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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, opge-
slagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, me-
chanisch, door fotokopieën, opnamen of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze
uitgave is toegestaan op grond van artikel
B Auteurswet  jº het Besluit van 
juni , Stb. , zoals gewijzigd bij het
Besluit van  augustus , Stb.  en ar-
tikel Auteurswet , dient men de
daarvoor wettelijk verschuldigde vergoe-
dingen te voldoen aan de Stichting Repro-
recht (Postbus , KB Hoofddorp).
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit
deze uitgave in bloemlezingen, readers en
andere compilatiewerken (artikel Au-
teurswet ) dient men zich tot de uitge-
ver te wenden.

De uitgeverij heeft ernaar gestreefd alle co-
pyrights van in deze uitgave opgenomen il-
lustraties te achterhalen. Aan hen die deson-
danks menen alsnog rechten te kunnen
doen gelden, wordt verzocht contact op te
nemen met Amsterdam University Press.
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Voor je begint...

De roman Sara Burgerhart
De levens van Elisabeth Wolff (-
) en Agatha Deken (-)
zouden verfilmd moeten worden, zo
onwaarschijnlijk zijn ze. Wie had kun-
nen bedenken dat deze twee zo ver-
schillende vrouwen elkaar zouden 
vinden en zouden uitgroeien tot het
bekendste schrijversduo uit de Neder-
landse literatuurgeschiedenis? Elisa-
beth Wolff groeide op in Vlissingen 
en kwam uit een gereformeerd koop-
mansgezin. Agatha Deken was een
boerendochter die al jong wees werd
en opgroeide in het Amsterdamse
weeshuis De Oranje Appel. Toen ze 
elkaar in  ontmoetten, was Wolff
achtendertig en Deken vijfendertig.
Een jaar later werkten en leefden ze 
samen. Weer vijf jaar later, in , lag
daar Historie van mejuffrouw Sara Burger-
hart, een briefroman die zo goed was

geschreven dat de schrijfsters in één
klap beroemd waren. Voor ze het wis-
ten waren ze een toeristische attractie.
Uit heel het land kwamen mensen naar
Beverwijk, de woonplaats van de twee,
in de hoop een glimp van ze op te van-
gen.
Ook internationaal deed de roman

stof opwaaien. Het kwam in de acht-
tiende eeuw niet vaak voor dat een Ne-
derlandse roman in het Duits of Frans
werd vertaald. Met Sara Burgerhart ge-
beurde dat wel. Voor heel even plaats -
ten de bekentenissen van de spontane,
eigenwijze Sara Nederland terug op de
Europese literaire kaart.

Opbouw van dit boek
In Nederland zelf groeide Sara Burger-
hart uit tot een eversellermet inmiddels
al meer dan vijfentwintig drukken.
Maar nooit eerder verscheen er een

Vier uitgaven van Sara Burgerhart door de eeuwen heen: de eerste druk uit  van uitgever Isaac
van Cleef; de tiende druk uit  van hetzelfde uitgevershuis; de uitgave uit  in de serie Bulk-
boek (uitgever Patty Voorsmit) en de huidige uitgave
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hertaling. In die lacune voorziet deze
editie. De tekst is ingekort en hertaald
in modern Nederlands. De Franse uit-
drukkingen in de tekst – vergelijkbaar
met de Engelse uitdrukkingen in het
Nederlands van vandaag – behoorden
tot het toenmalige modieuze taalge-
bruik van de gegoede Nederlandse
burgerij. We hebben ze in het Frans la-
ten staan; achter in het boek worden ze
verklaard in de lijst met buitenlandse
woorden en zinswendingen. Ook cita-
ten van Wolff en Deken en van hun
tijdgenoten hebben we bewerkt naar
modern Nederlands. Titels van gedich-
ten en boeken hebben we niet veran-
derd.
De roman van Wolff en Deken be-

staat helemaal uit brieven die de perso-
nages aan elkaar schrijven. We hebben
de brieven gekozen die de hoofdlijnen
van het verhaal duidelijk maken. De
brieven zijn in groepen bij elkaar gezet,
in de volgorde van het oorspronkelijke
boek. Bij elke groep hebben we een
Context-hoofdstuk geschreven dat in-
formatie geeft over het centrale thema
uit de brieven en over de tijd waarin
het boek geschreven werd, de Verlich-
ting.

Belangrijke begrippen vind je terug
in de lijst achter in het boek. Daar kun
je de pagina opzoeken waar meer in-
formatie over het begrip staat. Achterin
is verder een beknopte literatuurlijst
opgenomen: Voor wie meer wil weten. Je
kunt deze lijst ook gebruiken bij een
werkstuk.

Verwerking van de stof
Achter in het boek staan vragen en 
opdrachten, onderverdeeld in drie ca-
tegorieën. De A-vragen dienen om 
belangrijke onderwerpen uit de stof sa-
men te vatten. De B-vragen controle-
ren of je het verhaal en het commentaar
goed hebt begrepen en geven je de ge-
legenheid om de stof toe te passen. De
C-vragen zijn bedoeld voor creatieve
verwerking van de stof, waarin jouw
eigen bijdrage centraal staat. Maak in
overleg met je docent een keuze uit de
vragen en opdrachten en spreek ook af
hoe je je antwoorden inlevert, bijvoor-
beeld in een dossier.
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Twee vrouwelijke auteurs
Het lijkt alsof Elisabeth Wolff en Aga -
tha Deken in met hun succesvolle
Sara Burgerhart uit het niets verschenen,
maar schijn bedriegt. Beiden hadden
toen al het een en ander gepubliceerd.
Bovendien was de Republiek al enigs-
zins gewend aan vrouwelijke auteurs.
Wolff en Deken leefden in ‘de eeuw
der dichteressen’ en hadden een paar
hele goede schrijfsters als voorbeeld.
Zoals Lucretia Wilhelmina van Mer-
ken, de bekendste dichteres van Ne-
derland, getrouwd met de dichter-
koopman Nicolaas van Winter. Betje
Wolffs bewondering voor Van Merken
grensde aan verafgoding. In 
schreef ze haar: ‘mijn hele ziel is van u
vervuld.’ En in : ‘U bent mevrouw
Van Winter & ik ben maar een boerse

domineesvrouw, heel goed; u bent de
grootste dichteres van ons land & ik
schrijf gerijmd proza; ik weet het.’
Wolff en Deken begonnen, ieder af-

zonderlijk, al vroeg met schrijven.
Vooral Betje was heel ambitieus en wil-
de, net als Van Merken, gedichten ma-
ken. Dat was niet haar sterkste kant. Ze
werd pas bekend toen ze overstapte op
proza en vanuit haar woonplaats Mid-
denbeemster een offensief begon tegen
personen die volgens haar te streng ge-
reformeerd waren. In het venijnige
pamflet De Menuet en de Domineespruik
() drijft Wolff bijvoorbeeld de spot
met een kerkenraad die een van zijn ei-
gen ouderlingen uit de kerk heeft gezet
omdat deze man op het huwelijk van
zijn dochter heeft... gedanst!

Inleiding
CONTEXT

Aagje Deken op ongeveer vijfendertigjarige leef-
tijd

Betje Wolff op een gravure van A. Cardon uit
, ze was toen ongeveer vijfenveertig jaar
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Aagje, die als wees is opgegroeid in het
Amsterdamse weeshuis De Oranje Ap-
pel, dat wordt gerund door vrijzinnige
doopsgezinden en remonstranten, is zo
onder de indruk van Wolffs werk dat ze
haar in  een bewonderende brief
schrijft. In datzelfde jaar ontmoeten ze
elkaar en als dominee Wolff in 
sterft, zijn ze inmiddels de beste vrien-
dinnen en trekt Aagje bij Betje in. Bet-
je, die zichzelf in een brief aan Aagje
omschrijft met what you see is what you
get (‘zo als ik ben ziet gij mij’), is dol van
vreugde. Ze beginnen meteen samen te
schrijven (en te vertalen) en zullen dat
blijven doen, tot aan hun dood in . 
Ze doen dat ook om geld te verdie-

nen. Broodschrijvers vormden in de
achttiende eeuw een nieuwe beroeps-
groep. Dankzij de idealen van de Ver-
lichting – kennis vergaren en versprei-

den – waren er steeds meer schrijvers
en vertalers nodig om te voorzien in de
grote behoefte aan informatie. In hun
hoogtijdagen produceerden Wolff en
Deken samen honderdveertig pagina’s
in druk per maand! Daarnaast publi-
ceerden ze ook los van elkaar. Wolff
heeft in totaal negenenvijftig titels op
haar naam staan, Deken dertien. Als
duo publiceerden ze zestien titels,
waaronder de achtdelige romancyclus
Willem Leevend (-) en de zes-
delige cyclus Cornelia Wildschut (-
). En dan zijn alle teksten die ze
(meestal anoniem) schreven voor tijd-
schriften nog niet meegeteld.
Lang heeft men gedacht dat de domi-

nante en luidruchtige Wolff de hoofd-
moot van de teksten schreef, en dan
met name de grappigste delen, maar
dat is volgens Aagje onzin. Ze schrijft:

Lucretia van Merken, geportretteerd door 
Reinier Vinkeles in 

Titelpagina vanDe Menuet en de Domi-
neespruik, een pamflet dat Wolff beroemd zou
maken
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‘Alles wat men hiermee bewezen heeft,
is dat men noch mijn vriendin, noch
mij kent. Omdat ik niet alleen voor de
helft deel heb aan alle werken die op
onze beide namen staan, maar ook om-
dat mijn vriendin geen minder ernstige
onderwerpen behandeld heeft dan ik.
Ik geen minder vrolijke, of, zoals men
liever zegt, grappige liederen en brieven
dan zij geschreven heb. Onze bijzonde-
re vrienden en vriendinnen, die ons
hebben zienwerken, kunnen getuigen
hoe wij geheel en al in één geest dach-
ten en schreven.’

Wolff bevestigde dat: ‘Wij doen alles sa-
men, inclusief verzen maken.’Volgens
de dichter Jacobus Bellamy, die hen
goed kende, vulden ze elkaar perfect
aan. ‘Bekker is de azijn. – Deken de olie
– dat maakt samen een goede saus.’

Verlichting in een tijd van politieke
en economische onrust
In  kunnen leeslustige Nederlan-
ders wel wat afleiding gebruiken. Hoe-
wel ze leven in een tijd die trots ‘de Ver-
lichting’ wordt genoemd vanwege de
grote vooruitgang op wetenschappe-
lijk, natuurkundig en medisch gebied,
gaat het slecht met de economie. De
export stagneert omdat de omringende
landen zelf gaan produceren en impor-
teren. Nederland verliest daardoor zijn
monopoliepositie binnen Europa en

In dit tuinhuisje op Lommerlust in Beverwijk
zat Betje Wolff in de zomers van - te
lezen en te schrijven. Ets van C. Philips Jzn

Het pachtersoproer in Amsterdam, juni ,
waarbij de huizen van de gehate belastingpach-
ters (die het geld bij de mensen kwamen innen)
werden geplunderd
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kan niet meer concurreren met het
buitenland, ook omdat de regering de
exportbelasting niet verlaagt. Er is
steeds minder werk. Terwijl de regen-
ten zich gewetenloos verrijken, wor-
den de armen steeds armer. In 
komt de middenklasse in opstand tegen
de hoge belastingen. Zonder veel 
succes. Vooral in de grote steden heerst
armoede.

In  noteert de jonge Schot James
Boswell, student rechten in Utrecht, in
een brief hoe in het centrum hele ste-
gen vol zitten met stakkers die leven op
een krankzinnig dieet van aardappels,
jenever, koffie en thee. In de steden
groeit ook een tegenbeweging.Veront-
waardigde burgers richten er genoot-
schappen op om zélf in te grijpen
en hervormingen af te dwingen. In
Haarlem bijvoorbeeld probeert de
‘HollandscheMaatschappij derWeten-
schappen’ alles ‘te onderzoekenwat van

dienst kan zijn voor dewelvaart van dit
land.’De in  opgerichte ‘DeOeco -
nomische Tak’ neemt zich voor om
‘ongelukkigen’ te helpen die in armoe-
de leven. Betje Wolff en Aagje Deken
juichen dit soort initiatieven toe. Waar
en wanneer ze maar kunnen, laten ze
hun stem en hun mening horen. In
 publiceren ze Nederlands verplig-
ting tot het handhaaven der nuttige Maat-
schappyen en Genootschappen in ons Vader-
land. Een paar jaar later schrijven ze
Economische liedjes (), bedoeld als
oppepper voor de hardwerkende arbei-
der.
Als Engeland de Nederlandse Repu-

bliek in  de oorlog verklaart, dreigt
de spil van het land, de handel, hele-
maal stil te vallen. Eind wordt
duidelijk dat de oorlog niet snel afgelo-
pen zal zijn. Uit onvrede ontstaat de

Stadhouder Willem V, op een schilderij van 
Benjamin Samuel Bolomey

De grote inspirator van de Nederlandse Revolu-
tie: Joan Derk van der Capellen tot den Pol
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patriottenbeweging. De patriotten ke-
ren zich tegen het politieke beleid van
stadhouder Willem V.
Onder hen is ook de fanatieke edel-

man Joan Derk van der Capellen tot
den Pol, lid van de Staten van Overijs-
sel. Van zijn hand is het belangrijkste
revolutionaire pamflet: Aan het volk van
Nederland () dat in één nacht werd
verspreid door het hele land. In dit
(anoniem verschenen) pamflet pleit
Van der Capellen tot den Pol onom-
wonden voor een democratisch geko-

zen bewind en vrijheid van drukpers.
Nog radicaler: hij zet de burgers aan tot
harde actie: ‘Wapent U allen, verkiest
zelf degenen die U bevelen moeten.’
In deze onrustige periode schrijven

Wolff en Deken hun ‘Vaderlandsche
Roman’ Sara Burgerhart. Toch is er in
het boek weinig te merken van de poli-
tieke omstandigheden. Dat komt om-
dat het verhaal zich grotendeels afspeelt
eind jaren -begin jaren , toen
het politiek gezien nog rustig was.

Voetbal wordt vaak vergeleken met oorlog
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Zielsvriendschap
TEKST

Brief 3: Mejuffrouw Sara Burgerhart aan de heer Abraham Blankaart

Brief 5: Mejuffrouw Sara Burgerhart aan mejuffrouw Anna Willis

Twaalf jaar leefde ik zo gelukkig als een gehoorzaam en geliefd kind maar kan. 

Geëerde heer, zeer geachte voogd!
Dat was een vrolijke postdag voor me: een brief van mijn geachte voogd.
Echt, ik heb gehuild, toen ik merkte dat u zoveel aandacht voor me heeft.
Maar dat u zes maanden wegblijft: toen viel al mijn vreugde in ’t zand!
Wel, mijn allerliefste voogd, zoals ik nu behandeld word, kan ik het hier
geen zes weken meer uithouden. Ik kan ’t niet half beschrijven. Meneer,
als u hier zou zijn, zou u me gelijk geven. Ik ben niet alleen de slavin van
tantes grillen, maar ik word ook nog eens geringeloord door een oude,
akelige, zotte meid die me dol maakt om tante te plezieren.
De juffrouw bij wie ik graag zou inwonen, is de onfortuinlijke wedu-

we van een fatsoenlijk man, die alleen maar nette dames in huis neemt.
Een van mijn oude schoolmakkertjes woont er al een tijdje en prijst deze
juffrouw de hemel in. Er zijn nog twee andere dames ook.
Vrij, vrolijk en zonder gezeur te leven: dit is mijn enige doel. En waar-

om is dat verkeerd? Bij tante kan ik niet blijven, als ik me niet wil verlagen
tot huichelarij. Voor mij een allerafschuwelijkste ondeugd, waaraan ik me
zeker nooit zal bezondigen.
Wat ben ik blij met de beloofde muziek! Ik begin nu al te zingen. O,

wat zal die fraai zijn! Duizendmaal dank. Ik hoop u al die stukken ooit
voor te spelen, terwijl u een pijpje rookt. Maar, denk eens, meneer Blank -
aart, tante wil hebben dat ik niets anders speel dan ouwe zeurderige 
deuntjes. En dat, lieve heer, terwijl ik zo graag speel en ik zulke mooie
solo cantates heb. Wat ik u vragen wil, meneer: stuur het pakje niet naar
tantes huis, het zou wis en waarachtig regelrecht in de haard verdwijnen.
Ik sluit hierbij het adres in.
Uw liefhebbende pupil en dienares,
Sara Burgerhart
Adres: Chez Mademoiselle G... Marchande sur le …

Geëerde vriendin!
Mijn dierbare vader, weet je, was Jan Burgerhart. Hij handelde in thee en
zijn zaak was winstgevend. Mijn lieve moeder was, zoals men dat noemt,
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