
hoofdstuk 8 Het beoogde lezerspubliek

Ik schrijf niet voor de Wijse, die groot willen blijven; maer voor de gene die kinderen

willen worden.

Antoinette Bourignon, Licht schijnende in de Duisternissen III, ‘Aen den Leser’, *2v.

Het was de drukpers die Antoinette Bourignon in staat stelde haar losse, geschreven

teksten in boekvorm op de markt te brengen en aldus haar boodschap publiekelijk

bekend te maken. Om de toegankelijkheid van haar werk te vergroten liet Bourignon

haar volgelingen inhoudsopgaven en trefwoordenregisters vervaardigen. Tevens zag

zij erop toe dat haar boeken werden voorzien van een voorrede waarin de lezer direct

werd toegesproken. Aanvankelijk liet zij het schrijven van deze voorwoorden aan

anderen over, maar vanaf 1671 trok zij ook deze taak naar zichzelf toe.1 Enkele werken

werden tevens van een opdracht voorzien.2 Van de meeste geschriften bracht

Bourignon zowel Franse als Nederlandse edities uit. In sommige gevallen gaf zij er de

voorkeur aan een geschrift eerst in het Duits te publiceren. Van drie werken liet zij ook

nog een Latijnse vertaling uitbrengen.3

Bourignons inspanningen impliceerden dat lezers via het gedrukte woord kennis-

maakten met haar gedachtegoed. De Franse boekhistoricus Roger Chartier heeft gewe-

zen op het verband dat er bestaat tussen de vorm waarin een tekst de lezer bereikt en de

werking die ervan uitgaat. Tussen geschreven en gedrukte tekst, tussen manuscript en

boek, bestaat evenwel een fundamenteel onderscheid, dat Roger Stoddard als volgt ver-

woord heeft:

Whatever they may do, authors do not write books. Books are not written at all.

They are manufactured by scribes and other artisans, by mechanics and other

engineers, and by printing presses and other machines.4

Als we Bourignons boeken als communicatiemiddelen beschouwen, dan verdient de

transformatie van het geschreven naar het gedrukte woord evenzeer onze aandacht. In

dat opzicht zijn niet alleen eventuele bewerkingen die in functie van de receptie ston-

den van belang, maar ook de gehanteerde vormgevingsprincipes. Uit onderzoek naar

de receptie-esthetica van literaire werken en naar de leescultuur in de vroegmoderne

tijd is namelijk gebleken dat behalve van de inhoud van een boek en de door een

auteur gehanteerde stijlmiddelen, ook van de vormgeving van het drukwerk een

sturende werking op het leesgedrag uitgaat.5 De vraag naar de wijze waarop auteurs en

uitgevers inspeelden op de verwachtingen van wat wel de ‘impliciete lezer’ wordt

genoemd, is daarom niet zonder betekenis. Daarmee is overigens nog niets gezegd

over de reële lezer, omdat de samenstelling van het feitelijke lezerspubliek niet altijd

samenvalt met de geïntendeerde of beoogde lezer.
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De bewerkingen die Bourignons geschriften ondergingen, kunnen het beste

worden toegelicht aan de hand van een vergelijkend onderzoek naar de bewaard geble-

ven manuscripten en de gedrukte versies van deze werken. Ik zal me hierbij beperken

tot Bourignons brieven, omdat deze, anders dan haar traktaten, systematisch werden

bewerkt. De van deze briefpublicaties overgeleverde handschriften bestaan ten dele uit

een verzameling onbewerkte afschriften en ten dele uit persklaar gemaakte kopij.6 In

beide gevallen gaat het om in Bourignons eigen kring vervaardigde apografen.7 Aan de

hand van de kopijaanwijzingen zal eerst de wijze waarop Bourignons brieven drukrijp

gemaakt werden, besproken worden. Vervolgens zullen de opmaak en de typografie

van de uitgegeven werken worden toegelicht. Hierbij zal tevens aandacht worden

besteed aan de gekozen formaten. Dit boekhistorische onderzoek maakt het niet alleen

mogelijk om ons een beeld te vormen van het publiek dat Bourignon met haar brief-

publicaties hoopte te bereiken, maar biedt ook inzicht in de wijze waarop een zeven-

tiende-eeuwse vrouwelijke auteur haar teksten liet bezorgen. Daarnaar is nog nauwe-

lijks onderzoek verricht.8

Om de vraag naar het beoogde lezerspubliek te kunnen beantwoorden, zal ook

aandacht worden besteed aan de vertalingen van Bourignons geschriften. Waarom liet

zij bijvoorbeeld sommige werken eerst in vertaalde vorm uitbrengen? Wat beoogde zij

met de Latijnse edities? En aan wie vertrouwde zij de vertaalwerkzaamheden toe? Een

belangrijke functie binnen het proces van auteur naar lezer spelen ook de titelpagi-

na’s, voorwoorden en opdrachten. In hoeverre bieden deze zogeheten parateksten in

Bourignons boeken verwijzingen naar een specifiek lezerspubliek?9 Is het mogelijk

om aan de hand van de voorwoorden eventuele verschuivingen in haar perceptie van

het lezerspubliek op het spoor te komen?

Redactionele ingrepen en correcties

Bourignons briefpublicaties bestaan steeds uit een reeks van minimaal vijftien brie-

ven, die meestal in chronologische volgorde zijn afgedrukt.10 De titels van de diverse

bundels suggereren een zekere inhoudelijke samenhang en continuïteit in de aange-

sneden thematiek. Gelet op de inhoud van de afzonderlijke brieven is dat echter discu-

tabel. Voor vrijwel iedere editie lijkt een tamelijk willekeurige selectie uit de beschik-

bare voorraad brieven te zijn gemaakt. Opvallend is ook dat er geen duidelijk onder-

scheid gemaakt werd tussen brieven die voor en na Bourignons vertrek uit de Zuide-

lijke Nederlanden waren geschreven. Meestal zijn in één uitgave brieven van vóór en

na 1668 opgenomen.

Naar alle waarschijnlijkheid liet Bourignon de selectie van de uit te geven brieven

in eerste instantie over aan haar tekstbezorgers. Zo stelde De Cort voor om in 1669

onder de titel La lumiere nee en tenebres vijftien brieven van haar hand in één uitgave op

te nemen tezamen met de uitleg van Matteüs 24, die Bourignon in 1665 geschreven

had. De Cort bepaalde tevens in welke volgorde de brieven moesten worden afge-

drukt.11 In 1679 deed Poiret Bourignon het voorstel om aan de reeds verschenen delen

van La lumiere nee en tenebres of Le tombeau de la fausse theologie een vijfde band toe te

voegen. Gelet op de enorme voorraad nog ongedrukte brieven kon heel snel een nieuw

deel worden samengesteld, zo hield hij haar voor.12

‘ik moet spreken’
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Nadat de selectie van een reeks brieven gemaakt was, kon een begin worden

gemaakt met het kopiëren, corrigeren en redigeren van de manuscripten.13 Het ging

Bourignon er voor alles om de lezer ervan te overtuigen dat zij daadwerkelijk door God

gezonden was en Zijn waarheid vertolkte. Alles wat dit beeld zou kunnen aantasten of

wat niet relevant was, moest uit de kopij worden geschrapt. De inspanningen die

Bourignon zich bijvoorbeeld moest getroosten om haar werk in druk te kunnen laten

verschijnen, werden de lezer ongetwijfeld óók om die reden onthouden.14 Dit soort

passages werden in de kopij voorzien van de woorden ‘dit uit’.15 Wat daarentegen

Bourignons gezag, kennis en stellingname zou kunnen onderstrepen, was niet aan

enige vorm van censuur onderhevig.

Wat niet veranderd mocht worden
De uitgegeven tekst mocht nimmer aanleiding geven tot twijfels aan Bourignons auto-

riteit. Bourignon beschouwde haar geschriften zelf als de woordelijke weergave van

wat God via haar te zeggen had. Volgelingen die bij de bewerking of vertaling van haar

teksten op fouten stuitten en deze aan Bourignon voorlegden, kregen te horen dat aan

de tekstweergave niet getornd mocht worden. Dat zou de authenticiteit ervan

aantasten. Stilistische en grammaticale ingrepen of inhoudelijke correcties waren dus

allesbehalve vanzelfsprekend.

Tegenover een van haar tekstbezorgers gaf Bourignon desgevraagd toe dat zij

ergens Petrus in plaats van Paulus geschreven had. Dat was naar haar zeggen een

verschrijving geweest, ‘een faut door de Pen’, die verbeterd mocht worden. In het alge-

meen achtte zij hetgeen God haar ‘in de Ziel’ stortte, correcter dan de Schrift, die

‘somtijts ongetrouwelijk overgeset’ was. Daarom mochten haar geschriften, zo hield

zij Ortt in 1675 voor, niet worden gecorrigeerd:

Mijne Schriften blijven veel netter, als men die laat, sonder haar te corrigeren. En

de Fauten die ik bega, geven somtijts gelegentheyd, om mijn seggen wijdloopiger

te verklaaren.16

Uit ervaring wist zij dat hetgeen Frederik Franken, een van haar andere tekstbezor-

gers, of ‘een ander goed Verstand’ haar had doen veranderen in haar geschriften, toch

niet zo goed was als zij het zelf eerst had opgeschreven.17

Ook haar verre van foutloze Franse spelling mocht niet worden verbeterd, omdat, zo

beweerde Bourignon, ‘Dieu ne veut qu’on corrige ses fautes lors que les hommes croyent

qu’il en fait aucunes’.18 Zij bleef zelf vasthouden aan wat zij ‘l’ortographe ancienne’

noemde en hekelde de onstandvastigheid van de Fransen die telkens weer spellingswij-

zigingen doorvoerden.19 Poiret, die aanvankelijk wel de fouten in haar teksten wilde cor-

rigeren, nam al snel Bourignons manier van redeneren over. Ook hij meende dat haar

eenvoudige taalgebruik en omgang met de spelling juist als een bewijs van haar authen-

ticiteit gezien konden worden. Daarom stelde hij haar in 1679 voor om ‘La Parole de Dieu’

te drukken en daarbij haar originele manuscript als uitgangspunt te nemen,

et le faire imprimer lettre à lettre avec toutes les fautes d’orthographe, afin que les

Enfans de Dieu [...] voient la simplicité par laquelle Dieu se communique, par cet

echantillon.20
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Poirets voorstel bevestigt nogmaals dat Bourignon zelf bepaalde wat, wanneer en hoe

moest worden uitgegeven. De redactionele bewerking van haar geschriften liet zij

weliswaar over aan mannen uit haar eigen kring, maar die kregen duidelijk te verstaan

dat hun correcties op geen enkele manier inbreuk mochten maken op haar gezag of op

haar aanspraak op een religieuze spreekpositie. Bourignons teksten bleven hierdoor,

in tegenstelling tot die van sommige andere schrijfsters uit de vroegmoderne tijd,

gevrijwaard van wat wel omschreven is als ‘the practice of men changing the authorial

voice of those subordinate to them’.21

Bourignon realiseerde zich overigens wel dat verzorgde tekstuitgaven van haar

werk van het grootste belang waren, ‘tot onderstutting van de Swakheyt der

Menschen, die sich gaarne vermaken in iets dat schoon, wel gemaakt, en cierlijk in

ordre geschikt is’.22 Het was ‘goet’, zo betoogde zij, om hen ‘tot God te trekken, door ’t

middel van een goede, wel voor-gestelde Taal’. Daarom mochten de volgelingen die

belast waren met het persklaar maken van haar manuscripten, leestekens toevoegen of

deze corrigeren. Indien nodig mochten zij ook kapitalen invoeren. Ook moesten zij

erop letten dat haar voornaam in de persklaar te maken manuscripten en op het titel-

blad correct gespeld was, dus met één n in plaats van met twee ennen: ‘Anthoinette’ en

niet, zoals sommige correspondenten meenden, ‘Anthoinnette’.23

Of alle briefpublicaties die ten tijde van Bourignons leven in druk verschenen,

door haarzelf geautoriseerd zijn, is twijfelachtig. Van Hase en Ortt eiste Bourignon wel

dat de door hen bewerkte kopij aan haar werd voorgelegd voordat deze naar de druk-

ker ging.24 Poiret en De Lindt, die in 1678 in Amsterdam gestationeerd werden om

haar geschriften persklaar te maken, lijken daarentegen de vrije hand te hebben gekre-

gen. Dat Bourignon haar twee assistenten geen strobreed in de weg legde, is een indi-

catie dat zij hen vertrouwde. Maar haar eigen ambities zullen ook een belangrijke rol

gespeeld hebben. Zij wist maar al te goed dat de inhaalslag die haar voor ogen stond,

alleen gemaakt kon worden als haar drukrijp gemaakte geschriften zo snel mogelijk

ter perse gebracht werden.25

Aanpassingen met het oog op een nieuw lezerspubliek
Toch verscheen de volledige tekst van Bourignons brieven vrijwel nooit ongecensu-

reerd in druk. Uit de bewaard gebleven kopij van haar briefpublicaties blijkt dat de

namen van de adressaten en van de in de brieven genoemde personen vrij consequent

zijn doorgehaald. Die mochten van Bourignon dus niet gepubliceerd worden. Van der

Linde signaleerde dat al. Hij meende hieruit te moeten concluderen dat Bourignon het

bestaan van de volgelingen die met haar gebroken hadden, letterlijk en figuurlijk had

willen uitwissen.26 In dit opzicht liet hij zich echter te veel leiden door zijn antipathie

jegens Bourignon. Het was namelijk niet uitzonderlijk dat bij een zeventiende-eeuwse

uitgave van brieven namen van personen en mededelingen van persoonlijke aard voor

publicatie verwijderd werden.27 In het voorwoord van een van de postume uitgaven

van Bourignons werken werden deze ingrepen als volgt verantwoord:

De Sterrekens *** die men hier en daar vind tusschen de Materie gevoegt, zijn

gestelt in de plaats van sommige eygen Namen der Persoonen: en de punten ....

beteekent, dat men daar heeft uytgelaaten de Materie, die van Tijdelijke Affairen,

en wegens Huyslijke Saaken handelde, dewelke niet noodig was te weeten.28
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In het voorwoord van een ander werk was daaraan toegevoegd: ‘qu’il n’importoit à

personne de s’avoir [sic!] pour son édification.’29

Als de uitgave van Bourignons persoonlijke correspondentie in de eerste plaats een

stichtelijk doel diende, dan is het begrijpelijk dat allerlei informatie die alleen voor de

kleine kring volgelingen van betekenis was, niet publicabel geacht werd. Veel informa-

tie was ook te gevoelig om aan het lezerspubliek prijs te geven. Vermoedelijk zijn om

die reden, zelfs na Bourignons dood nog, verwijzingen naar haar verblijfplaatsen,

conflicten tussen de leidsvrouwe en haar aanhangers, geldzaken, de bij het drukken

gevolgde strategieën en de problemen rond Noordstrand vrij systematisch uit de kopij

van de postuum uitgegeven werken verwijderd.30

Om de beoogde stichtelijke werking te realiseren én de privacy van de betrokkenen

zoveel mogelijk te beschermen, werden verschillende kunstgrepen toegepast. In de

brieven genoemde namen en verwijzingen naar nog levende personen zijn in zeer veel

gevallen in de gedrukte tekst vervangen door asterisken, initialen, pseudoniemen of de

letters N.N.31 Op die manier werden de brieven ontdaan van alle persoonsgebonden

informatie zonder dat de oorspronkelijke strekking geheel werd aangetast. Deze

bewerkingen verklaren ten dele het relatief weinig private karakter van Bourignons in

druk verschenen brieven, maar waren zoals gezegd voor zeventiende-eeuwse brieven-

uitgaven beslist niet ongewoon.

Om toch aan de lezer kenbaar te maken met wat voor soort personen Bourignon

contact onderhield, werd in de meeste gevallen voorzien in een omschrijving van het

beroep of de maatschappelijke status van de oorspronkelijke adressaat. Nicolas

Lambert bijvoorbeeld is in de briefpublicaties betiteld als ‘een Prelaet der Roomsch-

gesinde’.32 Achter ‘een godvruchtig leeraer’ gaat de Mechelse kanunnik Pierre Noels

schuil.33 Andere adressaten kregen het predikaat ‘een kind Gods’ of werden getypeerd

als personen die ernaar streefden dit te worden.34 Zo is een van hen omschreven als

‘een persoon, die de ware volmaektheid socht, en wenschte uit alle sijne krachten een

kind Gods te wesen’, en een ander als een ‘oprecht vriend, die den koophandel des

werelds wilde verlaten’.35 Weer anderen werden eenvoudigweg betiteld als ‘een vriend’,

‘een trouhertig vriend’, ‘de huysvrouw van den selfde vriend’, ‘een vriend in Vriesland’

of ‘een dochter’.36 Een heel enkele keer is aan de betiteling een korte omschrijving

toegevoegd die preludeert op de inhoud van de brief, bijvoorbeeld: ‘een vriend, die

raed vraegde om syn vrouw te verlaten’.37

Door de brieven aan vrienden en volgelingen te ontdoen van allerlei details die het

persoons-, tijd- en plaatsgebonden karakter verraadden, werden de geadresseerden

zelf zoveel mogelijk uit de tekst geschreven. De oorspronkelijke dagtekening en de in

het manuscript gehanteerde aanhef en ondertekening zijn daarentegen vrijwel altijd

gehandhaafd.38 Aan de vorm werd dus niet getornd. Wat eens een handgeschreven

brief was, bleef ook in gepubliceerde vorm een brief, compleet met datum, aanhef en

ondertekening. Het medium van de brief maakte dat iedere lezer de rol van adressaat

kon aanvaarden en zich persoonlijk aangesproken kon voelen door de afzendster,

Bourignon.

De namen van Bourignons tegenstanders zijn overigens niet uit de kopij verwij-

derd. Zo zijn in het tweede deel van de Franse en Nederlandse editie van Le tombeau de

la fausse theologie (1670) de namen van Jean de Labadie, Anna Maria van Schurman, Jacob

Linnich, Galenus Abrahamsz. en Petrus Serrarius voluit vermeld in de opschriften van
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de aan hen gerichte brieven. Op Serrarius na waren zij toen allen nog in leven. Dat

Bourignon de betreffende personen met naam en toenaam noemde, had ongetwijfeld

te maken met de onverzoenlijk gebleken tegenstellingen die er tussen haar en hen

bestonden. Opvallend is echter dat in deel I van de Franse en Nederlandse editie van Le

tombeau de la fausse theologie (1669) de namen van Heidanus en Comenius niet vermeld

zijn in de briefhoofden van de aan hen geadresseerde brieven. In hun geval volstond

Bourignon met omschrijvingen. Comenius werd betiteld als ‘een groot Godts geleerde’

en Heidanus als ‘een leeraer in de godtheit van de gereformeerde religie’.39 Deze

omschrijvingen werden ook in de herdruk gehandhaafd, ofschoon Poiret Bourignon in

1679 had voorgesteld om hun namen nu zij inmiddels overleden waren, wel te vermel-

den.40

De inhoudelijke bewerking van de aan de druk toevertrouwde brieven beoogde

kortom dat lezers de authenticiteit ervan zouden ervaren, zouden zien hoe Bourignon

zich tot haar concurrenten en critici verhield en tevens diverse identificatiemogelijk-

heden kregen aangereikt. Op die manier kon een persoonlijke band worden gecreëerd

tussen de auteur en het anonieme lezerspubliek. Mogelijk stimuleerde de briefvorm

lezers ook om zelf contact te zoeken met de vrouw die zij al lezend hadden leren

kennen als degene die ‘de ziel’ van velen ‘beminde’.41

Vormgeving en formaten

Typerend voor Bourignons boeken is dat zij geen van alle geïllustreerd zijn. Gelet op

de beeldcultuur waarin zij was opgegroeid, is dat opvallend. Het godsdienstonderricht

in de Zuidelijke Nederlanden was sterk visueel georiënteerd. Zo maakten de jezuïeten

voor het catechismusonderricht voor kinderen en ongeletterden gebruik van prenten-

series.42 Bourignon lijkt deze pedagogie welbewust te hebben verworpen ten gunste

van een meer gestructureerde zingeving volgens de logica van de religieuze schriftcul-

tuur.

De leesbaarheid van Bourignons in druk uitgegeven brieven werd zoveel mogelijk

bevorderd door gebruik te maken van tekststructurerende middelen. Die blijken even-

zeer als zinsopbouw en stijl een rol te spelen bij het sturen en reguleren van het lezen

en zijn daarmee dus ook bepalend voor de manier waarop een tekst betekenis over-

draagt.43 Voor in de briefpublicaties werd een inhoudsopgave opgenomen. Aanvanke-

lijk werden hierin korte samenvattingen van iedere brief gegeven.44 Alle brieven

werden voor iedere uitgave genummerd. Aan elke brief werd een briefhoofd toege-

voegd waarin de adressaat getypeerd werd. Later werd hierin ook de samenvatting van

de inhoud opgenomen. Door deze introductie te cursiveren, is dit tekstgedeelte in de

druk losgemaakt van de hoofdtekst. De inhoudelijke opbouw van deze inleiding weer-

spiegelt in grote lijnen een via nummering van tekstgedeelten aangebrachte ordening

in de brief zelf. Waarschijnlijk volgden Bourignon en haar volgelingen hierin bestaan-

de conventies. De gekozen vormgeving droeg bij aan de presentatie van de inhoud,

doordat de lezer zo in de gelegenheid werd gesteld een bepaalde brief of fragmenten

daaruit direct tot zich te nemen.

Uit de manuscripten die De Lindt en Poiret persklaar gemaakt hebben, blijkt dat zij

ook de zorg voor de typografische vormgeving, of althans voor elementen daarvan, op
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zich namen. Ten behoeve van het tekstbegrip brachten zij in de kopij allerlei instructies

aan voor een functionele typografie.45 Passages die gecursiveerd of in kapitaal gezet

moesten worden, werden gemarkeerd of onderstreept, nieuwe alinea’s werden met een

dubbele streep aangegeven en op allerlei plaatsen in de tekst zijn zetinstructies te vinden

als ‘Alle Deese cleen titeltje moeten met cursiv gedrukt worden’, ‘J.C. Nota, int vervolg so

oft als comt die twee letters J.C. moet men altoos setten Jesus Christ. believt dat aan de

andere setter ook seggen’.46 Waar nodig plaatsten zij diakritische tekens, zonder dat zij

hierin echter altijd even consequent te werk gingen.47 Voor de briefpublicaties was tot

dan toe afgezien van marginalia en noten, maar in de polemische geschriften konden

deze niet ontbreken. Toch reageerde Bourignon positief toen De Lindt haar in 1678 voor-

stelde om voortaan in al haar geschriften in de marge referenties naar de betreffende pas-

sages uit de Schrift op te nemen.48

Op de titelpagina’s werd in de regel het lelievignet afgedrukt waaraan Bourignons

uitgaven te herkennen waren. Zij gaf Ortt in 1675 zelf opdracht om voor een door hem

te verzorgen uitgave van haar werk de ‘Leliebloem’ te gebruiken en deze rondom te

voorzien van de standaardtekst over Rijsel, haar geboorteplaats. Tevens legde

Bourignon hem uit hoe de titel moest worden opgemaakt: ‘in een goede order van

regels en letters, ‘soo kleyne als groote, volgens het gemeene gebruyk van den Druk’.49

Poiret en De Lindt maakten in hun ontwerpen van het titelblad ook altijd een tekening

van het lelievignet. In deze ontwerpen gaven zij aan hoe de titelbeschrijving moest

worden vormgegeven en welke plaats en jaar van uitgave in het impressum vermeld
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moesten worden. Meestal noteerden zij ook de naam en het adres van de uitgever(s).50

Uit deze bewaard gebleven ontwerpen spreekt een duidelijk streven naar uniformiteit

en herkenbaarheid. Tegenwoordig zouden we in dit verband spreken van de keuze

voor een ‘huisstijl’.

Over het geheel genomen bleef de vormgeving van Bourignons teksten vrij

eenvoudig, al is in sommige uitgaven het drukwerk verfraaid met sierlijke fleurons en

fijngesneden ornamenten. Door zoveel mogelijk voor één bepaald lettertype te opteren

werd eveneens een bepaalde mate van uniformiteit nagestreefd.51 Conform de toen

vigerende conventies werden de vanaf 1669 uitgebrachte Franse, Nederlandse en

Latijnse edities in romein gezet en de Duitstalige werken in fractuur.52 Dit betekende

dat de Nederlandse uitgaven in de Republiek der Verenigde Nederlanden bestemd

waren voor een lezerspubliek dat over een meer ontwikkelde geletterdheid beschikte.

Wie hier lager onderwijs had genoten, had alleen in de gotische letter leren lezen met

behulp van de zogenaamde A.B.C.-boeken. Als gevolg daarvan correspondeerde in

Nederland tot in de negentiende eeuw de typografische tweedeling van in een gotische

letter en in romein gezette teksten met een tweedeling in een elementair geletterd en

een meer ontwikkeld lezerspubliek.53

Bij de keuze voor de maat van het lettercorps waaruit een bepaald werk gezet werd,

speelden verschillende factoren een rol. Als de opmaak van een pagina of de beschik-

baarheid van het aantal katernen dat vereiste, werd de corpsmaat van de letter aange-

past. Ook werd bij de keuze van de broodletter rekening gehouden met het formaat

van de boeken en het effect op de omvang en daarmee op de kostprijs. Zo liet

Bourignon in 1675 aan Hase weten:

pour la pris de l’impression, il faut bien distinguer, en quel lettre on l’imprime,

car la lettre augustine que mescrivez, contient bien la tierce partie moins de

matiere, dans une feuille, que la mediane romaine, avec laquelle nos autres livres,

sont imprimes.54

Daarom adviseerde zij hem om voor de uitgave in kwarto van Probier-Stein de augustijn

te nemen. Dat scheelde niet alleen in de kosten van het papier, maar betekende ook dat

er minder geld aan de zetter betaald hoefde te worden. De broodletter mocht echter

ook weer niet te klein zijn, want dan zou de tekst onleesbaar worden. Daarom keurde

Bourignon in december 1678 een haar toegestuurd drukvoorbeeld met de dessendiaan

af en adviseerde zij de grotere mediaan.55 Poiret stelde in juli 1679 voor om voor de

Duitse uitgaven toch de dessendiaan te gebruiken, omdat deze in het gotische schrift

even groot was als de mediaan in het romeinse schrift. Dat zou geld en papier uitspa-

ren en tevens de omvang en draagbaarheid van het boek ten goede komen.56

Vrijwel al Bourignons uitgaven werden uitgevoerd in het handzame octavofor-

maat.57 Dit maakte het boek voor de lezer tot een gemakkelijk te vervoeren object en

hield het tevens betaalbaar. Voor Bourignon was vooral dat laatste een belangrijke over-

weging, anders zouden haar boeken nooit hun weg kunnen vinden naar het lezerspu-

bliek dat haar voor ogen stond. In het nawoord van Derniere misericorde stelt zij zelf

nadrukkelijk dat zij met haar uitgaven in klein formaat juist het ‘gewone volk’ hoopte te

bereiken:

het beoogde lezerspubliek

261



mais j’ay taché de traiter de ces choses en divers temps dans mes autres ouvrages

de petite volume, afin qu’un chacun en puisse estre éclairé ce que ne seroient les

pauvres, qui n’ont de l’argent pour acheter de si grandes volumes, qui sont plus

propres aux riches étudiants qu’au commun peuple, à qui néanmoins j’ay plus de

portement de satisfaire qu’aus sçavans de ce monde, qui cherchent plus la curiosi-

té en la lecture des choses mystiques, que l’edification de leurs ames; & cherchent

plus à decouvrir quelque termes mal-poli, ou quelque chose à disputer, que de

trouver la vraye verité & la connoissance d’eux mêmes.58

De aandacht die Bourignon en haar volgelingen aan de keuze van het lettercorps, de uit-

voering en structurering van de tekst besteedden, getuigt van een grote betrokkenheid.

Bij de uitvoering van Bourignons boeken werd ontegenzeggelijk rekening gehouden

met leesgemak, zij het dat illustraties in de tekst ontbraken. Of ook andere representan-

ten van het zeventiende-eeuwse spiritualistische milieu zoveel oog voor de vormgeving

van hun boeken hebben gehad, is niet bekend. De kring rond De Labadie en die rond

Rothe hebben geen sporen nagelaten die ons hierover zouden kunnen informeren.

Vertalingen

Bourignon kon zelf alleen in het Frans schrijven. Dat was haar ‘moederlijke taal’, die,

zo schreef zij in 1671 aan Robert Boyle, in haar ‘natuurlijk lant’ gebruikt werd.59 Om de

toegankelijkheid van haar geschriften te vergroten, liet zij min of meer gelijktijdig

met de Franse edities Nederlandse vertalingen van haar werk uitbrengen. Al in

september 1670 berichtte Bourignon aan een vriendin in Gent dat haar boeken zowel

in het Frans als in het Nederlands waren verschenen en dat Hoogduitse vertalingen op

stapel stonden. Bovendien werd haar werk, zo had zij van een lezer uit Engeland

gehoord, in het Engels vertaald.60 De uitgave van de eerste Engelse editie zou echter

nog geruime tijd op zich laten wachten. In 1676 verscheen wel de eerste Latijnse verta-

ling. Het ging om ‘La pierre de touche’. Datzelfde werk overwoog Bourignon ook in

het Deens te laten vertalen toen zij van Swammerdam en Van de Velde hoorde dat een

student in Kopenhagen in haar werk geïnteresseerd was.61

Voor de vertalingen deed Bourignon zoveel mogelijk een beroep op haar eigen

volgelingen. Alleen wanneer er in eigen kring geen vertaler voorhanden was, besteed-

de zij de werkzaamheden uit aan derden.62 De vertalingen betroffen niet alleen

complete werken maar ook losse brieven. Indien het om een verhandeling ging of om

een reeds gepubliceerde briefpublicatie, werd de vertaling meestal door één persoon

gemaakt.63 Voor de Nederlandstalige brievenuitgaven kan de vertaling meestal niet

aan één vertaler worden toegeschreven, omdat de kopij meer dan eens bestond uit een

verzameling afschriften van brieven die al eerder door verschillende volgelingen

vertaald waren.64 Hier was veeleer sprake van coproducties.

Al in 1668 maakte De Cort een begin met de Nederlandse vertalingen. Na zijn

vertrek naar Noordstrand namen anderen, al dan niet op instigatie van Bourignon, de

vertaalwerkzaamheden op zich. Zij verzorgden weldra niet alleen Nederlandse maar

ook Duitse en Latijnse vertalingen van haar brieven en traktaten. Bourignon profiteer-

de onder andere van de diensten van De Lindt, Franken, Van de Velde, Tiellens, Johan
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Hase, Ortt en Swammerdam.65 Al deze volgelingen moeten Bourignons moedertaal, in

ieder geval passief, beheerst hebben. De voormalige kooplieden onder hen zullen het

Frans, dat met het Italiaans de voertaal in de internationale handel was, op de zogehe-

ten Franse school geleerd hebben. Sommigen van hen hadden misschien wel een

‘stage’ of leerperiode in Frankrijk doorlopen.66 Swammerdam, die in Leiden genees-

kunde had gestudeerd, maakte na zijn afstuderen een studiereis naar Frankrijk.67 Ortt

had samen met een Franse vriend voor zijn huwelijk in 1672 een aantal reizen door

Europa gemaakt.68 Zijn schrijfvaardigheid in het Frans werd door Bourignon zelfs

geroemd.69 Vanaf 1676 deed Bourignon ook een beroep op de in Amsterdam

woonachtige med.dr. Justus Schrader, die zowel het Latijn als het Duits voortreffelijk

beheerste. In datzelfde jaar sloot Poiret zich bij Bourignons gezelschap aan. Hij was in

ten minste vier talen goed onderlegd. Toch zou Bourignon pas in 1678 van zijn dien-

sten gebruik gaan maken.70

Bourignon droeg haar volgelingen op haar Franse teksten zo te vertalen dat de ver-

talingen overeenkwamen met haar ‘gevoelens’ en intenties. Zij was zich ervan bewust dat

dit niet eenvoudig was. Het Frans was naar haar gevoel zo subtiel dat één letter soms de

betekenis van een hele zin kon veranderen. Daarom zag zij er in het begin op toe dat haar

assistenten in haar aanwezigheid de Nederlandse vertalingen vergeleken met het Fran-

se origineel. Eventuele fouten kon zij dan nog corrigeren.71Later, toen Hase en Ortt zich

toelegden op het vertalen van haar werk, stuurde zij hun haar originele geschriften,

omdat ‘die Kladden meer door-dringende Werking’ zouden hebben dan ‘eenige alder-

netste Naschrijvingen’, zo meende zij. Ortt, die zelf het Frans goed beheerste, meende

niettemin dat de vertalingen afbreuk deden aan het origineel. Hij had een duidelijke

voorkeur voor de Franse originelen van Bourignons brieven en geschriften.72

Bourignon kon onmogelijk alle vertalingen van haar geschriften autoriseren. Daar-

voor ontbrak het haar ten enenmale aan de vereiste talenkennis. Zij moest in dit opzicht

vertrouwen op de taalvaardigheid en nauwgezetheid van haar vertalers.73 Die voelden

zich aanvankelijk niet bekwaam genoeg om haar rijmdichten in het Nederlands te ver-

talen. Zo noteerde De Lindt in de marge van een van de persklaar gemaakte manuscrip-

ten:

Dit volgende uit de franse Rijme overgeset zijnde, is in dese Tael alleen in prose

gesteld, om dat den Translateerder geen poët was, en aldus de kracht der sake en

meening des Autheurs alsoo wel kan uitgedrukt worden.74

Hoe getrouw Bourignons vertalers haar geschriften hebben overgezet, is een vraag die

echter nog nooit aan de orde is gesteld. Toch is deze met het oog op de verschillende

lezerspublieken die Bourignon wilde aanspreken, wel van belang. In dit licht bezien is

een vergelijkend onderzoek naar de inhoud van de Franse, Nederlandse, Duitse en

Latijnse edities van Bourignons werken beslist gewenst.75

Franse en Nederlandse edities
In 1669 verschenen gelijktijdig met de eerste Franse uitgaven ook Nederlandse edities

van dezelfde werken. Van meet af aan moet Bourignon dus ook een publiek hebben

willen bereiken dat bij voorkeur of uitsluitend Nederlandstalige boeken las. Opmerke-

lijk is ook dat er uitsluitend in het Nederlands zelfstandige uitgaven verschenen zijn
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van haar brief aan Heidanus en van de brief waarmee zij in 1668 afscheid nam van

Serrarius. Dit laatste geschrift, dat onder de titel Op twaelf lasteringen in druk verscheen,

was naar alle waarschijnlijkheid bedoeld voor een specifiek dopers lezerspubliek dat

Bourignon wilde informeren over haar dispuut met Serrarius.76

Ook nadat Bourignon in 1671 de Republiek der Verenigde Nederlanden verwisseld

had voor Sleeswijk-Holstein, bleef zij erop toezien dat er Nederlandse vertalingen van

haar werken verschenen. Tot aan haar dood in 1680 zette Bourignon dit beleid voort.

Van vrijwel alle Franse uitgaven van haar werken zouden uiteindelijk Nederlandse

edities verschijnen. In een aantal gevallen ging, zo blijkt uit de onderstaande tabel, de

Nederlandse uitgave zelfs aan de Franse vooraf.77

Tabel 8.1 Overzicht van de Nederlandse uitgaven die vóór de Franse edities in druk verschenen

Nederlands Frans

Graf II 1669 1670

Licht in de duisternisse III 1670 1671

Advertissement 1672 1682

Licht des weerelds I 1671 1679

Byvoegsel 1679 1682

Getuigenis der Waarheit78 1680 1682

Slechts in één geval is begrijpelijk waarom de Nederlandse editie voor de Franse uitga-

ve verscheen. Dat betreft Bourignons traktaat tegen de quakers uit 1672, waarmee zij

reageerde op het pamflet dat Benjamin Furly in 1671 tegen haar had uitgebracht. Zij

wilde zijn aanval beantwoorden in de taal waarvan hij zich bediend had, en dat was het

Nederlands. Waarom daarnaast nog een aantal andere titels eerst in het Nederlands

verscheen alvorens in het Frans te worden gepubliceerd, is echter niet duidelijk. Prak-

tische redenen zullen hierbij wel een rol gespeeld hebben.

Tot de volgelingen die Bourignons werken in het Nederlands vertaalden, behoorden

Swammerdam, De Lindt en Franken. Laatstgenoemde maakte onder andere een Neder-

landse vertaling van het eerste deel van La solide vertu, die later door Swammerdam gecor-

rigeerd werd.79 Het tweede deel werd door De Lindt vertaald.80 Swammerdam vertaalde

al in 1674 ‘La Parole de Dieu’, Bourignons eerste autobiografische geschrift, in het Neder-

lands.81 Het werk zou echter pas na haar dood in druk verschijnen.

Duitse edities
De al in 1670 aangekondigde Hoogduitse edities zouden voorlopig op zich laten wach-

ten. Bourignon beheerste zelf het Duits niet. Zij was hierdoor niet in staat om te zien

of de vertalingen recht deden aan haar intenties en dus schoof zij de publicatie van het

door Christian Hoburg vertaalde La lumiere nee en tenebres I op de lange baan.82 Hoburg,

die zelf een reeks mystieke en spiritualistische werken op zijn naam had staan, moet

zijn vertaling al in 1669 of 1670 hebben voltooid. In die tijd verkeerde hij in
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Bourignons gezelschap te Amsterdam.83 Het werk zou uiteindelijk pas in 1679 in druk

verschijnen (zie tabel 8.2). Hoburg had aangeboden al Bourignons werken in het Duits

te vertalen. Bourignon bedankte hiervoor, omdat zij voorlopig de voorkeur gaf aan de

uitgave van haar Franstalige werken. Toch liet zij vanaf 1671 verschillende werken van

haar hand door Jacob Taube en Johan Hase in het Duits vertalen.84

In 1673 verscheen Bourignons eerste Duitstalige werk, Gezeugnis der Waarheit. Daarna

werd een begin gemaakt met het drukken van de Duitse vertaling van ‘La solide vertu’ I.

Maar voordat dit werk in zijn geheel gedrukt was, viel Kirchmann Bourignons huisdruk-

kerij binnen. Na de inbeslagneming van haar drukpers en de reeds gedrukte bladen van

Wahren Krafft-Tugend I voelde Bourignon er niet veel meer voor om Duitstalige edities van

haar werk uit te brengen. Hase, die had aangeboden ‘La Parole de Dieu’ in het Duits te ver-

talen, kreeg in januari 1675 van haar te horen: ‘daar zijn seer weynig Hoogduytsen, die

kennis van mijn Schriften hebben, en het meerendeel van die Hoogduytsers verstaan het

Neerlands wel’.85Toch publiceerde Bourignon in 1676 opnieuw een Duitstalig geschrift,

Probier-Stein.86 Hiermee diende zij de lutherse predikanten Burchardus en Ouw in hun

eigen taal van repliek, zoals zij eerder met Gezeugnis der Waarheit de aanval van de gerefor-

meerde ziekentrooster Berckendall beantwoord had.87 Ofschoon de beide Duitse

geschriften in een polemische context waren ontstaan en een zeer specifiek doel dienden,

verschenen zij een paar jaar later ook in het Frans en in het Nederlands (zie tabel 8.2). Ken-

nelijk achtte Bourignon het toen toch nog de moeite waard om voor een ander lezerspu-

bliek vertalingen van Gezeugnis der Waarheit en Probier-Stein uit te brengen.

Tabel 8.2 Jaar van uitgave van de Duitse edities (1673-1681) in relatie tot de Franse en Neder-

landse edities van dezelfde werken

Duits Frans Nederlands

Gezeugnis der Waarheit 1673 1682 1679/1680

Probier-Stein 1676 1679 1679

Liecht in der Finsternüss I 1679 1669 1669

Liecht in der Finsternüss II 1679 1669 1669

Wahren Krafft-tugend I 1679 1676 1677

Wahren Krafft-tugend II 1679 1678 1679

Liecht der Welt I 1681 1679 1671

Liecht der Welt II 1681 1679 1679

Liecht der Welt III 1681 1681 1681

Uiteindelijk besloot Bourignon toch ook een aantal praktisch-religieuze geschriften

van haar hand in een Duitse vertaling uit te brengen. Het is zeer goed mogelijk dat

Poiret, die zich in 1676 bij haar gezelschap aansloot, hierop aangedrongen had. Poiret

was namelijk zeer goed bevriend met een aantal vertegenwoordigers van de lutherse

piëtisten rond Johann Jakob Schütz in Frankfurt am Main en wist dat er in deze kring

belangstelling bestond voor haar werk.88
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In 1679 verschenen de Duitse edities van La solide vertu I en II. Het eerste deel was al

in 1673 door Johan Hase vertaald.89 Pieter Meijer vertaalde het tweede deel en ontving

hiervoor 12 à 15 stuivers per gedrukt blad.90 Vrijwel gelijktijdig met de beide delen van

Wunderwehrtes Tractat von der Wahren Krafft-tugend rolden Das Liecht scheinend in der Finster-

nüss I en II van de drukpers. Opvallend is dat op het titelblad van het eerste deel de

naam van de vertaler vermeld is: Christian Hoburg. Het tweede deel werd door Hase

vertaald, maar daarvan is op de titelpagina geen melding gemaakt.91

De Duitse vertalingen kwamen niet, zoals Van der Does veronderstelde, uitsluitend

binnen Bourignons kring tot stand.92 Ook lutherse piëtisten uit de groep rond Schütz,

met wie Poiret contact bleef houden, hadden hierin een aandeel.93 Een van hen was

Johanna Eleonora von und zu Merlau, die later onder de naam van haar echtgenoot

Petersen diverse geschriften zou publiceren waarin zij het chiliasme en de zogenaamde

alverzoeningsleer propageerde.94 Von Merlau vertaalde in 1679 het eerste deel van La

lumiere du monde in het Duits. Zij las de geschriften van Bourignon in het Nederlands.95

Dit betekent dat zij haar vertaling baseerde op de Nederlandse editie die in 1671 onder de

titel Licht des weerelds te Amsterdam verschenen was. Von Merlau gaf Poiret te kennen dat

zij ook bereid was om het tweede deel te vertalen als Licht des weerelds II eenmaal in druk

zou zijn verschenen.96 De uitgave van Das Liecht der Welt liet echter nog geruime tijd op

zich wachten. Pas in 1681 verscheen bij Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz. de driedelige

Duitse editie van Lumiere du monde.

Latijnse edities
In 1676 zag de eerste Latijnse editie van een van Bourignons werken het licht. Het

betreffende geschrift, dat onder de titel Lapis lydius, gepubliceerd werd, verscheen in

hetzelfde jaar als de Duitse editie van ‘La pierre de touche’. Pas in 1679 zouden hiervan

de Franse en de Nederlandse edities in druk verschijnen. De vertaler was niet, zoals tot

nu toe is aangenomen, Pierre Poiret maar Justus Schrader.97 Bourignon had hem de

door Hase gemaakte Duitse vertaling van ‘La pierre de touche’ laten corrigeren.98 Dit

doet vermoeden dat Schrader degene was geweest die Bourignon in 1675 had voorge-

steld om een samenvatting van dit geschrift in het Latijn te vertalen.99 Bourignon voel-

de echter niets voor de publicatie van een verkorte versie, want, zo schreef zij: ‘les extra-

icts perdent tous-jours quelque chose, et changent quelque fois, le vray sens de l’au-

theur’.100 Om recht te doen aan de oorspronkelijke betekenis kon ‘La pierre de touche’

daarom beter integraal in het Latijn worden vertaald. Na Lapis lydius volgden nog twee

Latijnse uitgaven. In 1678 verscheen Vera Virtute (24 brieven aan een jongeman) en in

1680 zag Renovatio spiritus evangelici (traktaat in de vorm van een brief) het licht. Ook van

deze geschriften was Schrader de vertaler.101 Uit het overzicht in tabel 8.3 blijkt dat deze

twee Latijnse edities kort na de Franse en de Nederlandse uitgaven van de betreffende

werken in druk verschenen.

Dat Bourignon Latijnse vertalingen van haar werken heeft willen uitbrengen, is

opmerkelijk. Zij was immers zeer sceptisch over de ijver van de ‘sçavants’ om Jezus

Christus te willen navolgen.102 Tegelijkertijd zette zij zich als de door God gezonden

illitterata sterk af tegen alles wat naar academische geleerdheid zweemde. Bovendien

begon het Frans tegen het einde van de zeventiende eeuw het Latijn als internationa-

le taal te verdringen; een ontwikkeling waarvan Bourignon zich terdege bewust was.

In een van haar brieven noteerde zij: ‘la langue francoise, laquelle est maintenant usee,
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presque par toute la christienté’.103 Voor een internationale verspreiding van haar

boodschap was het Latijn dus niet strikt noodzakelijk. Het Latijn was natuurlijk wel

een statustaal, maar of haar daaraan zoveel gelegen was, is de vraag. Veeleer lijkt het

erop dat Bourignon zich met haar Latijnse vertalingen welbewust in het veld van de

academische theologische discussies heeft willen positioneren. Juist daar bleef het

Latijn vooralsnog domineren. Het doel heiligde hier dus de middelen.104 Wat

Bourignon de academische lezer presenteerde, was een representatieve keuze uit haar

oeuvre: een polemisch traktaat waarin zij de strijd aanbond met de lutherse predikan-

ten in Sleeswijk-Holstein (Lapis lydius), een stichtende briefpublicatie over de ware

deugd (Vera virtute) en een verhandeling waarin zij haar eschatologische verwachtingen

uitwerkte (Renovatio). Als zij zou kunnen bewerkstelligen dat uitgerekend de geleerde

elite voor haar anti-intellectualistische boodschap zou zwichten, dan zou zij immers

ten volle haar gelijk krijgen.

Kortom, door in verschillende landstalen én in de klassieke geleerdentaal te publi-

ceren doorbrak Bourignon de geografische en intellectuele begrenzingen die het

geschrevene aan de omvang van haar lezerspubliek zou kunnen opleggen. Op deze

wijze konden in principe voortdurend nieuwe groepen lezers worden gegenereerd.

Concurrenten als Rothe, De Labadie en de diverse quakerleiders bleef Bourignon in dit

opzicht voor. Weliswaar opteerden ook zij voor uitgaven in verschillende talen, maar

op veel beperktere schaal. De Labadie was beduidend selectiever in wat hij in vertaalde

vorm uitbracht, terwijl van Rothe slechts één werk in meer dan één taal verscheen.105

Bourignon overwoog zelfs de drukkosten van Engelstalige edities voor haar rekening

te nemen, toen daar rond 1678 opnieuw belangstelling voor vertalingen van haar werk

bleek te bestaan en twee in Londen wonende lijfartsen van de Engelse koning haar te

kennen gaven dat zij al haar geschriften in het Engels wilden vertalen.106 Om onbe-

kende redenen kwam het toen echter niet zover. Pas tegen het einde van de zeventien-

de eeuw, dus ruim na haar dood, zouden de eerste Engelstalige uitgaven van haar

geschriften in druk verschijnen.107

Titelpagina’s

Voor het onderzoek naar de geïntendeerde lezer van een bepaald boek is de titelpagina

een belangrijke bron van informatie. Al vanaf het einde van de vijftiende eeuw werd

deze pagina van het boek gebruikt om te informeren en te werven.108 Zowel de titel als
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se edities van dezelfde werken

Latijn Frans Nederlands Duits

Lapis lydius 1676 1679 1679 1676

Vera virtute I 1678 1676 1677 1679

Renovatio 1680 1679 1679 1681
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het impressum, waarin meestal de naam van de uitgever annex boekverkoper en de

plaats en het jaar van uitgave zijn vermeld, kunnen aanwijzingen bevatten over de

geïntendeerde lezer.

Wat onthullen de titelpagina’s van Bourignons uitgaven over het lezerspubliek dat

zij met haar geschriften hoopte te bereiken? Laten we beginnen met de impressa van

de boeken die in 1669 en 1670 verschenen en in eigen beheer werden uitgegeven. In de

impressa van deze uitgaven ligt een duidelijke aanwijzing besloten dat Bourignon

zich met haar werk aanvankelijk tot geografisch en daarmee ook kerkelijk onderschei-

den lezersgroepen wilde richten.109 Een deel van de oplage van zowel de Neder-

landstalige als de Franstalige edities was volgens het impressum in ‘Amsterdam’ uitge-

geven en een ander deel van dezelfde oplage in ‘Antwerpen’. De Nederlandstalige

‘Antwerpse’ edities kunnen bedoeld zijn geweest voor katholieke lezersgroepen in de

Republiek der Verenigde Nederlanden. Uitgevers in de Noordelijke Nederlanden

maakten soms gebruik van Antwerpen, Leuven of een andere stad in de Zuidelijke

Nederlanden als zogenaamde plaats van uitgave om de betreffende boeken te voorzien

van een bewust verkozen katholieke uitvoering.110 Aannemelijker is echter dat de

Antwerpse ‘uitgaven’ van Bourignon bedoeld waren voor een lezerspubliek in de

Zuidelijke Nederlanden, dat zodoende in twee talen bediend werd.111 Omdat omwille

van de bescherming van de katholieke leer de import van boeken uit de Republiek der

Verenigde Nederlanden in de Zuidelijke Nederlanden verboden was, moest worden

verhuld dat deze werken in Amsterdam gedrukt waren.112

Brieven die Bourignon in 1669 met De Cort wisselde, bevestigen dat zij met haar

eerste uitgaven op lezers in Brabant en Henegouwen mikte. Juist ten overstaan van

deze lezers wilde zij zich van alle blaam zuiveren die haar, en ook De Cort, sedert het

vertrek uit Mechelen ten deel gevallen was.113 De Cort overwoog zelfs goedkeuring en

privilege aan te vragen voor de in La lumiere nee en tenebres te publiceren brieven van

Bourignon tezamen met haar uitleg van Matteüs 24.114 Bourignon, die zich willens en

wetens aan de greep van de rooms-katholieke kerk had ontworsteld, weigerde haar

geschriften echter te laten approberen. Zij vond dat ‘de schriften ingegeven zijnde door

den H. Geest, niet moeten naagespeurt worden door de menschen; sy approberen

genoeg haer selfs’.115

Na het overlijden van De Cort richtte Bourignon haar vizier uitsluitend nog op het

noorden en nam zij ook geestelijk steeds meer afstand van het rooms-katholieke

zuiden. Dat lijkt consequenties te hebben gehad voor het beoogde lezerspubliek. In de

uitgaven na 1671 ontbreekt iedere concrete aanwijzing dat deze ook voor een publiek

in de Zuidelijke Nederlanden bestemd waren. Onder de op het titelblad of elders in het

werk genoemde namen en adressen van boekhandelaren bij wie het betreffende boek

te koop was, treffen we alleen boekverkopers in Amsterdam, Sleeswijk of Hamburg

aan. Antwerpen wordt niet langer als plaats van uitgave vermeld en van valse adressen

ontbreekt ieder spoor.

De titels van Bourignons geschriften werpen eveneens licht op het lezerspubliek

dat haar voor ogen stond. De meeste titelbeschrijvingen verraden direct het praktisch-

religieuze karakter van de boeken en scheppen daarmee bepaalde lezersverwachtin-

gen. In een aantal hoofdtitels klinken bijbelse parafrases door, die met de Schrift

vertrouwde zeventiende-eeuwse lezers moeiteloos moeten hebben opgepikt: La lumiere

nee en tenebres [Joh 1,5], Le tombeau de la fausse theologie, La lumiere du monde [Mt 5,14; Joh
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12,46], La pierre de touche, Le temoignage de verité, Le nouveau ciel et la nouvelle terre [Apk 21,1].

Bij nadere intertekstuele beschouwing zijn sommige van deze titels minder exclusief

dan zij op het eerste gezicht lijken te zijn. La lumiere nee en tenebres, La pierre de touche en

Le nouveau ciel et la nouvelle terre zijn titels die vrijwel identiek zijn aan die van de werken

van andere zestiende- en zeventiende-eeuwse mystieke spiritualisten en profeten als

Jan Amos Comenius, William Ames, Jan Rothe en Friedrich Breckling.116 Bij zeventien-

de-eeuwse lezers kunnen die titelgelijkenissen op voorhand specifieke associaties en

verwachtingen hebben opgeroepen.

De thematiek die Bourignons boeken krachtens hun wijdlopige ondertitels beloof-

den te behandelen, is doortrokken van het ideaal van een ethische en devotionele refor-

matie. In dat opzicht vertonen haar geschriften op het eerste gezicht ook een inhoude-

lijke overeenkomst met Nederlandstalige stichtelijke werken van een mystieke en

piëtistische signatuur uit doperse hoek.117 De ondertitels van Bourignons werken refe-

reren echter tevens aan het streven naar het overbruggen van de kloof tussen de

verschillende confessies. Zij appelleren aan een algemene zorg om het persoonlijk

zielenheil en aan het verlangen om de weg van de innerlijke spiritualiteit te willen

gaan. In dat opzicht doen zij volledig recht aan Bourignons doelstellingen:

De gene, die dese Lichten lesen met een oprecht oogmerk, en sonder voor-in-

neming des geests, sullen bequame voldoeningen hebben van de waerheden die sy

behelsen; door d’overtuiging harer Conscientie. En de gene, die dese inwendige

gesteltenis niet hebben, moeten de selve niet lesen; dewijl aen haer dit licht niet

gesonden is; het komt niet aen den dag, dan voor de kinderen Godts, en die

begeerig zijn hem te behagen.118

Uit de op het titelblad opgeslagen informatie en uit de keuze voor de romeinse letter

kunnen we voorlopig concluderen dat Bourignon doelbewust geoefende lezers uit

verschillende geloofsgroepen heeft willen aanspreken. Naarmate er meer boeken van

haar hand verschenen en steeds meer lezers contact met haar zochten, moet zij als

auteur ook duidelijker zicht hebben gekregen op de verwachtingspatronen van haar

lezerspubliek.119 Hoe haar boeken daarop probeerden in te spelen, laat zich aflezen uit

de voorwoorden, waarin de lezer direct werd aangesproken.

Voorwoorden

In alle werken van Bourignon is een voorwoord opgenomen waarin de lezers wordt

uitgelegd wat de reden van uitgave is en voor wie er wat te vinden is in het betreffende

boek.120 Uit deze voorwoorden kan het een en ander worden afgeleid over de geestelij-

ke ligging van het beoogde lezerspubliek. Ik zal dat illustreren aan de hand van twee

meerdelige, Nederlandstalige, briefpublicaties van Bourignons hand: Het licht schijnen-

de in de duisternissen (1669-1672) en Het graf der valsche theologie (1669-1672).

Het in 1669 uitgegeven deel één van Het licht schijnende in de duisternissen was Bourig-

nons eerste Nederlandstalige compilatie van brieven die in druk verscheen. Het voor-

woord is ondertekend door Christiaan de Cort en volgt in de Amsterdamse editie op de

opdracht aan de schepenen van deze stad. Opvallend is dat De Cort hier iedere verwij-
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zing naar zijn geestelijke stand achterwege liet en zich dus niet als priester profileer-

de. In plaats daarvan presenteerde hij zich als ‘broeder van de lezer’ en hij onderte-

kende als ‘Directeur des Eilands van Noordstrand in ’t Hertogdom Holstein’. Bourig-

nons afkomst en confessie liet hij zorgvuldig in het midden. De Cort introduceert

haar bij de lezer als ‘een Maget’ die ‘uit een vremd land binnen Amsterdam gesonden’

is en die

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

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

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

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

waerachtigen sin der Heilige Schriften sonder die gelesen te hebben.121

Hij prijst haar geschriften aan, waarin zij ‘ons soo vaste waerheden’ verklaart, ‘dat alle

de menschen des werelds stom en verbaest moeten zijn in die te verstaen’.122 Deze door

God verlichte geest spreekt zo helder dat iedereen het kan begrijpen, aldus De Cort:

De geleerde en d’onwetende konnen daer door verlicht zijn, indien sy de moeite

nemen van sonder voor-oirdeel te lesen wat dese persoon schrijft.123

Specifiekere verwijzingen naar beoogde lezersgroepen ontbreken. De Cort maakte

echter wel duidelijk dat Bourignon in deze verwarrende tijden waarin het christen-

dom zo verdeeld was, vooral de lezer die God zocht en niet wist tot wie hij zich moest

richten, iets te bieden had.

Het vervolg van Het licht schijnende in de duisternissen verscheen in hetzelfde jaar

waarin het eerste deel was uitgegeven. In het voorwoord legitimeerde De Cort de

uitgave van dit tweede deel door te verwijzen naar de positieve reacties van lezers op de

brieven in het eerste deel: 

[...] omdat veele goede zielen my daer voor [het eerste deel, MdB] bedankt hebben,

betuigende, dat die geseide brieven haer de oogen der ziel hebben geopent, en de

begeerte gegeven van de wereld te verlaten, om Jesum Christum te volgen, en sijn

waerachtig Discipel te worden; waer toe de geestelijke schriften van een ziel

soodanig door God verlicht, veel konnen helpen.124

Wie, aldus De Cort, Bourignons werk aandachtig zou lezen, zou daarin ‘veele wonder-

heden’ en ‘waerachtige deugden’ vinden. Om dit te onderstrepen hield De Cort de lezer

zijn eigen ervaringen voor. Zijn ziel was door het lezen van Bourignons geschriften

‘meer in een uur gevoed en verlicht [...] geworden’ dan zij in heel zijn leven daarvoor

geweest was met het ‘doorbladeren van andere boeken’.125 Die lezers die ‘honger en

dorst na de Gerechtigheid’ hadden, zouden volgens De Cort ‘in dese Fontein springend

water ten eeuwigen leven, om haer te versadigen en te verquikken’, vinden.126

De Cort richtte zich dus ook in het voorwoord van het tweede deel van Het licht schij-

nende in de duisternissen niet tot een specifieke godsdienstige groep, maar sprak de lezer

aan op diens individuele zielenheil en verlangen naar het eeuwig leven. Opvallend is

dat wederom iedere verwijzing naar de kerkelijke achtergrond en herkomst van Bouri-
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gnon en van De Cort ontbrak. Misschien was het juist die algemene aconfessionele en

toch persoonlijke toonzetting van de voorwoorden die een deel van het reële lezerspu-

bliek ertoe bracht uit de anonimiteit te treden en zichzelf aan De Cort en aan Bouri-

gnon kenbaar te maken. Haar geschriften riepen echter ook negatieve reacties van

lezers op.127 Dat kan mede verklaren waarom de voorwoorden van de volgende delen

explicieter werden over het beoogde publiek.

In de openingszin van het voorwoord van het derde deel van Het licht schijnende in de

duisternissen uit 1671 stelde Bourignon onomwonden: 

Ik wensch, waerde Leser, dat de gene, die geen kinderen Gods willen worden, dit

derde Deel niet mochten lesen, vresende dat sy daer in eenigen steen des aenstoots

mochten vinden.128

Ter toelichting refereerde Bourignon aan de kritiek die lezers van haar eerder uitgege-

ven werk geuit hadden op bepaalde uitdrukkingen en op haar woordgebruik. Voor

deze lezers was haar boodschap niet bestemd, zo verklaarde zij. Maar voor hen die

‘waerachtige Christenen’ wilden worden, zouden haar geschriften als ‘krachtige

middelen’ kunnen dienen om ‘herbooren te worden in den Geest Jesu Christi’. Zij die

meenden reeds wedergeboren te zijn, zouden ‘een klaerder Bril vinden, dan dien sy tot

nu toe gebeesigt hebben’.129 Met de aanspreekvormen die zij in het voorwoord

hanteerde, richtte Bourignon zich overigens nadrukkelijk tot een mannelijk lezerspu-

bliek. Zo sprak zij van ‘frères’, van ‘enfants’ en van ‘amis’.130

Bij de uitgave van het vierde deel in 1672 had Bourignon inmiddels een aantal

volgelingen aan zich weten te binden.131 In het ‘Berigt tot den leser’ verwees zij naar

deze ‘vertrouwde vrienden’, die haar naar haar zeggen verzocht hadden de brieven ‘in

’t openbaer te brengen, op dat ydereen die sou mogen sien tot nuttigheit van sijn

Ziel’.132 In hetzelfde voorwoord verantwoordde Bourignon voor het eerst ook de voor

de uitgave gemaakte selectie, die deze keer alleen recente brieven omvatte:

En alhoewel dat’er noch groot getal van oude brieven zijn, die den overleden Heer

de Cort versamelt heeft, soo heeft men nochtans meer nootsakelijk ge-oordeelt de

Nieuwe eerst aan den dag te brengen, als zijnde een stoffe die meer eigen is voor

de menschen van desen tijt, en van dese quartieren [cursivering MdB].133

Daarmee suggereerde Bourignon dat bij de keuze van de brieven rekening gehouden

was met de wensen van haar lezerspubliek, maar op welke lezers zij precies doelde, liet

zij in het midden.

In de in het Graf der valsche theologie opgenomen voorwoorden worden Bourignons

brieven in vergelijkbare bewoordingen als in Het licht schijnende in de duisternissen gepre-

senteerd. Ook hier worden geen geloofsgroepen in het bijzonder aangesproken of

uitgesloten. In het eerste deel uit 1669 is de ‘Voor-reden tot den Leser’ door Christiaan

de Cort ondertekend. Hij refereert hierin opnieuw aan de twisten en geschillen die het

christendom van zijn tijd verscheuren en vertwijfeling oproepen: ‘Soo datmen niet

meer kan weten wien men sal aenhangen, om de waerachtige waerheit te volgen’.134

God stuurt daarom
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in ’t midden van dese nacht een keers om ons te verlichten: niet door middel van

de Geleerde en wijse dese weerelds; maer door een eenvoudig Dochter die noit

heeft gestudeert, noch een ander meester gehad dan den H. Geest.135

De Cort prijst haar schrijfstijl, die ‘eenvoudig’ en ‘effen’ maar ‘gegrond’ is. Hij biedt de

lezer een aantal brieven van haar hand aan, ‘waer door verscheide Godts-geleerde

saken beslist worden op een ongehoorde wijse, en volgens den waerachtig Goddelijken

sin der Heilige Schrift’.136

De voorwoorden in het tweede en derde deel uit 1670 en 1671 zijn van de hand van

Ewoud de Lindt, die tot Bourignons volgelingen van het eerste uur behoorde.137 De

Lindt deelde de lezer mee dat Christiaan de Cort, de man die door God was aangezocht

om Bourignons werk uit te geven, inmiddels overleden was. Typerend voor de polemi-

sche inzet van Bourignons geschriften was dat hij het overlijden van De Cort van een

symbolische betekenis voorzag. Diens dood was het werk van de duivel, die ‘begeerig is

het licht uit te dompelen, dat Godt in dese duistere tijden doen opkomen heeft’.138 De

Lindt stak daar een stokje voor door de uitgave van Bourignons brieven te verzorgen.

Deze zouden naar zijn zeggen ‘alle menschen van goeden wille hooglijk konnen

verlichten’.139

In het in het derde deel opgenomen ‘Bericht aen den Leser’ sprak De Lindt de hoop

uit dat de geschriften van Bourignon zouden bijdragen aan het zielenheil van de lezer:

‘Want hoe meer dat gy hare schriften leest, hoe meer dat uw ziel verlicht zal zijn’.140 De

kritiek die Bourignons geschriften inmiddels had opgeroepen, deed hij af als ‘lasterin-

gen en beletselen die de Duivel daer aan brengen wil, ten einde dat niemant de Godde-

lijke Waarheit ontfangen zou, die hier soo klaarlijk vertoont is’.141 In zijn weerlegging

van de kritiek liet De Lindt doorschemeren dat Bourignon met haar geschriften geen

specifieke geloofsgroep bediende. Haar werk ondersteunde niet, zoals wel gedacht

was, de rooms-katholieke opvattingen en evenmin die van Socinus of die van de luthe-

ranen of gereformeerden, aldus De Lindt. Het ging Bourignon alleen om ‘de

waarachtige leeringe van Jesus Christus, sonder eenige partyschap’.142

In de voorwoorden wordt kortom geen enkele geloofsgroep expliciet aangespro-

ken of uitgesloten, maar krijgt de lezer tot wie Bourignon zich wil richten, wel contou-

ren. Zij doet een beroep op het geweten van de ‘ware christen’, een lezer die ieder

houvast heeft verloren, zich niet meer kan verlaten op priesters, predikanten of theo-

logen, maar die wel behoefte heeft aan heilszekerheid. Deze lezer heeft een direct

teken van God nodig. Daarin voorziet Bourignon, die wars van iedere vorm van

geleerdheid of verlangen naar eer ‘redenkavelt [...] als de beste Philosooph’. Zij ‘door-

grond en beslist de hoogste stukken der Godts-geleerdheit, sonder te weten wat Philo-

sophie of Theologie te seggen is’. Haar praktisch-religieuze geschriften zijn als een

kostbare ‘schat’ of een hemels ‘Manna dat alle dagen nieu neder valt tot Voetsel van de

Zielen’, aldus De Lindt.143

Concluderend kunnen we stellen dat Bourignon met haar geschriften een anti-

academisch ingesteld lezerspubliek wilde aanspreken zonder zich iets gelegen te laten

liggen aan confessionele scheidslijnen of geografische grenzen. Anders dan haar geest-

verwant Jean de Labadie, die zich met zijn Frans- en Nederlandstalige boodschap op

Waals- of Nederduits-gereformeerde gelovigen richtte, stemde Bourignon haar bood-

schap af op vertegenwoordigers van alle christelijke geloofsgemeenschappen.144 Om
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zoveel mogelijk naties te bereiken liet zij haar geschriften in verschillende landstalen

en in de internationale taal der geleerden uitbrengen.145 Of haar boeken in de praktijk

meer bepaald aan een specifieke geloofsgroep appelleerden, zal receptie-onderzoek

moeten uitwijzen. Het ging Bourignon erom dat de rechtstreeks aan haar geopen-

baarde goddelijke waarheden ‘de Menschen van Goeden Wille’ onder ogen zouden

komen, opdat zij niet ‘door Onwetendheyd ten onder’ zouden gaan.146 Daarbij vormde

haar keuze voor het medium van de brief een belangrijk middel om een in kerkelijk en

maatschappelijk opzicht ongedifferentieerd lezerspubliek op een persoonlijke manier

te kunnen aanspreken. De reacties die Bourignon van lezers ontving, moeten haar kijk

op de contouren van haar lezerspubliek hebben verscherpt. Tegelijkertijd dienden zij

als een stimulans om door te gaan met schrijven, vertalen, drukken en uitgeven. Het

succes dat zij hiermee oogstte, versterkte ook haar zelfbewustzijn. Dat bracht haar

ertoe om in 1677 aan een traktaat te beginnen dat zij de titel meegaf Renouvellement de

l’Esprit Evangelique, en dat naar haar zeggen gevuld was met ‘des raisons si fondamenta-

les, qu’elles convaincront bons & méchans’.147
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