
Jeanne Gal lien.

Tekening a n Jean Augustin Daiwaille in rood en zwart krijt.

(Prentenkabinet Vail de L niversiteit Leiden)
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DE LAATSTE REIS VAN

JEANNE GALLIEN (1828)

josine Blok

IN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK TE LEIDEN BEVINDT ZICH IN

de collectie handschriften van de classicus Daniel Wyttenbach (1746-
1820) een klein kartonnen doosje. Het bevat een almanak uit het jaar 1828.

Behalve de bedrukte pagina's met zon- en maanstanden, de vertrektijden

van de trekschuit en andere informatie die in een almanak thuishoorde, be-

vat het boekje ook lege bladzijden; zo kon het dienen als notitieboekje. Een

half dozijn bladzijden zijn beschreven in een kleine, gelijkmatige hand. De

schrijver heeft gebruikgemaakt van een potlood, zodat veel letters licht ge-

vlekt zijn en niet alles nog goed leesbaar is. Maar wat zonder moeite te ont-

cijferen valt, wekt onmiddellijk de belangstelling.

De naam van de eigenaar en het doel van dit boekje zijn genoteerd in het

Latijn; in vertaling:Dagboek van Jeanne Gallien, weduwe van Wyttenbach,

van een reis ondernomen naar Duitsland, neergelegd in de Leidse almanak

van 1828'. Het is het eigenaardige Latijn waarvan geleerden uit die tijd zich

bedienden als zij eigentijdse verschijnselen wilden aanduiden. Ook de
woorden 'dagboek' en 'almanak' hebben geen klassiek equivalent, en zijn

hier bij benadering vertaald. Daarna volgen aantekeningen over de kosten

van vervoer van de schrijfster en haar bagage; deze zijn in het Nederlands

gesteld. Ook staat hier een adres: 'Mr. Davaille, Reguliersdwarsstraat bij de

Vijzelstraat'. Dan volgt het eigenlijke dagboek, geheel in het Frans. Het be-

gint op 21 augustus; Jeanne Gallien heeft niet aangegeven waar zij zich op

die datum beyond, maar uit de namen van degenen die zij heeft ontmoet is

op te maken dat zij in Marburg was. Vandaar ging zij naar Darmstadt en
Heidelberg, en vervolgens via Straatsburg en Nancy naar Parijs en Versail-

.



106 josine Blok

les, waar zij enige tijd verbleef. Op 7 oktober vertrok zij uit Parijs en bereik-

te na een reis van bijna negen weken weer haar woonplaats Oegstgeest en

haar huis D'Hooge Boom. (Van het huis rest alleen nog de toegangspoort,

evenals een gedenksteen voor Wyttenbach; Gal lien beschikte in haar testa-

ment dat beide als monument in stand moesten blijven.)

De dagboekaantekeningen zijn geschreven in een summiere stijl, vol af-

kortingen. Ze duiden alleen aan wat de reizigster iedere dag had gedaan en

wie zij had gezien en gesproken, maar geven niets prijs van haar beleving

van deze ervaringen. De notities zijn echter voldoende om te constateren

dat het hier ging om een unieke zakenreis. Het opmerkelijke karakter van

deze zaken wordt bevestigd door een reeks losse aantekeningen, deels in het

Frans, deels in het Nederlands, aan het slot van het dagboek. Jeanne Gal lien

(1773-1830) was vertrokken om haar zaken af te handelen; de almanak met

notities maakt het mogelijk haar reis te reconstrueren en te zien wat zij
daarmee wilde bereiken.

LEVENSLOOP

De aantekeningen geven allereerst een indruk van Gal liens voorbereiding

op deze reis. Zij was in de zomer van 1828 vierenvijftig jaar, en haar ge-
zondheid werd onmiskenbaar slechter. Misschien voelde zij dat ze niet zo

heel lang meer te leven had, en dat dit haar laatste reis naar Duitsland zou

zijn. Daarop wijst onder meer het adres in het dagboek, van de schilder en

graveur Jean Augustin Daiwaille (1786-1850). Al kort na Wyttenbachs dood

had zij tegenover haar dierbaarste vriend, de Duitse classicus Friedrich
Creuzer (1771-1858), de wens geuit een goede lithograaf te vinden die het

portret van de overledene kon vermenigvuldigen voor allen die hem be-
treurden2. Het lag voor de hand dat zij nu, op deze reis, de portretten mee

wilde nemen. In Marburg hadden velen de familie Wyttenbach gekend
sinds Daniels vader David Samuel Daniel Wyttenbach (1706-1770) in 1756

als hoogleraar in de theologie uit Bern naar de universiteitsstad van Hessen

was beroepen. Ook Creuzer, in Heidelberg, zou een portret van zijn overle-

den vriend erg waarderen, en waarschijnlijk wilde Gallien eveneens haar

vrienden in Parijs laten zien wat voor man haar echtgenoot was geweest.

Daiwaille was na een functie als directeur van de Akademie van Beeldende
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Kunsten te Amsterdam in 1826 in dezelfde stad een lithografiebedrijf
begonnen. Kennelijk voldeed hij aan Gal liens eisen, die op kennis van za-

ken berustten; haar vader Louis Jean Gallien (1731-1809) was eveneens di-

recteur van een kunstacademie (te Hanau) en graveur van beroep geweest,

en hij had haar jarenlang onderricht gegeven. Uit de notitie van het adres

valt op te maken dat zij Daiwailles atelier in 1828 bezocht, misschien voor

het eerst; bij hem bestelde Gallien litho's naar een portret van haar echtge-

noot, geschilderd door Louis Moritz (1773-1850). Dit gegeven maakt het

waarschijnlijk dat het enige portret van Gallien dat bewaard is gebleven,

een tekening in rood en zwart krijt van de hand van Daiwaille, op dat mo-

ment is gemaakt3. Het toont Gallien in een kort moment, in een snelle teke-

ning in plaats van een tijdrovend portret zij heeft een reishoed op het
hoofd, klaar om te vertrekken.

Al waren de portretten belangrijk, belangrijker waren de zaken die ze

wilde regelen. Sinds Wyttenbachs dood was zij zich met een aantal actuele

kwesties intensief gaan bezighouden. Aan zulke activiteiten was ze niet toe-

gekomen toen hij nog leefde. Vanaf het moment dat zij in 1798 definitief bij

hem was gaan wonen Wyttenbach was haar oom van moederszijde en had

aan haar vader voorgesteld een van zijn beide nichtjes als gezelschap in huis

te nemen had zij haar leven voornamelijk met het oog op zijn leven inge-

richt. Zij zorgde voor de huishouding, ontving de gasten en hielp hem met

allerlei soorten werk. Toen zijn ogen in de loop van de tijd steeds slechter

werden, ging ze voor hem lezen en schrijven, voerde ze zijn corresponden-

tie en corrigeerde ze de drukproeven van zijn boeken. Van zijn kant had hij

haar iets gegeven van grote immateriele waarde: vertrouwdheid met Latijn

en Grieks. De kennis van de talen en Wyttenbachs geleerdheid hadden bij

haar een hartstochtelijke interesse in de klassieke oudheid gewekt. Boven-

dien maakte het Latijn de weg vrij voor het verwerven van andersoortige

academische kennis. Onder Wyttenbachs collega's en in haar eigen kennis-

senkring gold Jeanne Gallien al spoedig als een van de geleerdste vrouwen

van haar tijd. Tegen het einde van zijn leven, in 1817, was Wyttenbach met

haar getrouwd, na dispensatie te hebben gekregen van de koning. Zo gaf hij

haar ten slotte ook iets heel concreets: een vast inkomen na zijn dood, dat

haar onafhankelijk maakte en dat zij kon aanwenden naar haar eigen goed-
dunken.

-
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MARBURG

Dat was al het geval in de eerste stad die zij op deze reis aandeed, Marburg.

Een jaar eerder, in juli 1827, had de universiteit van Marburg ter gelegen-

heid van haar 300-jarig bestaan Gal lien een eredoctoraat verleend op grond

van haar publicaties. Tussen 1815 en 1823 had Gal lien een vijftal essays

gepubliceerd in de vorm van dialogen over onderwerpen van ethische, es-

thetische, religieuze en politieke aard. Ook al stelden ze min of meer actu-

ele thema's aan de orde, toch waren vier van de vijf essays gesitueerd in de

klassieke oudheid, met name in Athene in de periode rond 400 v.C., en be-

doelden ze een echt klassieke sfeer op te roepen. De feitenkennis die Gal-

lien had gebruikt om zo'n diet du reel te bereiken, en de talloze verwijzin-

gen naar antieke teksten die het besproken thema illustreerden, gaven blijk

van haar grote eruditie. Het doctoraat werd toegekend op instigatie van
Creuzer, die bij zijn initiatief bovendien kon hebben gedacht aan het vele

werk dat Gal lien in stilte aan Wyttenbachs laatste publicaties had bijgedra-

gen. Dat de universiteit van Marburg behalve aan beroemde mannen als de

rechtsgeleerde EC. von Savigny (1779-1861) en de musicus Ludwig Spohr

(1784-1859) deze eervolle titel ook aan een relatief onbekende vrouw ver-

leende, is vooral toe te schrijven aan het gezag dat Creuzer genoot en de
steun die zijn neef Leonard Creuzer (1768-1844), hoogleraar in de theolo-

gie te Marburg, aan het voorstel had gegeven. Met haar werd natuurlijk ook

Wyttenbach zelf postuum geeerd.

Uit erkentelijkheid voor de haar bewezen eer had Gal lien besloten de

universiteit van Marburg enkele geschenken te geven. In april 1828 had zij

de universiteitsbibliotheek een volledige serie van Wyttenbachs kostbare

editie van Plutarchus' Moralia gezonden, alsmede enkele handschriften
van Wyttenbach en een exemplaar van elk van haar eigen geschriften. Maar

haar voornaamste wederdienst was de stichting van een bijzonder fonds ter

ondersteuning van arme studenten. Ze had de universiteit meegedeeld een

bedrag van 4000 gulden ter beschikking te willen stellen, waarvan de rente

met de gangbare rentestand van 5% jaarlijks 200 gulden als volgt zou

moeten worden verdeeld. De helft was bedoeld voor studenten in de filolo-

gie die zich ook bekwaamden in de theologie of het recht; een kwart moest

worden uitgekeerd aan een student in de medicijnen, die had bewezen ook
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met goed gevolg colleges filologie, met name het Grieks, te hebben gevolgd;

en een kwart moest worden aangewend om een leerlinge van de vroedvrou-

wenschool, die aan de universiteitskliniek was verbonden, onderricht in de

anatomie en andere relevante vakken van de reguliere medicijnenstudie te

laten volgen.

Uit de eerste bepalingen sprak Gal liens overtuiging dat de toenemende

specialisatie in de wetenschappen, en vooral de scheiding van alfa- en beta-

disciplines, een ernstige verarming betekende. Zij koesterde juist de hoog-

ste waardering voor die geleerden die beide soorten kennis hadden weten te

verenigen, zoals haar oude vriend Nicolaas Paradijs (1748-1812), die zowel

een kundig en verlicht arts was geweest als een man die zich voortreffelijk in

het Latijn had weten uit te drukken en met verstand van zaken over Griek-

se en andere literatuur had kunnen spreken. Paradijs was ook degene ge-

weest die haar als eerste in de anatomie en andere medische vakken had
onderricht4. Ze was voldoende op de hoogte van de wetenschappelijke ont-

wikkelingen om te begrijpen dat de grondslagen van medische kennis niet

langer alleen aan Hippocrates konden worden ontleend, maar nu op empi-

risch onderzoek naar anatomie, fysiologie en alle andere terreinen moesten

berusten. Desalniettemin meende zij dat vertrouwdheid met de klassieke

talen onmisbaar bleef voor ieder die zichzelf academisch gevormd ZQU wil-

len noemen.

De tweede bepaling hield direct verband met Galliens grote betrokken-

heid bij de opleiding van vroedvrouwen. Deze betrokkenheid kwam voort

uit een cumulatie van haar interesses. Ze was zich ervan bewust dat zij haar

scholing aan een bijzondere en persoonlijke samenloop van omstandighe-

den te danken had, en de noodzaak om vrouwen in het algemeen de gele-

genheid te bieden om zich gedegen kennis eigen te maken was een van de

thema's die zij in haar essays telkens ter sprake had gebracht. In heel Euro-

pa was de opleiding tot vroedvrouw de enige officiele vervolgopleiding die

openstond voor vrouwen, dat wil zeggen een opleiding waarvan de abitu-

rienten in hun eigen onderhoud konden voorzien en waar bovendien iets
ter sprake leek te komen van wetenschappelijke inzichten op medisch ge-

bied. Daarbij dacht Gallien in de eerste plaats aan de vroedvrouwenoplei-

dingen te Parijs, waar de studentes al sinds 1768 bepaalde medische colle-

ges konden volgen en aanwezig zijn bij de dissectie en autopsie van vrouwe-
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lijke lijken. Zijzelf had waarschijnlijk de colleges anatomie gevolgd die in

Leiden in het Nederlands gegeven werden door M. DuPui (1754-1834) ten

behoeve van chirurgijnsleerlingen, heelmeesters en andere belangstellen-

den.

Maar ook de concrete inhoud van deze medische kennis hield haar bezig.

Ze was diep onder de indruk van het werk van Mme M.A.V. Boivin (1773-

1841), een uitzonderlijk bekwame vroedvrouw die Gal lien enkele jaren eer-

der in Parijs had leren kennen. Boivin had zich in haar publicaties, die geba-

seerd waren op jarenlange ervaring, observaties en systematische notities

van 20.517 geboorten, met kracht van argument uitgesproken voor een zo

natuurlijk mogelijke bevalling; slechts in uiterste noodgevallen mocht de

verloskundige een instrument hanteren, de meeste geboorten konden als

variaties op een natuurlijk patroon worden beschouwd en behoefden geen

medische ingrepen. Boivins opmerkelijke kwaliteiten waren mede te dan-

ken aan het hoge niveau van de opleiding van eersteklas vroedvrouwen in de

medische klinieken in Parijs. Gal lien wilde dit systeem blijkbaar in Mar-

burg introduceren, zowel om de kwaliteit van de opleiding aldaar te verbe-

teren alsmede om het vertrouwen in de natuurlijke bevalling te bevorderen.

De zogenoemde medische professionalisering van de verloskunde sloeg in

de Duitse landen hard toe, zoals in de persoon van de Gottingse obstreticus

E B. Osiander (1730-1822) die de helft van alle geboorten afhandelde met

een tangverlossing waardoor een kwart van de borelingen en een op de
twintig moeders aan de operatie stierven, maar die zijn verloskundige aan-

pak en het privilege van mannelijke, academisch geschoolde artsen ten kos-

te van vroedvrouwen met succes wist te propageren. Met dezelfde boeken-

zending waartoe de Plutarchus en Wyttenbachs geschriften behoorden,
had Gallien een aantal werken van Mme Boivin naar Marburg gezonden,

met de aansporing dat de vroedvrouwen die daar in de academische kraam-

kliniek in opleiding waren deze zouden bestuderen.

Blijkbaar had Gallien geen adequate voorstelling van de Marburgse
kraamkliniek, die van het Parijse Maison Royale de Sante verschilde als de

nacht van de dag. De bestuurders van de universiteit wisten dat echter heel

goed, en hadden haar in juni 1828 dienovereenkomstig geschreven: de leer-

ling-vroedvrouwen kenden geen Frans en konden dus het werk van Mme

Boivin niet lezen, en aan anatomische lessen hadden ze niets, want de



DE LAATSTE REIS VAN JEANNE GALLIEN III

bevoegdheden van vroedvrouwen waren bij de wet inmiddels zó beperkt,

dat zij zulke kennis helemaal niet konden toepassen. De bestuurders stel-

den daarom voor, in plaats van het oorspronkelijke voorstel elk jaar een leer-

ling-vroedvrouw die door kwaliteiten en toewijding de aandacht had ge-
trokken drie maanden langer in opleiding te laten blijven5.

Een van de eersten die Gal lien daarom in Marburg sprak, was Wilhelm

H. Busch (1788-1858), gynaecoloog en armenarts. Deze was volkomen
overtuigd geraakt van de deskundigheid van Mme Boivin en van de zinnig-

heid van haar opvattingen, die hij dankzij de door Gal lien geschonken wer-

ken beter had leren kennen. Dat was zelfs zozeer het geval, dat hij in zijn
hoedanigheid van hoogleraar aan de medische faculteit onmiddellijk ook

aan Mme Boivin een eredoctoraat had toegekend (23 juni 1828). In deze

gesprekken in Marburg wist hij blijkbaar Gal lien ervan te overtuigen het

voorstel van de universiteitsbestuurders te aanvaarden, en de officiele
schenkingsoorkonde werd nu dienovereenkomstig opgesteld6. Van haar

kant bleef Gal lien aandringen op een grotere beschikbaarheid van Boivins

werk. Dat Boivins aanpak onnodig lijden en sterven voorkwam, was Gal-

liens diepe overtuiging, en ze probeerde daar waar zij invloed kon uitoefe-

nen de verloskundige studies van de Parijse vroedvrouw ingang te doen
vinden. Zo had ze al eerder dit werk voor vertaling en gebruik aanbevolen

bij de Griekse arts-geleerde Adamantios Korais (1748-1833), die vanuit
zijn woonplaats Parijs zijn vaderland-in-opbouw steunde met alle midde-

len waarover hij beschikte, waaronder door hemzelf of door derden vertaal-

de wetenschappelijke literatuur7. Na haar gesprekken met de Marburgse
medici wilde ze Boivins Memorial de Part des accouchements (3e editie van

1824) laten vertalen in het Duits, zodat de jonge vroedvrouwen in Marburg

het in de nabije toekomst zouden kunnen lezen. (De vertaling verscheen in

juli 1829, met een voorwoord van Busch waarin hij Gallien prees voor haar

'alom bekende neiging alles wat goed en nuttig is te bevorderen'.) De
kraamkliniek bezocht ze, naar het zich laat aanzien, niet misschien was

dat voor haar gemoedsrust ook maar beter. Ze was zelf een dag ziek, de aan-

doening die uiteindelijk maagkanker bleek te zijn veroorzaakte veel pijn en

ongemak; ook in Parijs zou ze enkele dagen 'incommodee' zijn. Wel had ze

nog afspraken met hoogleraren uit verschillende faculteiten, en met Leo-

nard Creuzer, haar Doktorvater', die haar op de dag van haar afscheid een
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formele dankoorkonde overhandigde namens zijn filosofische faculteit, die

het meest van haar stichting zou profiteren8.

HANAU, DARMSTADT, HEIDELBERG

Vanuit Marburg bereikte Gal lien in ruim een dag Hanau. Dat dit haar
bestemming was, sprak zo vanzelf dat ze niet de naam van de plaats noteer-

de, maar slechts `aangekomen om acht uur'. De dag daarna bezocht ze het

kerkhof, waar haar ouders begraven lagen. (Niets daarvan is nog te zien; op

19 maart 1945 werd Hanau, een stad zonder militaire betekenis, totaal ge-

bombardeerd.) De volgende ochtend bracht ze in het nabijgelegen Darm-

stadt een bezoek aan Charlotte von Siebold ( 1761-1859), die als verloskun-

dige een even grote faam genoot als Mme Boivin. Siebold had net als Gal-

lien geprofiteerd van de mogelijkheid in de familiekring kennis op te doen

die anderszins voor vrouwen onbereikbaar was. De Siebolds waren al gene-

raties lang artsen en verloskundigen, gedreven onderzoekers en vernieu-

wers; de legerarts en grondlegger van de Japanologie Ph.F. von Siebold
(1796-1866) paste in deze traditie. De vrouwelijke Siebolds maakten zich

de theorie en ervaring in de familiepraktijk eigen, maar Charlotte had in
1817 bovendien haar doctorstitel behaald aan de universiteit van Giessen,

weliswaar zonder regelmatig colleges te hebben gevolgd maar wel door het

schrijven en verdedigen van een dissertatie, over buitenbaarmoederlijke
zwangerschap. In 1819 had de hertogin van Kent haar hulp gevraagd bij de

geboorte van haar dochter, de latere koningin Victoria. De meeste aandacht

besteedde Charlotte von Siebold echter aan de arme vrouwen in haar
woonplaats en op het platteland. De armenzorg was daarmee een tweede

belangstelling, naast de verloskunde, die Gallien met haar deelde, maar het

notitieboekje verraadt niet waarover hun gesprek handelde. 'Boek van von

Siebold' staat er plotseling in het Nederlands aan het eind van het reisdag-

bock. Wordt hier een van de vele publicaties van een van de vele mannelijke

Siebolds bedoeld? Of Charlottes dissertatie? Of de brochure die zij recent

had gepubliceerd (1823) waarin zij zich met succes had verdedigd tegen
beschuldigingen van ondeskundigheid door een naijverige collega, die de

familie Von Siebold al jaren belasterde?

Galliens tocht van Darmstadt naar Heidelberg duurde zes en een half
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uur. Ze kreeg onderdak bij haar vriend Friedrich Creuzer, wiens mytholo-

gische studies heftige discussies hadden opgeroepen en hem een bijzonde-

re plaats in de Duitse klassieke studies hadden bezorgd. Gal liens vriend-

schap met Creuzer was een echte Wahlverwantschaff , waarin iets van de

romantische kant van haar verder zo verlichte persoonlijkheid tot uiting

kwam. Ook dineerde ze bij Fr.H.C. Schwarz (1766-1837), hoogleraar in de

theologie en een intieme vriend van Creuzer, die zich sterk interesseerde

voor de opleidingsmogelijkheden van meisjes. Na haar vertrek uit Heidel-

berg op 2 september was zij acht dagen onderweg, met enkele overnachtin-

gen in het rijtuig, voor zij in Parijs aankwam.

PARIJS

Direct de volgende dag maakte zij afspraken met Mme Boivin, en op vele

volgende dagen troffen beide vrouwen elkaar bij het avondeten; overdag

was Boivin volledig gebonden aan haar werk in het Maison Royale de Sante.

Op 13 september stuurde Gallien twee exemplaren van Boivins werk naar

Marburg, en tien naar Leiden. De Marburgse exemplaren waren ongetwij-

feld bedoeld voor de vertaler, dr. E Robert, privaatdocent aan de medische

faculteit, en voor Busch zelf. De Leidse exemplaren waren bestemd voor

eigen gebruik en om weg te geven, onder meer aan bevriende artsen. (Haar

eigen exemplaar, met autograaf van Veuve Boivin, is na haar dood overge-

gaan naar de Universiteitsbibliotheek in Leiden.) Een week lang verbleef ze

daarna in Versailles, bij een familielid van Boivin; ze bezocht er het paleis en

de tuinen. Bovendien zorgde ze voor het contante geld dat ze nodig had;

opnieuw tekende ze haar financien in het Nederlands aan, kennelijk ge-
wend geraakt aan het beheren van haar activa in die taal. Terug in Parijs be-

gaf ze zich naar de instrumentmaker Baillere, op 24 september. Boivin had

namelijk enkele verbeteringen ontwikkeld in het gynaecologische instru-

mentarium, en van elk van deze instrumenten bestelde zij een exemplaar.

Ook noteerde zij de prijs (in Franse francs?) die ze ervoor betaalde: `Un spe-

culum uteri; un intropelvimetre; un elevatoire uteri (on lever) no. 1-36; no.

2 36; no. 3 12'. Hoeveel bewondering ze voor Boivin en haar werk koes-

terde blijkt uit enkele korte notities in het Frans: 'voorwoord bij vertaling

werken schade reputatie Mme B.(?)', 'notitie over de instrumenten', `uit-
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gave van mijn werk opdracht', 'portret van Mme B.', 'publieke getuigenis

of uitgave, of medailles'; 'de heren Bronner, boekhandel in Frankfort a.M.

door tussenkomst van dhr. Schubart & Heidelhoff, boekhandelaren te Pa-

rijs'. De gedachtegang achter deze aides mémoires is vrij duidelijk, en Gal-

lien kwam ook na wat ze zich had voorgenomen in de Duitse editie werd

een portret van Boivin opgenomen waarvoor zij, Gallien, had gezorgd.
'Mlle Richard, peintre, Rue Buffon no. 9 Montmartre' staat in het reisboek

genoteerd.

Maar niet alleen de kwaliteit van de verloskunde stond op haar agenda.

Op 25 september en enkele daarop volgende dagen ontmoette ze Korais en

andere Griekse intellectuelen om met hen te spreken over de situatie in
Griekenland. Ze had Korais (of Coray, zoals hij zich in Frankrijk noemde)

al vóór 1819 tijdens een van haar bezoeken aan Parijs leren kennen. Toen in

1821 de Griekse opstand was uitgebroken, had Gallien zich direct bij de
strijd betrokken gevoeld en naar mogelijkheden gezocht om daadwerkelijk

iets te doen. Hier kon ze haar geld voortreffelijk gebruiken. Ze besloot de

publicatiekosten van haar essay Symposiaques (Parijs 1823; Ned. vertaling

Symposiaca, Rotterdam 1823) zelf te dragen, terwijl ze de opbrengst van

het boekje voor de Griekse beweging bestemde en dat ook in advertenties

liet bekendmaken. Haar volgende boekje, Alexis (Parijs 1823), dat ook in

zijn thematiek een reactie op de Griekse toestand inhield, had ze met zijn

instemming opgedragen aan 'Coray, Hellene, ami de sa patrie'. Een ver-
taling in het Grieks was met veel enthousiasme door de Griekse gemeen-

schap in Parijs ontvangen. Vanaf 1823 had zij bovendien geld aan Korais

gestuurd voor de Griekse zaak, nu zonder omhaal van geleerde publicaties

maar direct ten behoeve van gewonde soldaten en om de dapperste matro-

zen te belonen9. Haar voorstel het werk van Boivin te laten vertalen had
Korais afgeslagen, omdat er naar zijn zeggen in het recent gestichte Grie-

kenland meer behoefte was aan brede scholing op gevorderd niveau dan aan

verloskundige hulp'°. Dit had haar op een nieuw idee gebracht, dat zij nu

wilde uitwerken. Haar overleg met Korais resulteerde in het besluit een
groot bedrag te legateren aan de Griekse staat om een polytechnische
school te stichten. (De erkenning van haar steun leidde tot haar verkiezing

in februari 1829 tot lid van de 'Societe Hellenique pour la propagation des

lumieres en Grece', als enige vrouw tussen 94 mannelijke geleerden, intel-
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lectuelen, kunstenaars en diplomaten. De school werd in 1833 in Nauplia

gesticht; het gebouw waarin de instelling gevestigd was, bestaat nog steeds.)

Nu haar belangrijkste zaken verzorgd waren, restten haar in Parijs nog

enkele dagen om vrienden en familieleden te bezoeken. Van de vrienden die

Wyttenbach nog gekend had, waren alleen de hugenootse predikant P.H.

Marron (1754-1852) en de classicus en letterkundige J.E Boissonade
(1787-1857) nog in leven; hen zocht ze een enkele maal op. Bovendien
stuurde ze brieven naar Marburg om haar afspraken met Busch verder uit

te werken. Daarna liet ze haar bagage in een koets laden en begon ze aan de

tocht naar huis; zes dagen deed ze erover om van Parijs haar huis in Oegst-

geest te bereiken.

OEGSTGEEST

Waarvoor het recept zou kunnen dienen dat in de losse notities is opgeno-

men, is moeilijk te zeggen. Het bevat onder meer kamfer, zinnia, rozenwa-

ter, suiker en laudanum. Misschien was het product bedoeld voor zwange-

re vrouwen, misschien wel voor haarzelf vanwege de pijn die haar steeds

meer kwelde. In april 1830, anderhalf jaar na haar laatste reis, overleed
Jeanne Gal lien. Een paar weken na haar dood koos de classicus P. Hofman

Peerlkamp (1786-1865), haar executeur-testamentair, enkele persoonlijke

eigendommen van Gal lien en Wyttenbach uit om ze over te dragen aan de

Leidse Universiteit.
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