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hoofdstuk 10 Lezers reageren

Waarde Vriendinne Anthoinette.

Ik lange tijt hongerende en dorstende na de Gerechtigheit, en verlangende met een

oprechte begeerte, om Sion (dat gants vervallen is) weder opgerecht te sien: soo ben ik,

na lang gins en wedersoeckingen, daar toe gekomen, dat ik in handen heb ontfangen

eenige letteren, door u aan den dag gebracht: en na dat ikse onpartijdig gelesen hadde,

soo heb ik gemerkt, datse niet uit eens menschen hersenen waren voortgekomen, maar

dat de Geest des Heeren alleen machtig is, soodanige redenen te formeren. ’t Welk mijn

herte met dankbare blijdschap deed vervullen.

Getuigenis der Waarheit. Byvoegsel,

getuigenis 54 (20/30-3-1670), pp. 214-215.

Bovenstaand fragment is afkomstig uit een brief van Reynier Jansen, vetermaker te

Harlingen. Hunkerend naar verlossing en verlangend naar het herstel van het ware

christendom, had de Friese ambachtsman troost geput uit een van Bourignons brief-

publicaties. Dat wilde hij de schrijfster persoonlijk laten weten en dus besloot hij haar

op 20/30 maart 1670 zelf een brief te schrijven. Ook Catherine Robineau, een Franse

émigree, voelde na lezing van Bourignons werk een sterke behoefte om zich met de

auteur in verbinding te stellen. Op 12 oktober 1672 schreef zij Bourignon vanuit haar

woonplaats Hamburg:

Ik heb gelesen uw Boek genaamt Licht schijnende in de Duisternis, met d’uitleg-

ging over het 24. Capittel Matthei. Ik kan u niet seggen, Mejuffer, wat voor

werkingen die Schriften in mijn Ziel gedaan hebben.1

De reacties van Jansen en Robineau stonden niet op zichzelf. Zij maken deel uit van de

door Johan Conrad Hase samengestelde reeks van 33 getuigenissen, die als bijlage

achter Bourignons Gezeugnis der Waarheit (1673) is opgenomen.2 Deze zogeheten tweede

reeks omvat een door Hase gemaakte selectie van brieven en getuigenissen uit de peri-

ode 1668-1673.3 Ten dele gaat het om brieven van personen die uit eigener beweging

contact gezocht hadden met Bourignon, ten dele om reacties op de lijst met vragen die

hij zijn ‘Christelijke Broeders’ in 1673 had voorgelegd.4 Met de verkregen antwoorden

wilde hij bewijzen dat Berckendalls Wahre Abbildung Anthonette Bourignons (1672) louter

op laster was gebaseerd.5 De publicatie van de getuigenissen diende dus eerst en voor-

al een propagandistisch doel. Dat doet echter niets af aan de authenticiteit van de voor

deze uitgave geselecteerde brieven aan Bourignon.6

Met het oog op de receptie van Bourignons geschriften zijn de in Gezeugnis der Waar-
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heit bijeengebrachte brieven buitengewoon belangwekkend. Zij stellen ons in staat om

een specifiek segment van het eigentijdse lezerspubliek in kaart te brengen en zo zicht

te krijgen op een groep die zich gewoonlijk onttrekt aan het oog van de historicus.7

Het gaat hier om dat deel dat zich na lezing van een van Bourignons geschriften

persoonlijk met de auteur in verbinding stelde. Dat lezers dit deden, was op zich niet

ongewoon.8 Wel bijzonder was dat het in Bourignons geval om meer dan incidentele

reacties ging. Bovendien zochten haar lezers niet alleen contact om hun waardering te

uiten, maar ook om Bourignon allerlei persoonlijke vragen en problemen voor te

kunnen leggen. Bekommerd als zij waren om hun eigen zielenheil, verlangden en

verwachtten zij van haar ook een antwoord op hún levensvragen.

Kortom, de brieven van lezers aan Bourignon bieden ons niet alleen toegang tot

het sociaal-culturele milieu waarin haar boeken circuleerden. Zij laten tevens zien hoe

lezers met haar geschriften omgingen en hoe zij zich tot de auteur wilden verhouden.

Tegelijk dient zich de vraag aan waarom sommigen zich geroepen voelden om hun

eigen vragen en problemen aan haar voor te leggen. Was die reactie wellicht ingegeven

door de specifieke vorm van Bourignons oeuvre? En wat was precies de aard van de

problemen die de betreffende lezers haar voorlegden? Vloeiden uit hun brieven aan

Bourignon ook nog andere vormen van contact voort?

De door Hase voor Gezeugnis der Waarheit geselecteerde brieven aan Bourignon

bestrijken helaas slechts een beperkt aantal jaren en geven zelfs voor die korte tijd-

spanne geen volledig beeld. Om in deze lacune te voorzien, zal ik daarom ook een

beroep doen op Bourignons eigen briefpublicaties. In mijn optiek reflecteren deze niet

alleen de spirituele behoeften en noden waarop zij met haar geschriften inspeelde,

maar werpen zij indirect ook licht op de vragen en twijfels die lezers haar voorlegden.

Brieven van lezers

In tabel 10.1 is een schematisch overzicht te vinden van de verblijfplaatsen, beroepen,

kerkelijke achtergronden en sekse van de lezers wier brieven achter Gezeugnis der Waar-

heit zijn opgenomen.

Uit deze tabel kan worden afgeleid dat Bourignons boeken al vrij snel internatio-

nale verspreiding vonden, dat de lezers tot verschillende denominaties behoorden, en

dat het overwegend mannen waren die haar aanschreven. Het gros van de in het over-

zicht genoemde lezers was afkomstig uit het handels- en nijverheidsmilieu. Slechts

een enkeling had een universitaire studie genoten. In dat opzicht is de hier bijeenge-

brachte lezersgroep representatief voor Bourignons kring van volgelingen.9

De lezers die tussen 1668 en 1673 met Bourignon in contact traden, beweerden stuk

voor stuk diep te zijn geraakt door de in haar geschriften verkondigde boodschap dat

de mens de liefde van God verspeeld had en dat hij alleen nog zijn heil zou kunnen

veiligstellen door in de voetsporen van Jezus Christus te treden. Die boodschap moest

wel van God zelf afkomstig zijn, zo meende Reynier Jansen. Aan het eind van zijn

eerste brief aan Bourignon sprak hij de wens uit dat de hele wereld deel mocht hebben

aan ‘dit Licht’ waarmee God de mensen ‘in desen donkeren Nacht [...] bestraalt, om

sijnen Weg te vinden’.10 Zo maakte hij, zonder de titel te noemen, duidelijk welk

geschrift van Bourignon hem zoveel vreugde verschaft had: Het licht schijnende in de

‘ik moet spreken’
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duisternissen; hetzelfde boekje dat ook Catherine Robineau had aangezet tot een reactie,

zij het dat zij als geboren Française de Franse editie van het betreffende werk bestu-

deerd zal hebben.11

La lumiere nee en tenebres, waarvan in 1669 zowel een Franse als een Nederlandse

uitgave was verschenen, was Bourignons eerste briefpublicatie. De uitgave bevatte

uitsluitend brieven aan katholieke geestelijken. Bourignon had deze geschreven

tussen 1663 en 1667 tijdens haar verblijf in Gent en Mechelen. In deze brieven fulmi-

neerde zij veelvuldig tegen de plichtmatige vervulling van allerlei uiterlijke geloofs-

handelingen, zoals het kerkbezoek, het biechten en het ontvangen van de communie.

Op die manier kon de mens volgens haar zijn heil niet bewerken. Daarvoor was in de

eerste plaats een innerlijke beleving een vereiste, aldus Bourignon. De specifieke

context waarin de brieven tot stand gekomen waren, stond, zo blijkt uit de reacties van

Jansen en Robineau, de waardering van de inhoud echter niet in de weg.

Ook Bourignons tweede briefpublicatie, Le tombeau de la fausse theologie, in het

Nederlands vertaald als Het graf der valsche theologie, bleek sommige lezers bijzonder aan

te spreken. De in Frederikstad wonende koopman Peter Jurgens bijvoorbeeld liet

Bourignon zelfs weten van welk stuk uit deze bundel hij het meest onder de indruk

was: de vijfde brief uit het eerste deel. Wat Bourignon hierin over de wedergeboorte

betoogde, beantwoordde geheel en al aan de ideeën die Jurgens zich daarover zelf

gevormd had. Deze brief, zo bekende hij haar,
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Tabel 10.1 Lezers van wie een of meer brieven aan Antoinette Bourignon door J.C. Hase zijn gepubliceerd

Naam Sekse Denominatie Beroep Verblijf- Eerste Getui-

plaats brief genis

Reynier Jansen m dopers? vetermaker Harlingen 30-3-1670 54

Robert Boyle m anglicaans geleerde Londen 25-12-1670 35

Jelle Reyntjes m dopers kuiper Bolsward 26-1-1671 56

Peter Jurgens m luthers koopman Frederikstad ?-6/7-1671 41

Sikke Lieuwes m dopers? gortmaker Harlingen 24-9-1671 58

Sikke Pieters m dopers passement- Harlingen 4-11-1671 53

maker

Ruerd Jansen m gereformeerd? tingieter Harlingen z.j. [1672]? 55

Gerrit Reyns m ? turfschipper Amsterdam 29-3-1672 59

Rinke Teetses m ? boer Workum 13-8-1672 57

Adriaan van Heuven m dopers? koopman Hamburg 22-8-1672 45

Catharine Robineau v r-k ? Hamburg 12-10-1672 43

Jan van Someren m geref/dopers? apotheker Sneek 30-3-1673 40

Antoine Grellot m gereformeerd predikant Otterberg 16-11-1677 60

Bron: Gezeugnis der Waarheit (1673); Getuigenis der Waarheit. Byvoegsel (1679); Temoignage de la verité. Recoeuil

(1682)



is my seer eigen, en heeft my in het lesen seer bewogen, als tot in ’t binnenste van

mijn conscientie. Want ik sie datter geen ander weg, noch pad is, om tot God te

komen, dan dien weg, dat men sich moet aan God kleven. Waar van meest alle

menschen afgeweken zijn.12

Het stuk waarop Jurgens doelde, was een brief die Bourignon op 10 april 1668 aan

Comenius geschreven had.13 Zijn naam werd in de briefpublicatie echter niet

genoemd. De adressaat heette hier kortweg ‘een groot Godts-geleerde’ te zijn.

Een lezer uit Engeland, van wie in zijn achter Gezeugnis der Waarheit afgedrukte

brief alleen de initialen R.B. vermeld zijn, was zo enthousiast over de inhoud van

Bourignons werk dat hij in 1670 spontaan aanbood om haar geschriften in het Engels

te laten vertalen en uit te geven.14 Achter die letters ‘R.B.’ ging zoals gezegd niemand

minder dan Robert Boyle schuil.15 Hij was al in 1668 door Serrarius over Bourignon

getipt en herzag zijn oordeel over haar niet toen zijn vriend dit nog datzelfde jaar wel

deed.16 Boyle was een van de lezers die bij Bourignon informeerden naar andere titels

van haar hand, hetgeen een duidelijke indicatie is dat haar boeken in een devotionele

leesbehoefte voorzagen.17 Het zal ook om dit soort vragen te voorkomen, zijn geweest

dat zij vanaf 1676, toen zij na een intermezzo van drie jaar weer begon te publiceren,

voortaan in al haar uitgaven een catalogus liet opnemen met de titels en vertalingen

van de reeds door haar gepubliceerde werken.18

Buiten lezers die de loftrompet over Bourignon staken, waren er ook die kritisch

reageerden of van bepaalde passages nadere uitleg wilden hebben.19 Ook waren er

lezers die wilden weten waarom zij bepaalde uitspraken gedaan had. Bourignon greep

dit soort vragen steevast aan om haar eigen standpunten nog eens toe te lichten of te

onderstrepen.20 Zo sprak een niet bij name genoemde Amsterdamse koopman

Bourignon in 1670 aan op haar uitlatingen over de koophandel in de eerste brief van

het tweede deel van Het licht schijnende in de duisternissen (1669).21 Zij verwerpt daar in

zeer scherpe bewoordingen alle koopmanschap en winkelhouden en doet deze af als

duivelse uitvindingen, omdat alle winst die de kooplieden maken naar haar zeggen

‘tot sijner eeren keert’.22 De Amsterdamse koopman meende dat Bourignon zich hier

zeer onvoorzichtig had uitgedrukt en de genoemde brief beter niet had kunnen uitge-

ven. Een andere niet bij name genoemde heer hield Bourignon voor dat zij er beter aan

deed wél het Nieuwe Testament te lezen. Daarmee reageerde hij op een zinsnede uit

een van de brieven in het tweede deel van Het graf der valsche theologie (1670) waarin

Bourignon stelde dat zij het Nieuwe Testament al twintig jaar niet meer had ingeke-

ken.23 En dr. Blankaart (Blancardus), die in 1680 contact met haar zocht, bond de dis-

cussie met haar aan over het geloof in tovenaars en ‘Duiveleryen’. Hij stuurde haar over

dit onderwerp zelfs een boek toe.24

Herhaaldelijk wilden lezers Bourignons mening over het gedachtegoed van andere

mystieke en spiritualistische auteurs weten. Dit doet vermoeden dat een deel van haar

lezerspubliek bestond uit zoekende christenen die zich in bredere zin oriënteerden of

behoefte hadden aan een nieuwe vorm van zingeving. Sommige lezers vroegen haar

bijvoorbeeld naar haar oordeel over Jean de Labadie en wilden weten wat zij van zijn

visie op de hervorming van de kerk vond. Wie het tweede deel van Le tombeau de la faus-

se theologie gelezen had, wist dat zij in 1668 zelf met De Labadie van gedachten had

gewisseld.25 Bourignon greep die vragen over De Labadie meestal aan om zichzelf ten

‘ik moet spreken’

300



koste van haar concurrent te profileren. Zo kreeg iemand die haar geschreven had dat

hij over een portret van De Labadie beschikte, kort en duidelijk te verstaan dat zij diens

visies niet deelde. Integendeel.

[...] ik sie door het Licht des Geloofs, dat God sijne Kerk door andere Middelen

herstellen wil, dan de gene die hy [De Labadie, MdB] aanveerd; ja dat sijne leering

en sijne maniere van doen, gants strijdig zijn tegen die gene die Godt my onder-

wijst.26

Ook werd Bourignon meer dan eens gevraagd wat zij van de geschriften van Jacob

Boehme vond. Verschillende lezers zagen allerlei overeenkomsten tussen haar werk en

dat van de Silezische mysticus. Steevast deed Bourignon die vraag af met de medede-

ling dat zij het werk van Boehme niet gelezen had.27

De meeste door Bourignon beantwoorde brieven handelden echter over geloofs-

vragen of over morele problemen waarmee de betreffende afzenders al langer worstel-

den. Ook dat is een duidelijke indicatie dat haar lezers zoekende waren en van

Bourignon een antwoord op hun vragen verwachtten. Op grond van wat zij van haar

lazen, moeten sommigen haar zelf als geestelijk leidster hebben beschouwd aan wie zij

hun persoonlijke levenssituatie konden voorleggen. Wat hoopte deze groep lezers pre-

cies van Bourignon te horen en waarop was die verwachting gebaseerd?

Hoe zelf een ware christen te worden?

De respons op Bourignons geschriften bewijst dat deze in een bepaalde spirituele

behoefte voorzagen. De apotheker Jan van Someren uit Sneek verwoordde letterlijk

hoezeer haar boeken als voedsel voor zijn ziel fungeerden. Na één werk van haar te

hebben gelezen, bestelde hij bij Pieter Arentsz. al haar Nederlandstalige boeken met de

woorden: ‘Wilt dan geen Brood weigeren aan een die hongert, nadien Christus het

selve niet heeft gedaan, noch noyt en sal doen.’28

Lezers vonden in Bourignons geschriften naar eigen zeggen allerlei handreikingen

om hun eigen zielenheil te bevorderen. In hun ogen onderscheidde Bourignon zich

door haar kennis van de zielenstaat van anderen en door haar voorbeeldig gedrag van

de predikanten, die hen naar hun gevoel aan het lijntje hadden gehouden. Niet de

professionele zielzorger maar Bourignon was voor hen de aangewezen persoon om

hen in de zorg om hun eigen zielenheil bij te staan. Zo verklaarde de Utrechtse koop-

man Adriaan van Heuven, die bijna alle geschriften van Bourignon had, dat haar

‘lessen en welmeenende onderwijsingen waarlijk bequaam’ waren om ‘den mensch van

goede wille te geleyden tot de tijdelijke en eeuwige Geluksaligheit’.29 Voor hem was

Bourignon een autoriteit, omdat zij zichzelf ‘tot de gehoorsaamheit der lessen, Gebo-

den en insettingen Jesu Christi [...] begeven’ had. De Amsterdamse medicus en natuur-

onderzoeker Jan Swammerdam sprak van haar ‘ziel-en-merg-indringende Schriften’.

Die hadden hem tot het inzicht gebracht dat het leven van de ware christen maar één

doel diende: de navolging van de leer van Christus,
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sonder andere noch tijdelijke noch geestelijke vernoeginge; te omhelsen de ware

Armoede en vernoeging des geests; en niet meer te begeeren dan de nootsakelijk-

heit; ’t gene al te samen saken wesende, nooyt gekend noch geleert van onse Gere-

formeerde Leeraars.30

Swammerdam schreef in 1674 aan een Utrechtse vriendin zelfs dat hij eeuwig

verdoemd zou zijn geweest als hij niet door de genade Gods Bourignons geschriften

gevonden had en daaruit geleerd had wat een waar geestelijk leven inhield. Hij hield

haar voor dat Bourignon het ‘reghte geloof’ leerde en de christenen op aarde weer de

weg naar Gods zaligmakende liefde wees. De gereformeerde predikanten van zijn tijd

waren daartoe volgens hem niet in staat.31

Uit de brieven van Van Heuven en Swammerdam en uit de andere getuigenissen

blijkt dat de lezers die persoonlijk contact zochten met Bourignon, vertrouwd waren

met de christelijke heilsleer maar weinig vertrouwen hadden in de geestelijke ambts-

dragers of zich niet langer thuis voelden in de institutionele kerk.32 Velen van hen

zochten hun heil in de bijbel en in mystiek-piëtistische lectuur, waaronder de werken

van Johannes Tauler, Thomas à Kempis, Benedictus van Canfeld, Girolamo Savonarola,

Johannes van het Kruis, Jacob Boehme en Anneke Hoogwandt.33 Van enkelen is bekend

dat zij zich verdiepten in oudere en recente profetieën en visioenen die in gedrukte en

ongedrukte vorm circuleerden en waarin het einde der tijden of de komst van

Bourignon voorspeld zou zijn.34 Bourignons geschriften vielen bij deze groep lezers

vooral in de smaak omdat zij geloof hechtten aan de goddelijke boodschap die hierin

vertolkt werd, maar zij riepen ook de behoefte op aan meer op de persoon toegesneden

instructies of aan antwoorden op eigen geloofsvragen of existentiële twijfels.35

Scheidslijnen tussen katholieken en protestanten lijken hierbij nauwelijks een rol te

hebben gespeeld.36

Aan Bourignon voorgelegde vragen en twijfels
De aan Bourignon voorgelegde vragen bestreken vooral het terrein van de spiritua-

liteit, met welk begrip in de zeventiende eeuw de affectieve verhouding met God werd

aangeduid.37 Daarnaast raken haar brieven aan lezers ook aan eschatologische, moraal-

theologische en exegetische vraagstukken. Zij handelden niet alleen over actuele

kwesties als de geloofwaardigheid van de ‘propheten van desen Tijd’, maar ook over

allerlei punten die al tijdens de Reformatie ter discussie waren gesteld.38 Aan de orde

kwamen onder meer de uitlegging van het twaalfde hoofdstuk uit de Openbaring van

Johannes, de bekering van de joden en de herstelling van Israël, de wederkomst van

Christus, de inrichting van het Koninkrijk der Hemelen, de staat van Adam voor de

zondeval, de schepping van Eva, het huwelijk, de christelijke opvoeding van de kinde-

ren, de kinderdoop, het Avondmaal, het gebruik van de sacramenten, de aanbidding

der heiligen, de naleving van de christelijke feestdagen, de sabbat, de zeven hoofdzon-

den en het onderscheid tussen hoofd- en doodzonden, en de kwestie van de vrije wil.39

Ook de praktijk van het zweren op de Heilige Schrift gaf aanleiding tot vragen. Mocht

de magistraat, zo wilde een gereformeerde edelman uit Genève weten, een christelijk

persoon ertoe dwingen om op die manier een eed af te leggen?40 Naast vragen over

theologische kwesties of over bepaalde bijbelpassages legden lezers Bourignon allerlei

speculatieve kwesties voor, zoals de vraag of ook Christus neiging tot zonde had, of hij
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twee lichamen had gehad (de ene voortgekomen uit Adam in diens staat der onschuld,

de andere uit de maagd Maria), of de hemel bevolkt werd door lichamen en ‘of er

teeling sal zijn in ’t Rijk der Hemelen?’41 In een aantal gevallen vroegen lezers aan

Bourignon om bepaalde zinsnedes in haar geschriften toe te lichten of uit te leggen.42

Ten slotte was er nog een groep van lezers die eigen levensvragen of meer persoon-

lijke problemen aan Bourignon voorlegden om te horen hoe zij in deze kwesties dien-

den te handelen. Zo wilde een gortmaker uit Harlingen weten of men, zoals de Schrift

gebood, alles moest verkopen en aan de armen geven om een ‘Discipel van Jesus

Christus’ te worden en ‘of het nu den tijd’ was om dat ook daadwerkelijk te doen.43

Een andere man schreef haar dat hij in het huwelijk getreden was met een vrouw die

het gereformeerde geloof aanhing. Zelf was hij rooms-katholiek. Moest hij nu, omdat

hij dat beloofd had, voor zijn vrouw van ‘religie’ veranderen?44 Ook Jan Swammerdam

behoorde tot de categorie lezers die Bourignon persoonlijk om raad besloten te vragen.

Swammerdam zocht in april 1673 contact met haar, omdat hij niet goed meer wist

welke richting hij aan zijn leven moest geven. Hij had geneeskunde gestudeerd. Daar-

na had hij zich een aantal jaren met hart en ziel aan anatomisch en entomologisch

onderzoek gewijd. Daarmee kon hij echter niet in zijn levensonderhoud voorzien.

Moest hij zich nu, zo vroeg hij Bourignon, als praktiserend geneesheer vestigen of

moest hij wellicht anatoom worden? Of was het misschien beter dat hij theologie ging

studeren? En moest hij gaan trouwen met het meisje dat hij een trouwbelofte had

gegeven?45 Klaarblijkelijk verwachtte hij van Bourignon dat zij ook op dit soort vragen

een passend antwoord kon geven.

Anderen wilden graag nadere richtlijnen van Bourignon ontvangen in de vorm van

een gedragsregel. Zo vroeg de al genoemde Catherine Robineau om een ‘Regel ‘wegens

d’observantie der feest-dagen en gebeden’.46 Zij was zelf rooms-katholiek en zocht in

november 1672, na lezing van het eerste deel van La lumiere nee en tenebres, contact met

Bourignon. Het betreffende geschrift riep in haar een hevig verlangen op naar de

‘gesteltenis van een waar Christen’, maar zonder persoonlijke begeleiding van

Bourignon dacht zij dit niet te kunnen bereiken. Per brief legde zij haar situatie aan

Bourignon voor:

Ik ben van Franse Natie, en by gevolg hier vreemd, u biddende dat gy my door

Christelijke Liefde wild bystaan, in d’aldergewigtigste sake van mijn geheel leven.

Ik ben een klein klompje van die aarde, waar van voorseyt is, dat gy deselve

ontroeren soud. Maar dewijl de aarde noch als stof is, soo werd sy geduurig heen

en weder gedreven, door den gestuimigen wind der wereldsche saken, waar mede

ik als in ketenen gevangen ben.47

Rooms-katholieke geestelijken die haar houvast zouden kunnen bieden, waren er in de

uitgesproken lutherse omgeving waar zij nu woonde, niet. Het is duidelijk dat Robi-

neau niet goed wist hoe zij hoe in een voor haar in cultureel opzicht volkomen vreem-

de omgeving als christen kon of moest leven. In haar nieuwe verblijfplaats had zij zich,

zo schreef zij aan Bourignon, al geruime tijd niet meer aan het vasten gehouden. Men

had haar ervan weten te overtuigen dat hierin, zo goed als in de viering van de feestda-

gen van de heiligen en van de maagd Maria, een dwaling school. Robineau was daar ech-

ter niet erg gerust op. Vandaar haar verzoek om een regel.
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De door Robineau en anderen aan Bourignon verstrekte informatie over hun

levenssituatie doet vermoeden dat de lezers die een beroep op haar deden, veelal perso-

nen waren die geestelijk of ook anderszins in een isolement verkeerden en gekweld

werden door onzekerheid over de juiste christelijke levenswijze of morele gedragscode.

In dit soort situaties van vervreemding boden Bourignons geschriften sommigen van

hen klaarblijkelijk een houvast, terwijl zij tegelijkertijd het verlangen opriepen naar

meer persoonlijke vormen van contact. Zij schreven Bourignon dat zij tot het inzicht

waren gekomen dat hun manier van leven in wezen niet strookte met die van een ware

christen en dat zij niet in staat waren om hierin op eigen kracht verandering aan te

brengen. Het inzicht te zijn afgedwaald van de weg die naar God voerde, lijkt echter

vooral te functioneren als een argument om een beroep op haar te mogen doen.48 De

meeste brieven en op schrift gestelde verklaringen van lezers die contact met

Bourignon zochten, getuigen tevens van een sterk zondebesef, dat voor sommigen met

veel innerlijke strijd en wanhoop gepaard lijkt te zijn gegaan. De radeloosheid die in de

brief van Gerrit Reyns, een turfschipper uit Heerenveen, doorklinkt, spreekt in dit

opzicht voor zich:

Want my dunkt dat het ware Christelijk leven ontrent geheel weg is, en sy de naam

alleenig dragen: en bevind my selfs byna geheel ontbloot van ’t leven Christi. Hier

toe is my nu van doen raat en ook hulp [...] want ik bevind my selfs swak. Exempe-

len of Voorgangers vind ik niet; en selfs door gewoonte van ’t zondigen al gants

vervreemd van de kennis tot de ware Deugt. O! wat raat, wat raat!49

Reyns had, zo berichtte hij in maart 1672 aan Bourignon, kennis genomen van haar

geschrift tegen de quakers en van een van haar briefpublicaties. Op grond daarvan

verwachtte hij kennelijk dat zij hem wel kon zeggen hoe hij, zwak als hij was, van de

valse tot de ware deugd kon komen.
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Opvallend is dat in vrijwel geen enkel getuigenis de doorwerking van Bourignons

geschriften expliciet gekoppeld is aan de verwijzing naar tekenen van Gods toorn in de

vorm van epidemieën, oorlogsgeweld of andere rampspoed, terwijl zij toch regelmatig

gerefereerd had aan de ‘laatste Plagen’ en het daaropvolgende oordeel van God. Slechts

in een van de acht uit 1672 daterende brieven aan Bourignon die in Gezeugnis der Waar-

heit zijn afgedrukt, is een expliciete verwijzing te vinden naar deze oorlog.50 De betref-

fende brief is afkomstig van een boer uit Workum, Rinke Teetses, en dateert van 13

augustus 1672:

Waarde Vriendinne nademaal wy nu tegenwoordig met den verderffelijken oorlog

besprongen worden, en de Vyand nu Groeningerland en ook in Friesland reets

groote schade hebben, weten niet van tijt tot tijt wanneer het ons beurt sal worden,

soo versoek ik instantelijk, dat UL. my nu gelieve te raden, wat nu best voor ons sal

wesen. [...] Het is nu soodanig, dat nu over ons komt, het gene dat gy te vooren

gesproken hebt, aangaande de oorlogen, en dat gy voorder segt, dat de Pestelentie

en dueren tijt sullen volgen, geloove ik ook vastelijk met het gene dat volgt.51

Een impliciete verwijzing naar diezelfde gebeurtenissen is te vinden in de (ongeda-

teerde) brief aan Bourignon van de Harlingse tingieter Ruerd Jansen, een broer van de

eerder genoemde Reynier:

Gy segt, dese laatste Plagen al begonnen te zijn, en niet zullen ophouden, tot dat

het quade gants zy uytgeroeyt [...] Hier zijn nu vele swarigheden die men niet kan

ontkomen sonder te vlieden, en verder hoe langer hoe grooter.52

De oorlog van 1672 lijkt dus niet direct tot een opvallende toename van het aantal
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lezersbrieven te hebben geleid. Gelet op de enorme piek die de productie van pamflet-

ten met een profetische inhoud voor het jaar 1672 te zien geeft, is dat opmerkelijk.53

Maar Bourignon was ook niet het type profeet dat met haar geschriften direct aanhaak-

te bij de politieke actualiteit. In dat opzicht onderscheidde zij zich van Jan Rothe, die

in 1672 de oorlog aangreep om een nieuw pamflet te publiceren onder de titel Eenige

Prophetien en Revelatien Godts, aengaende de Christen Werelt in dese Eeuw.54

Uit de wijze waarop Bourignon werd aangesproken en de toonzetting van de in

Gezeugnis der Waarheit opgenomen brieven spreekt niet alleen een groot respect voor,

maar ook vertrouwen in haar persoon.55 Dat de meeste afzenders haar alleen maar uit

haar geschriften kenden, kan ook hebben bijgedragen aan een zekere mate van ideali-

sering.56 Illustratief is de brief die Antoine Grellot, een Franse predikant uit de Palts,

in 1677 aan Bourignon schreef. Hieruit blijkt dat hij louter en alleen op basis van haar

geschriften meende in haar zijn ‘goeroe’ gevonden te hebben. Al meteen de eerste keer

dat hij iets van haar las, wist hij dat zij ‘van Godt’ was en geheel vervuld was van de

Heilige Geest. Alleen zij bezat, zo meende hij, ‘alle de Waarheden, waar van alle d’an-

dere Secten of Christelijke Religies niet dan een gedeelte hebben’. Zij ook had ‘volko-

mentlijk ontdekt de valsche Godvruchtigheit, waar in de godvruchtige deser wereld

bedrogen zijn’.57

Groot was Grellots twijfel of hij Bourignon wel met zijn problemen kon lastig

vallen, maar tegelijkertijd vertrouwde hij erop dat zij als ‘Werktuyg’ van God zich over

zijn ziel zou willen ontfermen. Hij worstelde, zo bekende hij, niet alleen met zijn

ambtsopvatting maar ook met twee onverbeterlijke zonden:

Ik ben noch toornig, en vleeschelijk in den Houwelijken Staat. Deze twee Zonden

hebben wel veelmalen mijn ziele gequelt. [...] Mijn ziele is daar over in groote

bedroeftheit geweest, en heeft daar door geleert sich te stellen onder d’aldergroot-

ste Zondaren. Ook heeft God my daar door soodanig willen verootmoedigen, dat

ik noyt Zonde noch Zondaren bestraffe, of noyt van hun spreke, of ik val selfs in

veel grooter misslagen.58

Om zijn leven voortaan overeenkomstig Gods wil in te kunnen richten, wilde ook hij

graag ‘eenige Regelen’ van haar ontvangen.59 Deze kreeg Grellot inderdaad. Zijn brief

werd op 1 januari 1678 door Bourignon beantwoord.60

Identificatie met de ‘interne’ lezer

Het besef van te zijn afgedwaald van ‘het leven der Christenen’, waarvan diverse perso-

nen in Gezeugnis der Waarheit getuigen, was iets waarvan de meesten zich naar eigen

zeggen pas bewust geworden waren door lezing van Bourignons werk. Zo verklaarde

Dirk Bout, een doopsgezinde zijdeweversgezel uit Hamburg, dat haar geschriften hem

de ogen hadden geopend:

want sy deden my sien, dat ik onwetend blind was, en in ’t herlesen van die boek-

ken bevond ik klaarlijk, dat ik gants naakt was, daar ik had gemeent, redelijk wel

gekleed te wesen.61
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Adriaan van Heuven, de reeds genoemde koopman uit Utrecht, ontdekte dankzij

Bourignons boeken de ‘Nietigheid’ van zijn ‘ellendigen’ stand.62 Voor Jelle Aedes,

grootschipper uit Harlingen, fungeerden Bourignons geschriften als een spiegel:

Waar door ik sag, dat mijn gang en stand daar in ik stond, van God afliep. Hoewel

ik nochtans een goede begeerte tot de deugt had, en selfs meende, en ook wel van

andere daar voorgehouden wierd, dat ik de leere des Evangeliums socht te bele-

ven. Maar het Licht dat my uit de geseyde Schriften in mijn ziele scheen, ontdekte

al die valsche meeningen.63

Anderen waren er al voor hun kennismaking met Bourignon van overtuigd dat zij tot

de groep wedergeboren of ware christenen behoorden. Door lezing van haar geschrif-

ten realiseerden zij zich echter dat zij die staat nog niet bereikt hadden. Zo bekende de

Amsterdamse boekhouder Volckert van de Velde:

die [geschriften van Bourignon, MdB] hebben my klaarlijk doen sien, dat ik geen

waar Christen was; gelijk ik my selven altijd had laten voorstaan, en dat ik noch

verre was van een herboren mensch te wesen, soo ik gemeent hadde van overlang

in die herboren stand gekomen te zijn.64

De Hamburgse weduwe Maria Hase-Tilemans verklaarde in iets andere bewoordingen

hetzelfde:

En dewijl ik van jongs op in de Christelijke Gereformeerde Religie wel onderwe-

sen was; en soo my docht, ook naar al mijn vermogen, mijn leven daar na had

aangestelt, vlijtig gelesen, neerstig ter Kerk gegaan, en de H.Sacramenten ge-

bruykt, soo meende ik dat het niet missen kon, of was een recht kind Gods en een

waar Christene; nadien ik ook daar by geloofde, dat Christus voor my geleden

had, en voor mijne zonden genoeg-gedaan.65

Bourignons geschriften deden haar inzien dat ware christenen meer behoorden te

doen dan geloven, lezen en participeren in kerkelijke rituelen. Zij dienden hun hele

leven overeenkomstig het evangelie in te richten. Maria Hase was God diep dankbaar

dat zij dankzij Bourignon tot dit inzicht gekomen was:

Ik kan Godt nooyt genoeg daar voor danken, dat hy my soo genadelijk, door het

lesen van dese boeken, tot kennisse mijns selfs gebracht heeft.66

Ook Frederik Franken begreep naar zijn zeggen pas na lezing van Bourignons werk

wat van hem als christen verwacht werd:

soo was ik bedroeft dat het zaad Gods niet krachtiger in my was doorgebroken,

maar door ’t beslag van vergankelijke dingen soo ondergebleven was; en ik stelde

mijn gedachten, om beter te behertigen de leering Jesu Christi, daar van nu de

stralen veel klaarder in my opgingen dan oyt te vooren.67
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De teneur van de getuigenissen is kortom dat de betrokkenen zich door lezing van

Bourignons geschriften begonnen te realiseren dat zij slechts ‘naam-christenen’

waren.68 Blijkbaar waren de ‘externe’ lezers dus in staat zich te identificeren met de

‘interne’ lezer van Bourignons in druk verschenen brieven. Langs deze weg kregen zij

criteria aangereikt waaraan zij hun eigen geweten en levenswandel konden toetsen. Zo

kwamen sommigen van hen tot een (negatieve) herdefiniëring van zichzelf in termen

die zij aan Bourignons werk ontleenden.69 In tegenstelling tot wat zij dachten hadden

zij de wedergeboren staat nog geenszins bereikt, maar onder leiding van Bourignon

hoopten zij voortgang te kunnen maken op het pad van de deugd.70 Ruerd Jansen

verwoordde kort en krachtig waar het hem om te doen was: ‘Waarde Vrouw, ik en

begeer anders niet, dan het geluk mijner ziel’.71

Janet Gurkin Altman, auteur van Epistolarity. Approaches to a form, aan wie ik het

onderscheid tussen ‘externe’ en ‘interne’ lezer ontleen, definieert de laatste als ‘a spe-

cific character represented within the world of the narrative, whose reading of the

letters can influence the writing of the letters’.72 Externe lezers daarentegen kunnen

dat schrijfproces niet beïnvloeden, simpelweg omdat zij pas kennis nemen van de brie-

ven nadat zij gepubliceerd zijn. In Bourignons geval speelden externe lezers echter wel

degelijk een interactieve rol. Haar briefpublicaties zetten immers een deel van het

lezerspubliek ertoe aan om zelf contact te zoeken met de auteur. Deze lezersbrieven

leidden nieuwe briefwisselingen in, die op hun beurt ook weer in druk verschenen. Zo

werd als het ware een zichzelf genererende stroom opgebouwd, die mede verklaart

waarom Bourignons oeuvre grotendeels uit brieven bestaat.73

De respons van lezers moet kortom niet alleen aan de inhoud van Bourignons

geschriften worden toegeschreven, maar ook aan het door haar verkozen genre van de

brief. Die vorm maakte de identificatie met de interne lezer gemakkelijker en creëerde

tegelijkertijd ook een zekere intimiteit tussen de auteur en de externe lezer. Dat kan

drempelverlagend gewerkt hebben en het lezers gemakkelijker hebben gemaakt om

zelf contact te zoeken met de auteur. Daarbij kwam dat Bourignons briefpublicaties

het levende bewijs waren dat zij dergelijke reacties niet onbeantwoord liet. Zo

verklaarde Grellot in zijn eerste schrijven aan Bourignon:

Ik heb sulks [raadgevingen, MdB] begeert wanneer ik sag dat uwe Brieven ten

deelen een Antwoord waren op allerley wijse aan allerhande Zielen die sich tot u

begeven. Dat is d’oorsaak die my dikwils de wille gegeven heeft om aan u te

schrijven, ten eynde om weder wat van u t’ontfangen.74

Wie zich met vragen en twijfels tot Bourignon wendde, wist kortom dat hij op

antwoord kon rekenen.

Bourignon op haar beurt was dankzij de respons op haar briefpublicaties in staat

zich een scherper beeld te vormen van de lezer wiens noden zij met haar geschriften

hoopte te kunnen lenigen.75 Dit zal haar tevens bewuster hebben gemaakt van de

publieke meerwaarde van haar brieven. Al schrijvend ging zij daarop steeds meer anti-

ciperen.76 In het vierde deel van Het licht schijnende in de duisternissen (1672) is bijvoor-

beeld een brief opgenomen over de gewoonte van de quakers om hun hoed niet voor

anderen af te nemen.77 Dit schrijven was destijds bestemd voor de Bolswarder kramer

Jelle Reyntjes, maar Bourignon meende toen al dat het voor allen van belang was die

‘ik moet spreken’

308



‘in soodanigen strijt’ verkeerden ‘om te volgen dese manieren van doen der Quaekers

of niet’.78 Haar brief zou hen doen inzien ‘dat alle die uitwendige dingen, uitvindin-

gen der menschen’ waren, en geen ‘schikkingen God, of ingevingen van den H.

Geest’.79 Dat Bourignon voor een pedagogisch-moralistisch geschrift als La solide vertu

bewust naar de epistolaire vorm greep, zal mede zijn ingegeven door het effect dat zij

met haar briefpublicaties wist te sorteren.80

Vormen van contact

Hoe de brieven van lezers Bourignon bereikten, is niet altijd even duidelijk. Het was

destijds gebruikelijk dat de ontvanger van brieven de porti moest betalen.81 Verwijzin-

gen hiernaar heb ik niet gevonden, wat zou kunnen betekenen dat correspondenten

Bourignon langs andere wegen wisten te bereiken. Zeker is dat er meer dan eens een

beroep werd gedaan op tussenpersonen. Zo stuurde Robert Boyle zijn eerste brief aan

Bourignon onder couvert aan Petrus Serrarius. Die brief bereikte haar echter niet.82 De

tweede gaf hij mee aan een vriend die naar Amsterdam vertrok met het verzoek deze

persoonlijk aan Bourignon te overhandigen.83 Ongetwijfeld speelde ook Pieter

Arentsz., de Amsterdamse boekverkoper die vanaf 1669 als Bourignons vaste uitgever

optrad, een bemiddelende rol.84 Arentsz. was een toegankelijk aanspreekpunt voor

lezers die met haar in contact wilden komen, omdat zijn adres in vrijwel alle uitgaven

van Bourignon te vinden was. Vanaf 1676 trad Schrader op als Bourignons Amsterdam-

se contactpersoon. Hij zorgde ervoor dat aan haar geadresseerde brieven naar haar

werden doorgestuurd.85

Niet iedereen durfde Bourignon echter rechtstreeks te benaderen. Swammerdam

bijvoorbeeld was zo geïmponeerd door ‘dat gezegent en geheel uytverkoren Vat’ dat hij

eerst, via een tussenpersoon, toestemming vroeg om met haar in contact te mogen

treden. Hij deed hiervoor een beroep op Johan Tiellens, die hij persoonlijk kende en

die tot Bourignons vertrouwelingen behoorde. Op 18 maart 1673 schreef Swammer-

dam Tiellens waarom hij uitgerekend hem om een gunst wilde verzoeken:

Ik verkies u boven andere, uyt dat gesegent Zaad, om dat gy zijt mijn Lands-man,

een Amsterdammer, een Jongman, en dat gy my onlangs hebt genoodigt, in de

personen van uwe Susters. Hier by is een inwendige genegentheit tot uwaards in

my ontsteken, welkers oorspronk my eigentlijk onbekend is.86

Swammerdams verzoek moet voor 29 april 1673 zijn gehonoreerd, want op die dag

schreef hij zijn eerste brief aan Bourignon.87

De snelheid waarmee Bourignon op de haar voorgelegde vragen reageerde, wissel-

de nogal. Soms reageerde zij per ommegaande, soms ook duurde het weken zo niet

maanden voordat zij een brief beantwoordde. Zo kreeg Swammerdam pas na vier

maanden een reactie op zijn eerste brief.88 Bourignons reactiesnelheid was van ver-

schillende factoren afhankelijk. Allereerst deden brieven er om allerlei redenen soms

buitengewoon lang over voordat zij haar bereikten. Boyle bijvoorbeeld schreef haar op

25 december 1670 een brief die zij pas op 14 februari 1671 in handen kreeg. Al op 21

februari, een week later dus, beantwoordde zij deze brief.89 Bourignon was echter lang
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niet altijd in de gelegenheid om direct terug te schrijven, omdat zij ziek was of geen

tijd had of niet over de noodzakelijke secretariële ondersteuning beschikte.90 Die had

zij nodig omdat zij haar brieven bij voorkeur dicteerde, maar ook omdat er van iedere

uitgaande brief een afschrift moest worden gemaakt en zelfs nog een vertaling indien

de adressaat het Frans niet machtig was. Het omgekeerde kwam ook voor. De ingeko-

men brief moest dan eerst nog in het Frans worden vertaald alvorens Bourignon hem

kon lezen. Brieven die in een kriebelig handschrift of met te lichte inkt geschreven

waren, kon Bourignon ook niet lezen omdat zij weigerde een bril te gebruiken. Deze

brieven moesten aan haar worden voorgelezen of door iemand in een leesbaar hand-

schrift voor haar worden gekopieerd.91 Een ander probleem was dat in een afgelegen

oord als Lütetsburg de post tijdens de wintermaanden niet langer op gezette tijden

werd opgehaald en men dus, zoals Bourignon het formuleerde, niet altijd kon schrij-

ven wanneer men dat wilde.92

Niet alle schrijvers van brieven aan Bourignon kregen antwoord. Zo had zij in

eerste instantie niet op de brieven van Bertrand de la Coste gereageerd omdat zij na de

gijzeling van De Cort geen enkele Fransman meer vertrouwde.93 Sommige brieven

maakte Bourignon naar eigen zeggen niet eens open, omdat zij haar kostbare tijd niet

wilde verspillen met lezen of schrijven dat ‘geen voordeel’ zou ‘toebrengen’.94 Zij

correspondeerde nu eenmaal niet uit ‘siviliteit’ of ‘borgerlijke onderhouding’, zo liet

zij haar lezers weten.95 Over het algemeen beperkte zij zich tot twee duidelijk door

haar onderscheiden categorieën, die zij als volgt omschreef:

Het is wel waar, dat ik aan vele menschen schrijf, gelijk men door den druk kan

sien: maar dat geschiet niet dan alleenlijk aan die gene, die Kinderen Gods willen

worden, door het middel der Lichten die hy my geeft; of wel aan die gene, die dese

Ligten onbehoorlik tegen spreken, en sig tegen de Eere Gods en de Zaligheit der

zielen kanten. Aan de soodanige gevoel ik my verplicht te schryven, hoewel ik

sulks soo min doe als ik kan.96

Omdat haar tijd ‘seer duur en kostelijk’ was, verwees Bourignon lezers die haar vragen

en twijfels hadden voorgelegd, ook wel naar haar reeds gepubliceerde werk:

Ydereen kan in mijn schriften vinden ’t geen hy van nooden heeft te weten tot de

volmaaktheit sijner Ziel, soo hy die alle wil lesen met aandacht.97

Haar antwoorden waren dus tot op zekere hoogte inwisselbaar. Zo kreeg Robineau, die

door Bourignon persoonlijk begeleid wenste te worden op haar weg naar God, in

eerste instantie het advies om zich eerst maar eens in de vervolgdelen van La lumiere nee

en tenebres en in haar andere geschriften te verdiepen:

Hoe meer gy daar in leest, hoe meer Lichten gy daar in zult vinden. Het zijn Waar-

heden, die wel van naby willen besien wesen, bequaam zijnde om den Geest te

verlichten, en de wil dier genen te bewegen, die deselve met aandacht en sonder

voor-inneming des geest lesen.98
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Lezers moesten echter niet, zo waarschuwde Bourignon, met haar geschriften omgaan

zoals men zo vaak met de Schrift deed. Daaruit werden vaak naar willekeur plaatsen

geciteerd om een bepaalde mening te bekrachtigen, hetgeen tot grote verdeeldheid in

het christendom geleid had. In plaats daarvan moest men proberen al haar geschriften

te lezen en ‘den H. Geest aanroepen om de verstandelijkheit daartoe te hebben’.99

Contacten met lezers die zich kritisch opstelden of die nieuwsgierig waren naar

Bourignons oordeel over andere auteurs uit het mystiek-piëtistische milieu, bleven

vrijwel altijd beperkt tot de uitwisseling van brieven. Vermoedelijk ging het hier om

personen die oprecht geïnteresseerd waren in haar geschriften, zich daar ook door

aangesproken voelden, maar zich niet in alles konden vinden of toch niet helemaal

overtuigd waren van haar authenticiteit. Niettemin wist Bourignon in een enkel geval

een lezer die zich aanvankelijk kritisch had uitgelaten over haar persoon en haar werk,

tot een positiever oordeel te bewegen. Zo beschreef Jacobus Marci, een chirurgijn uit

Heerenveen, in zijn brief aan Hase hoe hij na lezing van het eerste deel van Licht schij-

nende in de duisternissen (1669) en het tweede deel van Graf der valsche theologie (1670)

schriftelijk contact had gezocht met Bourignon. Dat was op 6 oktober 1671. Hij vroeg

in die eerste brief om nadere uitleg van een aantal zaken die hij in haar geschriften

gelezen had, ook omdat hij grote moeite had om ‘alles te gelooven, en aan te nemen,

dat het selfde door den H. Geest geschreven wierd, door haar Persoon’.100 Het

antwoord dat hij daarop van Bourignon ontving, bevredigde hem echter niet. Daarom

schreef hij haar op 5 maart 1672 een tweede brief. Dit kwam hem, zo bekende hij in zijn

getuigenis, op een reprimande van haar kant te staan:

my met eenen vermanende, haar Schriften met geen schalk oog meer te lezen, op

dat mijn gantsche Lichaam niet mochte duister worden.101

Deze waarschuwing had effect. In 1673 verklaarde Marci tegenover Hase onder verwij-

zing naar Bourignons antwoord:

Welken Brief, door de genade Christi: soo een indruk in mijn Ziel gaf, dat ik date-

lijk mijn misslag gevoelde: en nam die waarschouwingen van haar aan; als een

groote barmhertigheit Gods, aan my sondaar bewesen.102

Personen die zich ontvankelijk toonden voor het door Bourignon uitgedragen geloofs-

en levensideaal, hadden in veel gevallen behoefte aan een meer persoonlijk contact.

Verschillende van hen wilden haar in levenden lijve zien en zich persoonlijk aan haar

voorstellen. Dat begon al in 1669 toen Bourignon nog in Amsterdam woonde. Ook

nadat zij in 1671 naar Sleeswijk-Holstein verhuisd was, kreeg zij geregeld bezoek van

lezers die haar geschriften bestudeerd hadden.103 Hieruit vloeiden vaak duurzame

contacten voort, die voor sommigen slechts van tijdelijke aard waren en voor anderen

resulteerden in de oriëntatie op een geheel nieuwe levenswijze.104 Er waren er echter

ook die intensief met Bourignon correspondeerden zonder dat het ooit tot een

ontmoeting kwam. Johan Ortt en Anna Pergens bijvoorbeeld waren bijzonder van

Bourignons denkbeelden gecharmeerd. Zij schreven met haar en financierden zelfs de

uitgave van een aantal van haar werken, maar hebben haar nooit ontmoet.105 Datzelfde

gold voor Bourignons andere mecenas, Gerard Bode. Toch maakte hij, net zo goed als

lezers reageren
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Ortt en Pergens, deel uit van wat Bourignon zelf haar gemeenschap van ware christe-

nen noemde.106

Het moge duidelijk zijn dat Bourignons brieven en traktaten een belangrijke scha-

kel vormden in het groepsvormingsproces dat vanaf 1669 op gang kwam. Het waren

immers haar boeken, en met name haar briefpublicaties, die lezers uitnodigden om

contact te zoeken met de auteur. Maar gelet op haar geringe bekendheid blijft het

verrassend dat haar geschriften zo snel, ook buiten Amsterdam, verspreiding vonden

én dat lezers haar wisten te vinden. Dit doet vermoeden dat haar geschriften, althans

ten dele, via bestaande netwerken verspreid werden. In hoeverre dat daadwerkelijk het

geval was, zal in het volgende hoofdstuk worden onderzocht. Die netwerkanalyse

vormt tevens de opmaat voor een meer systematisch onderzoek naar het sociaal-cultu-

rele milieu waarin Bourignons boeken verspreiding vonden.

‘ik moet spreken’
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