elk geval één exemplaar te zijn overgeleverd. Het gaat om

Bourignons Copie van eenen exellenten brief. Het betreffende exemplaar bevindt zich in de

Anhaltische Landesbibliothek te Dessau in Duitsland.18 Het gaat om een in duodeci-

moformaat uitgevoerd geschrift, dat acht aan weerszijden bedrukte vellen telt en in

een gotische letter is gezet. De wijze waarop de brief is uitgegeven, verdient nader aan-

dacht, omdat deze naar alle waarschijnlijkheid kenmerkend was voor de allereerste

uitgaven van Bourignons geschriften.

A. B. en V.V.
Copie van eenen exellenten brief is volgens het titelblad geschreven door een ‘Godtverlich-

te Ziele’ en ‘Gedruckt voor den Autheur’, 1668. Wie de auteur is, wordt echter niet

vermeld. Ook de naam van de drukker of van de uitgever ontbreekt. Wel is het

geschrift voorzien van een korte voorrede, die is ondertekend met ‘U E. Seer ootmoedigen

Dienaer V.V.’ Op de bladzijde aan de ommezijde van de titelpagina staat gedrukt: ‘De

Tweede Brief, Geschreven door een Dochter, die van haer jonckheyt af, bysondere genade

en gemeenschap met Godt heeft gehadt’. Het stuk is als volgt ondertekend: ‘Mijn Heer,

t’Amsterdam, desen 16. Augusti, 1668. Uwe seer ootmoedige Dienaresse. A.B.’19 Bouri-

gnon gaf dus slechts haar sekse en haar initialen aan de lezer prijs. Toch bleek de

Engelse quakerleider Steven Crisp in maart 1669 al te weten dat Antoinette Bourignon

de auteur was van dit ‘bouke’.20

De zinsnede ‘De Tweede Brief’ doet vermoeden dat Copie van eenen exellenten brief

Bourignons tweede, als brief geconcipieerde, geschrift was dat in druk verscheen.21 Het

stuk moet tussen half september en half oktober 1668 gedrukt zijn, want op

22 september van dat jaar berichtte Bourignon aan De Cort:

Ik heb mijn Boecken niet bevoordert; maar ik heb verscheyde andere Dingen

geschreven, die men voorstelt te mogen drukken in maniere van Brieven. Daar

is’er reeds een onder de Pers, die wel seven Bladen groot is, dewelke ik hebbe

geschreven aan den Professor van Leyden [...] Soo haast als mijn Antwoord zal

gedrukt zijn, zal ik u daar van een Exemplaar zenden.22
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Een kleine maand later was het zover. Op 20 oktober 1668 liet Bourignon De Cort

weten dat zij hem ‘een goet getal van den laatst gedrukten Brief’ zou toesturen.23

Met de uitgave van de brief aan Heidanus had De Cort blijkbaar geen bemoeienis

gehad. Wie had Bourignon dan wel voorgesteld om het stuk te laten drukken? Serrari-

us kan het niet geweest zijn. In zijn eerste geestdrift voor Bourignon had hij zich welis-

waar voorgenomen om al haar geschriften ter perse te brengen. Maar toen bleek dat hij

met haar op tal van punten van mening verschilde, bekoelde zijn enthousiasme.24 Een

van zijn vrienden, die hij in 1668 met Bourignon in contact had gebracht, bleef echter

wel in haar geloven: Volckert van de Velde.25 Zijn initialen, V.V., zijn onder de voorrede

van Bourignons Copie van eenen exellenten brief terug te vinden. Deze V.V. presenteert

zich hier als de tekstbezorger van de door A.B. ondertekende brief:

dien ick u mitsdesen aenbiede mijn waerde Leser [...] vervvachtende dat vvy verder

sullen mogen begunstigt vvorden, met u noch meer daar van te mogen aenbieden,

ende mede te deelen.26

Wie Bourignons Copie van eenen exellenten brief drukte, is niet bekend. Daniel Elzevier,

die de ontmoeting tussen Bourignon en Heidanus gearrangeerd had, zal het niet zijn

geweest.27 De vormgeving van de typografie is namelijk opvallend eenvoudig en sober.

Elzevier kan natuurlijk wel een bemiddelende rol gespeeld hebben en Bourignon met

een drukker in contact gebracht hebben. Maar aannemelijker is dat Van de Velde als

tussenpersoon optrad, omdat hij degene was die Bourignons brief ter perse bracht.

Gelet op zijn nauwe banden met de Amsterdamse boekhandelaar-uitgevers Hendrick

Beets en Christoffel Luyken moet het voor hem niet moeilijk geweest zijn om een

drukker te contracteren. Beets, met wie Van de Velde zeer goed bevriend was, gaf al

vanaf 1658 onder de naam Henricus Betkius allerlei spiritualistische en mystieke

geschriften uit, waaronder de Duitse werken van Jacob Boehme.28 Luyken was een

zwager van Van de Velde en werkte beroepsmatig met Beets samen.29 Kortom zowel

Luyken als Beets kan Van de Velde een drukker hebben aanbevolen, bij wie Bourignons

Copie van eenen exellenten brief ter perse werd gelegd.30

De eerste publicatie onder eigen naam
Voordat Bourignon in 1668 haar brief aan Heidanus concipieerde, had zij in een lange

en buitengewoon kritische brief Serrarius van repliek gediend.31 Ook deze brief

verscheen in druk, maar pas in 1669. De titel van dit geschrift luidde Op twaelf lasterin-

gen by Petrus Serrarius ten onrecht haer aengewreven. Het werk is uitgevoerd in octavo,

beslaat vijfeneenhalf aan weerszijden bedrukte vellen en verscheen als afzonderlijk

traktaat alleen in het Nederlands.32 In de uitgave zijn diverse details te vinden die erop

wijzen dat dit werk op een andere manier ter perse werd gebracht dan Copie van eenen

exellenten brief. Zo is behalve de naam van de uitgever ook Bourignons naam voluit op

het titelblad afgedrukt. Het traktaatje is wederom voorzien van een voorrede, maar

deze is, in tegenstelling tot die van Copie, niet ondertekend. Naar alle waarschijnlijk-

heid was Christiaan de Cort de schrijver van dit voorwoord. Hij was, als we Bourignon

mogen geloven, ook degene die verantwoordelijk was voor de titel ‘Op twaelf lasterin-

gen’. Aan het slot van de voorrede is de datum vermeld waarop de brief gedrukt werd:

23 februari 1669.33
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Uitgever van Op twaelf lasteringen was de Amsterdamse boekverkoper Pieter

Timmers op de Haarlemmerdijk bij de Brouwerstraat.34 Timmers was een buurtge-

noot van Bourignon. Zijn winkel lag op een steenworp afstand van haar huis aan de

Droogbak. Hoe en door wie het contact met de boekhandelaar-uitgever gelegd was, is

echter niet bekend. Timmers beschikte over een eigen drukkerij. Indien deze al in 1669

in bedrijf was, dan is het aannemelijk dat Bourignons geschrift tegen Serrarius door

Timmers zelf gedrukt werd.35

Het zal duidelijk zijn dat er reeds diverse stukken van Bourignons hand in druk

verschenen waren voordat in de zomer van 1669 haar eerste brievenbundel uitkwam,

getiteld La lumiere née en tenebres (15 brieven uit de jaren 1663-1667 en een uitleg van

Matteüs 24). Toch deed De Cort het in de voorin het werk opgenomen opdracht aan de

schepenen van de stad Amsterdam voorkomen alsof deze briefpublicatie het eerste

geschrift van Bourignon was dat in druk verscheen, sinds zij in 1667 in de stad was

komen wonen. Dat is vreemd, maar verklaarbaar als we ervan uitgaan dat de in 1668

verschenen geschriften van Bourignon zonder naam van de auteur waren uitgebracht

en Op twaelf lasteringen pas na de verschijning van La lumiere née en tenebres I werd uitge-

geven.36 In dat geval was La lumiere née en tenebres I het eerste gedrukte werk van

Bourignon waarin haar volledige naam werd prijsgegeven.

De rol van Christiaan de Cort
Van La lumiere née en tenebres verscheen min of meer gelijktijdig een Nederlandse editie

onder de titel Het licht schijnende in de duisternissen. Beide geschriften werden in eigen

beheer uitgegeven. De Cort nam niet alleen de opdracht maar ook het voorwoord voor

zijn rekening.37 Hij ondertekende beide stukken met ‘Christiaen de Cort, Directeur

des Eilands van Noordstrand in ’t Hertogdom Holstein’.

In de voorrede van de Nederlandse en de Franse editie presenteerde De Cort zich

als degene die Bourignons brieven ter perse had gebracht:

soo heb ik besloten eenige brieven my ter hand gekomen te doen drukken, welke

sy aen verscheide persoonen van aensien geschreven heeft [...] Dit is het, waerde

Leser, dat ik u aenbiede, als een fakkel om uwe ziel te verlichten en haer de waer-

heit Godts in vele saken te doen kennen.38

Tevens gebruikt De Cort het voorwoord om als mannelijke autoriteit de vrouwelijke

auteur bij de lezer te introduceren en aan te prijzen. Hij betitelde Bourignon als een

‘door Godt verlichte ziel’, als een ‘Maget’, die

bestiert word door sijnen Heiligen Geest, en geduurige invloeden ontfangt van

sijne Goddelijke lichten, niet alleen tot bestiering hares levens, of volmaektheit

harer ziel in ’t bysonder; maer ook om te verlichten alle de gene die met ootmoe-

digheit des herten hare schriften aendachtig sullen lesen [...] Sy besit den

waerachtigen sin der Heiligen Schriften sonder die gelesen te hebben.39

Zijn lofprijzingen passen als zodanig in een retorische traditie waarin mannen het

publiekelijk spreken van vrouwen indirect gezag verleenden.40

Ook Bourignon deed het naar buiten toe voorkomen alsof De Cort het initiatief
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genomen had om haar werk uit te geven. Zo onderstreepte zij in een brief aan een

vriendin in Bergen (Mons) dat zij niet zelf verantwoordelijk was geweest voor de publi-

catie van La lumiere née en tenebres en Het licht schijnende in de duisternissen:

Dewijl het God nu belieft sijn Licht in de wereld uit te breiden, soo moet ik lijden

dat mijne schriften gedrukt worden.41

God had daartoe een beroep gedaan op Zijn mannelijke dienaar, de priester Christiaan

de Cort.42 Bij wijze van proef stuurde Bourignon de betreffende vriendin een exem-

plaar van La lumiere née en tenebres toe. In augustus 1669 zond zij hetzelfde boekje ook

aan juffrouw Margareta de Vendeville in Mechelen met de woorden: ‘ce livre que Mr.

de Cort a fait imprimer’.43 In de brief die Bourignon in 1671 aan Boyle schreef en hem

informeerde over haar reeds uitgegeven werken, roemde zij De Cort zelfs postuum nog

als haar ‘eenigen middel [...] om desen drukken te vervorderen’.44

De lezers van Bourignons eerste briefpublicaties konden kortom niet anders

concluderen dan dat De Cort degene was geweest die haar brieven ter perse had

gebracht. Wat de meesten niet geweten zullen hebben, was dat De Cort van maart tot

augustus 1669 opgesloten zat in het cellenblok onder het Amsterdamse stadhuis. Uit

de bewaard gebleven brieven die hij vanuit zijn kerker met Bourignon wisselde, blijkt

dat zijn bijdrage in de praktijk beperkt bleef tot het verstrekken van redactionele

adviezen. Tevens hield hij haar voor dat het met het oog op eventuele approbatie van

een censor beter was om haar naam in de uitgaven niet te vermelden of om te volstaan

met haar initialen, A.B.45

Het advies van De Cort om Bourignons naam niet te vermelden werd niet opge-

volgd, want de Franse en de Nederlandse edities van La lumiere née en tenebres, versche-

nen zoals gezegd onder Bourignons eigen naam. Daarvoor was niemand anders dan

Bourignon zelf verantwoordelijk. Haar eerste briefpublicaties werden bovendien niet

door een commerciële drukker, maar op een door haar zelf aangeschafte drukpers

gedrukt. Dit betekent dus dat beide edities door Bourignon zelf, en door niemand

anders, ter perse waren gebracht!

Huisdrukkerij

Slechte ervaringen met de drukkers die tot dan toe voor haar hadden gewerkt, hadden

haar, zo verklaarde Bourignon later aan een van haar volgelingen, tot de aankoop van

een eigen drukpers doen besluiten.46 Door De Cort voor de Franse en de Nederlandse

edities van La lumiere née en tenebres een voorwoord te laten schrijven waarin hij de

verantwoordelijkheid voor de publicatie van de brieven op zich nam, kon echter de

indruk worden gewekt dat zij niet uit eigener beweging de publiciteit gezocht had.

Bovendien kon zo ook worden verhuld dat Bourignon zowel de drukker als de uitge-

ver van haar eigen werk was.47

In het Amsterdamse spiritualistische milieu was het overigens niet ongewoon dat

auteurs het drukken van hun eigen werk zelf ter hand namen. Ook Comenius zou in

Amsterdam over een eigen drukkerij hebben beschikt.48 In 1670 volgde De Labadie

Bourignons voorbeeld en richtte in een woning aan de Prinsengracht een eigen druk-
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kerij in.49 De Labadie, wiens doen en laten in Amsterdam met argusogen door de

kerkenraad gevolgd werd, was zich wellicht nog sterker dan Bourignon bewust van de

noodzaak om zelf een drukpers te hebben en niet van boekdrukkers afhankelijk te

zijn. Toen hij in 1668 in conflict gekomen was met de Waalse synode, hadden de Staten

van Zeeland de boekdrukkers verboden geschriften te drukken waaraan de betrokken

partijen aanstoot zouden kunnen nemen.50 Ook Johann Georg Gichtel, die sedert 1668

in Amsterdam verbleef, zou een drukpers met toebehoren aanschaffen. Maar dat was

pas in 1681. Het was Gichtel bovendien niet om zijn eigen geschriften te doen maar om

die van Jacob Boehme, wiens verzamelde werk hij wilde drukken en uitgeven.51

Naar alle waarschijnlijkheid was Bourignon door aankoop op een veiling of via een

drukker in het bezit gekomen van haar drukpers. In de Amsterdamsche Courant en de

Oprechte Haerlemsche Courant werd regelmatig melding gemaakt van aankomende

veilingen van drukkerijen.52 De prijs van een drukpers was relatief laag en bedroeg

ongeveer eentiende van de kosten van duizend kilo zetsel.53 Dat was de benodigde

hoeveelheid voor het zetwerk voor één drukpers. In Amsterdam liepen de prijzen van

tweedehands persen aan het einde van de zeventiende en begin van de achttiende eeuw

uiteen van zeventig tot tweehonderdvijftig gulden.54 Om een eigen drukkerij in te

kunnen richten was echter meer nodig dan alleen het bezit van een pers. Letterkasten,

verschillende soorten letters, zethaken, zetramen, kooien, bokken, zetbanken, spaan-

bakken, inktbakken, loogbakken en allerlei kleine hulpmiddelen om het zetsel vast te

zetten, dienden eveneens te worden aangeschaft.55 Vooral de letters, die gegoten

moesten worden, waren prijzig. Anders dan Gichtel, die op de geldelijke steun van een

mecenas kon rekenen, financierde Bourignon de aankoop van haar pers en toebehoren

met eigen geld.56

Bourignons huisdrukkerij begon vermoedelijk eind april 1669 te draaien en bleef

tot 1674, dus gedurende een periode van vijf jaar, met onderbrekingen, in bedrijf.

Conflicten met het Amsterdamse boekdrukkersgilde, dat beducht was voor concurren-

tie, bleven opmerkelijk genoeg uit; wellicht omdat Bourignon het deed voorkomen

alsof zij haar drukpers alleen voor eigen doeleinden gebruikte.

Amsterdam
In Bourignons uitgegeven werken is slechts één expliciete verwijzing te vinden naar

haar privé-pers. Daaruit blijkt dat deze in haar eigen woning stond opgesteld. In het

postscriptum van een gedrukte brief aan de Mechelse oratorianen, d.d. 25 april 1669,

vermeldde Bourignon het volgende: ‘Cette lettre a esté imprimée secretement dans

mon propre logis’.57 Bourignon had hun in haar brief laten weten dat zij deze had

laten drukken ‘pour en faciliter la lecture’. Zij dreigde dat zij de brief zou publiceren

indien De Cort niet de helpende hand werd geboden. Dat was geen bluf. Nog in 1669

verscheen L’innocence reconuë. In dit apologetische geschrift was de betreffende brief aan

‘un père Oratoire’ gebundeld met een aantal andere brieven en verklaringen die dien-

den om De Cort vrij te pleiten.58 Het is aannemelijk dat ook die stukken op

Bourignons eigen drukpers gedrukt waren.

De in L’innocence reconuë opgenomen brieven moeten min of meer gelijktijdig met

de Franse en de Nederlandse edities van La lumiere née en tenebres I ter perse zijn

gelegd.59 In drukkerijen werd gewoonlijk aan een aantal boeken tegelijk gewerkt. Dat

was efficiënter dan wanneer verschillende werken stuk voor stuk geproduceerd
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werden.60 Ook in Bourignons huisdrukkerij, die slechts over één pers beschikte, zullen

verschillende werken tegelijk in productie zijn genomen, zodat er tijdens het zet- en

drukprocedé zo min mogelijk lacunes vielen. L’innocence reconuë, La lumiere née en tenebres

en Het licht schijnende in de duisternissen werden waarschijnlijk tussen eind april en half

juni 1669, dus in een tijdsbestek van een week of acht, gezet en gedrukt.61

De capaciteit van een drukkerij werd niet zozeer bepaald door het aantal persen

alswel door de beschikbaarheid van arbeidskrachten. Het drukprocedé was arbeidsin-

tensief en vereiste een grote mate van nauwgezetheid. Voordat met het eigenlijke

drukken kon worden begonnen, moest de tekst worden gezet. Hiertoe dienden de

losse letters in spiegelbeeld met behulp van zethaken tot regels te worden gevormd.

Wanneer de pagina’s volledig waren gezet, moest met behulp van een strak gespannen

touwtje om de vorm voorkomen worden dat er letters uit het zetraam zouden vallen.

Vervolgens kon het zetsel op de drukpers worden gelegd en met de inktbal worden

geïnkt. Op het zetsel werd een vel papier gelegd, dat eerst in de spoelborden was genat.

Met de degel kon daarna het papier tegen de drukvorm worden gedrukt. Van het zetsel

werden zoveel afdrukken gemaakt als voor de gewenste oplage van het boek nodig

waren. Wanneer de bedrukte vellen gedroogd waren, konden de keerzijden worden

bedrukt. Nadat het gewenste aantal vellen gedrukt was, werd het zetsel losgekooid en

gingen de letters terug in de letterkasten.62 Het aantal uren dat per dag gewerkt kon

worden, werd mede bepaald door het tijdstip waarop de duisternis inviel. In periodes

van strenge vorst kon evenmin worden gedrukt, omdat dan de inkt bevroor en de

bedrukte vellen niet droogden.63

Het zal duidelijk zijn dat het zetten en drukken van boeken een bepaalde vak-

kennis vereisten.64 Om die reden maakte Gichtel voor de uitgave van het werk van

Boehme gebruik van de diensten van verschillende Amsterdamse drukkers. Aanvanke-

lijk werkte Lucas Bijsterus voor hem. Toen deze zich in 1682 terugtrok, sloot Gichtel
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‘De Boeckdrucker’. Te zien is hoe het met de inktbal
geïnkte zetsel is afgedekt met een (nat) vel papier en
door de drukker met de degel tegen de drukvorm
wordt geduwd. Boven de pers hangen de reeds
bedrukte vellen te drogen. Dat is nodig om de keer-
zijden te kunnen bedrukken. Aan de rechterzijde is
de letterkast afgebeeld, waarin het losgekooide zetsel
na afloop weer moet worden opgeborgen. Op de voor-
grond liggen de met zetsel gevulde zetramen waar-
voor de zetter met behulp van zethaken de losse let-
ters (in spiegelbeeld) tot regels heeft gevormd ( foto:
UB RUG, uit Jan en Casper Luyken, Het 
menselyk bedryf, 1694, nr. 61).



een contract met David en Andries van Hoogenhuysen, die de druk van de resterende

werken op zich namen.65 Bourignon daarentegen deed een beroep op haar eigen volge-

lingen, die zij betrouwbaarder achtte dan de commerciële drukkers en wier loonkosten

zij zelf in de hand zou kunnen houden.66 De Labadie deed dat ook, maar had het voor-

deel dat hij gebruik kon maken van de diensten van een volgeling met kennis van het

boekbedrijf die hem vanuit Middelburg gevolgd was, de boekbinder en boekverkoper

Laurens Autein.67 De mannen die in Bourignons drukkerij tewerk werden gesteld,

hadden daarentegen geen van allen enige drukkerservaring. Ewoud de Lindt was

boekhouder geweest, Jelle Aedes schipper, Reynier Jansen vetermaker, Jacobus Marci

Alberts barbier-chirurgijn, Sikke Lieuwes gortmaker en Sikke Pieters passementma-

ker.68 Zij moesten het drukkersvak dus in de praktijk leren.69 Hierdoor zal de capa-

citeit van Bourignons huisdrukkerij beduidend lager zijn geweest dan die van een

professionele drukkerij, waar twee personen met één handpers een gemiddelde

uurproductie haalden van tweehonderd à tweehonderdvijftig eenzijdig bedrukte

vellen.70

Bourignons huisdrukkerij draaide niet continu en waarschijnlijk ook niet altijd in

volle bezetting. De leiding berustte bij De Lindt. Hij woonde in Amsterdam, had zijn

betrekking als boekhouder opgezegd, was aanvankelijk als dienaar aan De Cort toege-

voegd maar kon zich na diens dood geheel aan zijn nieuwe taak wijden. De vijf volge-

lingen die hem assisteerden, waren allen uit Friesland afkomstig. Zij verbleven slechts

met tussenpozen in Amsterdam en keerden dan weer terug naar huis. In 1669 en 1670

lag het werk echter een maand of zeven stil, omdat Bourignon te ziek was om iets te

schrijven of te laten drukken.71 Vanaf juni 1671 werden de werkzaamheden opnieuw

opgeschort toen Bourignon samen met De Lindt en nog vier andere volgelingen naar

Sleeswijk-Holstein afreisde, in de hoop alsnog aanspraak te kunnen maken op de erfe-

nis van De Cort. Bourignon bleef in Sleeswijk, maar De Lindt keerde in de herfst van

1671 terug naar Amsterdam. Hij nam zijn intrek in het huis aan de Droogbak, waar de

drukpers was blijven staan en hervatte het werk in de drukkerij. In november 1671

ontving hij via zijn Haarlemse vriend Lodewijk de Vos een nieuwe voorraad druk-

inkt.72 In diezelfde maand kreeg De Lindt assistentie van de uit Harlingen overgeko-

men vetermaker Reynier Jansen, die al eerder in Bourignons huisdrukkerij gewerkt

had.73

De Lindt en Jansen drukten naar alle waarschijnlijkheid nog de Nederlandse editie

van Bourignons geschrift tegen de quakers, getiteld Advertissement. Bourignon had het

Franse manuscript op 6/16 december 1671 te Sleeswijk voltooid.74 Het werk was

onmiddellijk in het Nederlands vertaald. Vervolgens werd het in octavo uitgevoerde

boek in een tijdsbestek van twee à drie weken gezet, gedrukt, gecollationeerd en in

katernen genaaid. Het telde 27,5 aan weerszijden bedrukte vellen en rolde al begin

1672 van de drukpers. In het voorwoord van Toets-steen, dat twee jaar nadat de tekst

geconcipeerd was, gedrukt werd, hield Bourignon de lezer voor dat het veel sneller

kon: haar geschrift tegen de quakers was binnen drie maanden geschreven, gedrukt en

uitgegeven!75

Advertissement was, indien het in de huisdrukkerij gedrukt werd, het laatste werk

van Bourignon dat in Amsterdam van haar privé-pers rolde.76 In het voorjaar van 1672

werd de drukpers met toebehoren van Amsterdam naar Husum verscheept. Tiellens

had daar in opdracht van Bourignon per 1 mei 1672 een huis gehuurd, dat de nieuwe
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uitvalsbasis van het gezelschap moest worden. Daar ook, in dit zogeheten ‘huys van de

Hollanders’, moest Bourignons drukpers opnieuw worden geïnstalleerd.

Husum
De drukpers met toebehoren maakte deel uit van het tweede transport, dat in mei 1672

in Husum arriveerde. De werkzaamheden werden aan dezelfde groep toebedeeld die

in Amsterdam de drukkerij draaiende had gehouden. Dit betekende dat de leiding ook

nu weer bij De Lindt berustte en dat de Friese vrienden hem moesten assisteren.77 De

meesten van hen arriveerden in juni 1672 in Husum. Van hen was Reynier Jansen

inmiddels de meest ervaren assistent.78 Voor hem moet de tewerkstelling in de huis-

drukkerij een goede leerschool zijn geweest. Vijfentwintig jaar na zijn breuk met

Bourignon zou hij als drukker van overwegend godsdienstige traktaten een geheel

nieuw bestaan opbouwen in de Amerikaanse quakerkolonie te Philadelphia!79 Tot de

geschriften die in 1672 nog op de eigen drukpers gedrukt werden, behoorde mogelijk

nog het vierde deel van Tombeau de la fausse theologie. In de Franse editie is vermeld dat

dit werk in de maand oktober van het jaar 1672 gedrukt werd.80

In Husum vaardigde de magistraat op 29 augustus 1673 een drukverbod uit tegen

Bourignon.81 Niettemin rolde in het najaar toch nog één volledig werk van haar privé-

pers: Gezeugnis der Waarheit. Dit was het eerste Duitstalige geschrift dat Bourignon

publiceerde. Het op kwartoformaat gedrukte werk is met 88 aan weerszijden bedrukte

vellen veruit het dikste boek dat in de huisdrukkerij geproduceerd werd. De kwaliteit

van het drukwerk is matig. Tijdens het drukken toegepaste kunstgrepen konden niet

verhelpen dat de afdruk buitengewoon licht bleef.82

Tegen het einde van het jaar 1673 werd nog een begin gemaakt met het drukken

van de Nederlandse en Duitse edities van het eerste deel van La solide vertu.83 Maar

terwijl deze werken op de drukpers lagen, liet hertog Christiaan Albrecht van Slees-

wijk-Holstein-Gottorp een huiszoeking verrichten om te onderzoeken of Bourignon

zich wel hield aan het haar opgelegde drukverbod. Bij die inval confisqueerde de
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Titelblad van Gezeugnis der Waarheit, dat in 1673
in Husum van de privé-drukpers rolde. Antoinette

Bourignon bemoeide zich hoogstpersoonlijk met het
drukken van dit werk, maar kon toch niet voorkomen
dat de afdrukken zo licht bleven dat de tekst nauwe-
lijks te lezen was ( foto: UBA, 1119 E 25).



hertogelijke fiscaal, dr. Johannes Kirchmann, Bourignons drukpers. Zo kwam er in

februari 1674 abrupt een einde aan de activiteiten van haar huisdrukkerij.84

Kirchmann nam niet alleen Bourignons drukpers met toebehoren in beslag, maar

ook honderd riem (4800 à 5000 vellen) wit papier, diverse manuscripten en de reeds

gedrukte vellen van de Nederlandse en de Duitse edities van La solide vertu I. Voorts liet

hij de in de woning opgeslagen voorraad boeken van Bourignon confisqueren.85 Ook

zou hij diverse kasboeken, persoonlijke documenten, een exemplaar van het Nieuwe

Testament dat Bourignon op haar kamer bewaarde, en al haar waardepapieren en obli-

gaties hebben meegenomen.86 De geconfisqueerde goederen en papieren werden over-

gebracht naar slot Gottorp bij Sleeswijk. De koninklijke Deense regeringsraad F.A.

Hansen, die op dat moment toevallig in Gottorp verbleef, berichtte later aan de Duitse

diplomaat en geleerde G.W. von Leibniz wat hij destijds gehoord en gezien had:

Le Procureur fiscal, qui étoit le bourgemaitre de Slesvic Kirchman, ruina par betise

l’imprimerie, en mettant dans un même sac les lettres Grecques, Latines, Fran-

çoises, Allemandes, Flamandes etc.; on estimoit cette perte de plus de dix mille

écus. Ces livres furent transporté de Husum à Slesvic et j’y en ai vû 8 chariots.87

Bourignon tekende onmiddellijk protest aan bij de hertog.88 Zij deed tevens een

beroep op de in Sleeswijk wonende generaal-majoor Van der Wijk om voor haar te

bemiddelen. Zij beloofde, zo moest hij de hertog meedelen, dat zij haar boeken niet

meer in Sleeswijk-Holstein zou laten drukken en verspreiden als zij haar drukpers met

toebehoren terugkreeg.89 Het mocht echter niet baten. Via president Johann Adolf

Kielman von Kielmannsegg kwam Bourignon er overigens wel achter dat de hertog

inderdaad toestemming had gegeven om haar drukkerij in beslag te nemen, maar niet

om ook haar boeken te confisqueren. De hertog was bereid om deze terug te geven,

maar de generaal-superintendent en de predikanten van Sleeswijk maakten hiertegen

bezwaar. Om verdere onrust te voorkomen besloot de hertog de in beslag genomen

boeken voorlopig in een van de kamers van slot Gottorp op te slaan en deze ruimte te

vergrendelen.90

Nadat de Deense koning Christiaan V zich in 1676 meester had gemaakt van slot

Gottorp, deed Bourignon nogmaals een poging om haar boeken terug te krijgen.

Echter zonder resultaat. In 1677 probeerde zij het opnieuw door een beroep te doen op

de Oost-Friese rijksbaron en hofrechter Dodo II zu Inn- und Knyphausen. Zij drong er

bij hem op aan de hulp in te roepen van zijn vriend generaal-majoor Baudissin, die in

Deense krijgsdienst was. Indien deze bereid was te bemiddelen, zo hield Bourignon de

baron voor, zou misschien voorkomen kunnen worden dat haar boeken in Gottorp

door de ratten werden opgegeten.91 Ofschoon Baudissin bereid was om zich voor

Bourignon in te spannen, mislukte ook deze poging. In maart 1678 richtte Bourignon

zich vanuit Lütetsburg in Oost-Friesland nog eenmaal tot de hertog van Sleeswijk-

Holstein-Gottorp met het verzoek de boeken en drukkerij aan haar terug te geven of te

verkopen.92 Wederom kreeg zij nul op het rekest. Haar drukpers en de in beslag geno-

men manuscripten en boeken bleven waar zij waren.93
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Samenwerking met commerciële drukkers

De aanschaf van een eigen drukpers weerhield Bourignon er niet van om een deel van

het drukwerk toch weer uit te besteden aan commerciële drukkerijen. Een dergelijk

tweesporenbeleid werd ook door andere vertegenwoordigers van het Amsterdamse

spiritualistische milieu gevolgd. Zo bleven ook Comenius en De Labadie, die eveneens

beschikten over een privé-pers, een beroep doen op de diensten van commerciële druk-

kers.94

Voor Bourignon waren vanaf maart 1671 zelfs twee drukkers tegelijk werkzaam.95

Toen was inmiddels duidelijk geworden dat de productiviteit van de huisdrukkerij te

wensen overliet. Door het gebrek aan ervaring van de in de drukkerij tewerkgestelde

volgelingen werd er weinig efficiënt gewerkt en waren de kosten hoog. Alleen al aan de

vele misdrukken schijnt handenvol geld gespendeerd te zijn.96 Ook bleek het op den

duur moeilijk te zijn om voor continuïteit in de personeelsbezetting te zorgen.97

Bourignon realiseerde zich dat het uiteindelijk goedkoper was om het drukken van

haar geschriften uit te besteden dan om het zelf te doen.98 Om echter niet geheel

afhankelijk te zijn van derden, liet zij de huisdrukkerij wel in bedrijf.

Connecties met Pieter Timmers en Christoffel Cunradus
Van welke drukkerijen heeft Bourignon gebruikgemaakt? In haar brieven laat zij daar-

over zelf niets los. In de tussen 1669 en 1673 uitgegeven werken zijn al evenmin sporen

van drukkers te vinden in de vorm van namen of drukkersmerken. De betreffende

boeken kunnen ook niet zonder meer op basis van uiterlijke kenmerken, zoals letter-

materiaal of ornamenten, worden toegeschreven aan een bepaalde drukkerij. Dat is

voor Nederlands drukwerk uit de zeventiende eeuw zeer moeilijk, zo niet onmoge-

lijk.99 Directe aanwijzingen zijn dus niet voorhanden. Indirect is er wel een spoor en

dat leidt naar de reeds genoemde Amsterdamse boekverkoper annex drukker Pieter

Timmers op de Haarlemmerdijk. Volgens een aantekening van De Lindt op de achter-

zijde van een brief van 30 december 1671 had Timmers zes ‘hoopen papier’ van hem

ontvangen.100 Ongetwijfeld ging het hier om de levering van het benodigde papier

voor een drukopdracht.101 Timmers had in 1669 al Op twaelf lasteringen uitgegeven. Hij

was dus voor haar en haar volgelingen geen onbekende.

Naar de namen van andere drukkers die tussen 1669/1671 en 1673 voor Bourignon

gewerkt kunnen hebben, blijft het gissen. Een van hen kan Christoffel Cunradus zijn

geweest, van wiens diensten Bourignon in ieder geval voor haar latere uitgaven

gebruik heeft gemaakt.102 Al in 1669 liep er indirect een aantal lijnen van deze in het

Amsterdamse spiritualistische milieu veelgevraagde drukker naar Bourignons kring.

Zo was Cunradus werkzaam (geweest) voor Serrarius, Comenius, Hoburg, Crisp en De

Nijs, stuk voor stuk personen met wie Bourignon in 1668 persoonlijk contact had

gehad.103 Ook onderhield Cunradus nauwe banden met de al genoemde Hendrick

Beets, uitgever van een groot aantal mystieke, alchemistische, spiritualistische en chili-

astische geschriften.104 Beets was op zijn beurt een goede vriend van Van de Velde, een

van Bourignons volgelingen van het eerste uur. Ten slotte kan er nog via de Amster-

damse boekhandelaar Pieter Arentsz. een lijn hebben gelopen naar Cunradus. Arentsz.

verkocht vanaf 1669 werk van Bourignon en werd in 1671 haar vaste uitgever.105 Hij

beschikte zelf niet over een drukpers en moest dus met drukkers samenwerken.
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Cunradus kan heel goed een van die drukkers zijn geweest aan wie Arentsz. werk

uitbesteedde.

Alleen met behulp van een vergelijkende typografische analyse zou met zekerheid

kunnen worden vastgesteld wie wanneer welke werken van Bourignon drukte. Hierbij

zouden het zetsel, de kapitalen, ornamenten en lay-out van de verschillende uitgaven

van Bourignon niet alleen onderling moeten worden vergeleken, maar ook met die van

andere werken die door Timmers en Cunradus en voor Arentsz. en eventueel ook voor

Beets werden gedrukt.106 Een dergelijk vergelijkend onderzoek is hier achterwege

gelaten omdat dit werk is voor specialisten (analytisch bibliografen).107

Verschillende drukkersmerken
Tot op heden is een bepaald type lelievignet dat op de titelpagina van Bourignons

werken te vinden is, als het merkteken van de uit de huisdrukkerij afkomstige druk-

ken beschouwd.108 Het gaat om een opengewerkte variant van de heraldische ‘fleur de

lis’, het wapen van de stad Rijsel (Lille). Op de titelbladen van de door de Amsterdamse

boekverkoper Pieter Arentsz. uitgegeven werken van Bourignon is eveneens een heral-

dische lelie afgebeeld. In vrijwel alle gevallen gaat het hier echter om varianten van het

lelievignet dat voor de uitgaven van de huisdrukkerij gebruikt zou zijn. Toch is het

gelet op deze drukkersmerken niet zo eenvoudig om de in Bourignons huisdrukkerij

geproduceerde werken te onderscheiden van de geschriften die elders werden gedrukt.

In totaal zijn er drie varianten van het voor Bourignons uitgaven gebruikte lelie-

vignet te onderscheiden.109 Het basispatroon is steeds een in een schild afgebeelde

leliebloem. Rond het schild is een randschrift opgenomen in de taal waarin het betref-

fende werk is uitgegeven. In de Nederlandse edities luidt de tekst: ‘Het Wapen Van De

Stad Ryssel Op [sic] De Rivier De Lysse In Vlaenderen’.110 De vormgeving van de heral-

dische lelie en het schild vertonen echter verschillen. In het eerste deel van La lumiere

née en tenebres en in een aantal andere in eigen beheer uitgegeven werken uit 1669 is een

opengewerkte variant afgebeeld (type 1). Dit lelievignet kan dus als het oudste type

worden beschouwd, dat voor het laatst voorkomt op het titelblad van Gezeugnis der

Waarheit uit 1673. Van dit werk staat onomstotelijk vast dat het op de eigen drukpers
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gedrukt is.111 Daarnaast zijn twee vignetten gebruikt met identiek vormgegeven lelie-

bloemen in verschillende schilden. Het ene schild is uitgevoerd met en het andere

zonder drapering aan de randen (respectievelijk type 2 en 3). Aan de opengewerkte lelie

ligt een houtsnede ten grondslag, terwijl van de andere twee types zowel houtsnedes

als kopergravures in omloop zijn geweest.

Als we de in eigen beheer uitgegeven werken die voorzien zijn van lelievignet

type 1 als eigen drukken beschouwen, dan kunnen we op het eerste gezicht veertien

verschillende edities aan de huisdrukkerij toeschrijven.112 Het betreft de tussen 1669 en

1673 verschenen werken die, op Gezeugnis der Waarheit na, geen van alle de naam van een

boekverkoper-uitgever dragen. Hiervan zouden er maar liefst elf reeds in 1669 van de

pers gerold zijn. Als we ook L’innocence reconuë en de Franse en Nederlandse edities van

Bourignons uitleg over Matteüs 24 meetellen, die geen van alle voorzien zijn van een

lelievignet, dan gaat het in totaal zelfs om zeventien werken, waarvan er dan al veer-

tien in 1669 uitkwamen. Strikt genomen gaat het echter om tien verschillende uitga-

ven, omdat van de Franse en Nederlandse edities van deel I en II van La lumiere née en

tenebres twee variant-verschijningen binnen dezelfde druk uitkwamen. Het verschil is

gelegen in de impressa, die voor een deel van de oplage ‘Amsterdam’ en voor een ander

deel ‘Antwerpen’ als plaats van uitgave vermelden.113 Niettemin gaat het ook bij een

totaal van zeven à tien verschillende werken om een opvallend hoge productiviteit

voor een drukkerij, die pas in april of mei 1669 begon te draaien, slechts over één druk-

pers beschikte en geen gekwalificeerd personeel kon inzetten. Als we Bourignon

moeten geloven, lag het werk in de drukkerij bovendien al vanaf november 1669 voor

zeven maanden stil, omdat zij in die periode zeer ernstig ziek was.

De vraag is natuurlijk of bepaalde drukken alleen op grond van het vignet en het

ontbreken van de naam van een uitgever aan de huisdrukkerij mogen worden toege-

schreven. Omgekeerd kunnen we niet op voorhand stellen dat de geschriften van

Bourignon die tussen 1669 en 1673 bij verschillende boekverkopers verschenen, niet in

de huisdrukkerij zijn gedrukt.114 Een aantal van deze werken is namelijk ook getooid

met het vignet van Bourignons eigen drukkerij, waaronder haar boek tegen de quakers

dat in 1672 bij Pieter Arentsz. verscheen.115 Er is echter zoals ik hiervoor betoogd heb

alle reden om aan te nemen dat dit werk wel in de huisdrukkerij gedrukt werd. Ten

slotte mag niet worden uitgesloten dat het blok of de koperen plaat van de heraldische

lelie rouleerde tussen de diverse drukkerijen die voor Bourignon werkzaam waren.116

Hierdoor kan een en hetzelfde drukkersmerk door verschillende drukkers gebruikt

zijn.

Het is dus aanmerkelijk gecompliceerder om vast te stellen wat waar gedrukt is,

dan tot nu toe is aangenomen. Zoals gezegd kan alleen een systematische typografi-

sche analyse uitsluitsel bieden. Vooralsnog kunnen we alleen maar concluderen dat het

tussen 1669 en 1673 verschenen oeuvre van Bourignon slechts ten dele in haar huis-

drukkerij gedrukt is, en dat ook deze boeken vanaf 1670 via boekverkopers werden

uitgegeven. De aanschaf van een eigen drukpers stond een beroep op de diensten van

commerciële drukkers echter niet in de weg. Naar alle waarschijnlijkheid maakte

Bourignon zelfs al vóór 1671 weer van hun diensten gebruik.
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Financiering van de uitgaven

Minstens zo belangrijk als het gaat om de totstandkoming van Bourignons boeken, is

de vraag wie de drukkosten voor zijn rekening nam. In zijn studie over de Nederland-

se boekhandel stelt Hans Furstner dat uitgave in eigen beheer in de zeventiende eeuw

weinig voorkwam en dat het eveneens ongebruikelijk was dat auteurs hun door boek-

verkopers uitgegeven werk voor eigen rekening namen.117 Gewoonlijk traden boek-

handelaren als uitgever op, wat betekende dat zij, al dan niet in compagnie, de druk-

kosten voor hun rekening namen en daarmee het met de uitgave gepaard gaande

financiële risico.

In een artikel over Comenius en het boek wijst Frans Janssen nog op een andere

mogelijkheid: ‘[...] de weg loopt dan van auteur, via een mecenas naar een drukker’.118

Janssen veronderstelt dat deze ‘drievoudige geleding’ binnen de Amsterdamse spiritua-

listische groeperingen van kracht was, maar voegt daaraan toe dat over deze structure-

ring nog weinig bekend is. In dit verband laat hij onder andere de naam van Antoinette

Bourignon vallen. Als een van de uitgevers die bij deze ‘drievoudige geleding’ betrokken

zouden zijn, noemt hij vervolgens Jan Rieuwertsz. Deze Amsterdamse boekverkoper gaf

inderdaad werk van Bourignon uit. Hij begon daarmee echter pas in 1680 en niet eerder.

Daarentegen zijn de door Janssen opgevoerde mecenassen, vader en zoon De Geer,

Coenraad van Beuningen, Abraham van Beyerland en Willem Gozewijn Huygens, bij

mijn weten geen van allen betrokken geweest bij de financiering van Bourignons uitga-

ven. De vraag is derhalve wie dan wel het financiële risico van haar uitgaven op zich nam

en of we ook in haar geval van een ‘drievoudige geleding’ kunnen spreken.

Voor rekening van de auteur
Afgaande op Bourignons vermogenspositie mogen we veronderstellen dat zij over

voldoende startkapitaal beschikte om haar eerste uitgaven zelf te financieren. De druk-

kosten van de in eigen beheer uitgegeven werken zal zij derhalve voor eigen rekening

hebben genomen. Voor L’innocence reconuë kan dat zelfs met zekerheid worden gesteld.

Ewoud de Lindt gaf in 1673 openlijk te kennen dat dit geschrift op kosten van Bouri-

gnon was gedrukt.119

Na 1670 verschenen geen uitgaven meer in eigen beheer. Bourignon maakte voor-

taan gebruik van de diensten van een boekhandelaar-uitgever.120 Een deel van het

drukwerk werd voortaan ook weer uitbesteed aan commerciële drukkers. De professi-

onalisering van het druk- en uitgaveprocedé lijkt echter geen consequenties te hebben

gehad voor de wijze waarop de drukkosten werden gefinancierd. Alles wijst erop dat

Bourignon deze zelf voor haar rekening bleef nemen.121 Zo schreef zij aan een van haar

volgelingen dat de boeken die in februari 1674 bij de inval in haar huis in Husum in

beslag genomen waren, in Holland waren gedrukt ‘by besondere Boekverkoopers op

ons eygen kosten; sy hebben mijn Pers nooyt aangeraakt, noch in derselven Drukkery

geweest’.122 Volgens een andere volgeling had Bourignon niet alleen geld geïnvesteerd

om ‘een volstandige Drukkery op te rechten’ en papier te kopen maar ook om ‘noch

door andere, sommige harer Schriften te laten drukken’. In 1673 zou dit bedrag al zijn

opgelopen tot ‘duysenden guldens’.123 Als we afgaan op Furstners beschrijving van de

zeventiende-eeuwse boekhandel in de Republiek der Verenigde Nederlanden, moet de

weg die Bourignon tot die tijd bewandelde dus vrij uitzonderlijk zijn geweest.124
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Titelbladen van de drie geschriften die Antoinette 
Bourignon in 1676 publiceerde na twee jaar lang noodge-
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In 1674 kwam er noodgedwongen een einde aan de activiteiten van de huisdrukke-

rij. Het weerhield Bourignon er niet van naar nieuwe manieren te zoeken om toch te

kunnen publiceren, zeker toen Burchardus nog datzelfde jaar een traktaat publiceerde

waarin hij haar openlijk bekritiseerde.125 Al in november 1674 vroeg Bourignon

Christiaan Albrecht, de hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, toestemming om een

verweerschrift tegen Burchardus te mogen uitbrengen.126 Zij zou zich, zo hield zij haar

volgelingen voor, niet neerleggen bij een eventuele weigering, omdat Gods gebod om

te schrijven zwaarder woog dan een eventueel verbod van mensen die haar het publi-

ceren wilden beletten.127 Toen Bourignon van de hertog de gevraagde toestemming

kreeg, overwoog zij zelfs om weer een eigen drukpers te kopen. Maar dat plan

verwierp zij toen zij zich realiseerde dat zij het haar opgelegde drukverbod zou

kunnen omzeilen als haar vrienden in Holland de drukkosten voor hun rekening

zouden nemen.128 De boeken waren in dat geval ook niet langer als haar eigendom aan

te merken.129

Bourignons nieuwe strategie bleek te werken. In Holland werd zowel een Duitse

als een Latijnse uitgave van het verweerschrift tegen Burchardus ter perse gebracht.

Deze edities verschenen in 1676 bij Pieter Arentsz. onder de respectievelijke titels

Probier-Stein en Lapis lydius.130 In hetzelfde jaar kwam bij Arentsz. ook het eerste deel

van La solide vertu uit. De drukkosten waren door Bourignons vrienden in de Republiek

der Verenigde Nederlanden betaald.131 Ook nadat Bourignon in 1676 zelf naar

Hamburg was uitgeweken, bleef zij van de diensten van Hollandse drukkers gebruik-

maken onder het mom dat er in haar nieuwe woonplaats geen goede drukkers te

vinden waren.132 Dat eerst en vooral om strategische redenen voor de Hollandse

constructie gekozen werd, mocht de buitenwereld niet te weten komen.133 In plaats

daarvan deed Bourignon het voorkomen alsof zij haar geschriften louter en alleen om

praktische redenen in Holland liet drukken:

à cause qu’il y a en la Hollande meilleur commodité d’imprimer des livres, & que

mes Manuscrits y sont demeurez, & divers de mes amis ont entrepris de les faire

imprimer; comme ils ont fait sans ma contribution la Pierre de Touche & la Solide

Vertu, & vont avant à en préparer des autres.134

Van de door Janssen gesignaleerde ‘drievoudige geleding’ was kortom ook bij de uitga-

ve van Bourignons geschriften sprake, maar pas vanaf 1676.135 Tot die tijd nam Bouri-

gnon haar uitgaven, inclusief de boeken die via een boekhandelaar-uitgever op de

markt gebracht werden, voor eigen rekening.

Geldschieters
De eerste die bereid was geld te steken in de productie van Bourignons boeken, was

Johan Ortt.136 Deze zeer welgestelde Amsterdamse koopmanszoon was dankzij het van

zijn ouders geërfde fortuin zo vermogend, dat hij al op jonge leeftijd kon rentenie-

ren.137 In 1672 trad hij in het huwelijk met de vooraanstaande Amsterdamse koop-

mansdochter Anna Pergens. Twee jaar later moet het echtpaar kennis hebben gemaakt

met de geschriften van Bourignon. Ortt en Pergens waren hiervan zo onder de indruk

dat zij schriftelijk contact zochten met Bourignon. Zij lieten haar weten dat ook zij in

de voetsporen van Jezus Christus wilden treden en bereid waren om met de wereld te
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breken.138 Ortt gaf tevens te kennen dat hij Bourignon behulpzaam wilde zijn bij het

vertalen van haar geschriften.139

Een maand of vijf na het eerste contact met Bourignon kocht Ortt voor 40.000 gul-

den de ruïne van het huis Nijenrode en de ambachtsheerlijkheid Breukelen-

Nijenrodesgerecht bij Utrecht.140 Van het aan de Utrechtse Vecht gelegen kasteel rest-

te nog slechts een bouwval, nadat het in februari 1673 in brand was gestoken door

Franse militairen die het als kwartierplaats in gebruik hadden genomen. Ortt hoopte

dat Bourignon in deze aankoop het bewijs zag dat hij en zijn echtgenote ernst wilden

maken met hun wens om in alle stilte een aan God gewijd leven te leiden. Maar

Bourignon begreep ook wel dat economische overwegingen een rol gespeeld hadden.

Ortt moest nu eenmaal iets met zijn geld, dus was het niet vreemd dat hij het belegde

in de aankoop van een landgoed.141 Dat is ongetwijfeld ook de reden waarom in studies

over de geschiedenis van het huis Nijenrode Ortts besluit om zich daar te vestigen,

nooit in verband is gebracht met zijn bekering. Daarvan en van zijn betrekkingen met

Bourignon was tot nu toe helemaal niets bekend.142

In 1675 begon Ortt met het corrigeren en het voor de druk gereedmaken van de

manuscripten van La solide vertu en La pierre de touche.143 Hij werkte hierbij nauw samen

met de uit Sleeswijk-Holstein verbannen volgeling van Bourignon, Johan Conrad

Hase, die hij als zijn ‘secretaris’ in dienst nam.144 Waarschijnlijk werd Ortt ook geas-

sisteerd door zijn vriend Jan Swammerdam, die op dat moment eveneens met Bouri-

gnon in contact stond.145 Van Bourignon mocht Ortt zelf bepalen waar hij haar

geschriften zou laten drukken. Als hij dat in Amsterdam wilde doen, dan zouden haar

vrienden aldaar zeker bereid zijn te helpen, zo liet zij Hase op 1 november 1675

weten.146 Wel waakte zij voor een zekere uniformiteit van haar boeken. Zo schreef zij

Ortt hoe de titel moest worden opgemaakt en bepaalde zij dat het lelievignet op het

titelblad moest worden afgedrukt met de randtekst die in al haar boeken te vinden

was.147 Met welke drukker Ortt in zee ging, is niet bekend. Hij kan informatie over

Amsterdamse drukkers hebben ingewonnen bij zijn stiefvader Christoffel van

Gangelt, een bekend papierfactor die voor eigen rekening papier uit Frankrijk impor-

teerde en over allerlei connecties in de Amsterdamse boekverkoperswereld beschik-

te.148 Maar het is ook mogelijk dat Ortt de keuze van een drukker aan Hase overliet, die

zelf contacten had gelegd in het Utrechtse. Hase was in elk geval degene die namens

Ortt de onderhandelingen met de drukker voerde.149

La solide vertu, dat in 1676 bij Arentsz. verscheen, was het eerste werk dat Ortt voor

zijn rekening nam.150 Het hierin opgenomen voorwoord is van zijn hand. Het is onder-

tekend met de letters I.D.N. [In Dei Nomine? = In de naam Gods].151 Bourignon was

bijzonder ingenomen met de uitgave van het werk. Per brief, d.d. 18 april 1676, sprak

zij haar complimenten uit aan het adres van Hase: ‘et moy je tienne aussi la solide vertu

bien faitte, bien corrigé et proprement imprimé’.152 De in hetzelfde jaar door Arentsz.

uitgegeven Probier-Stein werd eveneens door Ortt gefinancierd.153 Bourignons voorstel

om tegelijk met de Duitse editie van dit werk tegen Burchardus ook het Franse origi-

neel te laten drukken door van twee persen gebruik te maken, vond blijkbaar geen

doorgang.154 La pierre de touche zou uiteindelijk pas in 1679 in druk verschijnen.

De goede betrekkingen tussen Ortt en Bourignon zouden niet lang standhouden.

In februari 1677 werd al duidelijk dat hij afstand wilde nemen van Bourignons onder-

neming.155 Een maand later schoffeerde hij haar door een rekening te presenteren voor
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de door hem betaalde diensten. Hierin waren onder andere de kosten van pennen en

betalingen aan Jan Swammerdam als uitgaveposten opgenomen.156 Nog voor het einde

van het jaar 1677 was de breuk een feit en werd het contact verbroken.157

Al voordat Bourignon met Ortt in onmin was geraakt, had zij een tweede mecenas

gevonden in de persoon van Gerard Bode, een Amsterdamse wijnkoper. Bode, die even-

als Ortt van gereformeerden huize was, had in september 1675 voor het eerst contact

met haar gezocht.158 Langs welke weg hij met haar gedachtegoed in aanraking was

gekomen, is niet duidelijk. Mogelijk had Van de Velde, met wie Bode al correspondeer-

de voordat hij met Bourignon in contact trad, hierin een bemiddelende rol gespeeld.159

In november 1675 berichtte Bode aan Bourignon dat hij zich voorgenomen had om de

Latijnse vertaling van haar geschrift tegen Burchardus te laten drukken.160 Het zou

echter nog bijna een jaar duren voordat het zover was. Pas tegen het einde van het jaar

1676 verscheen Lapis lydius in druk.161 Bode droeg er zorg voor dat Bourignon vijftig

geschenkexemplaren van het betreffende werk ontving. In een brief van 31 januari

1677 bevestigde zij de ontvangst en betuigde zij Bode dank.162 Bode liet haar daarna

weten dat hij de rest van zijn leven wilde wijden aan ‘het gene ter Eere Gods en ter

Zaaligheyd des Naasten zal dienen’.

In het aanbod van Bode zag Bourignon nieuwe mogelijkheden om haar goddelijke

‘waarheden’ aan de hele wereld bekend te maken. Zij probeerde de Amsterdamse wijn-

koper ervan te overtuigen dat hij haar het beste kon helpen om ‘de wil van God ten uit-

voer te brengen’ door andere werken van haar hand te laten drukken.163 Met succes,

want Bode verklaarde zich al in maart 1677 akkoord.164 Niet zonder trots liet

Bourignon direct daarna aan Hase weten dat zij het voortaan zonder de hulp van Ortt

kon stellen: ‘Si Mr. Vostre maistre ne fait plus imprimer, il fera tres mal pour soy. J’en

ay au mesme temps trouve des autres qui le veulent faire liberalement et de bon

coeur.’ 165

Bode financierde in 1677 de Nederlandse editie van het eerste deel van La solide

vertu.166 Volgens de opgave achterin was dit geschrift te Amsterdam gedrukt bij ‘Jacob

van Velsen op d’Uytrechtse-straet, by de Botter-marckt, in de State Bybel’. Deze Amster-

damse drukker was in het mystiek-spiritualistische milieu geen onbekende. Zo

hadden vóór Bourignon ook Jean de Labadie, Anna Maria van Schurman, Petrus Serra-

rius en Abraham von Franckenberg van Van Velsens diensten gebruikgemaakt.167 Niet-

temin is het enigszins raadselachtig waarom in het eerste deel van Waare deught de code

van de geheimhouding, waaraan zowel Bourignon als Bode zo hechtte, doorbroken

werd.168 In geen enkele andere uitgave van Bourignons geschriften is melding

gemaakt van de naam en het adres van de drukker. Moest door Van Velsens naam zo

nadrukkelijk te vermelden wellicht worden verhuld dat het werk in werkelijkheid

ergens anders gedrukt was?169

Ook na de uitgave van Waare deught kon Bourignon blijven rekenen op de financië-

le steun van Bode. In een tijdsbestek van twee jaar investeerde de Amsterdamse wijn-

koper ruim vijfduizend gulden in de publicatie van haar geschriften.170 Hij was bereid

hiervoor in totaal tienduizend gulden ter beschikking te stellen zonder dat hij zelf ook

maar een stuiver van dat geld hoefde terug te zien. Voorwaarde was wel dat ‘alle d’In-

komsten van den Verkoop der Boeken altoos weder tot bevoordering van dit Heylsame

Werck mogten aangeleyt werden, ten einde dat dese Penningen altoos als een fondatie

daar blijven mogten’.171 Met de volgorde waarin Bourignons geschriften gedrukt
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moesten worden, bemoeide Bode zich echter niet. De besluiten daarover liet hij aan

Bourignon zelf over.172

Buiten Bode dienden zich in 1677 nog twee geldschieters aan. Antoine Grellot, een

Franse predikant uit Otterberg in de Palts, gaf in november van dat jaar te kennen dat

hij een ‘Mytje, of klein penninkske’ aan de druk wilde bijdragen.173 Bourignon wees

zijn aanbod echter af omdat het haar, zo verklaarde zij zelf, niet aan ‘Materie’ ontbrak.

De reden daarvan was dat zij kort daarvoor nog een nieuwe mecenas gevonden had in

de persoon van de reeds genoemde Dodo II zu Inn- und Knyphausen, rijksbaron en

hofrechter van Oost-Friesland.174 De kennismaking met Bourignons geschriften had in

hem het verlangen opgeroepen dit ‘Werk Gods’ persoonlijk te ondersteunen.

In april 1677 deed Knyphausen Bourignon het aanbod om al haar geschriften te

laten drukken.175 Hij wilde haar tevens de mogelijkheid bieden om het drukken zelf in

een beschermde omgeving voort te zetten.176 Daartoe nodigde hij Bourignon uit om

met haar gevolg over te komen naar zijn landgoed te Lütetsburg in Oost-Friesland.

Tegelijkertijd beloofde Knyphausen zich in te spannen voor de uitgave van haar verza-

meld werk bij de internationaal vermaarde Amsterdamse uitgever Daniel Elzevier.177

Dit ambitieuze plan zou uiteindelijk geen doorgang vinden, maar de onderhandelin-

gen leidden er wel toe dat het tweede deel van La solide vertu in 1677 bij Elzevier gedrukt

werd.178 Elzevier was echter niet bereid enig financieel risico te nemen en eiste dat

Bourignon vijfhonderd exemplaren van het werk zou afnemen tegen drie duiten per

gedrukt vel.179 Dankzij de financiële steun van Knyphausen zal dat geen onoverkome-

lijke eis zijn geweest.180

Verhoging van de productiecapaciteit

Toen Bourignon zich in 1677 verzekerd wist van de financiële steun van Bode, besloot

zij het productieproces ten behoeve van de uitgave van haar werk te rationaliseren.

Voortaan dienden alle werkzaamheden in Amsterdam te worden uitgevoerd. Daar

zouden verschillende drukkers tegelijk voor haar moeten gaan werken. Hun vorderin-

gen en resultaten dienden aan een stringente controle te worden onderworpen. Die

laatste taak droeg Bourignon op aan twee volgelingen: Ewoud de Lindt en Pierre

Poiret.181 Zij vestigden zich daartoe in oktober 1678 in Amsterdam. Bourignon zelf

bleef in Lütetsburg, waar zij zich ongestoord aan het schrijven zou kunnen wijden.

Door deze organisatorische veranderingen werd de productiviteit aanzienlijk opge-

voerd. Het resultaat was ernaar. In 1679 verschenen maar liefst achttien nieuwe werken

in druk en zagen nog eens vier herdrukken het licht.182

Vanuit Amsterdam hielden De Lindt en Poiret Bourignon nauwkeurig op de hoog-

te van hun vorderingen.183 Behalve afschriften van Bourignons brieven aan de beide

‘dienaren’ zijn bij toeval ook twee van de vele brieven die De Lindt en Poiret naar

Lütetsburg verstuurden, bewaard gebleven. Deze brieven werden in juli 1679 door de

secretaris van baron Knyphausen onderschept.184 De baron heeft de betreffende brie-

ven, die Bourignon nooit bereikt hebben, keurig bewaard in zijn persoonlijk archief.185

De ongecensureerde brieven van De Lindt en Poiret bieden waar het de voortgang van

het drukken betreft een prachtige aanvulling op de gewoonlijk nogal omzichtige uitla-

tingen van Bourignon. Zij wilde immers niets liever dan dat de hele onderneming
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zoveel mogelijk voor de buitenwacht verborgen bleef. ‘Faire et taire’ was het motto dat

zij haar volgelingen in dezen voorhield.186 Door de briefwisseling tussen Bourignon en

haar twee dienaren te combineren met de bewaard gebleven drukkerskopij kan de in

1678 in gang gezette organisatie en bedrijfsvoering nu echter toch in grote lijnen

worden gereconstrueerd.

Samenwerking met drie Amsterdamse drukkerijen
Poiret en De Lindt besteedden de druk van Bourignons geschriften uit aan drie

verschillende drukkerijen. Voor de Nederlandstalige manuscripten werd een contract

gesloten met Dirk Boeteman, die de scepter zwaaide in de drukkerij annex boekhandel

van zijn moeder, de weduwe Abigael Boeteman.187 Deze drukkerij was gevestigd aan

het Singel op het Leidse veer bij de Latijnse school en beschikte over twee persen. In

één jaar tijd werden hier minstens zes werken van Bourignon gedrukt.188 De namen

van de twee andere drukkers worden in de correspondentie niet genoemd. Een van hen

droeg de zorg voor de druk van Bourignons ‘Hoogduitse Wercken’.189 Daarmee moet

de van origine Duitse drukker Christoffel Cunradus bedoeld zijn, wiens drukkerij op

de noordzijde van de Egelantiersgracht gevestigd was.

Cunradus drukte in 1679 van Bourignon in ieder geval drie Duitse werken, Liecht in
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der Finsternüss I en de beide delen van Wahren Krafft-Tugend.190 Waarschijnlijk drukte hij

datzelfde jaar tevens een van haar Nederlandse uitgaven, Ware Deugt II.191 Ook van een

aantal van haar Franse geschriften werd de kopij aan Cunradus aangeboden. Of hij

deze opdracht aannam, is twijfelachtig. Ook hier geldt echter dat alleen een vergelij-

kend typografisch onderzoek daarover zekerheid kan verschaffen.

Wie de derde drukker was, blijft vooralsnog een vraag. Het was in ieder geval niet

Daniel Elzevier, die in 1677 het tweede deel van La solide vertu drukte en met wie Bouri-

gnon de samenwerking graag had voortgezet. Al in mei 1677 had zij aan Hase geschre-

ven dat zij ‘La pierre de touche’ met de ‘christelijke weerlegging door N.H.B.’ bij Elze-

vier wilde laten drukken.192Toen De Lindt in november 1678 voorstelde ‘La Lumiere du

monde’ en andere stukken aan Elzevier aan te bieden, vond Bourignon het echter beter

om daarover eerst met Bode, haar belangrijkste geldschieter, te overleggen.193 Ondui-

delijk is wat er daarna gebeurde. Wilde Bode om financiële redenen geen toestemming

verlenen of weigerde Elzevier het werk aan te nemen, waardoor er een andere drukker

moest worden gezocht?194

De keuze voor maar liefst drie drukkers lijkt vooral te zijn ingegeven door over-

wegingen van praktische aard. Het aantal manuscripten dat inmiddels uit Bourignons

pen gevloeid was, had zich zo opgestapeld dat uitgave op korte termijn alleen in het

verschiet lag, wanneer verschillende persen tegelijkertijd zouden draaien.195 Risico-

spreiding was wellicht ook een overweging. Ongetwijfeld speelden bij de keuze van de

verschillende drukkers hun uiteenlopende specialismen en kwaliteiten eveneens een

rol. Elzevier, die om onduidelijke redenen afviel, stond bekend om de goede kwaliteit

van zijn drukwerk en de fraaie vormgeving. Bourignon was hiervoor niet ongevoelig,

zo blijkt uit haar reactie op de in 1677 door Elzevier verzorgde druk van La solide vertu

II. Het drukwerk van dit boek was, zo meende zij, een lust voor het oog.196 Cunradus

was gespecialiseerd in Duitse drukken.197 Zijn drukwerk was van hoge kwaliteit. Voor

Boeteman pleitten de kleinschaligheid van zijn bedrijf en zijn loyale en coöperatieve

opstelling. Dat vergrootte de kans op geheimhouding, en ook daaraan hechtte

Bourignon zoals gezegd zeer veel waarde.

Twee volgelingen als toezichthouders
Vóór de overkomst van De Lindt en Poiret naar Amsterdam vervulde Christoffel van

Weijlandt de rol van coördinator. Deze Amsterdamse koopman had na zijn bekering in

1677 zijn koopmanschap opgegeven, de stad voor het platteland verruild en zijn dien-

sten aan Bourignon aangeboden.198 Buiten Van Weijlandt verrichtten toen ook Jan

Swammerdam en Justus Schrader allerlei hand- en spandiensten.199 Zo had Swammer-

dam zich toegelegd op het maken van registers. Tevens fungeerde hij als contactper-

soon tussen Bourignon en Elzevier, toen laatstgenoemde in 1677 La solide vertu II druk-

te.200 Schrader corrigeerde in 1675 het manuscript van Probier-Stein en droeg zorg voor

de Latijnse vertalingen van Bourignons werk.201 In 1676 onderhield hij de contacten

met de Amsterdamse drukker die toen voor Bourignon werkte, en zorgde hij voor de

verzending van haar boeken naar Sleeswijk-Holstein.202 In opdracht van Bourignon

experimenteerde Schrader ook met het gieten van gotische en romeinse letters.203

Na oktober 1678 veranderde de organisatie in zoverre, dat De Lindt en Poiret de

coördinatie voor hun rekening namen en, indien nodig, een beroep deden op Schrader

en Van Weijlandt.204 Ook schakelden zij zo nu en dan Van der Wijk in, de voormalige
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generaal-majoor, die zich in de zomer van 1675 met zijn echtgenote in Noordwijk

gevestigd had.205 Swammerdam daarentegen zou zich geleidelijk aan uit de kring rond

Bourignon terugtrekken en zijn aandacht meer en meer op zijn eigen werk gaan rich-

ten.206 Dat Bourignon uitgerekend De Lindt en Poiret met de coördinatie van de werk-

zaamheden in Amsterdam belastte, was niet zo vreemd. De Lindt was een ervaren

kracht. Hij had Bourignon al eerder bijgestaan bij het bewerken en drukken van haar

manuscripten. Door zijn werkzaamheden in de huisdrukkerij was hij vertrouwd met

het hele drukprocedé en beschikte hij over de nodige expertise ten aanzien van de

verschillende soorten drukinkt en drukpapier. Poiret was universitair geschoold en

had voor zijn overkomst naar Bourignon zelf al het een en ander gepubliceerd.207 Hij

beheerste bovendien verschillende talen, wat hem bij het corrigeren van pas kon

komen, en hij was bijzonder gemotiveerd. Naar eigen zeggen wilde hij zelf niets liever

dan een bijdrage leveren aan de openbaarmaking van Bourignons geschriften.208

Met het oog op hun activiteiten huurden De Lindt en Poiret een kamer bij een van

de voor Bourignon werkzame drukkers. Zo kwamen zij terecht bij het echtpaar

Cunradus aan de Egelantiersgracht.209 Zij moesten hier voor hun kamer inclusief

‘kleine dienst’ dertig stuivers per week betalen.210 Dat drukkers hun auteurs logies

boden, was niet ongewoon.211 Gelet op het te verrichten correctiewerk was het immers

buitengewoon praktisch als drukker en auteur tijdens het drukprocedé in elkaars

nabijheid verkeerden. De kamerverhuur leverde bovendien extra inkomsten op. Naar

het schijnt waren Cunradus en zijn echtgenote in 1679 zelfs van plan om een groot

huis met veel kamers te huren, zodat zij ‘verscheyde Commissalen’ konden hou-

den.212

Geregeld ontvingen De Lindt en Poiret nieuwe manuscripten die persklaar

gemaakt moesten worden. Zo kregen zij in december 1678 of in januari 1679 een

pakket toegestuurd met een ooit door Franken vervaardigd afschrift van ‘La pierre de

touche’, een deel van de Duitse vertaling van ‘L’esprit evangelique’ en de Duitse verta-

ling van ‘La solide vertu’.213 Het ging overigens altijd om stukken die reeds door ande-

ren gekopieerd waren, omdat verlies van het origineel onherroepelijk zou zijn.214 De

manuscripten werden ofwel per postboot of via tussenpersonen van Lütetsburg naar

Amsterdam verstuurd.215 Als postadres fungeerde Lodewijk de Bruyn op de Elands-

gracht.216

De beide assistenten hadden verder hun handen vol aan het aanleveren van nieuw

papier aan de drukkers, aan de correctie van de drukproeven en aan het inpakken en

verzenden van de nieuwe boeken.217 De Lindt ging dagelijks de drukkers af om ‘notitie

te houden van den staat der papieren en boekken’. Voortdurend was hij erop bedacht of

niet ‘somtijts hier of daar eenige fraude of ongerechtigheit mogt gepleegt worden’.

Daarnaast droeg hij de zorg voor de boekhouding en onderhield hij tevens de contac-

ten met Bode.218 Wanneer dat nodig was, sprongen Bode en de andere Amsterdamse

aanhangers van Bourignon bij. Zo assisteerde Weijlandt bij het verzenden van de

partijen boeken. Schrader, die vlakbij de drukkerij van Boeteman woonde, collatio-

neerde met Bode de gedrukte bladen.219 In 1675, toen hij met het vertalen en corrigeren

van Bourignons werk begon, was hij nog nadrukkelijk buiten alle activiteiten rond het

drukken gehouden.220 In 1678 genoot ook hij het volle vertrouwen van Bourignon.

Opmerkelijk is dat Poiret tevens een beroep deed op de expertise van geestverwanten

in het Amsterdamse spiritualistische milieu die volledig buiten Bourignons kring

stonden. Zo maakte hij bijvoorbeeld voor het controleren van de Duitse vertalingen
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van Bourignons geschriften gebruik van de diensten van Gichtel.221 Uit de brief waarin

Poiret Bourignon hierover informeerde, blijkt overigens dat Gichtel in 1679 zelf al

volop bezig was met de voorbereiding van de uitgave van de geschriften van Jacob

Boehme.222

De samenwerking met de verschillende drukkers verliep niet altijd even voorspoe-

dig. De Lindt klaagde dat Cunradus zich niet aan zijn afspraken hield.223 In plaats van

door te gaan met het drukken van Bourignons geschriften, waarvoor hij contant

betaald werd, nam hij steeds weer opdrachten van anderen aan, die niet eens krediet-

waardig waren.224 In dit verband noemde De Lindt de namen van de Amsterdamse

uitgever Hendrick Beets, een van de belangrijkste zakenpartners van Cunradus, en van

Quirinus Kuhlmann, die bij velen in Amsterdam in het krijt zou staan.225 Beets was

volgens De Lindt hals over kop naar Leiden vertrokken zonder zijn schuld aan Cunra-

dus te voldoen. Uit de door Heijting gereconstrueerde fondslijst kan worden opge-

maakt dat Beets in 1680 zijn uitgeversactiviteiten zelfs geheel en al staakte.226 Dat

Cunradus ook voor Kuhlmann werkte, die als een rivaal van Bourignon gold, is een

bewijs temeer dat hij zich als commerciële drukker niets gelegen liet liggen aan de

onderlinge twisten in het Amsterdamse spiritualistische milieu.227 Zo had hij al

eerder, in 1671, een tegen Bourignon gericht pamflet van de quaker Benjamin Furly

gedrukt.228 Ook daarna bleef Cunradus voor de quakers werken. Voor hen drukte hij

met name Nederlandstalig werk.229

Over Boeteman was De Lindt buitengewoon tevreden. Zijn productiviteit lag hoger

dan die van de andere twee drukkers samen, omdat hij Bourignons opdrachten alle

prioriteit gaf en hiervoor zijn beide drukpersen ter beschikking stelde. Boeteman bood

zelfs aan om een nieuwe Duitse letter te laten gieten, zodat hij ook haar Duitstalige

werk zou kunnen drukken.230 Als we De Lindt moeten geloven, liet deze drukker zich

in zijn werkzaamheden voor Bourignon niet alleen door winstbejag leiden:

En alhoewel hy [Dirk Boeteman, MdB] [...] sijn oogmerck niet sonder begeerlijk-

heit heeft, soo vinden wy hem en sijn Broeder bisonderlijk [...] vry seer genegen en

wel smakende tot UEd. Schriften, wenschende dikwils het Geluk van UEd. eens te

mogen sien.231

Daarom voelde De Lindt er wel voor om intensiever met Boeteman te gaan samenwer-

ken.

Rond 1 juli 1679 legde De Lindt Bourignon het voorstel voor om met Poiret te

verhuizen naar het huis van de weduwe Boeteman en haar zonen. De kosten voor

‘logijs, kost en drank, vuer licht, wasschen, kleere verstellen en anders’ bedroegen hier

vier gulden en vijf stuivers per week.232 Dat was een zeer schappelijke prijs in vergelij-

king met het bedrag dat Cunradus hun in rekening bracht. Een verhuizing naar het

Singel zou bovendien ook allerlei praktische voordelen met zich meebrengen, aldus De

Lindt. Zij zouden dan vlakbij Bode en Schrader wonen, en als zij voortaan alles door

Boeteman zouden laten drukken, konden zij het voor de druk benodigde papier en alle

andere zaken op één plaats laten liggen. Bijkomend voordeel van de verhuizing was

dat zij dan zelf weer over een nieuwe en vooralsnog onbekende verblijfplaats zouden

beschikken. De woning van Boeteman bevond zich in een ander deel van de stad, waar

zij, zo verwachtte De Lindt, het ook rustiger zouden hebben dan bij hun huidige
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hospes.233 Geldschieter Bode was het met hen eens, maar de verhuizing kon alleen

plaatsvinden, zo schreef De Lindt aan Bourignon, ‘mits dat UEd. het approbeert,

sonder het welke ik Godt bidde, hy my bisonderlijk behoede, wy ook niets mogen

ondernemen’.234

De Lindts omstandige uitleg over de voordelen van het wonen bij Boeteman en de

door hem in deze kwestie betoonde onderdanigheid jegens Bourignon waren enigs-

zins obligaat. Hij wist namelijk precies hoe zij over de zaak dacht. Bourignon had al in

november 1678 voorgesteld om nauwer met Boeteman te gaan samenwerken, hetgeen

De Lindt toen ronduit geweigerd had. Al zou hij er duizend gulden per jaar kunnen

verdienen, dan nog deed hij het niet, zo had hij haar toen laten weten.235 Blijkbaar was

hij, na negen maanden dagelijks achter drie drukkers aangelopen te hebben en gere-

geld op tegenwerking van de kant van Cunradus te zijn gestuit, van gedachten veran-

derd. Begin juli 1679 vond de verhuizing van de Egelantiersgracht naar het Singel

plaats.236 De samenwerking met Cunradus werd echter niet beëindigd. Hij bleef het

drukwerk van de Duitse edities verzorgen.237

Eind 1679 berichtte Bourignon aan Bode dat zij alle drukactiviteiten in Amsterdam

wilde stopzetten. Zij had De Lindt in Lütetsburg nodig, schreef zij, omdat zij vreesde

dat Van de Velde niet lang meer te leven had. Bovendien was zij bang voor verraad. De

echtgenote van Poiret was, zo beweerde zij, van plan om in Amsterdam op zoek te gaan

naar de drukkerij waar haar geschriften werden gedrukt.238 Klaarblijkelijk was

Bourignon bang dat de vrouw die zij het jaar daarvoor verjaagd had, op wraak uit

was.239 Inderdaad keerden De Lindt en Poiret nog voor het einde van het jaar 1679 naar

Lütetsburg terug. De Lindt bleef vanuit zijn nieuwe standplaats in Oost-Friesland

Boeteman instrueren. Op 29 december 1679 stuurde hij de Amsterdamse drukker het

titelontwerp voor Getuigenis der Waarheit en de bijbeltekst die daarachter moest worden

afgedrukt, zodat dit werk kon worden voltooid. In het begeleidende briefje schreef hij:

‘En onse geestelijke waarde Moeders ordere is dat men UL. dan voort weder met nieu-

we Copie moet voorsien.’240 Amsterdam bleef dus, ook nadat Bourignon Poiret en De

Lindt had teruggeroepen, de plaats waar haar geschriften ter perse werden gebracht.

De terugkeer van De Lindt en Poiret naar Lütetsburg had direct consequenties voor

de productiviteit van de voor Bourignon werkzame drukkerijen. In 1680 zouden

slechts zeven nieuwe werken van haar hand in druk verschijnen. Die scherpe daling

had niets te maken met een gebrek aan kopij, maar alles met een verschuiving van

prioriteiten.241

Drijvende kracht achter de schermen

De financiële en organisatorische inspanningen die de publicatie van Bourignons

boodschap vereiste, komen in de gedrukte brieven niet of nauwelijks aan de orde. Het

onthullen van de toegepaste strategieën zou Bourignons imago kunnen schaden en

haar onderneming in gevaar kunnen brengen. Daarom deed zij er alles aan om haar

eigen aandeel naar buiten toe zoveel mogelijk te verhullen. Van een passieve rol bij de

druk en uitgave van haar geschriften was echter geen sprake. Integendeel.

Vanaf 1669 bracht Bourignon, in tegenstelling tot wat in haar tijd gebruikelijk was,

haar geschriften zelf ter perse.242 Zij ging hierbij omzichtig maar daadkrachtig en
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doelgericht te werk. Zo richtte zij eerst een huisdrukkerij in om het drukken zelf ter

hand te kunnen nemen. Nadat haar in Sleeswijk-Holstein een drukverbod was opge-

legd en haar drukpers in beslag genomen was, bleef zij naar een constructie zoeken om

haar werk toch te kunnen publiceren. Voortaan zou zij haar geschriften in Holland

laten drukken. Om de voortgang van de werkzaamheden te controleren, onderhield zij

vanuit haar onderduikadressen in Noordwest-Duitsland intensief contact met dege-

nen die in Holland de zorg voor het drukken op zich namen.243 Zo hield Bourignon de

regie zoveel mogelijk in eigen hand en bleef zij zelf verantwoordelijk voor de publica-

tie van haar werk. Door gebruik te maken van de diensten van boekhandelaar-uitge-

vers wist zij dat voor de buitenwacht echter te verhullen.

Bourignons geslaagde publicatiecampagne lijkt haar zelfbewustzijn als auteur te

hebben versterkt. Al in 1670 brak zij met de gewoonte om haar werk door mannelijke

vrienden van een voorwoord te laten voorzien en dus met de traditie waarin vrouwen

op voorspraak van een gezaghebbende man het woord kregen. In de voorwoorden van

deel drie en vier van La lumiere née en tenebres (1670-1672) richt Bourignon zelf het woord

tot de lezer.244 Zij gebruikte het voorwoord vooral om haar intenties als auteur toe te

lichten en waakte er aanvankelijk nog voor om niet de indruk te wekken dat zij uit

eigen beweging de publiciteit zocht. Anderen zouden er bij haar op hebben aange-

drongen om haar brieven te publiceren. Zo verklaarde Bourignon in het voorwoord

van het vierde deel van Licht schijnende in de duisternissen het volgende:

Ik heb oorsaak gehad om aan verscheide Persoonen te schrijven, sedert dat de dry

Deelen van het Licht schijnende in de Duisternisse gedrukt zijn geweest; en aan mijne

vertrouwde vrienden meerder verklaring te geven over de puncten van de Christe-

lijke Volmaaktheid [...] Maar gelijk dese Brieven haar in ’t bysonder toegesonden

zijn geweest, soo hebben sy my gebeden om die in ’t openbaer te brengen, op dat

ydereen die sou mogen sien tot nuttigheit van sijn Ziel.245

Bourignons handelwijze maakt inzichtelijk hoezeer zij zich ervan bewust was dat zij

als vrouw uitsluitend via het medium van de drukpers in de openbaarheid kon treden

op voorwaarde dat zij haar eigen inbreng naar buiten toe zoveel mogelijk maskeerde.

Dat bewustzijn verklaart ook waarom Bourignon zoveel sterker dan haar mannelijke

concurrenten in het Amsterdamse spiritualistische milieu gespitst was op de mogelijk-

heden die het medium bood én tegelijkertijd de uitgave van haar werk zoveel mogelijk

in eigen hand wilde houden. Bourignons activiteiten achter de schermen onderstrepen

overigens ook haar praktische, ja zelfs wereldse inslag. Ondanks de door haar gepropa-

geerde wereldmijding schrok zij er niet voor terug om zich in de wereld te begeven als

de verkondiging van haar boodschap dat vereiste. Ook in dat opzicht speelde zij een

dubbelrol.

Alle ‘ins’ en ‘outs’ van de uitgave van haar werk hadden Bourignons aandacht. Zo

zag zij nauwlettend toe op de uitvoering van het drukwerk en op de kosten die ermee

gemoeid waren. Indien nodig overlegde zij hierover met haar geldschieters.246 Ook als

het ging om de hoogte van de oplages, het al dan niet laten gieten van nieuwe letters en

de aan- en verkoop van letters liet Bourignon haar stem horen.247 Tevens bepaalde zij

welke papiersoorten gekocht moesten worden, welke drukformaten en lettertypes

gebruikt moesten worden en hoe haar boeken moesten worden ingedeeld.248 Zelfs
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wanneer zij bij wijze van hoge uitzondering een ander de eer gunde om de voorrede te

schrijven, kon zij het niet laten om zich met de inhoud ervan te bemoeien. Zo kreeg

Knyphausen, die het door hem te financieren tweede deel van La solide vertu van een

voorwoord mocht voorzien, het volgende te horen:

vous le pourrez faires en telle maniére qu’il vous plaira, pour déclarer qu’il y a

encore des personnes qui estiment la vérité de Dieu & la Solide Vertu, quoi que ces

Ecclesiastiques [lutherse predikanten, MdB] la méprisent.249

Waar nodig stelde Bourignon zich dus zakelijk en professioneel op. Zij bleef bijvoor-

beeld een beroep doen op de diensten van commerciële drukkers, die sneller en goed-

koper werkten dan de volgelingen in de huisdrukkerij. Zij trok niet alleen externe

financiers aan, maar bleef ook naar mogelijkheden zoeken om de arbeids- en produc-

tiekosten te verlagen. Zo stelde zij in 1678 aan De Lindt voor om een compagnieschap

te vormen met Boeteman. Samen zouden zij dan al haar werk kunnen drukken. De

Lindt zou in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien en haar daarmee financieel

ontlasten.250 In dat opzicht calculeerde Bourignon als een echte ondernemer. Teke-

nend was ook haar reactie op het voorstel van iemand in Engeland om een Engelse

vertaling van La solide vertu I uit te geven. Zodra Bourignon van dit plan hoorde, bood

zij aan de drukkosten voor haar rekening te nemen. Zij wilde echter eerst weten

hoeveel in Engeland betaald moest worden voor het drukken van een vel in octavo

(exclusief de kosten van het papier). Indien dat bedrag veel hoger was dan de prijs die

haar Amsterdamse drukker berekende, kon het werk beter door hem worden gedaan,

aldus Bourignon.251

Het ideaal van een eigen drukkerij gaf Bourignon nooit helemaal op. Zij wilde nu

eenmaal niet volledig afhankelijk zijn van commerciële drukkers, die er naar haar

zeggen altijd op uit waren hun klanten te bedriegen.252 Een nadeel was echter dat de

kosten van een eigen drukkerij veel hoger waren. Nieuwe mogelijkheden voor een

eigen drukkerij dienden zich aan toen Bourignon de steun kreeg van baron Knyphau-

sen. Hij was bereid de kosten voor zijn rekening te nemen en op zijn landgoed te

Lütetsburg een drukkerij in te richten. Gelet op de vele manuscripten die nog gedrukt

moesten worden, stelde Bourignon daarop voor twee persen aan te kopen en twee

drukkers aan te trekken.253

Toen Bourignon in december 1677 hoorde van een advertentie waarin een comple-

te drukkerij in Zeeland te koop werd aangeboden, gaf zij Hase opdracht om erachter-

aan te gaan.254 Of de aankoop doorgang vond, is niet duidelijk. Zeker is dat het plan

van een eigen drukkerij een paar maanden later wel gerealiseerd was. In augustus 1678

schreef Bourignon vanuit Lütetsburg aan Poiret: ‘Nous avons ici une imprimerie toute

complette & parfaite’.255 Zij voelde er echter niets voor om deze drukkerij in gebruik te

nemen, omdat zij niet wist of haar veiligheid in Lütetsburg nog langer gegarandeerd

kon worden.256

Vanaf het moment dat De Lindt en Poiret in Amsterdam gestationeerd waren,

vestigde Bourignon toch weer haar hoop op een goede samenwerking met de Amster-

damse drukkers, in het bijzonder met Boeteman. De Lindt voelde daarvoor, zoals

gezegd, aanvankelijk niet zoveel. Mogelijk was dat de reden dat Bourignon eind 1678

even met de gedachte speelde de drukkerij van zijn hospes, Cunradus dus, te kopen. De
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Lindt kreeg van Bourignon opdracht om dit plan te onderzoeken en hierover contact

op te nemen met Bode.257 Die reageerde positief. In een eigen drukkerij zou, zo meen-

de hij, het drukken stilletjes en in het geheim kunnen worden voortgezet. Bourignon

was het daarmee eens, maar besloot uiteindelijk toch niet tot aankoop over te gaan.

Het voorstel van De Lindt om dan maar een drukkerij op het platteland in te richten,

wees zij ook van de hand, omdat het risico ontdekt te worden daar veel groter was dan

in de stad.258

Toen Bourignon eind oktober 1680 overleed, was een niet onaanzienlijk deel van

haar oeuvre reeds gedrukt en uitgegeven. De rest zou postuum in druk verschijnen.

Bovendien waren al tijdens Bourignons leven van de meeste werken ook Nederlandse

en van sommige zelfs Latijnse en Duitse vertalingen uitgebracht.259 In totaal versche-

nen tussen 1668 en 1680 meer dan vijftig verschillende uitgaven van haar hand in

druk.260 Daarmee streefde Bourignon al haar concurrenten voorbij: De Labadie, Rothe,

Furly, Kuhlmann, De Nijs en Gichtel. Geen van hen wist in een zo kort tijdsbestek

zoveel nieuwe uitgaven op de markt te brengen.

Het door Bourignon geboekte succes maakt duidelijk dat zij de mogelijkheden die

het medium van de drukpers bood, optimaal heeft weten te benutten. Dat zij hierin

slaagde was zonder meer te danken aan haar organisatietalent, vermogenspositie en

gave om mensen voor kortere of langere tijd aan zich te binden.261 Het belang van de

laatstgenoemde gave mag niet worden onderschat. Bourignons volgelingen bleken

bereid te zijn zich geheel en al in dienst te stellen van haar onderneming. Hun belan-

geloze inzet droeg in belangrijke mate bij aan het succes. Sommigen van hen hielden

de huisdrukkerij draaiende, kopieerden de manuscripten en maakten deze persklaar,

anderen corrigeerden de drukproeven en collationeerden de vellen. Drie van hen, Ortt,

Bode en Knyphausen, financierden bovendien een belangrijk deel van de drukkosten.

Kortom, zonder de inspanningen van Bourignons toegewijde volgelingen zou de

publicatiestroom zeker gestokt zijn. Zij vormden samen met Bourignon een cruciale

schakel in de productie van haar boeken, die van zo vitaal belang waren voor de verde-

re communicatie van haar boodschap en daarmee voor de ontwikkeling van haar reli-

gieus leiderschap.
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