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1847: Beroemde zusters 
 

 
 

Anne, Emily en Charlotte Brontë, geschilderd door 

hun broer Branwell (c. 1834). 

 

Ze woonden in de pastorie van Haworth, die aan de 

voorkant uitzicht bood op het kerkhof en aan de 

achterkant op de rotsachtige hellingen van de 

moors. De kinderen waren voor hun vermaak vol-

ledig op elkaar aangewezen. Emily, Charlotte en 

Anne beschikten over een zo grote geestkracht dat 

zij onvermoeibaar plannen bleven maken en uit-

eindelijk literaire meesterwerken als Wuthering 

Heights  en Jane Eyre schreven, die ze nog gepu-

bliceerd kregen ook. Deze twee bestsellers ver-

schenen in hetzelfde jaar 1847. Een jongere zuster 

Anne Bronte schreef het eveneens beroemde boek 

Agnes Grey. 

 

1847 

Charlotte Brontë 

Jane Eyre 
 

Jane Eyre is een weeskind. Na een afschuwelijke 

jeugd bij een liefdeloze tante voltooit ze haar 

opleiding op een strenge kostschool voor de armen 

in Lowood. Na er nog een paar jaar als 

onderwijzeres te zijn gebleven, solliciteert ze als 

gouvernante en krijgt ze een betrekking op 

Thornfield, het landgoed van Rochester. Mevrouw 

Fairfax, de vriendelijke huishoudster, heeft haar in 

dienst genomen voor de pupil van de heer 

Rochester, het kleine Franse meisje Adèle, kind 

van een balletdanseres die hij ooit had bemind. Ze 

heeft het er erg naar haar zin, maar af en toe schrikt 

ze op als ergens in het huis de stilte wordt 

verscheurd door een schaterende lach, die volgens 

mevrouw Fairfax toebehoort aan de naaister Grace 

Poole. Na een paar maanden arriveert ook de heer 

Edward Rochester op het kasteel, een sombere, in 

zichzelf gekeerde man, die echter langzaamaan 

ontdooit door de bekoorlijkheden van de 

gouvernante. Hij vraagt haar met hem te trouwen, 

maar als ze voor het altaar staan, wordt onthuld dat 

Rochester al getrouwd is en dat zijn krankzinnige 

vrouw op de zolderverdieping van het kasteel 

woont. Het was haar waanzinnige lach die Jane 

vaak had gehoord. In paniek vlucht Jane Eyre dan 

zo ver mogelijk weg. Na een paar dagen hongerig 

rondzwerven wordt ze uitgeput opgenomen in een 

vriendelijk gezin van een dominee en zijn twee 

zusters. Daar herstelt ze en ze wordt onderwijzeres 

op een school voor arme kinderen. Op een dag 

verneemt ze dat ze door het overlijden van een ver 

familielid plotseling een rijke vrouw is geworden, 

maar ze deelt haar vermogen met de dominee en 

diens twee zusters die eveneens verre familieleden 

blijken te zijn. Op een dag keert ze terug naar 

Thornfield, dat ze als een uitgebrande ruïne 

aantreft. Rochester heeft in een poging zijn vrouw, 

die het vuur heeft aangestoken, nog te redden een 

arm en zijn gezichtsvermogen verloren. Niettemin 

is Jane zeer gelukkig, want nu kan ze zich voor 

eeuwig aan hem verbinden. 

 

1847 

Emily Bronte 

Woeste hoogten 
 

De eigenaar van Wuthering heights Mr. Earnshaw 

brengt een weesjongen mee naar huis. Zijn naam is 

Heathcliff. Zijn zoon Hindley haat de jongen on-

middellijk, maar zijn zus Catherine blijkt een na-

tuurlijke aantrekkingskracht voor hem te voelen, ze 

houdt meer van hem dan van zichzelf. Op een dag 

gaan Catherine en Heathcliff naar Thrushcross 

Grange, maar wanneer een hond haar gegrepen 

heeft, krijgt hij geen toelating om samen met haar 

binnen te komen omwille van zijn wilde uiterlijk. 

Wanneer ze vijf weken later terug komt, is ze ver-

anderd. Ze gedraagt zich nu als een echte dame. Ze 

zegt tegen Nelly Dean dat ze niet met Heathcliff 

kan trouwen omdat hij sociaal onder haar staat. Als 

Heathcliff dit hoort verdwijnt hij en komt hij pas 

na drie jaar weer. In die drie jaar is Catherine met 

Edgar Linton getrouwd en wonen ze gelukkig op 

Thrushcross Grange. Hij komt haar regelmatig 

bezoeken en elk bezoek is erg emotioneel. Edgar is 

jaloers en zegt dat Heathcliffs bezoekjes Catherine 

ziek maken. Catherine sterft bij de geboorte van 

haar kind, Cathy, met een gebroken hart. Isabella 

de zus van Edgar trouwt met Heathcliff. Samen 

krijgen ze een zoon Linton. Deze wordt door zijn 

vader gedwongen met Cathy te trouwen die kort 

daarop sterft. Edgar sterft ook, evenals Heathcliff 

die zich verenigd voelt met Catherine. 


