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Een toekomst voor WoifFen Deken 

LIA VAN GEMERT 

Een triomftocht, zo mag de wcg van Betje WolfF-Bekker en Aagje Deken door de 

Nederlandse geschiedenis wel genoemd worden. Twee schrijfsters van ruim in de 

dertig, op zoek naar meer ontplooiing van hun literaire talent, naar een ideale 

vriendin en vooral ook naar meer zekerheid in het dagclijks bestaan, die elkaar via 

een wederzijds bevriende familie vinden en zo gauw de situatie het toelaat het huis 

gaan delen, om zevenentwintig jaar lang hun krachten te bundelcn in spraakma-

kende romans en opvallende poczie. Voeg daatbij de war lesser gecomponeerdc 

brievenbundels, de opvoedkundige proeven, de romanachtigc dubbelautobiografie 

en de individuele publicaties, zeals bespiegelingen van allerlei aard, hekeldichten, 

spectatoriale gcschriften, een enkel drama, een verzameling lyriek van diverse snit 

- en zichtbaar wordt hoe de succesvoUe bezwering van een dreigende niidhje crisis 

uitgroeit tot een oeuvre dat de reputatie van het duo defmitief vestigt. Zc stuwen 

hun eigcn imago zorgvuldig op met een programma in dienst van het morele en 

economische hetstel van het vaderland, met nadruk op de huiselijke pijlers onder 

de kleine en grote samenleving, het gezin en de Republiek, met hun raak getypeer-

dc personages en hun vaak humoristische en bij vlagen vlijmscherpe pen. 

Hoewel met name Wolff overgevoelig is voor eike kritische opmerking en dan 

flink van zich afbijt, is de ontvangst welbeschouwd positief Nukkigc grootheden als 

Lucretia van Merken - die de here adem in haar nek maar liever negeerr, of half-

slachtigc vleiers als Lieve van OUefen - met wie de dames hevig gcbrouillecrd raken, 

ofzuinigegereformcerden - afkerig van clke kritiek op hun mores, zijn eigenlijk uir-

zonderingen. De juichtoon zwelt in de vroege negentiende eeuw nog verder aan. De 

twee vielen in 'den smaak der Natie', zoals het tijdschrift De receiiseiit, ook der recciucn-

ccn het in 1807 samcnvatte en bij monde van een redacteut van de Vadcrlandsche let-

Kr-otfcningen kregen ze in 1817 zelfs het erikct 'onsterfelijk' opgcplakt.' 

In het voetspoor van die rijdgenotcn is een bontc stoct wetenschappers getreden, 

die Wolff en Deken een onbetwiste plaats in de eregalerij van de eeuwige glorie 

heeft bezorgd. Van de navorsers uit de laatste decennia verdient P.]. Buijnsters als 

editeur, bio- en bibliograaf en kenner van het proza aparte vermelding, terwijl 

tegelijkertijd geconstateerd mag worden dat de Wolff-en-Dekcnstudie ook geprofi-

teerd heeft van de deconstructieve leeswijze van teksten, van het genderdebat en 

natuurlijk van de ontwikkelingen rond de burgerlijke ideologic, dat laatste vooral 

onder aanvoering van Joost Kloek.' De schrijfsters zijn zo niet allecn succesvol ont-
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snapt aan de marginalisering die vrouwen vaak ten deel is gcvallen, ze werden zelfs 

het ijkpunt bij uitstek van de gcmatigdc lijn binnen de Nederlandse Verlichting. 

Een enkele blik in het register van de studies uit de laatstcjaren volstaat vaak al om 

het kwantitatievc vcrschil re zien tussen hen en die andere kampioen van de gema-

tigdheid, Justus van Effen. Getalsmatig blijven ze ook andere literatoren als Jacob 

Campo Wcyerman, Lucretia van Merken, Elisabeth Post en Rhijnvis Feith ruim voor. 

Citaten uit het wcrk van Wolffen Deken - over literaire, godsdienstige, politieke en 

algemeen levensbeschouwelijke, maatschappelijkc zaken - zijn dankbare illustraties 

van achttiende-eeuwse standpunten en opstapjes voor redcncringen, vooral over de 

vooruitgang die de Verlichting bracht en over het burgerschapsideaal tussen pakweg 

1770 en 1800. De schrijfsters domineren dus met algcmene instemming de beeld-

vorming over de achrtiende eeuw. Is daarmee inderdaad alles gezegd over hen en 

over hun tijd? Een wenscnlijstje. 

Beginnen we bij de schrijfsters zclf, dan lijkt er inderdaad niet 20 veel nieuws meer 

te verwachten. Tenzij de Fransc archieven nog meer moois in petto hebbcn dan 

Kees 't Hart in zijn roman Tcr iiavol^iii^ kon bedenken, zijn de belangrijkste docu-

mentcn wel boven water. De door Wolff in 1770 gekscherend beloofde memoires 

kwamen cr immers nooit, evenmin als de lijst van haar bijdragen aan de briefro-

mans waarmee Deken in 1804 venijnig drcigde, moe van haar rol in dc schaduw van 

Wolff 5 Myriam Everard heeft bovendien met subtiele commentaren de slepende 

kwestic van de relatie tussen het duo bevrijd van de dichotomic heteroseksualiteit-

homoseksualitcit en hun band gekwalificcerd als deugdzame vriendschap (waar-

voor hevig gestredcn moest worden!).'' Toch is cr een bron waar nog relaticf weinig 

van geprofitcerd is: her Geschrift eencr bcjaarde vrouw, de onvoltooide aanzct voor een 

roman met tal van autobiografischc elementen, waarvan de cerste deleij in 1802 

verschenen. Het Geschrift zou uitstekend passen in series die de historische litera-

tuur adverteren, zoals Griffioen en Amazone, of anders een plaats kunnen vmden 

op de onvolprezen site van de DBNL.S 

Binnen het oeuvre zijn met name de verschillende brievenbundels, al dan niet in 

doorgecomponeerde romanvorm, en de poezie intensief becommcntarieerd. Gaan-

dcweg is de aandacht voor de literaire vormgeving hier verschovcn naar de ideo-

logische invalshoek, waardoor observaties over het literaire compositietalent aan-

gevuld werden met beschouwingen over de maatschappelijk normatieve strekking 

tegen de achtergrond van het revolutionaire tijdvak 1770-1800. Daarin werden ook 

de meer journalistieke, spectatoriale en politick getinte gcschriften bcttokken. Het 

is vooral langs deze lijn dat Wolffen Deken het ijkpunt van de late achttiende eeuw 

werden. Of in dat ijkpunt de verschillende accenten in het oeuvre voldoende mee-

wegen - enerzijds de boodschap van tevrcdenheid die bijvoorbeeld in de romans 

en de Economische licdjes nog voUedig aansluit bij de traditionele machtsverdeling 
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tussen man en vrouw - en anderzijds dc rcvolutionairdcr gcschriften, bijvoorbeeld 

'Staat der rechtheid' en 'Aan dejooden' (overgelijke rechten), kan overigens berwij-

feld worden. 

Veelheid bctekent gcen vollcdigheid. Op het literaire vlak heeft het stilistische 

onderzoek - binnen de Neerlandistiek toch al niet het stcrksre onderdeel - nog niet 

zoveel opgeleverd, al zijn er wel enkele aanzetten.' Verder biedt mijns inziens de dis-

sertatie van Dorothee Sturkenboom over het verband tussen sekse en emotionele 

cultuur in achttiende-eeuwse spectatoriale gcschriften een opgelegde kans om de 

literaire en de maatschappelijkc invalshoek succesvol te verbinden. De door haar 

beschreven personages intcmporanres treden bepaald niet alleen in spectators op. Een 

voor de hand liggende vraag is of bij Wolffen Deken, die zo graag met typctjes wer-

kcn, de nu^es, lichtmissen, vrekken, dwepers, neuswijzen en savanres met dezelfde 

exccssievc inborst en normatieve impact figurercn als in de spectators. In zckere mate 

wel, maar het zou mij niet verbazen als bij de eersten veel meer gematigder typen te 

onderscheiden vallen met even ongewenst maar minder uitzondcrlijk gedrag, die de 

lezer eerder tot identificatie uitnodigen dan de toch ecnzijdigen uit de spectators. 

Een ander intcressant punt is trouwens dc humeurenleer als grondslag van de ont-

wikkeling van karakteruitbeelding tussen circa 600 en circa 1910. De personages intem-

porantes en de wellicht dus gematigder varianten bij Wolffen Deken zijn dan ont-

wikkelingsstadia in de lange lijn van de hartstochteiijke Hooftiaanse en Vonde-

liaanse typen uit de zcventiende eeuw naar de psychologisch verSjndere karakters 

bij Bosboom-Toussaint en Couperus, waarin de humeurenleer nog mceklinkt. 

Juist omdat er zoveel over bekend is, kan het werk van Wolffen Deken uitstekend 

dienen als ijkpunt voor de brcdere conrext van dc vroegmoderne tijd. Suggesties te 

over; ik beperk me tot enkele invalshoeken. 

Hoe zit het bijvoorbeeld mer de uitstraling van Wolffs pedagogische denkbeel-

den in de Proeve over dc opvoedin^ aan dc Nederlandsche moeders {1779)? Is er in de jeugd-

literatuur vanaf de late achttiende eeuw iets te merken van het devies 'laat hen 

[jonge kinderenj toch uitspelen!'?' En krijgen de flguren die in Sara Bur^crliart, 

Willem Leevend en Cornelia WildscKut op de drempel van de volwassenheid scaan 

Wolff-en-Dekeniaanse tegenhangers in de verhalen voor de jongere jeugd, of zijn 

het vooral Van Alphens jongetjes en meisjes die hier optreden? 

Wat betreft het godsdienstige landschap van de achttiende eeuw valt er bij Wolff 

en Deken genoeg te genieten. Ernestine van der Wall heefr crop gewezen dat een 

toetsing van individuele vroomheid bij dc relatie tussen religie en Vetlichring van 

belang is. Everard twijfclt zelfs aan de mate van harmonic bij de gelovigen. Zij 

oppert 'dat de verhouding van het protestantisme tot de lusten des vlczes' com-

plexer is dan aangenomen wordt, omdat 'met de deugdlustigc en godvruchtige 

strijd [tegen de vleselijke begeerte] ook een zckere kcnnis van de "werken des vlees-
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ches" gepaard ging', zowcl bij vrouwen als bij mannen.* Wolffen Deken vormen 

hier een uitstekend uitgangspunt om spanningen en discussies op het spoor te 

komen, bijvoorbeeld via de nuances in relî iosts in de hekeldichten en de bandels 

rondom Abraham Blankaart en Willem Leevend.' Hierbij zal precieze duiding van 

de terminologie van belang zijn, een algemeen punt inzake de brede context van de 

historische omstandigheden trouwens, Dc recentc discussie tussen Hanou en't Hart 

over het verboden bezit waarop de schrijfsters in Ftankrijk berrapt werden, moge 

dir nog ecns ilUusrrercn.'" 

Hoe zit het nu eigenlijk met die illegaliteit en het kwaad in het algemeen in hun 

oeuvic? Dat lijkt nogal mee te vallen: openlijke, strafbarc misdaad wordt nauwe-

lijks gctoond, het gaat meer om dreigende en af en toe werkelijke overtredingen 

van de sociabelc fatsoensnormen. Ongewenst, egoi'stisch, gedrag leidt hier en daar 

tot erger, zoals aantanding en zclfmoord. Maar dc gczagsgetrouwe braafheid heeft 

toch de overhand in de burgcrhartcn, die al naar gelang personage en thematiek 

varieren van fier en onbrcekbaar tot naief en oppervlakkig. De werkmcid in de Eco-

nomtschc liedjcs zingt tevrcdcn: 

'Wy droomen van gcen dicvery, 

Niets aakligs komt ons voor; 

't Hart is gerust, de geest is bly, 

Wy slaapen rustig door.'" 

En dat is van een trcffende onnozelheid. Het kwaad wordt bezworen en gesmoord 

onder de boodschap der deugd. Juist hier blijkt echter het gevaar van de eenzijdige 

bceldvorming: het ijkpunt Wolffen Deken vraagt om een contrapunt. Gelukkig krij

gen fcnomenen als schciding, prostitutie, slavernij, homoseksualiteit, zePffnoord en 

misdaad steeds meer aandacht, want dat is een noodzakelijke voorwaarde om de 

eenzijdigheid te doorbreken. Onlangs heeft Marita Mathijsen de negentiende eeuw 

ontmaskerd; het is een uitdaging ook voor de achttiende eeuw deze proef op de som 

te nemen, om de weg te openen naar een completer beeld van de periode." 

In het actuele onderzoek winnen internationaliserende vraagstcUingcn terrcin. 

Zoals bekend is dit voor Wolffen Deken relevant: zc vertaalden immers zelf terwijl 

hun werk cveneens vcrtaald werd. Onder anderen Suzan van Dijk, Joost Kloek en 

Riet Schcnkeveld-van der Dussen hebbcn crop gewezen dat hier nog een heel infra-

structurecl veld braak ligt. Denk alleen al aan de intetnationale verspreiding en 

receptie van teksten en aan de netwerkvorming door auteurs, uitgevers, boekhan-

dcIarenenz.'J 

De internarionale dimensie wordt cveneens steeds belangiijker in de lireratuur-

geschiedschrijving over de Verlichting. Op zich isiat geen nieuwe ontwikkcling, dc 

middelccuwse riddcrliteratuur, het renaissancistische petrarkisme en klassicisti-
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sche drama bijvoorbeeld kunnen niet zonder hun internarionale context begrepen 

worden en voor het verschijnscl waar het bij Wolffen Deken toch vooral om gaat, 

de briefroman, is de Engelsc Samuel Richardson niet weg te denken. Maar bij de 

roman, en wat breder her proza in het algemeen, is de blik teveel gcvallen op Wolff 

en Deken en in minderc mate op Feith, Post en Van Effen. Juist omdat het duo met 

hun eigen romans (in tcgenstelling tot de poezie) betrckkelijk weinig dirccte navol-

gers vond, moet het overigc proza betcr in kaart gebracht worden, zowel uit de tijd 

vddr als na Wolffen Deken. De aanzctten zijn er inmiddels met de heruitgaven van 

een aantal vroegmoderne romanachtigc teksten en enkele uitdagende studies,'* 

maar de hardstc noten moeten nog gekraakt worden omdat voor de geschiedenis 

van roman en proza alleen het intetnationale kader het juiste referentiepunt is. 

Op literair-historisch terrcin maskeert de dominantie van Wolffen Deken nog 

een chema: de overgang van de strakkere, klassicistisch georienteerde poetica naar 

dc vrijere conceptie van literatuur. De verandcringen worden vooral gesignaleerd 

in het proza, terwijl men ten onrechte voorbij ziet aan de vernieuwingsimpulscn 

daarvan voor het klassieket georienteerde epos en drama van auteurs als Van Merken 

en Moens. Dc tcgenstelling tussen 'klassicistisch' en 'modern' is echter complexer 

dan het proza laat zien.'s 

Er zijn dus mogelijkhcdcn genoeg om de context van Wolffen Deken tc analysc-

ren. Voor vergelijkingen is de rijke Wolff-en-Dekcnstudie een ideale bron, zodat de 

confrontatie van ijkpunt met contrapunten tot een meer omvattende synthese van 

de achttiende eeuw kan leiden. De ondcrneming kan echter alleen slagcn als dc 

rcsultatcn voor een internationaal forum gepresenteerd worden, in andere talen 

dan het Ncderlands. Dit geldt overigens niet alleen voor de studie van de achttien

de eeuw, maar voor al het onderzoek naar de Nederlandse cultuur. Mogen Wolffen 

Deken een katalysator zijn van dc broodnodige intcrnationalisering, zodat zc hun 

triomftocht extra muros kunnen vervolgen! 

LIA VAN GEMERT 
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50 A.M. vanSchurman, Dc in̂ tjCTiii miilicbrisaddocrrinnm, £> nicliorci liftcrcu aptitudinc, Leiden 1641. |.W. tc Water aan 

].A. Buskcn (UBL: BPL 1188); ].A. Biisken aan G.W. van Oosten dc Bruin (UBA: hss-mag G 36), Coosjc sticrfjo scp-

rcmbcri84i (Bric/\viijclin5.727n6cn8i6gccftabusicvclijk3i septcmbcri84i]. 

51 Bckkcr: wc zijn 'uit onzcn aan Goctaardig; bcidcn nooit crgdcnkcnd, bcidcn vcrvrecmd van al wat hard, wat 

scuursch, wac onvrouwclyk is. Myn Hcvc Coos dit allcs voeldc ik zo als ik u omhclsde'; ook in hun 'ovcrspannen 

scnuwcn* Hjkcn zc op elkaar en Elisabeth dringt cr dan ook op aan dat Coosjc, net als zij, kina gaat gcbruiken 

{Bne/wiiJelin5,5Si,550cn 5S1). 

51 BnejiL'iiscliiî , 54S. [ansjc Tcctlink woondc sinds dc dood van haar mocdcr Christina Teerlink-Bckkcr in oktobcr 

1782 - dat is vanafhaar zcstiendc - bij Elisabeth. 

53 Rcsp.BricfwLssciiiî q. 325,312,305,625. 

54 Ibidem, 554,555, 

55 Ibidem, 574-

56 Over dc rclattc Bckkcr-Dckcn volgt t-z.c een separaac artikel. 

57 Bnc/u'ijscliri^, doi-603; brief 181 van Dckcn [598-5519) onder voorbehoud - er zijn gcen tussenHggcndc bricvcn 

ovcrgclcvcrd. 

58 Ibidem, 657-659,660; voor dc Zcclandrcis, zic Buijnsters, IVoljf & Dtkcn, 319. In Dekens bricvcn aan Coosjc van 17 

maart en 2 augustus 1800 [bricvcn 200 en 209) is de ondcrtckening 'Wol^c' niet in Bckkcrs handschrift. 

55 Voor het Vlissingcn-citaat zic 'In Vlissingcn', in: Woldcn Deken, Gedichtcn en Uedjeiu. 169; Buijnsters. WoI0"6 

Dekfn, 335-336. 
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