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Harriet  Ponsonby, gravin van Bessborough (1761-

1821) was een Engelse aristocrate, de moeder 

van Caroline Lamb (1785-1828) en de jongere zus 

van Georgiana Spencer, hertogin van Devonshire 

(1757-1806). Het verhaal van haar volwassen 

leven tonen veel verschillende aspecten van het 

huwelijk in de 18de eeuw: de onderdrukkende 

aard voor vrouwen, de veranderende houding 

tegenover affaires en de sociale gevolgen voor 

het overschrijden van de grenzen van fatsoen.  

Harriet werd geboren als het jongste kind van de 

eerste graaf Spencer en zijn vrouw. Het huwelijk 

tussen haar ouders was een liefdesmatch. Harriet 

was een ziekelijk kind, waardoor werd besloten 

haar in het buitenland onderwijs de laten volgen, waar de lucht beter voor haar zou zijn. Harriet werd 

een belezen, intelligente vrouw, met een zachtaardig karakter en een stille zelfverzekerdheid.  

In 1780, toen ze 19 was, trouwde Harriet met Frederick Ponsonby, de derde graaf van Bessborough 

(1758-1844). Tussen 1781 en 1787 kreeg het stel 3 zoons en 1 dochter (Caroline Lamb). De unie was 

in alles het compleet tegenovergestelde van het huwelijk van haar ouders. Waar de graaf en gravin 

Spencer van elkaar hielden en een echte match waren, was Frederick gewelddadig en onderwierp hij 

Harriet aan geestelijke en lichamelijk mishandeling. Zeker nadat zowel Frederick als Harriet 

aanzienlijke gokschulden hadden opgerakeld, kreeg Harriet het ervan langs. Dit gebeurde ook 

publiekelijk en was geen geheim onder de leden van de bon ton. De families van de twee echtelieden 

konden de roddels niet stoppen door voor te doen of er niets aan de hand was, omdat het misbruik 

zo duidelijk was.  

Harriet probeerde haar geluk te vinden buiten het huwelijk. Ze wilde er eind jaren 1780 vandoor 

gaan met Charles Wyndham, maar werd door haar moeder en broer tegengehouden. In 1788 begon 

ze een affaire met de Ierse schrijver en politicus Robert Brinsley Sheridan. De relatie eindige in een 

catastrofe voor Harriet: haar man Frederick trof ze een jaar later samen in bed aan tijdens de daad! 

Hij was zo kwaad om wat hij aantrof, dat hij van zijn vrouw wilde scheiden. Dat was destijds sociale 

zelfmoord voor een vrouw. Gelukkig kwamen de vader van Frederick en de machtige Spencer familie 

– die allen op de hoogte waren van het misbruik dat binnen het huwelijk plaatsvond – op voor 

Harriet, waardoor zij aan het noodlot van een scheiding ontsnapte. Ze bleef bevriend met Robert 

Sheridan, die altijd al bekend stond als rokkenjager, en was één van zijn weinige vrienden toen hij na 

1805 werd uitgekotst door de ton wegens zijn walgelijke gedrag, waar chantage, bedreiging en 



seksueel geweld onderdeel van waren. Harriet hield er de rest van haar leven nog talloze affaires op 

na. Want, zoals ze het zelf zei: 

 “I CAN NEVER LOVE ANYONE JUST A LITTLE.” 

In 1791 raakten haar oudere zus en zij geld kwijt in een aandelen schandaal. Harriets gezondheid 

kreeg het tegelijkertijd te verduren. Opeens was ze in één been verlamd en moest ze met krukken 

lopen. Wellicht was het het gevolg van een miskraam, een abortus, een mislukte zelfmoordpoging, of 

de mishandeling door Frederick. Ze ging in eerste instantie naar Bath om aan te sterken. Al snel bleek 

Harriets kwakkelende gezondheid goed uit te komen: haar zus was zwanger geraakt van diens 

minnaar. Om de zwangerschap te verbergen, moest zij naar het continent om te bevallen. Het was 

voor de leden van de aristocratie namelijk heel normaal om lange tijd door te brengen op het 

platteland of het continent in de landhuizen van vrienden en familie. Als Harriet in dit geval meeging 

zou er niet zo over het tripje van haar zus worden gespeculeerd. Harriet kon daar bovendien beter 

worden. Ze trokken door Frankrijk en Zwitserland om in Napels in Italië te eindigen. De zussen 

mochten in 1793 terugkeren naar Engeland. 

Toen ontmoette Harriet de grote liefde van haar leven. Hij was de twaalf jaar jongere Granville 

Levison-Gower, de eerste graaf van Granville – die in zijn tijd werd gezien als een knappe man, maar 

door moderne historici wordt omschreven als saai. Hun relatie duurde zeventien jaar en produceerde 

twee buitenechtelijke kinderen. Hier mocht Frederick natuurlijk niet achterkomen, anders was hij 

vast en zeker van Harriet gescheiden, met alle gevolgen van dien. Net als haar zus beviel ze in het 

buitenland van de kinderen. Tot Harriets grote verdriet, moesten de kinderen uiteraard wel ter 

adoptie worden afgestaan, maar beide ouders hielden contact met hen en hielden hun 

ontwikkelingen bij. De relatie kwam ten einde, omdat Harriet snapte dat Granville een goed huwelijk 

aan moest gaan voor zijn politieke ambities. Harriet zorgde dat hij een huwelijk aanging met haar 

nichtje, een dochter van haar oudere zus, Lady Henrietta Cavendish. Zij zag in eerste instantie op 

tegen de partij, omdat Granville twaalf jaar ouder was en omdat ze wist over de affaire tussen hem 

en haar tante. Van een huwelijk kwam het in 1809 toch. Henrietta en Granville kregen samen vijf 

kinderen en namen Granvilles buitenechtelijke kinderen op in hun gezin. Harriet betwijfelde later of 

Granville ooit zoveel van haar had gehouden als zij van hem. Harriets huwelijk met Frederick was 

omstreeks 1820 op miraculeuze wijze niet meer gewelddadig en er onstond een daadwerkelijke 

kameraadschap tussen de twee echtelieden.  

Harriet verdiepte zich tijdens haar leven, samen met haar zus, in politiek. Ze was te zien bij publieke 

bijeenkomsten van de Whig partij en rekende de belangrijkste figuren uit dat kamp tot haar intimici. 

Ook leden van de binnenlandse en buitenlandse adel, waaronder de prins van Wales en Marie-

Antoinette waren persoonlijke vrienden. Verder schreef Harriet poëzie.   

Harriet overleed in 1821 op 60-jarige leeftijd in Florence, Italië.  
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