
hoofdstuk 9 Distributie van Bourignons boeken

En ’t is door het middel deser Geschriften, dat het Evangelium sijns rijks door de gantsche

Weereld zal gepredikt worden.

Antoinette Bourignon, Heylsame Raadgevingen

brief 127 (31-1-1677), p. 455.

Of Bourignon met haar geschriften daadwerkelijk een breed spectrum van lezers zou

kunnen bereiken, hing in belangrijke mate af van de verspreiding van haar boeken.

Deze vraag brengt ons bij een van de belangrijkste stations in het communicatiecircuit

van het gedrukte woord: de distributiekanalen naar het lezerspubliek.1 De op dit punt

door Bourignon ontplooide initiatieven werpen opnieuw een zeer verrassend licht op

de activiteiten die zij achter de schermen verrichtte, om zich naar buiten toe te kunnen

presenteren als de spreekbuis van God. Geografische beperkingen wilde zij zichzelf

hierbij niet opleggen. Het ging erom dat de aan haar geopenbaarde goddelijke waar-

heden ‘door de geheele Weereld’ bekend gemaakt zouden worden.2

In dit hoofdstuk zullen we zien hoe Bourignon vrijwel alle distributiekanalen die

haar ten dienste stonden, heeft weten te benutten. Zo deed zij, zoals gebruikelijk was

in kleine religieuze groeperingen, een beroep op haar eigen netwerk. Maar zij maakte

ook gebruik van de diensten van boekhandelaar-uitgevers. Gelet op de specialisatie in

de zeventiende-eeuwse boekverkopersbranche verdient de vraag welke boekverkopers

Bourignon verkoos, nader onderzoek. De samenstelling van hun fondsen en de reik-

wijdte van hun handelsnetwerken vormen namelijk een belangrijke indicatie voor de

belangstellingssfeer en de geografische spreiding van het lezerspubliek dat zij met

haar boeken hoopte te bereiken.

Door gebruik te maken van de diensten van boekhandelaar-uitgevers kreeg

Bourignons boekproductie een commercieel karakter. Of dit consequenties had voor

de prijsberekening kunnen we alleen maar onderzoeken door na te gaan hoe de

verkoopprijzen en oplagen van haar boeken zich verhielden tot wat voor die tijd

gebruikelijk was. Op die manier kunnen we ook wat meer zicht krijgen op de vermo-

genspositie van het lezerspubliek waarop Bourignon zich met haar uitgaven wilde

richten. Het probleem is echter dat er voor de zeventiende eeuw nauwelijks gegevens

over prijzen en oplagen van boeken voorhanden zijn. Wel heeft de boekhistoricus Bert

van Selm een poging ondernomen om van verschillende soorten zeventiende-eeuwse

boeken de gemiddelde prijs per vel te berekenen.3 Zijn bevindingen vormen een

belangrijk referentiepunt voor de in dit hoofdstuk door mij bijeengebrachte gegevens

over de verkoopprijzen van Bourignons boeken.

De vraag naar de verkoopprijzen en de oplagen van Bourignons boeken raakt aan

nog een ander probleem: dat van de afzet. Klantenboeken van de zeventiende-eeuwse
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boekverkopers bij wie Bourignons werken verkrijgbaar waren, zijn niet bewaard

gebleven. Hierdoor is de vraag in welke mate haar werk via de boekhandel afzet vond,

niet of nauwelijks te beantwoorden. Uit Bourignons correspondentie blijkt echter dat

zij zelf voortdurend strategieën ontwikkelde om de afzet van haar boeken te bevorde-

ren en de distributie te optimaliseren.

Duidelijk is dat Bourignon zich ervan bewust was dat haar boeken het belangrijk-

ste voertuig waren voor de verspreiding van haar boodschap. Meer dan wie ook van

haar concurrenten in het spiritualistische milieu lijkt zij zich gerealiseerd te hebben

dat zij haar nieuwe uitgaven moest adverteren. Opvallend is dat Bourignon hiervoor

niet alleen gebruikmaakte van het daartoe geëigende medium van de krantenadver-

tenties maar ook van de auteurslijst annex verkoopcatalogus. Dat was een voor die tijd

nog betrekkelijk nieuw middel, dat alleen al daarom nadere aandacht verdient.

Het beroep dat Bourignon deed op de diensten van boekhandelaar-uitgevers in

combinatie met de door haar zelf ontwikkelde propagandastrategieën maakt ten slot-

te nieuwsgierig naar de bedrijfsvoering rond de distributie en de verkoop van haar

boeken. Maakte Bourignon hierbij nog bepaalde economische afwegingen? Liet zij

zich bijvoorbeeld leiden door winstoogmerken of beschouwde zij haar boeken toch

eerst en vooral als propagandamiddelen?

Verspreiding via eigen netwerk

Bourignons eerste publicaties werden in eigen beheer uitgegeven. Dit betekende dat

zij zelf zorg moest dragen voor de distributie. In eerste instantie deed zij hiervoor een

beroep op De Cort en op haar vrienden en vriendinnen in de Zuidelijke Nederlanden.

Pas in tweede instantie probeerde Bourignon haar in eigen beheer uitgegeven geschrif-

ten via boekverkopers af te zetten.

Zolang Bourignon voor de verspreiding van haar geschriften was aangewezen op

persoonlijke contacten, zal het bereik ervan vrij beperkt zijn geweest. Niettemin wist

zij vanaf het begin diverse regio’s buiten de Nederlanden te bereiken. Zo gaf zij De

Cort in het najaar van 1668, toen hij op Noordstrand verbleef, opdracht om een partij

exemplaren van haar Copie van eenen exellenten brief te verspreiden. Zij vermoedde dat

daarvoor zeker onder ‘de Menschen daar in uw Land [...], die niet gebonden zijn aan de

Gereformeerden’ belangstelling zou bestaan.4 Mogelijk vonden dankzij De Cort

Bourignons eerste geschriften ook hun weg naar Hamburg. In deze stad had De Cort

vrienden wonen die hij in 1668 naar Noordstrand wilde laten overkomen.5

Geschriften met een onmiskenbare relatie tussen inhoud en doelgroep vereisten

een doelgerichte verspreiding. Zo had de uitgave van L’innocence reconuë in 1669 maar

één oogmerk: herziening van het oordeel over De Cort, die in maart van dat jaar als

directeur van het eiland Noordstrand op last van zijn schuldeisers gegijzeld was. Om

de naam van de Mechelse oratoriaan te zuiveren moest L’innocence reconuë worden

verspreid onder een selecte groep kerkelijke, politieke en gerechtelijke hoogwaardig-

heidsbekleders, vrienden en familieleden in Vlaanderen, Brabant en Henegouwen.6 De

Cort stelde hiervoor zelf een lijst met namen samen. Van het genoemde werk wilde hij

exemplaren laten sturen naar de bisschoppen van Gent en Sint-Omaars, de pastoors

van Saint-Etienne, Saint-Maurice en Saint-Sauveur in Rijsel en van de Sint-Pieterskerk in
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Gent, maar ook aan de officiaal van Gent, de president van de Raad van Vlaanderen, de

grootschout van Rijsel, een raadslid te Rijsel en de president van Artesië (Artois). Bouri-

gnon liet een van haar volgelingen tevens bij ‘alle de huisen der Raatsheeren en Rich-

ters’ van Amsterdam een exemplaar van het betreffende geschrift afleveren. Ieder

boekje was ‘in een gedrukten brief gesloten’, die zij ‘noch bisonderlijk aan dese Heeren

geschreven had’ in de hoop dat zij na lezing van alles De Cort in vrijheid zouden stel-

len.7 Voor de gerichte verspreiding van haar eerste apologetische geschrift maakte

Bourignon dus gebruik van wat tegenwoordig wel ‘direct mailing’ genoemd wordt.

Deel één van La lumiere nee en tenebres, dat eveneens in 1669 in druk verscheen, werd

op vergelijkbare wijze gedistribueerd. Ook hiervan stuurde Bourignon exemplaren

naar haar vrienden en vriendinnen in Bergen, Gent en Mechelen.8 Tevens zond zij het

boek aan de baljuw van Rijsel samen met een gedrukte brief over de onmenselijke

behandeling van De Cort tijdens zijn detentie.9 In het voorstel van De Cort om de

distributie in de Zuidelijke Nederlanden wat structureler aan te pakken, zag zij niet

zoveel. De Cort had al voordat La lumiere nee en tenebres uitkwam, aangegeven dat het

werk in ieder geval in Rijsel, Doornik, Blaton, Basècles, Bergen en Luik moest worden

verspreid. Om een breder publiek te kunnen bereiken raadde hij Bourignon aan om

het boekje ook via boekhandelaren in Brabant en Henegouwen te distribueren. Zijn

voorstel om daarom approbatie van een censor en privilege van de Franse koning aan

te vragen, wees zij echter af.10 Naar haar zeggen had de Heilige Geest geen approbatie

nodig. Zij hoopte dat vrienden in Bergen zelf mogelijkheden zouden vinden om het

werk in het geheim uit te geven.11 In Rijsel zou, zo meende zij, Pierre Salmon, pastoor

van Saint-Sauveur, misschien wel goedkeuring van de boekencensor weten te verkrijgen

zonder dat De Cort en zij daar verder aan te pas hoefden te komen.12

Voorts liet Bourignon vanuit Amsterdam boeken toesturen aan lezers die aan haar

of aan een van haar getrouwen kenbaar gemaakt hadden dat zij in haar werk geïnte-

resseerd waren.13 Zo bestelde in 1670 een zekere Peter Jurgens vanuit Frederikstad een

aantal recent verschenen uitgaven van haar hand.14 Jurgens had al in 1669 een boekje

van Bourignon in handen gekregen en wilde daarna meer van haar lezen. In 1671 vroeg

ook ene Jelle Reyntjes uit Bolsward om toezending van een aantal boeken van

Bourignon. Reyntjes was zelf kramer en bestelde van verschillende werken meer dan

één exemplaar.15 Dit doet vermoeden dat hij op zijn beurt de boeken weer aan anderen

doorverkocht. Tiellens, een andere volgeling van Bourignon, zond in 1670 een van haar

Franse geschriften naar Richard Baxter, de bekende Engelse puriteinse theoloog wiens

werken ook in de Republiek der Verenigde Nederlanden verspreiding vonden. Baxter

zond het boek echter terug. In het begeleidende briefje voerde hij als reden op dat hij

de Franse taal niet beheerste en voor ‘big books’ moeilijk een vertaler kon vinden.16

De particuliere distributie van Bourignons boeken moet een tijdrovende en kost-

bare bezigheid zijn geweest. Behalve dat hiervoor een aparte boekhouding bijgehou-

den diende te worden, was er het probleem van de verzending van de boeken. Het per

post versturen was prijzig. Daarom werd zoveel mogelijk geprobeerd pakketten mee te

geven met kooplieden en schippers of vrienden en kennissen in te schakelen.17 Lode-

wijk de Vos bijvoorbeeld bestelde eind december 1671 bij De Lindt in Amsterdam ‘4

Boeckies genaamt Advertissement tegen de quakers in pampier ingenaaijt nevens de

naaste prijs’.18 De boekjes moesten naar Haarlem, waar De Vos woonde. Hij raadde De

Lindt aan om de boekjes te overhandigen aan de bode die dagelijks bij de Amsterdam-
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se boekverkoper Pieter Arentsz. langskwam of het pakket mee te geven aan een goede

vriend die naar Haarlem ging.

Zolang Bourignon en haar volgelingen in Amsterdam verkeerden, hielden zij de

distributie van de boeken grotendeels in eigen hand. Na het vertrek naar Sleeswijk-

Holstein zou Bourignon gebruik gaan maken van de diensten van een uitgever, maar

deze overstap betekende geenszins dat er een eind kwam aan de distributie via het

eigen netwerk. Dit bleef de meest doeltreffende manier om de boeken snel en gericht

te verspreiden.19 Ongetwijfeld maakten om die reden ook andere zeventiende-eeuwse

religieuze dissidenten voor de distributie van hun boeken ten dele van een eigen

netwerk gebruik.20

Verkoop via boekhandelaar-uitgevers

Zonder approbatie kon Bourignons werk in de Zuidelijke Nederlanden niet openlijk

worden verkocht. In de Republiek der Verenigde Nederlanden was het daarentegen

geen enkel probleem om de boeken via boekhandelaren te koop aan te bieden. Al in

1669 moet Bourignon van deze mogelijkheid gebruik zijn gaan maken.21 Praktische

overwegingen speelden daarbij ongetwijfeld een rol, maar ook het besef dat de doel-

groep geleidelijk aan verschoof van een kleine in de Zuidelijke Nederlanden woon-

achtige groep vrienden én vijanden naar een vooralsnog diffuus en anoniem lezerspu-

bliek dat niet noodzakelijkerwijs het rooms-katholieke geloof was toegedaan.22

Een van de Amsterdamse boekverkopers op wie Bourignon in 1669 een beroep

deed, was Pieter Arentsz.23 Deze doopsgezinde en voor Amsterdamse begrippen kleine

boekhandelaar had zijn winkel in de Beursstraat, waar het uithangteken met de drie

rapen hing.24 Zijn fonds getuigt van een sterke voorkeur voor stichtelijke lectuur,

vooral uit doopsgezinde hoek, voor populaire mystiek en voor spiritualistische, chili-

astische en irenische geschriften.25 Bij hem verschenen bijvoorbeeld verschillende

drukken van Dirck Raphaelsz. Camphuysens Stichtelyke Rymen, maar ook diverse in

doperse en collegiantenkringen populaire liedboekjes en psalmbundels. In 1671 gaf

Arentsz. De vereeniging van ’t Christendom uit, de Nederlandse vertaling van een traktaat

van de Franse gereformeerde predikant van Saumur, Isaac d’Huisseau.26 Buiten de

werken van Bourignon omvatte zijn fonds ook de pamfletten van de chiliastische

profeet Jan Rothe en de mystiek-ascetische geschriften van Jan Luyken. Risico’s schuw-

de Arentsz. niet. Zo gaf hij in 1678 een drietal werken van de sociniaanse collegiant

Daniel Zwicker uit, hetgeen hem op een door de burgemeesters opgelegde boete van

maar liefst duizend gulden kwam te staan.27

Waarschijnlijk vormde vanaf 1669 de winkel van Pieter Timmers op de Haarlem-

merdijk, bij de Brouwerstraat, een tweede verkooppunt voor Bourignons boeken. Hier

moet in ieder geval het bij hem verschenen Op twaelf lasteringen te koop zijn geweest.28

Ook boekhandelaren buiten Amsterdam bleken bereid te zijn om werken van

Bourignon te verkopen. Zo ontbood de Rotterdamse boekverkoper-uitgever Willem de

Wilde in 1670 of 1671 een aantal boeken van Bourignon in commissie.29 Het contact

liep in dit geval via Johan Tiellens, die de afrekening bijhield.30

In de impressa in Bourignons uitgaven zijn vanaf 1671, anders dan daarvoor, altijd

de naam en het adres vermeld van de uitgever.31Uitgeven en boekverkopen waren in die
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tijd echter nog geen gescheiden beroepen. Een uitgever van een bepaald boek was

tevens de boekhandelaar bij wie het betreffende werk verkrijgbaar was. Opvallend is dat

Bourignon de Franse en de Nederlandse edities van haar werk aanvankelijk bij aparte

boekhandelaar-uitgevers liet verschijnen. Het tweede en het derde deel van Le tombeau

de la fausse theologie en het derde deel van La lumiere nee en tenebres werden in 1671 uitge-

geven door de gerenommeerde Amsterdamse boekhandelaar Johannes Janssonius van

Waesberge. Diens boekhandel was te vinden op ’t Water, het huidige Damrak.32 De in

hetzelfde jaar uitgebrachte Nederlandse edities verschenen bij Pieter Arentsz. in de

Beursstraat, die in 1670 al een eerste geschrift van Bourignon had uitgegeven: Copie

d’une Lettre A Pere Gerard Patin.33 Voor de commerciële verhandeling van haar werk deed

Bourignon dus geen beroep op rooms-katholieke uitgevers.34 Arentsz. was immers

doopsgezind, lidmaat van de Vlaamse gemeente ‘Bij ’t Lam’, terwijl Van Waesberge gere-

formeerd was. Dat Bourignon haar uitgevers uit twee verschillende protestantse de-

nominaties koos, is een bewijs temeer dat zij haar doelgroep steeds breder ging zien.

Vanaf 1671 lijkt Bourignons voorkeur naar een vaste uitgever te zijn uitgegaan.

Voortaan zou zij alleen nog van de diensten van Arentsz. gebruikmaken.35 De impres-

sa van een aantal oudere uitgaven moeten om die reden zijn overgeplakt. Met behulp

van een strookje werden zij voorzien van een nieuwe opdruk, waarbij het oorspronke-

lijke jaar van uitgave werd gehandhaafd: ‘t’Amsterdam, By Pieter Aertsz. in de Beurs-

steegh, in de drie Rapen. Anno’ [1669] of [1670].36 Arentsz. zou vanaf 1672 ook de Fran-

se edities van de werken van Bourignon, vrijwel alle Duitse uitgaven en de Latijnse

vertalingen uitgeven. Tussen 1670 en 1680, toen ook Jan Rieuwertsz. betrokken raakte

bij de uitgave van Bourignons werk, zagen in totaal 39 verschillende uitgaven bij Pieter

Arentsz. het licht.37 De literatuur- en boekhistoricus Piet Visser trekt hieruit ten

onrechte de conclusie dat Arentsz. zich ‘commercieel zowel als geestelijk, vrijwel

geheel aan moedermystica Bourignon’ had uitgeleverd.38 Uit haar correspondentie

blijkt duidelijk dat de Amsterdamse boekverkoper niet tot Bourignons geestelijke

‘kinderen’ behoorde. De betrekkingen tussen beiden waren strikt zakelijk van aard.

Bovendien droeg niet Arentsz. maar Bourignon, en later haar geldschieter Bode, het

financiële risico van de uitgaven.39

Om eventuele problemen over afname en betalingen te voorkomen maakte 

Bourignon duidelijke afspraken met Arentsz. Van iedere uitgave zou hij vijfentwintig

exemplaren op rekening krijgen. Deze door beide partijen ondertekende rekening zou

altijd blijven staan.40 Het ging om een permanente rekening-courant, die waarschijnlijk

eens per jaar verrekend werd.41Voor het geval Arentsz. meer dan vijfentwintig exempla-

ren van een bepaald werk afnam, bepaalde Bourignon dat hij die boeken niet op reke-

ning kreeg, maar direct moest betalen.42Alle afspraken ten spijt konden conflicten over

de betalingen niet worden voorkomen. Bourignon had, schreef zij in september 1674,

nooit met Arentsz. in rekening willen staan, omdat zij wel wist dat ‘die man niet opreght

in syn rekeningh en was’.43 Toch beweerde zij vier maanden later dat Arentsz. ondanks

alle problemen de beste ‘libraire’ was die zij in Amsterdam had ontmoet.44

Toen Bourignon zich in 1672 in Husum vestigde, liet zij een groot deel van de in

Amsterdam achtergebleven voorraad boeken naar haar nieuwe verblijfplaats overbren-

gen. Ongetwijfeld wilde zij haar boeken nu ook via lokale boekverkopers in Sleeswijk-

Holstein en in Hamburg afzetten. Zo raakte Samuel König, die een winkel had in de

Domkerk te Hamburg en tevens als agent van de Elzeviers fungeerde, betrokken bij de
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distributie van Bourignons geschriften.45 Hij verkocht onder andere exemplaren van

Tombeau de la fausse theologie IV (1672), Graf der valsche theologie IV (1672) en Gezeugnis der

Waarheit (1673).46 Het laatstgenoemde werk was ook verkrijgbaar bij Georg H(e)inrich

Rose, boekbinder te Sleeswijk (bij de Domkerk).47 Zakelijk ingesteld als zij was, reali-

seerde Bourignon zich maar al te goed dat de boekhandelaren in Sleeswijk en in

Hamburg zich niets aan de protesten van de predikanten gelegen zouden laten liggen

als zij iets konden verdienen aan de verkoop van haar boeken.48

De naar Husum overgebrachte partij boeken werd echter in 1674 geconfisqueerd

door de hertogelijke fiscaal, Johannes Kirchmann, en daarmee aan de verkoop onttrok-

ken. Het ging naar het schijnt om ‘verscheyden duysent’ boeken, waaronder een deel

van de oplagen van Le tombeau de la fausse theologie I-III (1669-1672), Het licht des weerelds I

(1671) en Advertissement (1672).49 De totale waarde van de in beslag genomen boeken

bedroeg, als we Bourignon mogen geloven, zeker zesduizend gulden.50 Na dit verlies

zal zij de uitgave van haar werk via lokale boekverkopers een te riskante onderneming

hebben gevonden. Voortaan deed zij alleen nog maar een beroep op Amsterdamse

uitgevers, waarmee zij geen enkel risico liep.

Toch stelde Bourignon zich in 1676, toen zij het publiceren hervatte, op het stand-

punt dat haar boeken ook in Sleeswijk-Holstein gedistribueerd moesten worden.51 Dat

zou kunnen verklaren waarom Arentsz. vanaf 1676 bij de uitgave van een aantal wer-

ken van Bourignon samenwerkte met een koopman in Hamburg, Claes Floris geheten.

Floris maakte deel uit van Bourignons gezelschap en zal zich niet hebben laten weer-

houden door de protesten van de lutherse predikanten in zijn stad. In de winkel in de

Grote-rijckenstraat, die hij samen met zijn echtgenote dreef, waren tussen 1676 en 1678

alle tot dan toe verschenen werken van Bourignon verkrijgbaar.52 Zijn echtgenote

kocht in 1677 nog een aantal exemplaren van Probier-Stein in. Zij durfde deze echter niet

meer te verkopen nadat zij door de magistraat op het matje was geroepen en haar

gevraagd was waarom zij boeken verkocht die door de predikanten veroordeeld wer-

den.53 Ook Heinrich Schmeuser, een andere Hamburgse volgeling van Bourignon,

schrok er voor terug om haar geschriften in zijn woonplaats te distribueren. In april

1677 had hij, zo beweerde Bourignon, pas één exemplaar van La solide vertu I weten te

verkopen.54

Verkoopprijzen en oplagen

Voor welke prijzen werden Bourignons boeken verkocht? Met deze vraag begeven we

ons op een moeilijk toegankelijk terrein. Over de verkoopprijs van boeken in de zeven-

tiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden is over het algemeen weinig

informatie voorhanden, omdat daaraan niet of nauwelijks bekendheid werd gegeven.55

Het staat niettemin vast dat de kostprijs van zeventiende-eeuwse uitgaven in hoge mate

bepaald werd door de prijs van het papier.56 Dat was in die tijd een duur product. Daar-

naast speelden natuurlijk ook de loonkosten een rol bij het bepalen van de verkoopprijs.

Een vaste boekenprijs bestond in de zeventiende eeuw echter nog niet.57 Het was dus

geen regel dat een bepaalde titel overal voor dezelfde prijs werd verkocht.

Uit Bourignons correspondentie kan worden opgemaakt dat zij de kosten van het

papier zoveel mogelijk in eigen hand probeerde te houden. Zij liet haar volgelingen
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geregeld nieuwe voorraden papier inkopen en hen de benodigde vellen afleveren bij de

drukkers die voor haar werkzaam waren.58 De prijzen en de kwaliteit hiervan fluctu-

eerden. In november 1675 complimenteerde zij Hase omdat hij een goede kwaliteit

papier voor een redelijke prijs had weten te kopen. Toch adviseerde zij hem om voor de

kwarto-uitgave van Probier-Stein het goedkopere, grauwere papier te gebruiken dat het

watermerk van de lelie droeg.59

De loonkosten, die met de papierprijs in belangrijke mate de kostprijs van een

boek bepaalden, varieerden in Bourignons geval, omdat zij zowel van haar huisdruk-

kerij als van de diensten van professionele drukkers gebruikmaakte. De loonkosten

voor de in de eigen drukkerij vervaardigde boeken konden uiteraard laag gehouden

worden, omdat het liefdewerk van de volgelingen betrof. Daar stond tegenover dat zij

onervaren waren en dus veel verknoeiden. Bourignon beweerde zelfs dat hun gepruts

haar zoveel geld gekost had, dat zij in plaats daarvan ‘wel drymaal de kosten van druk-

ken, aan een goed drukker’ had kunnen betalen.60 Toch kon de kostprijs van het uitbe-

stede drukwerk vanaf 1676 ongetwijfeld gunstig worden beïnvloed dankzij de hand-

en spandiensten die Bourignons volgelingen in Amsterdam verrichtten. Een aantal

van hen droeg toen onder meer zorg voor het corrigeren van de drukproeven en voor

het collationeren van Bourignons geschriften.61

Over de verkoopprijzen van Bourignons boeken zijn in haar correspondentie geen

gegevens te vinden. In de advertenties voor haar nieuwe uitgaven en in de verkoopca-

talogi van haar werk zijn evenmin prijzen vermeld. Uit de afrekening van de boeken

die de genoemde Rotterdamse boekverkoper De Wilde in commissie had genomen,

kan wel het een en ander over de verkoopprijzen van Bourignons boeken worden afge-

leid. De Wilde retourneerde in 1671 een partij boeken van haar hand. Van één titel, Het

licht schijnende in de duisternissen, hield hij twee exemplaren achter. Deze uitgave omvat-

te drie delen. In totaal ging het dus om zes boeken in octavo, die waarschijnlijk op

Bourignons eigen drukpers waren gedrukt en in ongebonden staat verkeerden. De

Wilde betaalde hiervoor 42 stuivers oftewel twee gulden en twee stuivers.62 De prijs

van het driedelige Licht schijnende in de duisternissen kwam dus op 21 stuivers. Dat was een

stuk goedkoper dan een Nederlandse, door Cunradus gedrukte, lutherse Biestkens-

bijbel (in octavo) uit die tijd. Deze bijbel werd in 1671 voor 44 stuivers aan boekverko-

pers verkocht en voor 38 stuivers aan boekbinders.63 De zeventiende-eeuwse prijzen

van bijbels waren echter meestal wat aan de hoge kant.

De prijs die De Wilde voor Bourignons boeken in rekening was gebracht, lag

vermoedelijk iets lager dan de particuliere verkoopprijs. Dat was in de zeventiende

eeuw gebruikelijk.64 Bourignon was van deze praktijk op de hoogte en handelde daar

ook naar. Zo bepaalde zij in 1671 dat een partij van Graf der valsche theologie II (1670) voor

vijf patards per exemplaar moest worden verkocht aan de boekverkopers, ‘pour le

papier & l’impression & autres dépens par moy déboursés’.65 Zij vond dat de boekver-

kopers de boeken op hun beurt mochten verkopen voor zes patards per stuk, zodat zij

er nog iets aan zouden verdienen. Dezelfde boeken verkocht Bourignon vanuit haar

Amsterdamse woning zelf ook voor zes stuivers per stuk, omdat zij de boekverkopers

het brood niet uit de mond wilde stoten. Wie echter bij haar, zoals de boekhandelaren,

in één keer een hele partij afnam, kon de boeken eveneens voor vijf stuivers per stuk

kopen.

Omgerekend kwam de verkoopprijs van Graf der valsche theologie II (8o, 9 vellen) per
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vel op 0,6 stuiver voor particulieren en op 0,5 stuiver voor boekverkopers. Die laatstge-

noemde prijs week nauwelijks af van het bedrag dat De Wilde in 1671 voor de drie

delen van Licht schijnende in de duisternissen (ca. 37 vellen) in rekening werd gebracht. Hij

betaalde, omgerekend, iets meer dan een halve stuiver per vel. Een ander boek, het in

1673 in de huisdrukkerij te Husum gedrukte Gezeugnis der Waarheit (4o, 88 vellen), was,

zo berichtte Bourignon in januari 1675, door iemand in Duitsland voor 48 stuivers

gekocht.66 Hetzelfde werk mochten Swammerdam en Van de Velde van haar in Kopen-

hagen verkopen voor één ‘patacon’ (48 stuivers) of meer indien er veel vraag naar was.67

Uitgaande van deze bedragen kwam ook de particuliere prijs van Gezeugnis der Waarheit

op iets meer dan een halve stuiver per vel. Voor Licht des weerelds (8o, 22 vellen), waarvan

Swammerdam en Van de Velde tijdens hun verblijf in Kopenhagen eveneens exempla-

ren moesten zien te verkopen, bepaalde Bourignon de verkoopprijs op 12 patards,

hetgeen neerkwam op 0,54 stuiver per vel.

Een gemiddelde boekenprijs van iets meer dan een halve stuiver per vel is een

aardige indicatie dat de verkoopprijzen van Bourignons boeken over het geheel geno-

men niet veel afweken van wat toen gangbaar was. Van Selm, die een eerste aanzet

heeft gegeven tot de berekening van de boekenprijs in de zeventiende eeuw, stelt deze

op een gemiddelde van een halve stuiver per vel. Dat was de particuliere verkoopprijs

die tot het derde kwart van de zeventiende eeuw gevraagd werd voor niet of schaars

geïllustreerde werken. In de jaren zeventig stegen de prijzen als gevolg van de papier-

schaarste na het in 1671 uitgevaardigde invoerverbod van papier uit Frankrijk. Dat

werd pas in 1674 ingetrokken.68

Onbekend is of eventuele prijsverschillen tussen de professionele drukkers aan wie

Bourignon haar werk uitbesteedde, in de verkoopprijs werden doorberekend. Elzevier

leverde in typografisch opzicht beter verzorgd en fraaier uitgevoerd drukwerk af dan

de meeste andere drukkers. Ongetwijfeld moest hiervoor ook een hogere prijs betaald

worden.69 Wat dit betreft zouden de door Arentsz. opgestelde rekeningen voor

Bourignon interessante aanknopingspunten kunnen bieden. Helaas heb ik hiervan

niets teruggevonden.

Precieze gegevens over het aantal exemplaren dat van iedere uitgave gemaakt is,

zijn evenmin voorhanden.70 Wel zijn in Bourignons brieven zo nu en dan verwijzin-

gen te vinden naar oplagecijfers. Vaststaat dat deze per uitgave wisselden. Sommige

titels verschenen in een oplage van driehonderd (Getuigenis der Waarheid) of vijfhonderd

exemplaren (Probier-Stein).71 Van andere werken (o.a. La solide vertu I) werden maar liefst

duizend stuks gedrukt.72 Gegeven de aard van Bourignons werk zijn dat voor zeven-

tiende-eeuwse begrippen vrij hoge cijfers.73 Toen Bourignon in 1677 in Bode een nieu-

we geldschieter vond, liet zij hem de hoogte van de oplagen bepalen. Naar eigen

zeggen wilde Bourignon hem in dit opzicht nergens toe dwingen. Dat hij in 1678

bepaald had dat er van een bepaald werk duizend exemplaren moesten worden

gedrukt, vond zij alleen maar goed. Op die manier zou de prijs per exemplaar niet te

hoog worden en zou het boek door meer mensen gekocht kunnen worden.74

De oplagecijfers zeggen nog niets over de mate waarin Bourignons boeken aftrek

vonden. Zeker is dat een deel van iedere oplage voor eigen gebruik was. Vanaf het

moment dat Bode de druk van Bourignons boeken voor zijn rekening nam, werden

van iedere nieuwe uitgave vijftig geschenkexemplaren gereserveerd voor vrienden.75

Tevens werden om veiligheidsredenen of voor distributie via het eigen netwerk grote
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partijen boeken buiten het commerciële circuit gehouden. Zo liet Bourignon in 1673

vierhonderd exemplaren van haar Franstalige uitgaven verzamelen en deze in het

geheim op vier verschillende plaatsen opslaan, voor het geval de inquisitie haar boeken

op de index zou zetten.76 In 1674 werd bij de inval in het huis te Husum de daar opge-

slagen voorraad boeken in beslag genomen en naar Gottorp afgevoerd. Gelet op de

door Bourignon genoemde waarde van zesduizend gulden zou het om ongeveer drie-

duizend boeken moeten gaan, die door de inbeslagneming aan de handel onttrokken

werden. Tussen 1675 en 1678 liet Bourignon een deel van haar nieuwe boeken op

Nijenrode opslaan. Van hieruit moest Hase de boeken zien te distribueren.77

Op grond van de beschikbare gegevens over de oplagecijfers kunnen we dus aanne-

men dat vóór 1675 slechts een klein percentage via de winkel van Arentsz. verhandeld

werd, terwijl hij toch als een van haar belangrijkste commerciële afzetpunten

beschouwd moet worden. Uitgaande van een oplage van maximaal duizend en mini-

maal driehonderd exemplaren per uitgave en een vaste afzet van vijfentwintig stuks

ging theoretisch slechts 2,5 tot 16 procent van iedere oplage naar Arentsz. In de prak-

tijk lag dit percentage vermoedelijk hoger. Zo zijn er aanwijzingen dat Arentsz. van

sommige titels meer exemplaren verkocht moet hebben dan de vijfentwintig stuks die

hem in rekening waren gebracht.78 Deze exemplaren zouden afkomstig zijn uit de

voorraad boeken die Bourignon wegens ruimtegebrek aan hem in bewaring had gege-

ven, maar hem niet in rekening had gebracht. In juni 1674 ontstond hierdoor onenig-

heid over de afrekening van Arentsz.79 Uit dit conflict blijkt dat hij in drie jaar tijd van

een beperkt aantal titels van Bourignon tezamen toch meer dan honderd exemplaren

verkocht moet hebben.

Of al Bourignons geschriften in gelijke mate aftrek vonden, is overigens twij-

felachtig. De Wilde retourneerde in 1671 vrijwel de hele partij die hij in commissie had

genomen, op wat exemplaren van het driedelige Licht schijnende in de duisternissen na.

Kennelijk zag hij alleen voor deze uitgave een markt. Dat naar deze titel inderdaad

vraag geweest moet zijn, kan ook worden afgeleid uit de herdrukken. Zowel de Neder-

landse als de Franse edities van dit werk werden in 1684 herdrukt. Vermoedelijk vond

het genre van de briefpublicaties meer aftrek dan Bourignons traktaten.80 De laatstge-

noemde werken waren over het algemeen minder toegankelijk dan de brieven, die

meestal slechts één thema behandelden, de lezer op een directe manier aanspraken en

veelal inspeelden op praktische vragen en problemen.

Een titel die in ieder geval bij Arentsz. niet goed liep, was het in 1673 verschenen

Gezeugnis der Waarheit. Het betreffende werk was niet door Arentsz. uitgegeven, maar

kennelijk wel bij hem te koop. Bourignon had hoge verwachtingen van de afzet van dit

boek. Zij vond het zelf een uniek geschrift omdat het vol stond met nieuwe dingen die

in haar andere boeken niet te vinden waren.81 In juni 1674, ruim een half jaar nadat

Gezeugnis der Waarheit verschenen was, moest Hase van haar uitzoeken hoe het boek in

Amsterdam gewaardeerd werd. Dat kon hij volgens Bourignon het beste doen door

voor de opening of na de sluiting van de Beurs de winkel van Pieter Arentsz. binnen te

stappen, omdat daar juist op die tijdstippen veel mensen bijeenkwamen.82 Het boek

bleek ronduit slecht te verkopen; reden voor Bourignon om in juli 1675, een jaar later

dus, opnieuw een volgeling op onderzoek uit te sturen. Ditmaal was de beurt aan Tiel-

lens.83 Wat zijn bevindingen waren, weten we jammer genoeg niet. De lage verkoopcij-

fers van de Duitse editie stonden de publicatie van een Nederlandse vertaling in ieder
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geval niet in de weg. Die vertaalde versie werd niet integraal maar in twee gedeelten

uitgegeven. In 1679 verscheen bij Arentsz. het Byvoegsel met de getuigenissen ten

gunste van Bourignon.84 Een jaar later volgde bij Rieuwertsz., in een beperkte oplage

van driehonderd stuks, Getuigenis der Waarheit, het door Bourignon geschreven deel, dat

in de Duitse uitgave aan de ‘Testimonien’ (getuigenissen) voorafgaat.85

Op zoek naar nieuwe uitgevers

Was de tegenvallende verkoop van Gezeugnis der Waarheit bij Arentsz. reden om naar een

andere uitgever om te zien? Aan Tiellens schreef Bourignon in augustus 1675: ‘Si nous

ne trouvons personne, pour mieux distribuer nos livres, il faut par force continuer avec

luy’.86 Daarmee doelde zij op Arentsz. In dezelfde brief stelde Bourignon Tiellens voor

om voortaan een deel van de boeken te laten verspreiden via Michiel de Groot op de

Nieuwendijk: ‘veu qu’il distribue ses livres, en divers lieux, aux environs d’Amster-

dam’.87

De gereformeerde boekhandelaar De Groot bestreek met zijn uitgaven een andere

en bredere markt dan Arentsz. Naast allerlei ascetische en puriteinse geschriften gaf

hij diverse literaire werken, liedboekjes, reisverhalen en rekenboeken uit. In septem-

ber 1675 trad De Groot toe tot de kort daarvoor opgerichte compagnie van Johannes

van Someren, Abraham Wolfganck en de broers Hendrik en Dirk Boom, die overeen-

kwamen gezamenlijk Nederlandstalige bijbels, Testamenten, psalmboeken en ander

kerkgoed te drukken, te bewaren, uit te geven en te verkopen.88 Of deze overeenkomst

een eventuele samenwerking met Bourignon in de weg stond, is niet bekend. De Groot
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nam in ieder geval geen uitgaven van Bourignon in zijn fonds op, maar zijn winkel kan

natuurlijk wel als verkooppunt hebben gefungeerd.

Tiellens zocht in augustus 1675 ook contact met de gerenommeerde Amsterdamse

boekverkoper en uitgever Daniel Elzevier. Dat wijst erop dat Bourignon zich toegang

wenste te verschaffen tot de internationale markt. Elzevier was immers een van de

belangrijkste vertegenwoordigers van de exporthandel in boeken in de zeventiende-

eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden.89 Zijn winkel bevond zich evenals die

van Janssonius van Waesberge ‘op ’t Water’. Het fonds van Daniel Elzevier was zeer

breed en gevarieerd. Het omvatte werken van onder andere Erasmus, Bacon, Descartes

en Molière. Daarnaast gaf Elzevier onder vermelding van een vals drukkersadres

boeken uit van Franse katholieke auteurs die openlijk blijk gaven van hun jansenisti-

sche sympathieën en om die reden hun werk niet in eigen land konden laten druk-

ken.90 Bourignon moet daarvan op de hoogte zijn geweest, want zij vreesde dat zijn

contacten met Franse jansenisten de onderhandelingen met hem in de weg stonden.

Aan Tiellens berichtte zij in dit verband het volgende: ‘Je crains que vous ne fassiez

rien, avec Elsevier, parce qu’il n’est point amy d’une telle doctrine, et que Gorin et

autres qui sont nos ennemis logent chez luy, lors qu’ils y font imprimer leurs livres’.91

De in 1675 ondernomen stappen om een andere uitgever te vinden, waren weinig

succesvol. Toen in 1676 na drie jaar voor het eerst weer een boek in druk verscheen,

getiteld La solide vertu, was de uitgever opnieuw Arentsz. Ook de in dat jaar uitgegeven

Duitse en Latijnse edities van Bourignons ‘Pierre de touche’ verschenen bij hem. Maar

in 1677 moest Arentsz. toch voor een concurrent wijken: Michiel Pietersz. Bij hem

verscheen de Nederlandse vertaling van het eerste deel van La solide vertu. Opvallend is

dat het ook nu weer om een voor Amsterdamse begrippen kleine boekhandelaar

ging.92

Bourignon en haar volgelingen bleven ondertussen zelf naar mogelijkheden

zoeken om de distributie van haar boeken te verbeteren. Hierbij ging vanaf 1676 een

belangrijke impuls uit van Pierre Poiret. Hij adviseerde Bourignon het eerste deel van

La solide vertu in de catalogus van de ‘Frankfurter Buchmesse’ op te laten nemen. Tevens

stelde hij haar voor vijftig exemplaren van het boek toe te sturen aan Amsterdamse

boekhandelaren die de Buchmesse zouden bezoeken. Dat zou volgens Poiret de inter-

nationale bekendheid van haar werk ten goede komen.93 Voorts raadde hij Bourignon

aan om nogmaals contact op te nemen met Daniel Elzevier, de uitgever van zijn Cogita-

tiones rationales. Haar geschriften konden, zo hield hij haar voor, een nog grotere

bekendheid krijgen als zij bij een gerenommeerde uitgever zouden verschijnen die de

drukkosten voor eigen rekening nam. Een internationaal vermaarde uitgever als Elze-

vier zou haar boeken via zijn netwerk van zakenrelaties immers veel beter kunnen

distribueren.94

Swammerdam kreeg in 1677 van Bourignon opdracht om de onderhandelingen

met Elzevier te openen.95 Die liepen echter op niets uit, wat Bourignon aan Elzeviers

inhaligheid toeschreef. Hij had naar haar zeggen de helft van de door hem te drukken

boeken van haar willen kopen en de andere helft voor niets willen hebben.96 Over de

door Elzevier gestelde voorwaarden beklaagde Bourignon zich bij haar nieuwe

beschermheer, baron zu Inn- und Knyphausen. Die verklaarde zich direct bereid om de

Amsterdamse uitgever persoonlijk op diens voorstel aan te spreken. Nieuwe verwikke-

lingen in de oorlog tussen Denemarken en Zweden gooiden echter roet in het eten.
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Knyphausen moest in opdracht van de regentes van Oost-Friesland zien te voorkomen

dat de bisschop van Münster zijn plan zou doorzetten om vierduizend soldaten via

haar grondgebied naar Denemarken te sturen.97 Hierdoor kon hij onmogelijk naar

Amsterdam afreizen om met Elzevier te onderhandelen over een nieuwe uitgave van

Bourignons geschriften.98

De ambitieuze plannen met Elzevier vonden uiteindelijk geen doorgang. Mogelijk

was de uitgave van Bourignons verzamelde werk voor hem commercieel gezien niet

interessant of vond hij haar oeuvre niet in zijn fonds passen. Wel was hij bereid het

tweede deel van La solide vertu te drukken, op voorwaarde dat Bourignon zelf vijfhon-

derd stuks van het werk afnam tegen betaling van drie duiten, wat neerkwam op 3/8

stuiver, per gedrukt vel.99 Daarmee moet zij akkoord zijn gegaan, want het genoemde

werk is inderdaad door Elzevier gedrukt.100 Het verscheen in 1678. De op het titelblad

genoemde uitgever was echter niet Daniel Elzevier maar Pieter Arentsz.

Alle tussen 1675 en 1677 in het werk gestelde pogingen om Bourignons werk via

andere boekhandelaren in Amsterdam uit te geven, liepen uiteindelijk op niets uit. De

overstap naar Michiel Pietersz. in 1677 kreeg geen vervolg. In plaats daarvan keerde

Bourignon in 1678 terug naar Arentsz. Ondanks de kritiek die zij op hem had en de

beperkte omvang van zijn handelsnetwerk, verbrak zij de samenwerking met hem

niet. Eenieder die in haar boeken geïnteresseerd was, bleef zij naar zijn winkel in de

Beursstraat verwijzen.101

In 1680 begon Arentsz. als uitgever van Bourignons werken samen te werken met

zijn collega Jan Rieuwertsz. (de oudere). In het genoemde jaar gaf Rieuwertsz. zelf drie

Nederlandse werken van Bourignon uit: Getuigenis der Waarheit en de eerste twee delen
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van Anti-Christ. Samen gaven Rieuwertsz. en Arentsz. in datzelfde jaar Bourignons

Renovatio uit, de Latijnse editie van het eerste deel van Renouvellement, dat een jaar

eerder bij Arentsz. verschenen was. Die Latijnse uitgave was de eerste van een reeks van

meer dan vijftig werken van Bourignon, die beide boekverkopers in vijf jaar tijd geza-

menlijk zouden uitgeven.102

Rieuwertsz., die evenals Arentsz. van dopersen huize was, bediende met zijn in

uitgaven van non-conformisten gespecialiseerde boekhandel eenzelfde soort lezers-

publiek als zijn compagnon.103 Beider winkels grensden zelfs aan elkaar, nadat 

Rieuwertsz. in 1678 van de Dirk van Assensteeg naar de Beursstraat verhuisd was.104

Als uitgever en boekverkoper onderhield Rieuwertsz. zelf nauwe contacten met aller-

lei vertegenwoordigers uit het Amsterdamse remonstrantse en doopsgezinde

milieu.105 Van hem is ook bekend dat hij in collegiantenkringen verkeerde. Zijn fonds

omvatte onder meer werken van omstreden denkers als René Descartes, Benedictus de

Spinoza en Lodewijk Meyer. Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus liet Rieuwertsz. voor

eigen rekening drukken. De Latijnse editie verscheen in 1670 zonder de naam van de

auteur en met een vals adres.106 Volgens de gereformeerde kerkenraad van Amsterdam,

die de activiteiten van Rieuwertsz. met argusogen bezag, functioneerde zijn winkel ‘In

het Martelaersboeck’ als een ontmoetingsplaats van ‘verscheyde menschen, van alder-

hande soorte’, die daar ‘vreemde discoursen’ hielden.107

Rieuwertsz. moet overigens al boeken van Bourignon hebben verkocht, voordat hij

in 1680 zelf bij de uitgave van haar werk betrokken raakte. Dat blijkt uit Bourignons

correspondentie. Al in 1677 gaf zij De Lindt opdracht voortaan ook een partij boeken

bij Rieuwertsz. af te leveren.108 Was dat omdat Rieuwertsz. en Arentsz. nauw met

elkaar samenwerkten of omdat zij ontevreden was over de wijze waarop Arentsz. haar

boeken distribueerde? Hoe dan ook, het is en blijft opmerkelijk dat Bourignons

boeken voortaan te vinden waren bij een boekverkoper die met zijn fonds nadrukke-

lijk aansluiting zocht bij een in radicale verlichtingsideeën geïnteresseerd lezerspu-

bliek.

Uitbreiding van het aantal verkooppunten

Vanaf 1677 stelde Bourignon alles in het werk om het aantal verkooppunten uit te brei-

den en zo zelf de distributie van haar werk via de boekhandel te bevorderen. Daarin

lijkt zij meer succes te hebben geboekt dan in het vinden van een nieuwe uitgever. Zo

bood Bourignon in 1677 haar boeken niet alleen via Rieuwertsz. te koop aan, maar ook

via de gebroeders Boom op het Singel.109 Het contact met deze Amsterdamse boekver-

kopers dankte Bourignon ongetwijfeld aan Poiret, wiens Franse vertaling van de Theo-

logia Deutsch in 1676 bij Hendrik en Dirk Boom verschenen was. Ook Janssonius van

Waesberge, die in 1671 drie Franse titels van Bourignon had uitgegeven, nam een deel

van de distributie van haar werk voor zijn rekening. In zijn Catalogus librorum novissime

impressorum maakte hij voor 1677 melding van drie nieuwe uitgaven van Bourignon: La

solide vertu I, Waare Deugt en Lapis lydius.110 De drukkers van Bourignons geschriften

waren waarschijnlijk eveneens bij de commerciële verhandeling betrokken, want

zowel Boeteman als Cunradus dreef naast de drukkerij een kleine boekhandel.

Vanaf 1680 waren Bourignons boeken zelfs bij diverse boekverkopers buiten
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Amsterdam verkrijgbaar. In het door Rieuwertsz. uitgegeven Getuigenis der Waarheit

(1680) is een zogeheten ‘stoklijst’ opgenomen, een opsomming van boekhandelaren bij

wie het betreffende boek te koop was.111 De lijst was opgesteld door De Lindt. Hij had

Boeteman op 29 december 1679 vanuit Lütetsburg een briefje gestuurd waarin hij hem

opdroeg na de catalogus van Bourignons werken in het Getuigenis der Waarheit of na de

bijbeltekst achter het titelblad, het volgende te drukken: ‘Alle dese hare Wercken in

verscheide Talen zijn ook te vinden tot ’s-Gravenhage by Joannes Tongerloo, tot Rotterdam

by Isaacq Neranus, en Barent van Santbergen, tot Dordrecht by Pieter van Loon, tot Vlissingen

by Jacob Lambrechtse, tot Lieuwaarden by Ritske Jacobs Mosselman, tot Harlingen by Simon

Pieters Bonck en Hubert van Immerseel by de blaauwe trap, en in verscheyde andere Steden

meer.’ 112

Ondertussen verloor Bourignon de distributie van haar boeken buiten de Repu-

bliek der Verenigde Nederlanden evenmin uit het oog. Zo bood zij haar geschriften

vanaf 1676 in Hamburg te koop aan via Claes Floris.113 Geregeld gaf zij opdracht om

vanuit Amsterdam partijen nieuwe boeken te verzenden naar vrienden en sympathi-

santen in Frederikstad, Sleeswijk, Bremen, Kopenhagen, Genève, Frankfurt en

Keulen.114 In Frankfurt am Main maakte Bourignon vanaf 1679 gebruik van de dien-

sten van de boekhandelaar-uitgever Hermann von Sand, die net als Arentsz. een duide-

lijke voorkeur had voor geschriften met een mystiek-piëtistische signatuur.115 Mogelijk

vonden Bourignons geschriften ook nog via de gebruikelijke ruilhandel tussen boek-

verkopers hun weg naar andere locaties. Het vel voor vel ruilen van boeken was name-

lijk een geëigende praktijk van boekhandelaren om het eigen assortiment uit te brei-

den.116

Tot het einde toe bleef Bourignon hopen dat haar geschriften ook hun weg zouden

vinden naar lezers in Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. Al in 1670 had zij aan haar

vriendin in Gent geschreven dat zij tot haar spijt niet in staat was haar werk op grote

schaal te verspreiden in de Zuidelijke Nederlanden: ‘Ik heb smerten van te sien dat de

Vremdelingen de Genadens die Godt my geeft, deelachtig worden, terwyl die van myn

Vaderland de selve niet kennen.’117 Het liefst wilde zij een van haar volgelingen met de

boeken op pad sturen om deze in het zuiden te distribueren. Dit zou in het geheim

moeten gebeuren. Het ontbrak haar echter aan assistentie om het voornemen daad-

werkelijk ten uitvoer te brengen.118

Advertenties en oeuvrecatalogi

Om het lezerspubliek te attenderen op haar nieuwe uitgaven en vraag te creëren naar

haar boeken adverteerde Bourignon geregeld in Franse, Nederlandse en Duitse

couranten.119 Adverteren was in zeventiende-eeuwse uitgeverskringen een gebruike-

lijke praktijk om nieuwe boeken onder de aandacht van het lezerspubliek te bren-

gen.120 In Bourignons geval was het echter niet de boekverkoper-uitgever die de adver-

tenties zette. Zij nam daartoe zelf het initiatief en liet de praktische uitvoering over

aan haar assistenten.121 De kosten nam zij voor eigen rekening.122 Deze handelwijze

bevestigt opnieuw dat Bourignon de feitelijke uitgever van haar boeken was, en niet

Arentsz.

Van de in Holland uitgegeven Nederlandse en Franse kranten verkoos Bourignon
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de Oprechte Haerlemsche Courant van de Haarlemse courantier Abraham Casteleyn en de

in 1663 opgerichte Gazette d’Amsterdam van Cornelis Jansz. Zwol.123 Voor Gezeugnis der

Waarheit, haar eerste Duitstalige werk dat in 1673 uitkwam, wilde Bourignon ook in de

Altonaischer Relation adverteren. Hierin waren eerder advertenties verschenen voor Ber-

ckendalls Wahre Abbildung Antoinette Bourignons (1672), waarop Gezeugnis der Waarheit

Bourignons antwoord was. De courantier, Victor de Löw, was echter niet onpartijdig.

Hij was evenals Berckendall lidmaat van de gereformeerde gemeente van Altona én de

uitgever van diens werk tegen Bourignon.124 Reden genoeg om een advertentie voor

Gezeugnis der Waarheit te weigeren. Bourignon liet het er niet bij zitten en tekende

protest aan bij de voorzitter van de raad van Altona, Rudolf Roland.125 Of zij door

Roland in het gelijk werd gesteld, is niet bekend.126 In 1677 ondernam Bourignon

nogmaals een poging om in de Duitse kranten te adverteren. Zij hoopte hiermee de

verkoop van haar boeken in Hamburg te stimuleren. Daar hadden de predikanten zich

weliswaar over haar boeken beklaagd, maar tot een verbod had dat niet geleid.127

Tussen 1670 en 1673 verschenen in de Oprechte Haerlemsche Courant maar liefst acht

advertenties voor Bourignons werken. Opvallend is dat zij hierin zowel voor de Neder-

landstalige als voor de Franse edities adverteerde alsmede voor Gezeugnis der Waarheit,

haar eerste uitgave in het Hoogduits.128 In 1674 en 1675 liet Bourignon het adverteren

achterwege. Het haar opgelegde drukverbod en de confiscatie van haar drukpers

maakten dat zij in deze periode geen kans zag om iets te publiceren. Pas in 1676 slaag-

de zij erin de uitgave van haar geschriften te hervatten. Toen verschenen er in één jaar

tijd drie nieuwe titels, waarvoor uiteraard weer geadverteerd moest worden.129 Ook in

de jaren daarna liet Bourignon telkens wanneer er nieuwe werken van haar hand

uitkwamen, advertenties zetten.130

Bourignon was zich ten zeerste bewust van het potentiële effect van de advertenties.

Via dit medium zou de nieuwsgierigheid naar haar geschriften geprikkeld kunnen

worden, hetgeen de verkoop van haar boeken zou bevorderen. Voorwaarde was dan wel

dat haar geschriften in ‘buitengewone’ termen werden aangeprezen, bijvoorbeeld als

‘lichten die uit de H. Geest zijn voortgekomen’.131 In de aankondigingen van La solide

vertu waren dit soort kwalificaties achterwege gebleven en dus waren deze advertenties

in Bourignons ogen weggegooid geld geweest. Deze reactie bevestigt opnieuw hoezeer

Bourignon zich bewust was van het belang van woordkeuzes en presentatie. Toen zij De

Lindt en Poiret in 1679 opdroeg om voor zes verschillende nieuwe uitgaven van haar

hand te adverteren, schreef zij precies voor hoe deze geschriften moesten worden aan-

geprezen. In de advertentie moest bovendien worden aangekondigd dat er nog veel

andere ‘merveilleux Doctrines & veritez’ zouden volgen.132

Behalve voor haar eigen geschriften liet Bourignon in 1677 ook advertenties plaat-

sen voor het werk van een van haar Hamburgse volgelingen, Bertrand de la Coste. Deze

‘uitvinder’ had in Bourignon een nieuw onderwerp gevonden om in zijn wiskundige

publicaties onder de aandacht te brengen. Tussen 1676 en 1677 bewerkte hij zijn

Franstalige studie over het kwadraat van de cirkel en voorzag deze van een lofrede op

Bourignon. Het werk verscheen in 1677, zowel in het Frans als in het Nederlands, bij

Pieter Arentsz. in een oplage van driehonderd stuks.133 La Coste had beide edities aan

Bourignon opgedragen. Eenieder die zijn werk zou lezen, leerde zo ook wie Bourignon

was.134 Dat maakt begrijpelijk waarom Bourignon eraan hechtte dat zijn werk in de

Franse en Nederlandse kranten geadverteerd werd.
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Halverwege de jaren zeventig besloot Bourignon nog via een ander medium

bekendheid te geven aan haar publicaties. Zij liet daartoe in haar boeken lijsten opne-

men met de titels en formaten van haar reeds verschenen werken. Anders dan de adver-

tenties, die per uitgave werden gezet, waren deze catalogi pas een bruikbaar reclame-

middel op het moment dat er reeds een bepaalde hoeveelheid titels en edities op de

markt gebracht was. In Bourignons geval ging het om auteurslijsten die zowel een

bibliografische als een commerciële functie hadden, omdat ook de namen en adressen

van de boekhandelaar-uitgevers vermeld werden bij wie de werken te koop waren.

Overigens waren dergelijke in boeken afgedrukte lijsten tot 1675 een zeer zeldzaam

verschijnsel. Pas in het laatste kwart van de zeventiende eeuw namen zij een hoge

vlucht.135 Toen gingen ook uitgevers in hun uitgaven lijsten opnemen van de nog

leverbare titels uit hun fonds.136

In 1676 gaf Bourignon voor het eerst opdracht om een oeuvrecatalogus in haar

nieuwe uitgaven op te nemen. In dat jaar trad zij, na ruim twee jaar noodgedwongen

te hebben ‘gezwegen’, weer in de openbaarheid en publiceerde zij een Duitse en een

Latijnse editie van ‘La pierre de touche’ en het eerste deel van La solide vertu. Bij de voor-

rede of elders in deze werken moest, zo bepaalde Bourignon, een ‘Cathalogue’ van haar

‘gedrukte Boecken, met de Redeneering over de Materie, die sy behelsen’ worden opge-

nomen. Zo zouden de titels van haar eerder verschenen werken opnieuw onder de

aandacht van de lezer kunnen worden gebracht.137 Het ontwerp van de catalogus

maakte Bourignon zelf. Aan iedere titel voegde zij een korte inhoudsbeschrijving toe.

Bij elke titel vermeldde zij tevens het aantal reeds verschenen delen en de talen waarin

het betreffende werk was uitgegeven.138 Van dit in het Frans geschreven overzicht liet

Bourignon Nederlandse, Duitse en Latijnse vertalingen maken, zodat er voor iedere

taal waarin zij publiceerde, een catalogus beschikbaar was.

Vanaf 1676 werd de geregeld bijgewerkte titellijst met de namen en adressen van

de boekverkopers die de betreffende werken van Bourignon verkochten, in iedere

nieuwe uitgave opgenomen. Losse exemplaren van de catalogi liet Bourignon als

handelsprospecti naar boekverkopers en particulieren in en buiten de Republiek der

Verenigde Nederlanden sturen.139 Daartoe had zij in 1676 vier à vijfhonderd catalogi

laten drukken.140 In de prospecti werden geen prijzen genoemd. Voor een boekhande-

laar in Brussel, die klaarblijkelijk om inlichtingen gevraagd had, werd de prijs van

ieder boek apart opgegeven. Bourignon, die de man niet helemaal vertrouwde, bepaal-

de dat hij aan iemand in Amsterdam een betalingsopdracht zou moeten geven als hij

bepaalde boeken uit de catalogus wilde bestellen.141

Propagandamiddel of commercieel product?

Het zal duidelijk zijn dat Bourignon binnen het communicatiecircuit dat haar boeken

doorliepen, een monopoliepositie bekleedde. Zij was niet alleen de auteur maar ten

dele ook de drukker en indirect tevens de uitgever en distributeur van haar eigen werk.

Haar activiteiten op de verschillende punten in het circuit waren primair gericht op de

openbaarmaking van haar boodschap, maar dat betekende niet dat zij de commerciële

kant van de zaak uit het oog verloor. Bourignon mocht zichzelf dan wel als een profe-

tes beschouwen, zij bleef voor alles ook de koopmansdochter die zij van origine was.
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Door Antoinette Bourignon zelf geschreven ontwerp voor de oeuvrecatalogus die zij vanaf 1676 in haar geschrif-
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schenen is, en tot slot de namen en adressen van de boekverkopers bij wie de genoemde werken verkrijgbaar zijn
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Het was belangrijk dat haar boeken verspreiding vonden, maar óók dat daarvoor

betaald werd. Aan een Amsterdamse koopman die haar van inhaligheid beschuldigd

had, maakte zij duidelijk dat zij haar boeken wel commercieel moest verhandelen, als

zij ook in de toekomst wilde blijven publiceren:

mais puis qu’avez le moyen de les payer, quel domage ferois-je aux ames de

donner tous les livres pour un temps, & n’avoir pas aprés plus d’argent pour en

faire imprimer des autres qui de plus en plus donneroyent des lumieres au

monde? Toutes mes commodités seroyent bientôt consumées dans ces imprime-

ries si rien n’en retournoit pour imprimer á l’avenir. Je n’ay pas une mer d’argent,

dont je puisse puiser á l’infiny, sans en voir le fond.142

En, zelfbewust als zij was, voegde zij daar nog aan toe dat zij zich wel in de groothan-

del had begeven als het haar alleen om het verdienen van het grote geld te doen zou

zijn geweest: ‘Lors que je voudrois trafiquer, j’embrasserois plus grands négoces’.

Bourignon was niet alleen prijsbewust, zij was ook opvallend goed op de hoogte

van de verschillende geldeenheden.143 Bovendien had zij oog voor marktstrategieën.

Dat bleek al uit haar advertentiebeleid. Zij realiseerde zich echter ook dat de afzetmo-

gelijkheden van haar boeken mede bepaald werden door de verkoopprijs. In het

uitbrengen van verkorte en dus goedkope voorpublicaties zag zij een mogelijkheid om

haar werk binnen het bereik van mensen met een kleine beurs te brengen. Zo dacht zij

erover om haar lange brief over de ‘drie bruggen’ uit te geven vóórdat deze samen met

een aantal andere brieven gebundeld zou worden in La solide vertu II. Een van haar

volgelingen bood zelfs aan het geschrift op zijn kosten te laten drukken.144 Of het plan

doorgang vond, is niet bekend. In 1677 stelde Bourignon nog voor de gedrukte brieven

van Poiret die bij de Latijnse en Franse editie van La pierre de touche gevoegd zouden

worden, apart te verkopen ‘afin d’esprouver, si on ne les sçauroit debiter’.145

Maar zoals dat religieuze leiders betaamt, verklaarde Bourignon nadrukkelijk dat

het haar er niet om ging iets te verdienen aan haar boeken.146 Meermaals liet zij door-

schemeren dat het publiceren van haar geschriften haar alleen maar geld gekost had:

Want als wy Boekken drukken, dat geschiet niet om profijt; dewijl dat ik door

ervarentheyt weet, dat ik’er groot schade van heb. En ik verschiet veel gelts, sonder

dat ik apparentie of waarschijnlijkheyt sie, het wederom te sullen krijgen.147

Economische afwegingen waren haar weliswaar niet vreemd, maar zij speelden geen

doorslaggevende rol. Waarschijnlijk was dat ook omdat er mede dankzij het door haar

vermogende vrienden ter beschikking gestelde kapitaal nooit een werkelijk gebrek aan

geld was.

Zwaarder dan geldelijk gewin woog de propagandistische waarde die Bourignon

haar werk toekende. Toch liet zij haar geschriften bij voorkeur niet gratis verspreiden.

Alleen vrienden en invloedrijke relaties gaf Bourignon boeken cadeau, ongetwijfeld

omdat zij hen hiermee gunstig hoopte te stemmen.148 Swammerdam en Van de Velde,

die tijdens hun verblijf in Kopenhagen exemplaren van Gezeugnis der Waarheit en van

Licht des weerelds moesten distribueren, kregen nadrukkelijk te horen dat zij geen

boeken mochten weggeven. Zij moesten deze zien te verkopen aan ‘des personnes de
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connoissance qui les desirent’.149 Bourignon stelde voor beide werken zelf de prijzen

vast en raadde Swammerdam en Van de Velde aan om voor de verkoop gebruik te

maken van de diensten van hun vriend Christiaan, die lakwerker aan het koninklijk

hof was en dus over de nodige contacten beschikte. Als zou blijken dat haar boeken in

trek waren, dan kon Christiaan de verkoopprijzen verhogen, aldus Bourignon.150

Of de verkoop van Bourignons boeken de gemaakte kosten nog enigermate heeft

kunnen compenseren, is twijfelachtig.151 Voor godsdienstige uitgaven op mystiek-

piëtistisch terrein moet zeker in de zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde

Nederlanden een markt zijn geweest, getuige het grote aandeel van deze categorie in

de Noord-Nederlandse boekproductie.152 In Bourignons geval waren het echter niet de

boekhandelaar-uitgevers die de drukkosten voor hun rekening namen, hetgeen doet

vermoeden dat haar boeken commercieel gezien geen aantrekkelijke handelswaar

waren. Dit gold overigens niet alleen voor Bourignon, maar ook voor andere auteurs

uit het zestiende- en zeventiende-eeuwse spiritualistische milieu. Hun boeken konden

over het algemeen alleen op eigen kosten of dankzij de financiële bijdragen van mece-

nassen worden uitgegeven.153

Hoezeer Bourignon zich ook mag hebben ingespannen om haar boodschap over

‘de hele wereld’ te verspreiden,154 een massapubliek kan zij nooit hebben bereikt.

Daarvoor waren de oplagen van haar werk te laag en de prijzen te hoog en was het

bereik van de haar ter beschikking staande verspreidingskanalen te beperkt. Veeleer

lijkt Bourignon doelbewust te hebben geprobeerd om ook onder lezersgroepen buiten

de geleerde elite een eigen publiek te vinden dat zich ontvankelijk wist voor haar

boodschap. Nader onderzoek naar het religieuze netwerk dat zich rond haar persoon

formeerde, kan uitwijzen of zij hierin ook daadwerkelijk slaagde.
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