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X I  W

Niemand die Catherine Morland in haar kinderjaren had gezien, 
zou vermoed hebben dat ze in de wieg was gelegd om een heldin te 
worden. Haar maatschappelijke positie, de status van haar ouders 
en haar eigen uiterlijk en aard werkten niet allemaal direct in die 
richting. Haar vader was predikant, onbeduidend noch arm en een 
zeer achtenswaardig man, hoewel zijn naam Richard luidde en hij 
nooit als erg knap werd gezien. Naast twee goedbetaalde functies 
had hij een flink eigen vermogen en niet de minste neiging zijn 
dochters voortdurend van de wereld af te schermen. Haar moeder 
was een praktische en nuchtere vrouw, met een opgewekte aard en, 
wat opmerkelijker is, een sterk gestel. Ze kreeg drie zoons voordat 
Catherine werd geboren en in plaats van te sterven toen ze haar ter 
wereld bracht, zoals men verwachtte, bleef ze toch leven om nog 
zes kinderen te krijgen, die rond haar te zien opgroeien en zelf van 
een uitstekende gezondheid te genieten. Een gezin van tien kinderen 
zal, als het maar genoeg hoofden, armen en benen telt voor dat 
aantal, altijd een prachtgezin worden genoemd, maar de Morlands 
hadden verder weinig recht op die benaming want ze waren in het 
algemeen heel gewoontjes en Catherine was gedurende vele jaren 
van haar leven net zo gewoontjes als de rest. Ze had een mager en 
slungelig figuur, een wat vale, kleurloze huid, donker sluik haar 
en geprononceerde gelaatstrekken – haar uiterlijk was dus al niet 
veel bijzonders, haar karakter leek niet minder ongeschikt voor een 
heldenrol. Ze was gek op alle jongensspelletjes en gaf de voorkeur 
aan cricket, niet alleen boven poppen, maar ook boven de gangbare 



6

geneugten van de kindertijd, zoals het verzorgen van een relmuis, 
een kanarie voeren of een rozenstruik met een gieter water geven. 
Ze had echt geen enkel gevoel voor tuinieren en als ze al bloemen 
verzamelde, was dat vooral uit ondeugendheid – of in elk geval werd 
dat vermoed omdat ze een duidelijke voorkeur had voor bloemen die 
ze juist niet mocht plukken. Dit waren haar aangeboren neigingen; 
haar vaardigheden waren al net zo bijzonder. Het lukte haar nooit 
iets te leren of te begrijpen voor het haar werd onderwezen en 
soms zelfs dan niet, want ze was dikwijls onoplettend en vaak niet 
geïnteresseerd. Het kostte haar moeder alleen al drie maanden om 
haar het bedelaarsrijmpje te leren opzeggen en uiteindelijk kon haar 
zuster Sally, die na haar kwam, het beter dan zij. Niet dat Catherine 
altijd zo was, dat was absoluut niet het geval; ze leerde de fabel van 
‘De haas en vele vrienden’ net zo snel als elk ander meisje in Engeland. 
Haar moeder wilde dat ze muziek zou studeren en Catherine was er 
zeker van dat ze daarvan zou houden want ze pingelde heel graag 
op de toetsen van het oude, troosteloze spinet, dus begon ze toen 
ze acht jaar was. Ze kreeg een jaar les en vond het een beproeving 
en mevrouw Morland, die er niet op stond dat haar dochters zich 
ondanks hun onvermogen of tegenzin zouden ontwikkelen, gaf haar 
toestemming ermee op te houden. De dag waarop de muziekleraar 
afscheid nam, was een van de gelukkigste van Catherines leven. 
Haar gevoel voor tekenen was niet bijzonder, hoewel ze, wanneer 
ze ook maar een achterkant van een brief van haar moeder te 
pakken kon krijgen, of een ander stukje papier, deed wat ze kon 
door huizen en bomen, kippen en kuikens te tekenen, die allemaal 
sterk op elkaar leken. Schrijven en rekenen werden haar door haar 
vader onderwezen, Frans door haar moeder. Haar vaardigheid in 
die vakken was niet opmerkelijk en ze onttrok zich aan haar lessen 
wanneer ze maar kon. Wat een vreemd, onberekenbaar karakter, 
want ondanks al deze symptomen van opstandigheid op de leeftijd 
van tien jaar had ze geen slechte aard en geen slecht humeur, was 
ze zelden koppig of ruziezoekerig en bijzonder lief voor de kleintjes, 
met heel af en toe momenten van tiranniek gedrag; naast dit alles 
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was ze lawaaiig en wild, haatte beperkingen en netheid en vond 
niets ter wereld heerlijker dan van de groene helling achter het huis 
af te rollen.
Zo was Catherine Morland op tienjarige leeftijd. Op haar vijftiende 
trad er verbetering in; ze begon haar haar te krullen en naar bals 
te verlangen, haar teint ging vooruit, haar gezicht werd zachter en 
ronder, met meer kleur, haar blik levendiger en haar figuur voller. 
Haar liefde voor modder maakte plaats voor een voorkeur voor 
mooie kleding en ze zag er steeds schoner en daarmee verzorgder 
uit. Ze smaakte nu het genoegen haar vader en moeder af en toe 
een opmerking te horen maken over haar persoonlijke vooruitgang. 
‘Catherine begint er steeds beter uit te zien – wat wordt ze knap’, 
waren woorden die ze af en toe opving en hoe welkom waren deze 
geluiden! Voor een meisje dat er de eerste vijftien jaar van haar leven 
gewoontjes uit heeft gezien, geeft bíjna mooi zijn een groter gevoel 
van verrukking dan iemand die vanaf de wieg een schoonheid is ooit 
kan krijgen.
Mevrouw Morland was een bijzonder goede vrouw, die haar kinderen 
alles toewenste waar ze recht op hadden, maar haar tijd werd zo in 
beslag genomen door het kraambed en de zorg voor de kleintjes dat 
het onvermijdelijk was dat haar oudste dochters zichzelf moesten 
redden. Het was dus niet verwonderlijk dat Catherine, die van 
nature niets heroïsch over zich had, zich op de leeftijd van veertien 
jaar liever bezighield met cricket, honkbal, paardrijden en buiten 
rondrennen dan met boeken, of in elk geval informatieve boeken, 
want op voorwaarde dat er niet zoiets als nuttige kennis uit kon 
worden opgedaan, op voorwaarde dat ze een en al verhaal en niet 
beschouwend waren, had ze nooit enig bezwaar tegen boeken gehad. 
Maar van haar vijftiende tot haar zeventiende was ze in opleiding 
voor de rol van heldin; ze las al die werken die heldinnen moeten 
lezen om hun geheugen te voorzien van die citaten die zo nuttig en 
zo geruststellend zijn in hun wisselvallige, veelbewogen leven.
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Van Pope leerde ze diegenen af te keuren die
‘een karikatuur maken van rampspoed’

Van Gray dat:
‘menig bloem wordt geboren om ongezien in bloei te zijn,
en haar geur te verspillen aan de lucht van de woestijn’

‘Catherine begint er steeds beter uit te zien …’
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Van Thompson:
‘het is een heerlijke taak, 
het jonge idee te leren hoe te ontspruiten’

Van Shakespeare leerde ze heel veel – onder meer het volgende:
‘kleinigheden zonder gewicht,
zijn voor de afgunstigen bevestiging, zo sterk,
als argumenten uit de Heilige Schrift’

en dat:
‘de nietige kever die we vertrappen,
een lichamelijke pijn ervaart zo groot
als die van een stervende reus’;

dat een jonge verliefde vrouw er altijd uitziet
‘als Geduld in een beeldhouwwerk,
glimlachend tegen Smart’

Tot zover was haar vooruitgang voldoende; en in vele andere 
opzichten ontwikkelde ze zich heel goed, want hoewel ze geen 
sonnetten kon schrijven, bracht ze zichzelf ertoe ze te lezen en 
hoewel de kans klein was dat ze een heel gezelschap in vervoering 
zou brengen met een zelf gecomponeerde prelude op de piano, kon 
ze zonder zich al te zeer te hoeven inspannen naar de uitvoering van 
anderen luisteren. Haar grootste tekortkoming lag in het potlood; ze 
kon absoluut niet tekenen, zelfs niet goed genoeg voor een poging het 
profiel van haar geliefde zo te schetsen dat iemand kon ontdekken 
wie ze bedoelde. Daar schoot ze schromelijk tekort voor het ware 
heroïsche. Op dit moment kende ze haar eigen gebrek nog niet, 
want ze had geen geliefde om te portretteren. Ze had de leeftijd van 
zeventien jaar bereikt zonder ook maar één beminnelijke jongeman 
te hebben ontmoet die gevoelens in haar losmaakte zonder echte 
hartstocht te hebben opgewekt en zonder aanleiding te hebben 
gegeven tot meer dan bescheiden en vluchtige bewondering. Dit 
was werkelijk vreemd! Maar vreemde zaken kunnen meestal wel 
verklaard worden als goed naar hun oorzaak wordt gezocht. Er 
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was geen enkele heer in de omgeving, nee, zelfs geen baronet. Er 
was geen enkele familie in hun kennissenkring die een jongen had 
grootgebracht en onderhouden die ze toevallig op de stoep hadden 
gevonden, geen enkele jongeman wiens oorsprong onbekend was. 
Haar vader had geen beschermeling en de plaatselijke landjonker 
geen kinderen. 
Maar als een jongedame een heldin moet worden, kan de tegen
werking van veertig omringende families haar niet stoppen. Er 
moet en zal iets gebeuren om een held op haar weg te brengen.
Meneer Allen, de bezitter van het grootste deel van het gebied rond 
Fullerton, het dorp in Wiltshire waar de Morlands woonden, werd 
wegens zijn aanleg voor jicht naar Bath gestuurd, en zijn vrouw, een 
opgeruimde dame, gesteld op juffrouw Morland, die waarschijnlijk 
begreep dat als een jongedame in haar eigen dorp geen avonturen 
overkomen ze deze verder weg moet zoeken, nodigde haar uit met 
hen mee te gaan. Meneer en mevrouw Morland waren een en al 
toegeeflijkheid en Catherine was dolgelukkig.
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X II  W

Naast wat al gezegd is over Catherine Morlands lichamelijke 
en geestelijke gaven dient, op het moment waarop ze zich in alle 
moeilijkheden en gevaren stort van een zes weken durend verblijf 
in Bath, gesteld te worden – voor een duidelijker informatie van de 
lezer, omdat de volgende bladzijden er anders geen idee van zouden 
geven hoe haar personage bedoeld is – dat ze een aanhankelijk 
hart had, een vriendelijke en open natuur zonder een zweem van 
verwaandheid of aanstellerigheid, manieren die net de fase waren 
gepasseerd van het onhandige en bedeesde van een jong meisje, een 
aantrekkelijk en, op haar goede dagen, mooi uiterlijk en een geest 
zo onwetend en onkundig als de vrouwelijke geest van zeventien 
doorgaans is.
Men zou natuurlijk een grote moederlijke bezorgdheid bij mevrouw 
Morland mogen vermoeden ten tijde van het vertrek. Duizend 
alarmerende voorgevoelens van het kwaad dat haar beminde 
Catherine door deze vreselijke scheiding zou kunnen overkomen, 
moeten gedurende de laatste paar dagen van hun samenzijn haar 
hart wel met droefheid overstelpen en haar tot tranen toe beroeren, 
en goede raad van de gewichtigste en meest praktische aard moet 
natuurlijk van haar wijze lippen vloeien tijdens hun laatste gesprek 
in haar kabinet. Waarschuwingen tegen de gewelddadigheid van 
het soort edelman of baronet dat er genoegen in schept jongedames 
te dwingen mee te gaan naar een afgelegen boerenhuis moeten 
haar bedrukte hart op zo’n moment verlichten. Wie zou dat niet 
verwachten? Maar mevrouw Morland kende zo weinig heren en 
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baronets dat ze geen enkel idee had van hun ondeugende aard en 
zich volkomen onbewust was van het gevaar van hun intriges voor 
haar dochter. Haar waarschuwingen beperkten zich tot de volgende 
punten: ‘Beloof me, Catherine, dat je jezelf altijd warm inpakt rond 
je hals wanneer je ’s avonds de zalen verlaat en ik zou graag willen 
dat je een beetje probeert bij te houden hoeveel geld je uitgeeft; 
daarvoor geef ik je dit boekje.’
Sally, of liever Sarah (want welke jongedame van enige stand bereikt 
de leeftijd van zestien jaar zonder haar naam zoveel mogelijk te 
veranderen?), moet onder deze omstandigheden wel de intiemste 
vriendin en vertrouwelinge van haar zuster zijn. Opmerkelijk 
is echter dat ze er niet op aandrong dat Catherine haar dagelijks 
zou schrijven, noch haar de belofte probeerde te ontlokken om het 
karakter van elke nieuwe kennis te beschrijven of elke interessante 
conversatie die Bath zou kunnen produceren omstandig weer te 
geven. Alle voorbereidingen voor deze belangrijke reis werden van 
de kant van de Morlands inderdaad uitgevoerd met een gematigdheid 
en kalmte die meer leken te passen bij de gewone gevoelens van het 
gewone leven dan bij de fijnbesnaardheden, de delicate emoties die 
de eerste scheiding tussen een heldin en haar familie altijd behoort 
op te wekken. In plaats van haar een ongelimiteerde toegang tot 
zijn bankrekening te geven of haar een biljet van honderd pond in 
de handen te drukken, gaf haar vader haar slechts tien guineas en 
beloofde haar meer wanneer ze het nodig zou hebben.
Onder deze weinig belovende voortekenen vond het afscheid plaats 
en begon de reis. Deze voltrok zich in passende rust en saaie 
veiligheid. Rovers noch stormen kwamen op hun pad, noch was er 
sprake van een gelukkig ongeval waarbij de held zijn intrede had 
kunnen doen. Er deed zich niets schokkenders voor dan de vrees 
van de kant van mevrouw Allen dat ze haar overschoenen in een 
herberg had achtergelaten, een vrees die gelukkig ongegrond bleek 
te zijn.
Ze kwamen in Bath aan. Catherine was een en al gretige verrukking; 
haar ogen waren hier, daar en overal terwijl ze de mooie en indruk



13

wekkende omgeving naderden en daarna door de straten reden die 
hen naar het hotel voerden. Ze was gekomen om gelukkig te worden 
en voelde zich al gelukkig.
Ze hadden zich al snel geïnstalleerd in comfortabele kamers in 
Pulteney Street.
Dit is het juiste moment voor een niet al te uitgebreide beschrijving 
van mevrouw Allen, zodat de lezer kan beoordelen op welke wijze 
haar daden hierna het smartelijk verloop van dit werk zullen 
bevorderen en hoe ze er waarschijnlijk toe bij zal dragen de arme 
Catherine tot zulk een staat van ellende en wanhoop te brengen als 
in een laatste hoofdstuk maar mogelijk is – of dit nu veroorzaakt 
wordt door haar onvoorzichtigheid, vulgariteit of jaloezie, door het 
onderscheppen van haar brieven, het besmeuren van haar reputatie 
of door haar op straat te zetten.
Mevrouw Allen behoorde tot dat ruim vertegenwoordigde soort 
vrouwen die in hun kringen geen andere emotie weten op te 
wekken dan verbazing over het feit dat er een man in de wereld 
is die hen aardig genoeg vindt om mee te trouwen. Ze beschikte 
over schoonheid, talent, vaardigheden noch stijl. Haar beschaafde 
houding, haar rustige, passieve goede humeur en haar weinig 
zwaartillende aard waren de enige verklaring voor het feit dat ze 
de keuze was geweest van een verstandige, intelligente man als 
meneer Allen. In één opzicht was ze uitstekend geschikt om een 
jongedame in het openbaar te introduceren; ze was namelijk net zo 
dol op uitgaan en alles met eigen ogen zien als een jongedame maar 
kan zijn. Kleding was haar passie. Ze had een onschuldig plezier in 
er mooi uitzien en het debuut van onze heldin kon pas plaatsvinden 
nadat er drie of vier dagen waren doorgebracht met nagaan wat 
het meest gedragen werd en haar chaperonne voorzien was van een 
jurk in de laatste mode. Ook Catherine zelf deed enkele aankopen en 
toen al deze zaken geregeld waren, kwam de belangrijke avond die 
haar naar de Upper Rooms moest brengen. Haar werd geknipt en 
opgemaakt door het beste kamermeisje, ze werd met zorg gekleed 
en zowel mevrouw Allen als haar dienstmeisje verklaarden dat ze er 



14

helemaal uitzag zoals het hoorde. Door een dergelijke aanmoediging 
hoopte Catherine zich op zijn minst onder de menigte te kunnen 
begeven zonder kritiek uit te lokken. Wat bewondering betreft, die 
was altijd welkom, maar ze was er niet van afhankelijk.
Het kostte mevrouw Allen zo veel tijd om zich te kleden, dat ze de 
danszaal pas laat betraden. Het was hoogseizoen, de zaal was vol 
en de twee dames persten zich zo goed mogelijk naar binnen. Wat 
meneer Allen betreft, hij begaf zich onmiddellijk naar de kaartkamer 
en liet hen alleen om van de menigte te genieten. Met meer zorg 
voor de veiligheid van haar nieuwe gewaad dan voor het comfort 
van haar beschermelinge zocht mevrouw Allen zich, zo snel als 
de noodzakelijke voorzichtigheid maar toestond, een weg door de 
groep mannen bij de deur. Catherine wist echter dicht naast haar 
te blijven en haakte haar arm te stevig door die van haar vriendin 
om door de gemeenschappelijke inspanning van een worstelend 
gezelschap uiteen getrokken te kunnen worden. Tot haar grote 
verbazing merkte ze dat zich verplaatsen door de zaal niet de manier 
was om zich los te maken van de menigte; deze leek eerder toe te 
nemen naarmate ze verder kwamen, terwijl ze had verwacht dat 
ze, eenmaal binnen, gemakkelijk een zitplaats zouden vinden en op 
een uiterst comfortabele manier naar de dansen zouden kunnen 
kijken. Dat was echter in het geheel niet het geval en hoewel ze met 
onvermoeibare ijver zelfs boven in de zaal wisten te komen, was 
hun situatie nog precies dezelfde; ze zagen niets van de dansers 
behalve de lange veren van enkele van de dames. Toch liepen ze 
verder – er kwam nog iets beters in zicht en door een voortgezette 
krachtsinspanning en enig vernuft bevonden ze zich ten slotte in de 
doorgang achter de hoogste bank. Hier was de menigte iets minder 
dicht dan beneden, waardoor juffrouw Morland een uitgebreid beeld 
kreeg van het hele gezelschap dat zich onder haar bevond en van alle 
gevaren van haar recente doortocht. Het was een prachtig gezicht en 
ze begon voor het eerst die avond het gevoel te krijgen dat ze zich in 
een balzaal bevond: ze wilde graag dansen, maar er was niemand 
die ze kende in de zaal. Mevrouw Allen deed alles wat ze onder de 
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omstandigheden kon doen door zo nu en dan op onverstoorbare 
toon te zeggen: ‘Ik wilde dat je kon dansen, kind, ik wilde dat je een 
partner kon krijgen.’ Gedurende enige tijd was haar jonge vriendin 
haar wel dankbaar voor deze wensen, maar ze werden zo dikwijls 
herhaald en bleken zo weinig effect te hebben dat Catherine het ten 
slotte moe werd en haar niet meer bedankte.
Ze mochten echter niet lang genieten van de rust van de uitstekende 
plaats die ze met zo veel moeite hadden veroverd. Al snel was 
iedereen in beweging voor de thee en moesten ze zich net als de 
rest naar buiten dringen. Catherine begon iets van teleurstelling te 
voelen; ze was het moe om voortdurend tegen mensen aangedrukt 
te worden van wie de gezichten door hun algemeenheid niets 
interessants hadden en met wie ze zo volkomen onbekend was dat 
ze het hinderlijke van de insluiting niet kon verlichten door ook 
maar een woord met een van haar medegevangenen te wisselen en 
toen ze ten slotte in de theezaal kwam, voelde ze nog sterker hoe 
vervelend het was dat er geen gezelschap was om zich bij aan te 
sluiten, geen kennis om een beroep op te doen, geen heer om hen 
te helpen. Meneer Allen was nergens te zien en nadat ze vergeefs 
hadden gezocht naar een geschiktere plaats, konden ze niet anders 
doen dan aan het uiteinde van een tafel gaan zitten waaraan zich al 
een groot gezelschap had neergezet, zonder daar ook maar iets te 
doen te hebben of iemand anders om mee te praten dan elkaar.
Zodra ze zaten, feliciteerde mevrouw Allen zichzelf met het feit dat 
ze beschadiging aan haar jurk had weten te voorkomen. ‘Wat zou 
het vreselijk zijn geweest als er een scheur in was gekomen,’ zei ze, 
‘vind je niet? Het is zo’n tere mousseline. Wat mij betreft heb ik in 
de hele zaal niets gezien wat ik even mooi vind, neem dat maar van 
mij aan.’
‘Wat is het toch vervelend,’ fluisterde Catherine, ‘dat hier niemand 
is die we kennen!’
‘Ja, lieve kind,’ antwoordde mevrouw Allen met volmaakte kalmte, 
‘dat is inderdaad erg vervelend.’
‘Wat zullen we doen? De heren en dames aan deze tafel kijken alsof 
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ze zich afvragen wat we hier te zoeken hebben. We lijken ons aan 
hun gezelschap op te dringen.’
‘Ja, daar lijkt het wel op. Dat is zeer onaangenaam. Ik wilde dat we 
hier veel kennissen hadden.’
‘Al hadden we er maar één; dan zouden we die op kunnen zoeken.’
‘Dat is waar, lieve kind, en als we iemand kenden, zouden we ons 
onmiddellijk bij deze persoon aansluiten. Vorig jaar waren de 
Skinners hier; ik wilde dat ze hier nu waren.’
‘Zouden we onder deze omstandigheden niet beter weg kunnen 
gaan? Hier is geen thee voor ons, ziet u.’
‘Inderdaad, er is niets meer. Wat een ergernis! Maar ik denk dat we 
beter even kunnen blijven zitten, want je wordt zo heen en weer 
geduwd in zo’n menigte! Hoe ziet mijn hoofd eruit, lieve kind? 
Iemand gaf me een duw waardoor ik mij verwond heb, ben ik bang.’
‘Nee, integendeel, het ziet er goed uit, maar, lieve mevrouw Allen, 
weet u zeker dat er in deze mensenmassa niemand is die u kent? U 
moet toch íemand kennen, denk ik.’
‘Niemand, geloof me. Was het maar zo. Ik wens met heel mijn hart 
dat ik hier een groot aantal kennissen had, dan zou ik zorgen dat je 
een partner kreeg. Ik zou zo blij zijn als je kon dansen. Daar loopt 
een vrouw die er vreemd uitziet! Wat een rare jurk heeft ze aan! Hoe 
ouderwets! Moet je die rug zien!’
Even later werd hun thee aangeboden door een van hun buren. Die 
werd dankbaar geaccepteerd en leidde tot een lichte conversatie met 
de heer die hem had aangeboden, het enige moment van de avond 
waarop iemand met hen sprak, tot meneer Allen hen vond en zich bij 
hen voegde toen de dans afgelopen was.
‘Zo, juffrouw Morland,’ zei hij meteen, ‘ik hoop dat u een prettige 
dansavond hebt gehad.’
‘Ja, heel prettig,’ antwoordde ze, terwijl ze tevergeefs een grote 
geeuw probeerde te verbergen.
‘Ik wilde dat ze had kunnen dansen,’ zei zijn vrouw. ‘Ik wilde dat we 
een partner voor haar hadden kunnen vinden. Ik heb al gezegd hoe 
blij ik zou zijn als de Skinners hier deze winter waren in plaats van 
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de vorige, of als de familie Parry was gekomen, zoals ze eens zeiden, 
dan had ze met George Parry kunnen dansen. Het spijt me zo dat ze 
geen partner heeft gevonden.’
‘De volgende keer gaat het vast beter,’ zei meneer Allen troostend.
Nadat de dans afgelopen was, begon het gezelschap zich te verspreiden 
– voldoende om het de achterblijvers mogelijk te maken enigszins 
comfortabel rond te lopen. Dit was het moment voor een heldin 

‘Wat een rare jurk heeft ze aan!’
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die nog geen erg opvallende rol had gespeeld in de gebeurtenissen 
van de avond om opgemerkt en bewonderd te worden. Doordat de 
menigte elke vijf minuten verder uitdunde, kregen haar charmes 
steeds meer kansen. Ze werd nu gezien door vele jongemannen die 
nog niet in haar buurt waren geweest. Er was er echter niet één die 
bij haar aanblik in hartstochtelijke bewondering raakte, er ging geen 
fluistering van gretige navraag door de zaal, noch was er ook maar 
iemand die haar een goddelijk wezen noemde. Toch zag Catherine er 
uitstekend uit en als het gezelschap haar slechts drie jaar daarvoor 
had gezien, zou ze nu bijzonder knap zijn gevonden.
Er werd echter wel naar haar gekeken en met enige bewondering, 
want ze hoorde zelf hoe twee heren haar een mooi meisje noemden. 
Deze woorden hadden het gewenste effect. Ze vond de avond 
onmiddellijk veel plezieriger dan tevoren – haar bescheiden ijdelheid 
was bevredigd. Ze was de twee jongemannen voor deze eenvoudige 
loftuiting dankbaarder dan een ware heldin zou zijn geweest voor 
vijftien sonnetten waarin haar charmes bezongen werden, en 
vriendelijk gestemd jegens de hele wereld en volkomen tevreden met 
haar deel van de publieke aandacht ging ze naar haar zitplaats.
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X III  W

Elke ochtend bracht nu zijn vaste verplichtingen. Er moesten winkels 
worden bezocht, een nieuw deel van de stad worden bekeken en 
er moest een bezoek worden gebracht aan de Pump Room van het 
kurhaus, waar ze een uur lang heen en weer paradeerden, naar 
iedereen keken en met niemand spraken. De wens om in Bath een 
grote kennissenkring te hebben, speelde nog steeds een grote rol 
voor mevrouw Allen en ze herhaalde deze na elk nieuw bewijs, dat 
elke ochtend bracht, dat ze werkelijk niemand kende.
Ze gingen naar de Lower Rooms en hier was het lot onze heldin beter 
gezind. De gastheer aldaar stelde een zeer beschaafde jongeman aan 
haar voor als danspartner. Zijn naam was Tilney. Hij leek ongeveer 
vier of vijfentwintig jaar oud, was vrij lang, had aangename 
gelaats trekken, een bijzonder intelligente en levendige blik en 
was weliswaar niet echt knap, maar kwam dicht in de buurt. Zijn 
conversatie was goed en Catherine prees zich bijzonder gelukkig. 
Terwijl ze dansten, was er weinig gelegenheid om te praten, maar 
toen ze aan de thee zaten, bleek hij net zo aangenaam als ze al 
verwacht had. Hij sprak vlot en geestig en had een ondeugende en 
grappige manier van doen die intrigeerde, maar nauwelijks door haar 
begrepen werd. Na wat gepraat over zaken waartoe hun omgeving 
op een natuurlijke manier aanleiding gaf, zei hij plotseling tegen 
haar: ‘Wat de passende belangstelling voor een partner betreft, 
mevrouw, ben ik tot nu toe ernstig in gebreke gebleven. Ik heb u nog 
niet eens gevraagd hoe lang u al in Bath bent, of u hier ooit eerder 
bent geweest, of u naar de Upper Rooms, naar het theater en naar 
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het concert bent geweest en wat u in het algemeen van de plaats 
vindt. Ik ben bijzonder onachtzaam geweest, maar bent u nu in de 
gelegenheid mij ten aanzien van deze punten tevreden te stellen? Als 
u dat bent, zal ik onmiddellijk beginnen.’
‘U hoeft die moeite niet te nemen, meneer.’
‘Het is geen moeite, dat verzeker ik u, mevrouw.’ Toen, terwijl hij zijn 
gezicht in een namaakglimlach plooide en aanstellerig zijn stem liet 
zakken, hernam hij met een dwaze grijns: ‘Bent u al lang in Bath, 
mevrouw?’
‘Ongeveer een week, meneer,’ antwoordde Catherine, terwijl ze haar 
best deed niet te lachen.
‘Werkelijk!’ met gespeelde verbazing.
‘Waarom zou u verbaasd zijn, meneer?’
‘Inderdaad, waarom!’ zei hij op zijn gewone toon. ‘Maar het moet lijken 
alsof uw antwoord aanleiding geeft tot enige emotie en verbazing is 
gemakkelijker voor te wenden en niet minder aanvaardbaar dan een 
andere. Maar laten we verder gaan. Bent u hier ooit eerder geweest, 
mevrouw?’
‘Nooit, meneer.’
‘Juist! Hebt u de Upper Rooms al met een bezoek vereerd?’
‘Ja, meneer, ik ben daar maandag geweest.’
‘Bent u naar het theater geweest?’
‘Ja, meneer, ik ben dinsdag naar de voorstelling geweest.’
‘Naar het concert?’
‘Ja, meneer, op woensdag.’
‘En bent u al met al tevreden over Bath?’
‘Ja, ik vind het hier heel plezierig.’
‘Nu moet ik een gemaakt lachje laten zien en daarna kunnen we 
weer gewoon doen.’
Catherine wendde haar hoofd af, niet wetend of ze het zou wagen 
te lachen.
‘Ik zie wat u van mij denkt,’ zei hij somber. ‘Ik zal morgen in uw 
dagboek een slechte indruk maken.’
‘Mijn dagboek?’
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‘Ja, ik weet precies wat u zult schrijven: “Vrijdag naar de Lower 
Rooms geweest. Droeg mijn jurk van gebloemde mousseline met 
blauwe garnering, effen zwarte schoenen, zag er bijzonder goed 
uit, maar werd op een vreemde manier lastig gevallen door een 
rare, zonderlinge man, die erop stond met mij te dansen en mij in 
verlegenheid bracht met zijn onzin.”’
‘Werkelijk, zoiets zou ik niet schrijven.’
‘Zal ik u zeggen wat u behoort te schrijven?’
‘Als u dat wilt.’
‘Ik heb met een bijzonder aardige jongeman gedanst, geïntroduceerd 
door de gastheer meneer King. Heb veel met hem gepraat. Lijkt een 
uiterst geniale man. Hoop hem beter te leren kennen. Dát, mevrouw, 
is wat ik graag wil dat u schrijft.’
‘Maar misschien houd ik helemaal geen dagboek bij.’
‘Misschien zit u helemaal niet in deze zaal en zit ik niet bij u. Dat zijn 
zaken waaraan net zozeer kan worden getwijfeld. Geen dagboek! 
Hoe kunnen uw afwezige nichtjes het verloop van uw verblijf in Bath 
begrijpen als u geen dagboek bijhoudt? Hoe kunnen de beleefdheden 
en complimenten van elke dag naar behoren worden verteld als ze 
niet elke avond in een dagboek worden opgetekend? Hoe kunnen 
uw verschillende japonnen voor de vergetelheid worden behoed 
en de specifieke staat van uw teint en de krul van uw haar in al 
hun verscheidenheid beschreven worden als u niet voortdurend uw 
toevlucht kunt nemen tot een dagboek? Mijn lieve mevrouw, ik ben 
minder onwetend ten aanzien van de gewoonten van jongedames 
dan u wenst te geloven. Het is dat verrukkelijke gebruik van het 
schrijven in een dagboek dat zo sterk bijdraagt aan de ontwikkeling 
van die ongedwongen schrijfstijl waarvoor dames in het algemeen 
worden geprezen. Iedereen erkent dat het talent voor het schrijven 
van plezierige brieven typisch vrouwelijk is. De natuur mag daar een 
rol in spelen, maar ik ben ervan overtuigd dat ze daarbij wezenlijk 
geholpen wordt door de gewoonte een dagboek bij te houden.’
‘Ik heb mij wel eens afgevraagd,’ zei Catherine aarzelend, ‘of dames 
zoveel betere brieven schrijven dan heren! Dat wil zeggen, ik denk 
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niet dat de superioriteit altijd aan onze kant heeft gelegen.’
‘In zoverre ik in de gelegenheid ben geweest om dit te beoordelen, 
lijkt mij dat de gebruikelijke stijl van het schrijven van brieven onder 
vrouwen volmaakt is, behalve op drie punten.’
‘En welke zijn dat?’
‘Een algemeen gebrek aan onderwerp, een totale verwaarlozing van 
de punt en een regelmatig ontbreken van grammaticale kennis.’
‘Werkelijk! Ik had niet bang hoeven zijn om het compliment af te 
wijzen. U hebt in dat opzicht geen al te hoge dunk van ons.’
‘Als regel zou ik net zo min moeten stellen dat vrouwen betere brieven 
schrijven dan mannen als dat ze beter duetten zouden zingen of beter 
landschappen zouden tekenen. Op elk gebied waarvan smaak de 
basis vormt, is uitmuntendheid vrij eerlijk verdeeld over de seksen.’
Ze werden onderbroken door mevrouw Allen: ‘Lieve Catherine,’ zei 
ze, ‘wil je die speld uit mijn mouw halen? Ik ben bang dat hij al een 
gat heeft gemaakt. Ik zou dat heel jammer vinden, want dit is een 
favoriete japon, hoewel de stof slechts negen shilling per meter heeft 
gekost.’
‘Dat is precies wat ik geschat zou hebben, mevrouw,’ zei meneer 
Tilney, terwijl hij naar de mousseline keek.
‘Hebt u verstand van stoffen, meneer?’
‘Jazeker, ik koop altijd mijn eigen halsdoeken en word als een echte 
kenner beschouwd; en mijn zuster heeft voor de keuze van een 
japon vaak op mijn oordeel vertrouwd. Ik heb er pas nog een voor 
haar gekocht en deze werd als een buitengewoon koopje beschouwd 
door elke dame die hem zag. Ik heb er slechts vijf shilling per meter 
voor gegeven en het was echte Indiase mousseline.’
Mevrouw Allen was behoorlijk onder de indruk van zijn talent. 
‘Mannen hebben over het algemeen zo weinig aandacht voor die 
dingen,’ zei ze. ‘Meneer Allen kan mijn japonnen nooit uit elkaar 
houden. U moet wel een grote steun voor uw zuster zijn, meneer.’
‘Dat hoop ik, mevrouw.’
‘En als ik u mag vragen, meneer, wat vindt u van de japon van 
juffrouw Morland?’
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‘Die is bijzonder mooi, mevrouw,’ zei hij, terwijl hij er een ernstige 
blik aan wijdde, ‘maar ik denk niet dat hij goed te wassen is. Ik ben 
bang dat de stof zal rafelen.’
‘Hoe kunt u ... ,’ zei Catherine lachend, ‘zo ... ,’ ze had bijna gezegd 
‘vreemd zijn’.
‘Ik ben het geheel met u eens, meneer,’ antwoordde mevrouw Allen, 
‘en ik heb het juffrouw Morland ook gezegd toen ze hem kocht.’
‘Maar u weet ook, mevrouw, dat mousseline altijd wel ergens goed 
voor is. Juffrouw Morland zal er genoeg van overhouden voor een 
zakdoek, een hoofddoek of een cape. Mousseline is nooit verspild. Ik 
heb dat mijn zuster wel veertig keer horen zeggen wanneer ze meer 
had gekocht dan ze nodig had of onzorgvuldig was geweest bij het 
knippen.’
‘Bath is een alleraardigste plaats, meneer, er zijn zo veel goede 
winkels hier. We zijn slecht af in de provincie. Niet dat we in 
Salisbury geen goede winkels hebben, maar dat is zo ver weg. Acht 
mijl is een hele afstand. Meneer Allen zegt dat het negen is, precies 
negen, maar ik weet zeker dat het niet meer dan acht kan zijn, en het 
is zo uitputtend, ik kom altijd doodmoe terug. Hier kun je de deur 
uitgaan en in vijf minuten iets gekocht hebben.’
Meneer Tilney was beleefd genoeg om belangstelling te tonen voor 
wat ze zei en ze hield hem bij het onderwerp mousselines tot de dans 
weer begon. Luisterend naar hun gesprek, vreesde Catherine dat 
hij misschien wat al te veel meeging in de zwakheden van anderen. 
‘Waar denkt u zo ernstig over na?’ zei hij, terwijl ze terugliepen 
naar de danszaal. ‘Toch niet over uw partner, hoop ik, want aan 
het schudden van uw hoofd te zien, zijn uw overpeinzingen niet 
bevredigend.’
Catherine bloosde en zei: ‘Ik dacht nergens aan.’
‘Beslist een ingenieus en diepgaand antwoord, maar ik hoor liever 
meteen dat u het mij niet wilt vertellen.’
‘Goed, dat wil ik niet.’
‘Dank u, want nu zullen we elkaar spoedig leren kennen doordat ik 
u nu elke keer wanneer we elkaar ontmoeten met dit onderwerp kan 
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plagen en niets ter wereld is zo bevorderlijk voor vertrouwelijkheid.’
Ze gingen weer dansen en namen, toen men ging sluiten, afscheid met, 
in elk geval wat de dame betrof, een sterke wens de kennismaking 
voort te zetten. Of ze zoveel aan hem dacht, terwijl ze haar warme 
wijn met water dronk en zich klaar maakte om naar bed te gaan 
en daar van hem te dromen, kan niet worden vastgesteld, maar 
ik hoop dat het niet meer was dan in een lichte sluimering of op 
zijn hoogst in een ochtenddoezeling, want als het waar is, zoals een 
vooraanstaand schrijver heeft beweerd, dat het voor een jongedame 
niet gerechtvaardigd is verliefd te worden voordat de jongeman 
zijn liefde heeft verklaard, zou het wel zeer ongepast zijn dat een 
jongedame van een jongeman zou dromen voordat bekend is dat de 
jongeman van haar heeft gedroomd. Hoe geschikt meneer Tilney als 
dromer of minnaar zou zijn, was misschien niet iets waar meneer 
Allen al over had nagedacht, maar dat er geen bezwaar tegen hem 
was als gewone kennis voor zijn jonge pupil, daarover was hij na het 
inwinnen van inlichtingen tevredengesteld. Vroeg in de avond had 
hij de moeite genomen na te gaan wie haar partner was en hem was 
verzekerd dat meneer Tilney een geestelijke was en afkomstig uit 
een zeer achtenswaardige familie in Gloucestershire.
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X IV  W

Met meer dan gewone gretigheid haastte Catherine zich de volgende 
dag naar de Pump Room, ervan overtuigd dat ze meneer Tilney daar 
zou zien voor de ochtend voorbij was en klaar hem met een glimlach 
tegemoet te treden, maar er werd geen glimlach gevraagd – meneer 
Tilney verscheen niet. Elk schepsel in Bath, behalve hij, was op 
verschillende tijden van de populaire uren in de zaal te zien, massa’s 
mensen liepen elk moment naar binnen en buiten, de trappen op 
en af, mensen die niemand interesseerden en die niemand wilde 
zien en de enige die ontbrak was hij. ‘Wat is Bath toch een heerlijke 
plaats,’ zei mevrouw Allen, terwijl ze dicht bij de grote klok gingen 
zitten nadat ze door de zaal geflaneerd hadden tot ze moe waren, ‘en 
wat zou het plezierig zijn als we hier iemand kenden.’
Deze wens was nu al zo vaak tevergeefs geuit, dat mevrouw Allen 
geen speciale reden had om er nu meer effect van te verwachten, 
maar ‘wanhoop nooit het doel te bereiken’ want ‘onvermoeibare 
vlijt doet bergen bezwijken’ wordt ons verteld en de ‘onvermoeibare 
vlijt’ waarmee zij dagelijks hetzelfde had gewenst, zou ten slotte 
zijn terechte beloning krijgen, want ze had nauwelijks tien minuten 
gezeten toen een dame van haar eigen leeftijd, die vlakbij zat en al 
enkele minuten aandachtig naar haar had gekeken, haar op zeer 
voorkomende wijze aansprak met de volgende woorden: ‘Ik denk, 
mevrouw, dat ik mij niet vergis. Het is lang geleden dat ik het 
genoegen had u te zien, maar is uw naam niet Allen?’ Nadat deze 
vraag snel was beantwoord, verklaarde de vreemdelinge dat de hare 
Thorpe was en mevrouw Allen herkende onmiddellijk de trekken van 
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een oude en goede schoolvriendin, die ze sinds hun respectievelijke 
huwelijken slechts één keer had gezien en dat vele jaren geleden. 
Hun vreugde over deze ontmoeting was groot, en terecht, aangezien 
ze volmaakt gelukkig waren geweest de laatste vijftien jaar niets van 
elkaar horen. Ze wisselden complimentjes uit over hun verschijning 
en nadat ze opgemerkt hadden hoe de tijd voorbij was gegleden sinds 
ze elkaar voor het laatst hadden gezien, hoe weinig ze verwacht 
hadden elkaar in Bath te ontmoeten en welk een genoegen het was 
een oude vriendin tegen te komen, vervolgden ze met het stellen 
van vragen en het geven van inlichtingen over hun gezin, zusters, 
neven en nichten, waarbij ze tegelijk aan het woord waren en veel 
meer geneigd informatie te geven dan te ontvangen, waardoor 
beiden weinig hoorden van wat de ander zei. Mevrouw Thorpe had 
echter, met een gezin met kinderen, als praatster één groot voordeel 
op mevrouw Allen, en toen ze uitweidde over de talenten van haar 
zoons en de schoonheid van haar dochters, toen ze vertelde over 
hun verschillende omstandigheden en vooruitzichten – dat John in 
Oxford studeerde, Edward naar MerchantTaylors’ ging en William 
op zee zat – en dat ze alledrie op hun diverse posities geliefder waren 
en meer gewaardeerd werden dan wie ook – had mevrouw Allen 
geen soortgelijke informatie te geven, geen soortgelijke triomfen op 
te dringen aan het onwillige en ongelovige oor van haar vriendin 
en was ze gedwongen te zitten en te doen alsof ze luisterde naar 
al deze moederlijke ontboezemingen, maar ze troostte zichzelf met 
de ontdekking, die haar scherpe blik al snel had gedaan, dat het 
kantwerk van de mantel van mevrouw Thorpe niet half zo mooi was 
als dat van haar.
‘Daar komen mijn lieve meisjes,’ riep mevrouw Thorpe, wijzend 
naar drie goedgeklede jongedames die arm in arm in haar richting 
kwamen. ‘Mijn lieve mevrouw Allen, ik wil hen zo graag voorstellen; 
ze zullen verheugd zijn u te zien: de langste is Isabella, mijn oudste; 
is ze geen mooie jonge vrouw? Ook de anderen worden zeer 
bewonderd, maar ik vind dat Isabella de knapste is.’
De jongedames Thorpe werden voorgesteld en juffrouw Morland, die 
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gedurende korte tijd vergeten was, werd eveneens voorgesteld. Haar 
naam leek hun te verrassen en nadat ze zeer hartelijk tegen haar 
had gesproken, zei de oudste jongedame hardop tegen de anderen: 
‘Wat lijkt juffrouw Morland toch sprekend op haar broer!’
‘Zijn evenbeeld, inderdaad!’ riep de moeder, en: ‘Ik zou haar overal 
als zijn zuster herkennen!’ werd twee of drie keer door hen allen 
herhaald. Catherine was een ogenblik verbaasd, maar mevrouw 
Thorpe en haar dochters waren nauwelijks begonnen met het verhaal 
over hun kennismaking met de heer James Morland toen ze zich 
herinnerde dat haar oudste broer recentelijk bevriend was geraakt 
met een jongeman van zijn eigen college die de naam Thorpe droeg 
en dat hij de laatste week van de kerstvakantie bij diens familie had 
doorgebracht, in de buurt van Londen.
Nu alles duidelijk was, werden door de jongedames Thorpe vele 
hoffelijke dingen gezegd over hun wens haar beter te leren kennen, 
over het feit dat ze al als vrienden konden worden beschouwd door 
de vriendschap tussen hun broers, etc., die Catherine met plezier 
aanhoorde en beantwoordde in de aardigste bewoordingen waarover 
zij beschikte en als eerste bewijs van vriendschap werd ze al snel 
uitgenodigd een arm te accepteren van de oudste juffrouw Thorpe 
en een rondje door de zaal te lopen. Catherine was verrukt over 
deze uitbreiding van haar kennissenkring in Bath en terwijl ze met 
juffrouw Thorpe sprak, vergat ze meneer Tilney bijna. Vriendschap 
is beslist de beste balsem voor de kwellingen van een teleurstellende 
liefde.
Hun conversatie ging over op die onderwerpen waarover een vrije 
discussie in het algemeen veel bijdraagt aan de verdieping van een 
plotselinge vertrouwelijkheid tussen twee jongedames, zoals jurken, 
bals, hofmakerijen en curieuze personen. Juffrouw Thorpe, die vier 
jaar ouder was dan juffrouw Morland en op zijn minst ook vier 
jaar meer ervaring had, was bij het bespreken van dergelijke zaken 
echter sterk in het voordeel. Ze kon de bals van Bath met die van 
Tunbridge vergelijken, de mode met de mode van Londen; ze kon 
de ideeën van haar nieuwe vriendin rechtzetten op het gebied van 
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smaakvolle kleding, een hofmakerij ontdekken tussen elke heer en 
dame die slechts naar elkaar glimlachten en uit een hele menigte 
de curieuze personen pikken. Deze bekwaamheden ontvingen de 
gepaste bewondering van Catherine, voor wie ze geheel nieuw waren, 
en het respect dat ze van nature afdwongen had te groot kunnen 
zijn voor vertrouwelijkheid als de ongedwongen, vrolijke manieren 
van juffrouw Thorpe en haar talrijke uitingen van blijdschap over 
hun kennismaking niet elk gevoel van ontzag hadden verzacht en 
niets dan innige genegenheid hadden overgelaten. Hun groeiende 
gehechtheid had niet voldoende aan een half dozijn rondjes door 
de Pump Room, maar vereiste, nadat ze deze met z’n allen hadden 
verlaten, dat juffrouw Thorpe juffrouw Morland helemaal tot aan de 
deur van meneer Allens huis zou begeleiden en dat ze daar met de 
hartelijkste en langste handdruk afscheid zouden nemen, na tot hun 
wederzijdse opluchting vernomen te hebben dat ze elkaar ’s avonds 
in het theater zouden zien en de volgende ochtend in dezelfde kapel 
hun gebeden zouden zeggen. Catherine rende direct de trap op en 
keek vanuit het raam van de salon hoe juffrouw Thorpe de straat 
uitliep. Ze bewonderde haar sierlijke gang, haar modieuze gestalte 
en jurk, en voelde zich dankbaar, en terecht, voor het toeval dat haar 
zo’n vriendin had geschonken.
Mevrouw Thorpe was weduwe en niet erg rijk. Ze was een 
goedgehumeurde, goedbedoelende vrouw en een zeer toegeeflijke 
moeder. Haar oudste dochter beschikte over een grote persoonlijke 
schoonheid en de jongeren deden het uitstekend door te doen alsof 
ze net zo knap waren als hun zuster, haar houding te imiteren en 
zich in dezelfde stijl te kleden.
Deze korte beschrijving van de familie is bedoeld om de noodzaak 
te voorkomen van een lange en gedetailleerde beschrijving van 
mevrouw Thorpe zelf, van de goede en pijnlijke dingen uit haar leven, 
die anders naar verwachting de drie of vier volgende hoofdstukken 
in beslag zou nemen en waarin het verachtelijk gedrag van heren en 
advocaten uiteen zou worden gezet en conversaties van twintig jaar 
geleden tot in detail zouden worden herhaald.
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X V  W

Catherine had het die avond in het theater niet zo druk met het 
beantwoorden van de knikjes en glimlachjes van juffrouw Thorpe, 
hoewel ze zeker veel van haar tijd opeisten, dat ze vergat om elke loge 
die binnen haar gezichtsveld lag te onderzoeken op de aanwezigheid 
van meneer Tilney, maar ze zocht tevergeefs. Meneer Tilney hield 
niet meer van toneel dan van de Pump Room. Ze hoopte de volgende 
dag meer geluk te hebben en toen haar wens dat het mooi weer zou 
zijn, beantwoord werd door een prachtige ochtend, twijfelde ze hier 
nauwelijks aan, want een mooie zondag in Bath leegt elk huis van 
zijn bewoners en iedereen lijkt bij een dergelijke gelegenheid buiten 
te wandelen en zijn kennissen te vertellen wat een heerlijke dag het 
is.
Zodra de kerkdienst voorbij was, voegden de Thorpes en Allens zich 
gretig bij elkaar en na voldoende tijd in de Pump Room te hebben 
doorgebracht om te ontdekken dat de menigte ondraaglijk en er 
niemand van stand te zien was, een ontdekking die iedereen elke 
zondag gedurende het hele seizoen doet, haastten ze zich naar de 
Crescent om de frisse lucht van beter gezelschap in te ademen. 
Catherine en Isabella smaakten hier, arm in arm, opnieuw de 
genoegens van de vriendschap in een openhartige conversatie. Ze 
praatten veel en met veel plezier, maar opnieuw werd Catherine 
teleurgesteld in haar hoop haar partner terug te zien. Hij was 
nergens te vinden; elke zoektocht naar hem had even weinig succes, 
in ontbijtzalen of avondgelegenheden, in de Upper of Lower Rooms, 
op galabals of informele bals, hij was nergens te zien, ook niet onder 
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de wandelaars, de ruiters of de rijtuigbestuurders van die ochtend. 
Zijn naam stond niet in het Pump Roomboek en meer was er met 
nieuwsgierigheid niet uit te halen. Hij moest Bath verlaten hebben, 
maar hij had niet vermeld dat zijn verblijf zo kort zou zijn! Dit soort 
geheimzinnigheid, dat altijd zo aantrekkelijk is in een held, verleende 
een nieuwe charme aan Catherines fantasieën rond zijn persoon en 
gedrag en versterkte haar verlangen meer van hem te weten. De 
Thorpes konden haar niets vertellen, want ze hadden slechts twee 
dagen in Bath doorgebracht toen ze mevrouw Allen ontmoetten. 
Het was echter een onderwerp waarin ze zich dikwijls uitleefde 
met haar knappe vriendin, van wie ze alle mogelijke aanmoediging 
kreeg om aan hem te blijven denken, waardoor de indruk die hij op 
haar had gemaakt niet het gevaar liep te verzwakken. Isabella was 
ervan overtuigd dat hij een charmante jongeman moest zijn en er 
net zozeer van overtuigd dat hij verrukt moest zijn van haar lieve 
Catherine en daarom spoedig terug zou keren. Ze mocht hem nog 
meer omdat hij een geestelijke was, ‘want ze moest zelf een grote 
voorkeur bekennen voor dat beroep’ en terwijl ze dit zei, ontsnapte 
haar zoiets als een zucht. Misschien was het verkeerd van Catherine 
dat ze niet vroeg naar de oorzaak van die milde emotie, maar ze 
had niet genoeg ervaring met de fijne kneepjes van de liefde of de 
plichten van de vriendschap om te weten wanneer een subtiele 
plagerij op zijn plaats is of vertrouwelijkheid zou moeten worden 
afgedwongen.
Mevrouw Allen was nu geheel gelukkig, geheel tevreden over Bath. 
Ze had wat kennissen gevonden, had het geluk gehad dezen te 
vinden in de vorm van een zeer achtenswaardige oude vriendin en 
haar familie en had, om haar geluk te vervolmaken, gemerkt dat 
deze vriendinnen bij lange na niet zo kostbaar gekleed gingen als 
zijzelf. Haar dagelijkse uitroepen waren niet langer: ‘Ik wilde dat we 
wat kennissen hadden in Bath!’ Ze waren veranderd in: ‘Wat ben ik 
blij dat we mevrouw Thorpe hebben ontmoet!’ en ze was net zo’n 
voorstandster van de omgang tussen de twee families als haar jonge 
pupil en Isabella maar konden zijn. Ze was niet tevreden over de 
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dag tenzij ze een groot deel ervan aan de zijde van mevrouw Thorpe 
had doorgebracht, met wat zij conversatie noemden, maar waarin 
nauwelijks sprake was van een uitwisseling van gedachten en zelden 
enige overeenkomst in onderwerp, want mevrouw Thorpe praatte 
vooral over haar kinderen en mevrouw Allen over haar kleding.
De vriendschap tussen Catherine en Isabella verliep even snel als 
het begin ervan hartelijk was geweest en ze gingen zo haastig door 
elk stadium van toenemende genegenheid heen dat er al spoedig 
geen nieuw bewijs meer van gegeven kon worden aan hun vrienden 
of henzelf. Ze noemden elkaar bij de voornaam, gingen tijdens het 
lopen altijd arm in arm, speldden elkaars sleep op voor de dans en 
waren in het openbaar onafscheidelijk en wanneer een regenachtige 
ochtend hen beroofde van andere genoegens waren ze, ondanks 
nattigheid en modder, nog steeds vastbesloten elkaar te ontmoeten 
en zich af te zonderen om samen romans te lezen. Jazeker, romans, 
want ik ben niet van plan die harde en ondoordachte gewoonte over 
te nemen die zo in gebruik is onder schrijvers van romans, die door 
hun minachtende kritiek juist de prestaties omlaag halen die ze zelf 
in aantal doen toenemen, dit door zich aan te sluiten bij hun grootste 
vijanden, die aan deze werken slechts de negatiefste benamingen 
wijden en vrijwel nooit toe te staan dat ze gelezen worden door hun 
eigen heldin, die, als ze al per ongeluk een roman ter hand neemt, 
de banale bladzijden ongetwijfeld met walging zal omslaan. Ach! 
Als de heldin van de ene roman niet gesteund wordt door de heldin 
van een andere, van wie kan ze dan nog bescherming en achting 
verwachten? Ik kan dit niet goedkeuren. We kunnen het aan de 
recensenten overlaten om dergelijke ontboezemingen van de fantasie 
op hun gemak te beschimpen en over elke nieuwe roman te praten in 
de afgezaagde bewoordingen van de rommel waaronder de pers nu 
zucht. Laten we elkaar steunen; we zijn een gewonde groep. Ofschoon 
onze producten een groter en oprechter plezier hebben verschaft 
dan die van elk ander literair genootschap ter wereld, wordt op 
geen enkel genre zo afgegeven. We hebben bijna net zo veel vijanden 
als lezers, of dit nu uit trots, onwetendheid of mode voortkomt. En 
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terwijl de bekwaamheden van de negenhonderdste schrijver van de 
geschiedenis van Engeland of die van de man die een tiental regels 
van Milton, Pope en Prior verzamelt en publiceert, met een artikel 
uit de Spectator en een hoofdstuk van Sterne, door duizend pennen 
worden verheerlijkt, lijkt er een vrijwel algemene wens te bestaan 
tot het afgeven op de capaciteiten en het onderwaarderen van het 
werk van de romanschrijver en het geringschatten van prestaties die 
als aanbeveling slechts beschikken over genialiteit, geest en smaak. 

… speldden elkaars sleep op voor de dans …
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‘Ik ben geen romanlezer. Ik werp zelden een blik in romans. Denk 
niet dat ík vaak een roman lees. Voor een roman is het echt heel goed.’ 
Dat is het bekende liedje. ‘En wat bent u aan het lezen, juffrouw?’ ‘O, 
het is maar een roman!’ antwoordt de jongedame, terwijl ze haar 
boek met gemaakte onverschilligheid of kortstondige gêne weglegt. 
‘Het is alleen maar Cecilia of Camilla of Belinda,’ kortom, alleen 
maar een of ander werk waarin de grootste krachten van de geest 
worden gedemonstreerd, waarin de diepgaandste kennis van de 
menselijke natuur, de gelukkigste schets van haar variëteiten, de 
levendigste uitingen van geestigheid en humor in de best gekozen 
bewoordingen aan de wereld worden overgebracht. Stel dat diezelfde 
jongedame verdiept was geweest in een deel van de Spectator, in 
plaats van in een dergelijk werk, hoe trots had ze het boek dan niet 
getoond en de naam ervan vermeld, hoewel er weinig kans is dat ze 
zich bezig zou houden met enig deel van die volumineuze uitgave, 
waarvan de stijl of de inhoud niet de weerzin zou opwekken van 
een jonge persoon met smaak: de strekking van de artikelen bestaat 
zo vaak uit het poneren van onwaarschijnlijke omstandigheden, 
onnatuurlijke personages en gespreksonderwerpen die voor geen 
levende ziel nog interessant zijn en ook het taalgebruik is regelmatig 
zo grof, dat het een weinig gunstige indruk geeft van het tijdperk dat 
dit kon tolereren.


