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1 Inleiding 

 

Charlotte van Wales is in België vaag gekend als de eerste echtgenote van Leopold van 

Saksen-Coburg, de latere eerste Koning der Belgen. Zij is de enige nakomelinge van 

prins-regent George in de vroege 19
de

 eeuw, de troonopvolgster in Groot-Brittannië. 

Tijdens haar leven is ze „the people‟s princess‟ bij uitstek. Populair en geliefd bij de 

bevolking is haar onverwachts overlijden in 1817 een schok.  

Het huwelijk en de begrafenis van de prinses zijn te situeren in de periode waar haar 

populariteit het hoogst is. Deze periode staat gekend als de overgangsperiode tussen de 

losbandige aristocratische hofcultuur van de Hannover-dynastie en de Victoriaanse 

middenklassemonarchie. Charlotte is meer dan een chronologische overgangsfiguur tussen 

deze twee periodes. Wat betreft ideologie en mentaliteit past ze hier ook mooi tussenin. 

Na haar huwelijk met prins Leopold wordt aan haar figuur een aantal waarden en deugden 

opgehangen. Dit gebeurt voornamelijk door de opkomende middenklasse in Groot-

Brittannië die wil reageren tegen de heersende elite. Over de populaire beleving van haar 

dood is in de academische wereld al ruim aandacht besteed, net zoals over het gebruik van 

de figuur van de prinses in de zogenaamde Queen Caroline Affair.  

Het is net in deze cultuurhistorische benadering van het Regency-tijdperk en de overgang 

naar Queen Victoria dat er een historiografische lacune zit.  

 

De vraag rijst of het enthousiasme tijdens haar huwelijk en de populariteit na haar dood 

van dezelfde aard is als bij haar geboorte. Is Groot-Brittannië klaar voor een vrouw op de 

troon? Is een vrouwelijke monarch mogelijk? Is een kroonprinses überhaupt een 

probleem? Is Charlotte van meet af aan populair of is dat maar later gekomen? Waarom is 

Charlotte populair? Strookt de opgehangen set van waarden rond haar figuur wel met de 

werkelijkheid? Is ze effectief zo godsvruchtig en vaderlandslievend als de19
de

 eeuwse 

schrijvers doen uitschijnen?  

 

De titel van deze masterproef luidt: „Geboorte en huwelijk van een kroonprinses. 

Charlotte van Wales (1796-1817) en de reconstructie van de Britse monarchie.‟  

Met het eerste deel van de titel wil ik het leven van prinses Charlotte plaatsen tegen de 

achtergrond van de heersende 19
de

 eeuwse visie op mannelijkheid en vrouwelijkheid. Aan 

de hand van krantenverslaggeving en brieven bekijk ik hoe de twee grote levensfasen van 
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geboorte en huwelijk worden beleefd tijdens haar leven, om dit tegenover de al 

bestudeerde levensfase van de dood te plaatsen en af te wegen. Kranten zijn een 

spreekbuis voor de opkomende klasse van de burgerij. Hoe komt hun idee over 

vrouwelijkheid en monarchie naar voren in kranten? Is er een bepaald discours? Waaraan 

wordt aandacht besteed en waaraan niet? Welke elementen zijn meer geaccentueerd dan 

andere?  

Het krantenonderzoek is gericht op The Times en The Observer. Ik kies deze kranten 

bewust omdat ze vandaag nog steeds in publicatie zijn. 

Om een inzicht in de denkwereld van prinses Charlotte te krijgen, gebruik ik haar 

gepubliceerde brieven. De brieven die de prinses schrijft aan Margaret Mercer 

Elphinstone en aan prins Leopold zijn in boekvorm gepubliceerd maar nog nooit eerder op 

elementen van gender en monarchie onderzocht. Het is interessant om haar effectieve 

belevenissen af te wegen tegen het beeld dat de middenklasse van haar heeft als ideale 

monarch zowel op publiek als op privaat vlak.  

Het tweede deel van de titel wijst op de reconstructie van de Britse monarchie. Hiermee 

bedoel ik de omvorming van een decadente hofcultuur naar een middenklassemonarchie 

onder Queen Victoria. Dit model loopt tot op vandaag door. Charlotte is hier de 

overgangsfiguur. Een cultuur- en sociaalhistorische benadering van de Britse monarchie 

maakt sinds de jaren negentig opgang. De persoon van Charlotte van Wales blijft echter 

schromelijk onderbelicht.  

 

Ik richt mij op de specifieke aanwijzingen uit haar leven die de vroeg 19
de

 eeuwse visie op 

gender en monarchie naar voren brengen.  

Het is niet de bedoeling om een volledige beschrijving van het leven van prinses Charlotte 

uit te werken. Over de specifieke gebeurtenissen in haar leven zijn al voldoende 

biografieën verschenen. Het leven van prinses Charlotte leest trouwens als een 

stationsroman. Alle ingrediënten zijn aanwezig: een moeilijke jeugd, weinig ouderliefde, 

een huwelijk uit liefde en een tragische dood. Alle biografieën baseren zich op hetzelfde 

stramien en zijn een typisch voorbeeld van „koekjesdozenromantiek‟ omtrent het 

koningshuis. Het wordt tijd dat het stof van haar persoon wordt afgeblazen en haar 

heldenstatus wordt herbekeken. Dit geromantiseerd beeld is slechts een hedendaags 

gevolg van een 19
de

 eeuwse constructie gecreëerd door de sociale groep van de 

middenklasse. 
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 Er is nood aan een nieuwe toelichting van haar persoon aan de hand van een 

cultuurhistorische studie. Een genderbenadering kan hierbij helpen, net zoals bij Queen 

Victoria en Queen Elizabeth al eerder gebeurd is.  

 

Deze masterproef is opbouwd in drie grote delen. Ten eerste schets ik een globaal beeld 

van Groot-Brittannië en de monarchie op de wisseling van de 18
de

 en 19
de

 eeuw. Hierin 

komen achtereenvolgens het groeiend nationaal bewustzijn, de middenklasse als nieuwe 

factor in de samenleving, een schets van de Britse pers en de toestand van de Britse 

monarchie aan bod.   

De middenklasse is in de vroege 19
de

 eeuw een sociale groep die niet meer kan genegeerd 

worden. Deze groep zet meer en meer een stempel op de samenleving en probeert deze 

naar hun ideeën vorm te geven. Voor de opbouw van dit onderdeel richt ik mij op de these 

van Leonore Davidoff en Catherine Hall in hun boek Family Fortunes. Men and women of 

the English middle class. 1780-1850. Zij zien de scheiding tussen de private en publieke 

sfeer in het dagelijks leven als essentieel element in de vorming van de Britse 

middenklasse.  

Het tweede deel is een historiografische duiding van het onderzoeksthema. De specifieke 

bijdrage van de beoefening van gendergeschiedenis komt aan bod, mede met de waarde 

voor de specifieke probleemstelling van dit thema. Het centraal vertrekpunt vormt de 

genderdefinitie van Joan Scott die ik opportuun acht als basis voor de studie van prinses 

Charlotte.  

Het derde deel is gewijd aan het leven van de kroonprinses zelf, met vooreerst een korte 

levensbeschrijving. De aangehaalde fragmenten zijn van toepassing voor de studie van de 

benadering van gender en monarchie. Ten tweede geef ik een overzicht van de 

beeldvorming tijdens en na het leven van Charlotte van Wales uit de bestaande studies. De 

toe-eigening van haar figuur in de latere Queen Caroline Affair wordt beperkt toegelicht.  

Hierop volgt als derde element de specifieke studie van kranten. The Times wordt voor 

een periode van twee weken na haar geboorte, twee weken voor en na haar huwelijk en 

twee weken na haar overlijden dagelijks doorgenomen. Voor The Observer bekijk ik alle 

zondagsedities gedurende haar leven. Alle verwijzingen naar een visie op mannelijkheid-

vrouwelijkheid en op de monarchie worden eruitgehaald en toegelicht aan de hand van de 

theoretische omkadering uit het eerste deel. De berichtgeving over de drie levensfasen 

wordt daarna onderling vergeleken en eventuele verschillen en gelijkenissen worden 

hierin aan het licht gebracht.  
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Bovendien maak ik een selectie van enkele egodocumenten. Uit de persoonlijke 

correspondentie van de prinses wordt net zoals bij de krantenverslaggeving haar 

persoonlijke visie op vrouwelijkheid en op koningschap gefilterd.  

Het boek Hints Towards forming the character of a young princess van de 19
de

 eeuwse 

schrijfster Hannah More wordt ook nog toegelicht. In het bovenvermelde boek van 

Leonore Davidoff en Catherine Hall komt Hannah More immers uitvoerig aan bod en 

wordt haar invloed op het gedachtegoed van de middenklasse beschreven. Omdat dit boek 

specifiek voor prinses Charlotte geschreven is, zal ik More‟s opinie over vrouwelijkheid 

en regeren uit dit boek halen en toetsen aan de realiteit. Als More‟s ideeën invloed hebben 

op de middenklasse, hebben ze dan ook invloed op het denken van de prinses?  

 

Een confrontatie tussen de idealen van de middenklasse omtrent huwelijk, gezin en 

koningschap en het leven en psyche van prinses Charlotte van Wales is nog niet eerder 

gebeurd. Linda Colley, een toonaangevende historica op vlak van de studie van 

Britishness, schrijft in haar alomvattende studie Britons. Forging the Nation. 1707-1837 

het volgende:  

 

“ An intelligent biography that will place Princess Charlotte in a wider context 

of nineteenth-century attitudes towards women and the monarchy would be 

invaluable.
1
” 

 

Een confrontatie tussen de 19
de

 eeuwse maatschappelijke opvattingen en het leven van 

prinses Charlotte is inderdaad van wezenlijk belang. De prinses is als de missing link 

tussen de decadente aristocratische Regency-maatschappij en het burgerlijke Victoriaans 

gezinsmodel een stevig onderzoek waard.  

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
1
 L. Colley, „ Britons, forging the Nation 1707-1837‟, New Haven, Yale university press, 1992,  p. 405.  



11 

 

2 De Britse samenleving en monarchie in de vroege 19
de

 eeuw 

 

Allereerst is het belangrijk een situatieschets te maken van de Britse samenleving in de 

vroege 19
de

 eeuw. Hierdoor wordt het geheel beter omkaderd. Voor het Verenigd 

Koninkrijk verschuift er heel wat in de vroege 19
de

 eeuw. De gebeurtenissen in Europa,  

voornamelijk de Franse revolutie, boezemen de heersende klasse heel wat angst in.  

 

2.1  Het Verenigd Koninkrijk in het begin van de 19
de

 eeuw 

       

      2.1.1 Het groeiend nationaal bewustzijn in de Britse natie 

 

De periode 1750 – 1830 geldt als de periode waarin het Brits nationaal bewustzijn en het 

samenhorigheidsgevoel vorm krijgen. Groot-Brittannië was voordien moeilijk te 

definiëren als een unitaire natie-staat. Een eenduidig geheel van wetten of een moment in 

de geschiedenis waarop „het volk‟ zich verzamelt tegen een gemeenschappelijke vijand of 

doel is er niet. De unie tussen Engeland, Wales, Schotland en Ierland is nog maar recent 

en is nog niet volledig ingeworteld in het gedachtegoed van de bevolking. Toch bestaat er 

wel degelijk iets als een Brits bewustzijn.  

De traditionele verklaringsmodellen, met name de industriële revolutie en de urbanisatie, 

zijn echter niet voldoende om als eenheidsmakende factoren te dienen
2
. Economische 

modernisatie is niet meer aan te nemen als oorzaak voor de klassenvorming.  

De 19
de

 eeuw wordt gekenmerkt door een groter nationaal gevoel in de westerse wereld. 

Er is de impact van de Verlichting, de Romantiek, de Franse en de Amerikaanse revolutie. 

Deze invloed komt tot uiting in bijvoorbeeld Duitsland, Italië en Spanje. Op het eerste 

zicht lijkt het aanlokkelijk om het Verenigd Koninkrijk in deze lijst van landen mee op te 

nemen. Maar het is echter complexer dan dat.  

Linda Colley toont in haar essay aan dat het Verenigd Koninkrijk juist hierop een 

uitzondering was
3
. De Britse politieke, militaire, sociale en economische instellingen zijn 

zo uniek tegenover de rest van de wereld, dat het nationaal bewustzijn een complexe 

inhoud kent.  

                                                 
2
 L. Colley, „Whose Nation? Class and National Consciousness in Britain 1750-1830‟ in: Past and Present, 

Oxford University Press, 113, 1986, p. 99.  
3
 L. Colley, Whose Nation?, p. 99.  
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In het algemeen wordt aangenomen dat het nationaal bewustzijn samenvalt met een 

politiek nationalisme dat vanuit de Franse revolutie is voortgevloeid. Vooreerst breidt 

Linda Colley dit uit met het onderzoek naar de aanwezigheid van oorlog
4
.  

Het Verenigd Koninkrijk is tijdens de perioden 1757-1763, 1775-1783, 1793-1802 en 

1803-1815 voortdurend in oorlog. De oorlogen doen de Britten focussen op wat ze 

gemeen hebben en minder op wat hen verdeelt
5
. De gewapende conflicten hebben 

bovendien een rechtstreekse invloed op de toenemende industrialisatie, de 

kredietbeschikbaarheid, het niveau van belastingen en de lonen.  

Ten tweede merkt Colley de ontwikkeling van verbeterde communicatiemiddelen op
6
. 

Kranten, romans en magazines zijn volgens haar een uiting van een publieke interesse in 

de activiteiten van hun landgenoten.  

Als derde ontwikkeling komt de groei van de Britse bevolking in deze periode aan bod. 

Tussen 1780 en 1836 verdubbelt de Engelse bevolking. Jonge mensen staan vlugger open 

voor nieuwe politieke en sociale ideeën en pikken sneller in op veranderingen.  

De Britse overheid steunt het nationalisme bijna niet, in tegenstelling tot de meeste 

Europese landen. Een uitzondering hierop is ten eerste de steun aan de Anglicaanse kerk
7
.  

Groot-Brittannië definieert zichzelf als een protestants land als tegenreactie op het 

overwegend katholieke europese vasteland
8
.  

De tweede uiting van populair nationalisme waar de Britse overheid zich tijdens de 

spanningen met Frankrijk aan bezondigt, is die van cultus omtrent de monarchie
9
. Voor de 

middenklasse zijn patriottische activiteiten een manier om zich te onderscheiden van de 

hogere klassen, waar dit gewoonweg niet bestaat.   

 

2.1.2 De middenklasse als opkomende factor in de samenleving  

 

Wie maakt deel uit van de sociale groep „middenklasse‟ in het vroeg 19
de

 eeuwse Groot-

Brittannië? Het zijn voornamelijk mannen met hun gezinnen die een jaarinkomen 

realiseren tussen de £ 100 en £ 1000 per jaar
10

. Het zijn kapitalisten, landhuurders, 

eigenaars van winkels, zelfstandigen en vrije beroepen.  Deze groep is sterk onder de 

                                                 
4
 L. Colley, Whose Nation?, p. 99. 

5
 L. Colley, „Britishness and Otherness: An Argument‟ in: The Journal of British Studies, 31, 1992, 4, pg.  316. 

6
 L. Colley, Whose Nation?, p. 101-103. 

7
 L. Colley, Whose Nation?, p. 107.  

8
 L. Colley, Britishness and Otherness, p. 316.  

9
 L. Colley, Whose Nation?, p. 109-113. 

10
 L. Davidoff & C. Hall, Family Fortunes. Men and women of the English middle class 1780-1850, Routhledge, 

London, 1997, p. 23.  
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indruk van de moderne Verlichtingsideeën en de nieuwe visies op economie, zoals die van 

Adam Smith. Ze zijn voornamelijk actief in de handel en de nijverheid. Meestal zijn het 

eigenaars van productiemiddelen en stellen ze meerdere mensen tewerk.  

Deze groep is geletterd, gelovig en is te vinden in de stedelijke centra over heel het land. 

De invloed van Anglicaanse evangelisten groeit sinds de jaren 1780 gestaag onder deze 

laag van de bevolking. De grootte van de groep middenklasse varieert meestal tussen 15  

en 25 procent van de bevolking, naargelang de criteria en berekeningen
11

. 

 

Personen uit de middenklasse claimen in de late 18
de

 eeuw een morele macht over 

zichzelf. De middenklasse is in de 18
de

 en 19
de

 eeuw één van de eerste sociale groepen die 

erin slaagt om een coherente klasse-identiteit te vormen
12

. Aristocraten hebben in hun 

ideale wereld geen plaats. Dit alles kunnen we plaatsen onder de noemer van een domestic 

ideology die leeft onder de middenklasse
13

.  Deze ideologie, die de scheiding publiek-

privaat en mannelijk-vrouwelijk legitimeert, geeft kritiek op de aristocratie. De domestic 

ideology is een onderdeel van de middle classness die zich associeert met de 

evangelistische religiositeit, de strenge moraal en de sociale controle. Aan de hand van 

deze culturele kenmerken en gedragsbepalingen probeert de middenklasse zich te 

onderscheiden van de andere sociale groepen, de aristocratie in het bijzonder. Dit is 

voornamelijk de visie van Davidoff en Hall
14

. De vorming van de middenklasse is volgens 

deze twee auteurs een moreel gevolg en heeft geen economische oorsprong.  

Dror Wahrman wil aantonen dat er een verandering is in de relatie tussen het politieke 

gebruik van het begrip middenklasse  en de vergenderde scheiding van de publieke en de 

private sfeer. Hij probeert de argumenten van Davidoff en Hall te verstaan door de 

vorming van de middenklasse op twee manieren te benaderen.  

Ten eerste kan de middenklasse als een „retrospectieve sociologische categorie‟ benaderd 

worden. Aan de hand van een aantal subjecten, een cluster van attitudes, culturele en 

gedragskarakteristieken onderscheiden ze zich van andere sociale groepen.  

                                                 
11

 L. Davidoff & C. Hall, Family Fortunes, p. 24.  
12

 A. Clark. The Struggle for the Breeches.Gender and making of the English working class, London, Rivers 

Oram press, 1995, p. 7.  
13

 D. Wahrman., „Middle class: Domesticity Goes Public: Gender, Class and Politics from Queen Caroline to 

Queen Victoria‟ in: The Journal of British Studies, The University of Chicago Press,  32 (1993), pg. 397.  
14

 D. Wahrman., Middle class: Domesticity Goes Public, p. 400.  
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Dror Wahrman weerlegt Davidoff en Hall, dat de domestic ideology de scheiding van 

sferen en het evangelisme karakteristieken zijn van de groep die we sociologisch 

definiëren als middenklasse
15

.  

Wahrman‟s voornaamste kritiek op Davidoff en Hall is dat zij teveel een karikaturaal 

beeld schetsten van de aristocratie door bijvoorbeeld een veralgemening te maken van het 

drankgebruik, het gokken en de seksuele moraal binnen deze sociale groep. Bovendien 

wordt geen rekening gehouden met een „verburgerlijkte‟ arbeidersklasse of met 

„middenklasse‟aristocraten.  

De tweede manier waarop volgens Wahrman  de middenklasse kan worden bestudeerd, is 

de middenklasse te zien als een deel van de conceptualisering van de samenleving waarin 

mensen leven. Men vertrekt vanuit de hedendaagse percepties over identiteit. Hierin is een 

studie van de gebruikte taal belangrijk.  

Dror Wahrman gebruikt deze voornamelijk om de Queen Caroline Affair van jaren 1820-

1821 te bestuderen, waarin hij het belang van de publieke opinie benadrukt. De Queen 

Caroline Affair is het schandaal rond de poging van George IV om zich van Koningin 

Caroline te laten scheiden.  Caroline krijgt gedurende de hele zaak ruim steun van de 

burgerij en de werkende klasse. De zaak van de Koningin is de zaak van het volk 

geworden. De publieke opinie is in dit geval zowel mannelijk als burgerlijk en wordt 

ingezet als aanvalsmiddel tegen de aristocratie.  

Wahrman ziet de Queen Caroline Affair als een ongebruikelijk politiek moment waarin de 

mening van vrouwen de politieke opinie binnendringt
16

. Hij volgt hiermee Thomas 

Laqueur die stelt dat de zaak de eerste uiting is in de 19
de

 eeuw waar vrouwen zich 

opwerpen als verdediger van familiewaarden en gemeenschappelijke moraliteit. Wahrman 

stapt in de Queen Caroline Affair af van het gegeven dat de publieke opinie per definitie 

mannelijk is. 

Volgens Joan Scott is het opkomende klassebewustzijn een culturele uiting van de 

productiemiddelenverdeling in een patriarchale samenleving
17

. Hierdoor moeten bij het 

bestuderen van klassebewustzijn twee grote vragen worden gesteld: vooreerst hoe de 

klasseonderverdelingen worden vertegenwoordigd in specifieke historische momenten en 

ten tweede hoe seksuele verschillen hierin op te merken zijn. 
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2.1.2.1 De publieke sfeer tegenover de private sfeer  

 

Reeds in de oudheid bestaat er een scheiding tussen de publieke sfeer en de private sfeer. 

In de publieke sfeer vertoeven voornamelijk mannen, terwijl de private sfeer voor de 

vrouwen gereserveerd wordt. Vrouwen zijn onzichtbaar in publieke domeinen zoals de 

economie en de politiek.  

Het benadrukken van de dichotomie tussen het publieke en het private komt het meest tot 

uiting in de Westerse kapitalistische samenlevingen, te beginnen in de zeventiende eeuw 

met de Verlichting
18

.  

Volgens veel auteurs, zoals Jürgen Habermas, liggen hier de „echte‟ wortels van de 

publieke sfeer. De definitie over wat de publieke sfeer in feite inhoudt kent een dubbele 

benadering.  

Ten eerste is er een politieke definitie die de publieke sfeer omschrijft als de sfeer die los 

staat van de overheid en de staat. Het is de ruimte waarin kritiek kan gegeven worden op 

de wetgevende en de uitvoerende macht. Elementen uit de Verlichting zoals persvrijheid 

of vrijheid van meningsuiting zijn hierin essentieel.  

Ten tweede kan de publieke sfeer sociologisch gedefinieerd worden. Hiermee wordt de 

sfeer van de middenklasse, de burger, de burgerij bedoeld die zich onderscheidt van de 

resterende werkende klasse, de clerus, het hof en de adel.  

Andere historici, zoals Weinstein, stappen af van deze duale onderverdeling. Weinstein 

ziet het publiek-private als veelzijdiger door een ui met verschillende lagen als metafoor te 

gebruiken
19

.  

 

In het onderzoek naar genderrelaties in de 19
de

 eeuw zijn de eerder aangehaalde Leonore 

Davidoff en Catherine Hall met hun Family Fortunes. Men and women of the English 

middle class 1780-1850 niet te negeren. Zij plaatsen de relatie tussen man en vrouw 

centraal bij de vorming van de Britse middenklasse. De Britse middenklasse heeft 

bovendien een eigen klasse-identiteit door zich te onderscheiden van andere groepen
20

. De 

taal van deze middenklasse is bijvoorbeeld vergenderd. Het onderscheid tussen de 

publieke en de private sfeer komt hierin sterk op de voorgrond.  

                                                 
18

 J. Rendall, „Women and the Public Sphere‟ in: Gender & History, 11, 1999, 3, p. 477 
19

 S. Okin, „Gender, the Public and the Private‟ in: A. Phillips, Feminism & Politics, Oxford, Oxford University 

Press, 1998, p. 119.  
20

 L. Davidoff & C. Hall, Family Fortunes, p. 451.  
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Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn volgens hen geen vaste categorieën voortkomend 

uit de kindertijd maar constructies waaraan wordt gesleuteld en gewijzigd. Dit komt tot 

uiting in de taalkundige, de culturele en de symbolische voorstelling van mannen en 

vrouwen. Alle sociale instituties zijn vergenderd, van het gezin tot de kerk. Dit alles uit 

zich in de gehele levenswijze van de middenklasse, van de tuin tot de inrichting van de 

gezinswoning, of van de kledij tot de tafelmanieren.  

Linda Colley onderzoekt in Britons: Forging the Nation, 1707-1837 de vrouwelijke 

deelname aan vaderlandslievende manifestaties tijdens de Napoleontische oorlogen. 

Colley ziet de vernieuwde nadruk op de twee gescheiden sferen eerder als een voorbode in 

meer vrouwelijke participatie in het publieke leven dan als een uiting van een 

vermindering ervan.  

In haar essay vertrekt Jane Rendall vanuit de stellingen van Jeff Weintraub
21

. Hij 

onderstreept dat de publieke sfeer niet enkel politiek gekleurd is.  Weintraub ziet het 

eerder als een tweedelige opsplitsing. Een eerste opsplitsing is wat  open en toegankelijk 

is tegenover het gesloten en het verborgene.  

Ten tweede ziet hij het collectieve tegenover het individuele. Weintraub merkt op dat er 

verder moet gekeken worden dan louter naar de eenvoud van het contrast tussen de 

privéwereld en de buitenwereld. Dit komt omdat het publieke voor meerdere doeleinden 

kan worden gebruikt. 

Leonore Davidoff bevestigde dit al eerder. Zij splitste het publieke al op in een 

economische, een sociale en een politieke sfeer.  

Jürgen Habermas onderscheidt in zijn visie de burgerlijke publieke sfeer van de 

staatsinstellingen en de economie.  Hij ziet de publieke sfeer als iets dat tussen de 

samenleving en staat hangt. Dit noemt hij de publieke opinie.  Habermas merkt op dat het 

paradoxaal is dat een sfeer van  individuele mensen zich verzamelen als een geheel, een 

publiek. In dit model negeert Jürgen Habermas de aanwezigheid van een specifieke 

genderconstructie. Het is dan ook één van de grootste kritieken op zijn werk. Als er 

vertrokken wordt vanuit een eenzijdige versie van de publieke sfeer, worden veel aspecten 

genegeerd. 

Jane Randall geeft als voorbeeld dat Habermas in zijn geseculariseerde visie op de 

publieke sfeer  het religieuze aspect uitsluit
22

. Randall is van mening dat er geen concrete 

grenzen kunnen getrokken worden tussen de publieke en de private sfeer. Ze volgt hierin 
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22
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Davidoff die stelt dat het creëeren van een identiteit meer is dan enkel kijken naar familie, 

huis en kindertijd. Alternatieve identiteiten spelen ook een rol, zoals tradities, 

gemeenschappen, klasse en religiositeit, ras en nationaliteit.  

 

In de jaren 1820 is de politieke constructie van middle classnes volgens Dror Wahrman 

beperkt door de grenzen, opgezet door een wereld met een genderdifferentiatie van het 

publiek/private en het mannelijke/vrouwelijke
23

.  

Na 1830 verandert dit en wordt het publiek/private en het mannelijke/vrouwelijke een 

onverbreekbaar onderdeel van de middle classnes.  

Dror Wahrman ziet in Family Fortunes van Davidoff en Hall één groot probleem. 

Volgens hem postuleren zij die bepaalde distinctieve set van waarden en hangen ze die 

teveel op aan de vorming van de middenklasse. Hij stelt zich vragen bij het aannemen 

hiervan maar ontkent ze ook niet. Middenklasse-waarden, zoals de scheiding van sferen 

mogen we volgens Wahrman, niet onkritisch en objectief als middenklasse-eigenschappen 

beschouwen, net alsof we dat niet doen bij andere objectieve en essentiële waarden
24

.  

 

2.1.2.2 De verwachte rol van mannen, vrouwen en families uit de middenklasse 

 

 Mannen en vrouwen uit de middenklasse 

 

Het verwachtingspatroon dat mannen en vrouwen voor hun functioneren en gedrag 

navolgen en zichzelf opleggen in de vroege 19
de

 eeuw is verschillend. Mannen en 

vrouwen hebben hun specifieke plaats in de samenleving en beiden moeten zich hiernaar 

schikken. De tweedeling privésfeer en publieke sfeer loopt door in het functioneren als 

vader en moeder, als echtgenoot en echtgenote.  

 

Evangelistische schrijvers hechten bij mannen een groot belang aan zelfopoffering en 

invloed
25

. Ze mogen zich niet laten leiden door de invloed van vrouwen maar moeten 

zichzelf volgen. De rol van de vrouwen is theoretisch gezien beperkt tot enkel vrouw en 

moeder zijn. Door het huwelijk verwerven mannen de verantwoordelijkheid over hun 

vrouw en hun kinderen. Mannen zijn zowel de burgerlijke als de religieuze 

                                                 
23

 D. Wahrman., Middle class: Domesticity Goes Public, p. 421.  
24

 D. Wahrman., Middle class: Domesticity Goes Public, p. 432.  
25
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vertegenwoordiger van het gezin
26

. Het zijn burgers en ondernemers. Het vaderschap 

wordt als iets goddelijk gezien en de man moet zich dan ook naar deze goddelijke taak 

gedragen. Vaders bepalen de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Discipline en 

instructies opvolgen zijn sleutelwoorden hierin. De opvoeding is een grote 

verantwoordelijkheid voor de mannen gezien de opvoeding bepalend is in het 

functioneren van het kind als een goede burger in de maatschappij op latere leeftijd. Het is 

een wezenlijk onderdeel van de mannelijke taak in de publieke sfeer.  

 

In het Frankrijk van het Ancien Régime, een land met een absolutistische vorst en geen 

representatieve instellingen,  kunnen vrouwen in de rol van minnares actief een 

invloedrijke rol spelen in het hofleven en bij uitbreiding in nationale politieke 

beslissingen. Britse conservatieven zien de Franse revolutie als een gevolg van deze 

vrouwelijke inmenging
27

.  De conservatieven gebruiken dit, samen met de al heersende 

opvatting hierover, om vrouwen uit de publieke sfeer te weren.  

 

Vrouwen, zoals de Hertogin van Devonshire Georgiana Cavendish,  die zich politiek laten 

gelden zijn eerder een uitzondering dan een regel. Onrechtstreeks kan er een rol voor de 

vrouwen in de politiek zijn weggelegd. Het vrouwelijk lichaam bijvoorbeeld staat in de 

figuur van Brittannia symbool voor de nationale eenheid, patriottisme en vrijheid
28

.  

Vrouwen kunnen actieve deelneemsters zijn bij koninklijke herdenkingen.  

 

In het boek The Laws Respecting Women uit 1777 is de onbekende auteur van mening dat 

elke vrouw samen met haar bezittingen, met uitzondering van een regerende Koningin, 

onder de autoriteit van haar echtgenoot valt
29

. Het feit dat voor een vorstin een 

uitzondering wordt gemaakt, is opmerkelijk. Voor de Koningin wordt klaarblijkelijk een 

aparte categorie gecreëerd. De Koningin staat apart van de rest van alle vrouwen. Het 

belang hiervan voor de specifieke benadering van de casus van prinses Charlotte, zal ik 

later toelichten. 

Praktisch gezien kunnen vrouwen niet uit de maatschappij worden gezet, alle theoretici en 

moralisten ten spijt.  
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Vrouwen maken een belangrijk deel uit van de stedelijke bevolking. Ze worden actief 

tewerkgesteld in de steden, bijvoorbeeld als marktvrouw
30

. Het debat over de positie van 

de vrouwen wordt door de scheefgetrokken tegenstelling tussen realiteit en theorie 

meermaals nieuw leven ingeblazen. Dit wordt specifiek voor de Britse situatie versterkt 

door de voortdurende dreiging van oorlog en revolutie en de snelle socio-economische 

veranderingen.  

Door de oorlogsdreiging breidt de taak van de vrouwen in de hogere en de middenklasse 

uit. In vredestijd houden ze zich meestal bezig met lokaal liefdadigheidswerk. Door de 

oorlog voegen het patriottisme en de heldencultus een nieuwe dynamiek hieraan toe
31

. 

Vrouwen verzamelen zich bijvoorbeeld in comités om de soldaten van degelijke kledij te 

voorzien of zamelen geld in om een monument ter ere van de Hertog van Wellington te 

bekostigen.  Door hun bijdrage aan de oorlog uiten vrouwen van de middenklasse hun 

ongenoegen over hun beperkte rol in de huiselijke sfeer en proberen ze onder de 

beschermde noemer van het nationalisme door te stoten tot de publieke sfeer. 

Vanzelfsprekend gaat het hier maar over een zeer beperkte groep vrouwen die dit probeert 

te verwezenlijken.  

Deze groep vrouwen schaart zich, in de Queen Caroline Affaire van 1820-1821, ten volle 

achter de figuur van de Koningin. Het feit dat George IV wil scheiden van Caroline zou 

een nefaste invloed kunnen hebben op de rechten van de Britse vrouwen. Het huwelijk is 

zowat de enige vorm van rechtszekerheid die ze hebben
32

. Middenklassevrouwen komen 

in massa op straat tijdens optochten en manifestaties in verscheidene steden om de 

Koningin te steunen.  

 

Vrouwen moeten zich in de opvoeding van de kinderen beperken tot de persoonlijke 

verzorging en de emotionele stabiliteit van de kinderen
33

. Het onderwijskundige aspect 

van de opvoeding en de economische zekerheid behoren namelijk tot het mannelijke 

takenpakket.  Het creëren van een gezellig, net en voornaam huis voor haar gezin en 

echtgenoot behoort tot één van de grootste bekommernissen die aan vrouwen uit de 

middenklasse worden gegeven
34

.  
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De beslotenheid van een eigen huis moet voornamelijk voor de vader dienen om te 

kunnen vluchten van de buitenwereld. Voor de rest van het gezin dient het huis als een 

plek van veiligheid om niet met de boze buitenwereld in contact te komen. Vrouwen 

worden bijvoorbeeld ontmoedigd om te reizen
35

. Door gebruik te maken van het openbaar 

vervoer bestaat de angst dat reizende vrouwen worden blootgesteld aan oneervolle 

voorstellen en slechte invloeden.  

 

 De familie als baken van stabiliteit 

 

De nadruk op huiselijke waarden, familie, kinderen en gezin komt natuurlijk niet uit de 

lucht gevallen en is niet iets nieuws
36

. Het is al eerder onder de aandacht gebracht door 

bijvoorbeeld de Puriteinen. Het is door de grotere aandacht en de schaalvergroting van het 

uitbrengen van deze ideeën op het einde van 18
de

 eeuw, dat ze zo opmerkelijk en uniek 

zijn. Het gezin dient als brug tussen de publieke sfeer, een mannenzaak en de private sfeer 

waarin de vrouw zich bevindt.   

 

Het huwelijk garandeert zekerheid en orde in persoonlijke relaties. Het is de ideale 

vriendschap tussen man en vrouw
37

.  Man en vrouw vullen elkaar aan. Mannen nemen de 

verantwoordelijkheid van het gezin op zich betreffende zaken en politiek, in de harde 

buitenwereld. Vrouwen moeten voor hun man een thuis creëren waar hij kan uitblazen en 

zich kan terugtrekken uit de harde buitenwereld. Hierdoor kan het gezin en de familie een 

solide basis voor de natie vormen
38

. Werkt een gezin goed, dan kunnen mannen zich ten 

volle wijden aan het leven buitenshuis en zo voor een ideale en stevige samenleving 

zorgen.  

 

Sinds het begin van de 18
de

 eeuw worden kinderen gezien als een aparte groep met hun 

eigen interesses en noden
39

. Kinderen worden beschouwd als onschuldig en puur en 

moeten in de traditie van de Verlichting ook zo gehouden worden. Het karakter van de 

kinderen is later van tel voor het functioneren van de samenleving in de toekomst. 

Kinderen uit de middenklasse worden met zorg en liefde omringd. 
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Jongens en meisjes worden tot ongeveer hun 6
de

 verjaardag gelijk behandeld
40

. Vanaf dan 

staat de opvoeding in het teken van hun bestemming, een goede vader, man of goede 

moeder, vrouw te worden en gaan ze elk hun eigen weg.  

 

Een huwelijk is zowat de economische en de sociale kern van de middenklasse
41

. Op basis 

van het huwelijk hebben mannen de verantwoordelijkheid voor hun vrouw en kinderen op 

economisch en juridisch vlak. Het is dan ook door het huwelijk dat vrouwen hun status als 

volwassene verwerven.  

 

2.1.2.3 De middenklasse drukt zijn stempel op de samenleving 

 

De middenklasse claimt een morele macht over zichzelf
42

. Hiervoor baseren ze zich op 

hun godsdienstbeleving. Deze sociale groep gelooft dat enkel zij de letter van de 

geloofsleer en de Bijbel naleven. In hun wereld hebben aristocraten en handarbeiders geen 

plaats, het zijn volgens hen slechte christenen. Aristocraten en arbeiders kunnen omwille 

van aparte redenen niet voldoen aan de tweedeling van vrouwen aan de haard en de man 

als kostwinner.  

 

Charlotte‟s grootouders, Koning George III en Koningin Charlotte, laten zich in de 

periode van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog door Benjamin West in een 

duoportret schilderen. De Koning wordt afgebeeld op een achtergrond van soldaten, 

paarden, kanonnen en oorlogstaferelen. De Koningin wordt geschilderd met haar familie 

op de achtergrond
43

.  

Deze twee portretten vatten de opvatting van gescheiden sferen mooi samen: de man op 

het publieke domein, de vrouw in het huiselijke. Ondanks dat deze tweedeling geclaimd 

wordt door de sociale groep van de middenklasse, heeft het kennelijk een invloed op het 

hof. De schilder zou nooit zonder goedkeuring van het vorstenpaar deze omkadering en 

achtergrond voor hun portretten kiezen. George en Charlotte moeten dus blijkbaar de 

sferenscheiding als normaal en aanvaardbaar gevonden hebben. Het vormt een mooie 

illustratie van de verregaande invloed van het gedachtengoed van de middenklasse-

idealen. 
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2.1.3 De Britse pers in de eeuwwisseling van de 18
de

 naar 19
de 

eeuw 

 

Voor de laat 18
de

 eeuwse periode kunnen we drie soorten kranten onderscheiden in Groot-

Brittannië.  De dagelijkse dagbladen uit Londen, de avondkranten die twee à drie keer per 

week verschijnen en de wekelijkse kranten op het platteland. Tegen het einde van de 18
de

 

eeuw komen hier nog twee types bij, namelijk de zondagskranten zoals The Observer en 

de dagelijkse avondkranten
44

.  In 1781 worden in Engeland en Wales samen zo‟n 

zeventigtal kranten gepubliceerd.  Tegen 1821 loopt dit al op naar 267 gepubliceerde 

kranten en periodieken. Deze evolutie is enkel maar te merken voor geheel Engeland en 

Wales. In Londen bijvoorbeeld zal The Times  de markt monopoliseren en kleinere locale 

kranten wegconcurreren.  

De totale verkoop van officiële, dus door de overheid getaxeerde, kranten ligt op ongeveer 

14 miljoen exemplaren in 1780 en zal stijgen tot  85 miljoen in het jaar 1851. Dit zijn 

echter verkoopscijfers. Het lezerspubliek is namelijk veel groter. De grootste boost in de 

krantenverkoop komt er in de jaren 1830 na de vermindering van de krantentaks. Dit zorgt 

ervoor dat de uitgevers kun kranten goedkoper kunnen verkopen en frequenter kunnen 

publiceren. Samen met de toenemende alfabetisering verhoogt dit de verkoopcijfers 

aanzienlijk.  

Er wordt aangenomen dat tegen 1851 tweederde van de mannen en de helft van de 

vrouwelijke bevolking in het Verenigd Koninkrijk kan lezen.  

 

2.1.3.1 Kranten als de fourth estate, vertegenwoordiger van de publieke opinie  

 

Kranten zijn in de vroege 19
de

 eeuw voor de Britse samenleving een belangrijke 

spreekbuis voor de publieke opinie. Deze publieke opinie hangt nauw samen met de 

Verlichtingsidealen en de burgerij. Vanwege de verspreiding van het gedrukte woord en 

de grote geletterdheid van de middenklasse, ontstaat er een groep mensen die in staat zijn 

om kritisch na te denken over het bestuur. De publieke opinie is echter geen 

eenheidsmakende factor of een symbool van consensus. Integendeel, het zorgt voor 

verdeeldheid, diversiteit en conflict
45

. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het feit dat de 
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publieke opinie geuit door de middenklasse reageert tegen de heersende klasse van de 

aristocratie. 

 

Tegen het midden van de 19
de

 eeuw zal de pers worden gezien als de vierde stand, de 

fourth estate, naast de regering, het Lagerhuis en het Hogerhuis met de wereldlijke en 

geestelijke Lords
46

. Mede hierdoor wordt het ook een instrument tot sociale controle. In 

het begin van de 19
de

 eeuw is de krant al over zijn pioniersperiode heen. Vooral in Groot-

Brittannië kan in een zekere zin gesproken worden over professionele journalistiek. 

Weliswaar staat de objectiviteit als norm nog niet centraal.  

Jeremy Bentham bespreekt als één van de eersten het fenomeen van de Engelse publieke 

opinie. Hij ziet de publieke opinie als een stok achter de deur tegen slecht bestuur. Het is 

een element van steun voor de representatieve democratie. Tegen het eerste kwart van de 

19
de

 eeuw is het concept van de publieke opinie en de kranten als vertegenwoordigers 

daarvan aanvaard door politieke theorieën.  

De belangrijkste strijd waarmee de opkomende pers in de late 18
de

 te kampen heeft, is de 

overheidsbemoeienis. Overheden proberen via kranten vat te krijgen op de publieke 

opinie. De Britse overheid ziet de pers liever als een bewaker van de opinie dan als 

spreekbuis ervan. Taksen op kranten moet de wildgroei aan nieuwe kranten stoppen. Hoe 

meer kranten gepubliceerd worden, hoe meer verschillende en nieuwe politieke ideeën 

ingang kunnen vinden bij de volgens hen zeer beïnvloedbare bevolking. Tot aan 1815 

gaan de taksen op kranten enkel de hoogte in. 

De strijd overheid-pers is grotendeels gestreden op het einde van de jaren 1830
47

. De 

verlaging van de krantentaks normaliseert de relatie tussen pers, publiek en overheid. The 

Times profiteert hiervan en ziet zijn lezerspubliek stijgen. Deze krant is een uitgelezen 

voorbeeld van een fourth estate-krant. Het werpt zich op als onafhankelijk van enige 

overheidscontrole en richt zich op de Verlichte middenklasse. Informatiestromen worden 

afgewisseld met commentaar om het publiek de kans te geven zich een oordeel te  vormen 

over politiek relevante onderwerpen. Het is niet verwonderlijk dat juist de theorie van de 

pers als vierde stand afkomstig is van Henry Reeve, een The Times journalist uit de jaren 

1850.  
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In het algemeen proberen Britse kranten zich vrij los te houden van enige 

partijafhankelijkheid. Overheidssubsidies worden niet aanvaard. Hierdoor kunnen kranten 

een respectabele plaats in het politieke en het constitutioneel systeem verwerven
48

. Dit is 

een gegeven dat niet ten volle zichtbaar is in de vroege 19
de

 eeuw maar wel hierin zijn 

wortels kent.   

Na 1789 is er een stijging van het aantal radicale kranten en kranten van Whig-signatuur. 

Deze zijn voornamelijk gericht op het beïnvloeden van de publieke opinie. Toch kan het 

merendeel van de kranten en de journalisten een onafhankelijke koers varen.  

 

De Franse revolutie heeft een grote invloed op de politieke verslaggeving in de Britse 

kranten. Waar aanvankelijk politieke neutraliteit wordt nagestreefd, is dit na de 

revolutionaire gebeurtenissen in Frankrijk onmogelijk geworden. De publieke opinie raakt 

gepolariseerd en de kranten volgen hierin of zijn deels de oorzaak ervan.  

 

2.1.3.2 Karakteristieken van een vroeg 19
de

 eeuwse krant 

 

De belangrijkste verandering voor kranten op het einde van de 18
de

 eeuw is van 

technologische aard. Nieuwe technieken zullen de krant in wezen veranderen. Belangrijke 

technische innovaties zijn: de uitvinding van de door stoom aangedreven drukpers, de 

opkomst van de trein, de verbetering van het wegennet en het distributienetwerk
49

.  

 

The Times is één van de eerste kranten die op de kar springt van de nieuwe 

stoomtechnologie. In 1814 maakt het voor het eerst gebruik van een stoomdrukpers. De 

gevolgen zijn navenant. De krant kan later gedrukt worden, wat de actualiseringsgraad 

verhoogt en kan goedkoper gedrukt worden, wat de verkoopprijs ten goede komt. 

Hierdoor neemt The Times een aanzienlijke voorsprong op zijn concurrentie
50

.   

Kranten zijn aanvankelijk, mede door de overheidstaksen, duur. Daarom worden ze vaak 

gedeeld. Ze liggen ter inzage in bijvoorbeeld pubs en koffiehuizen. Bovenstaande 

technologische veranderingen dragen bij tot de grotere toegankelijkheid van de kranten 
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voor een ruimer publiek. Het lezerspubliek wordt bovendien ook groter. De bevolking 

verdubbelt in de eerste helft van de 19
de

 eeuw in Engeland en Wales
51

.  

Het krantenbestuur verandert grondig in deze periode. Waar aanvankelijk syndicaten de 

eigenaar zijn, zien we nu een verschuiving naar een overname door één specifieke 

ondernemer. De ondernemers zorgen ervoor dat er vanaf nu uit commercieel winstbejag 

investeringen in kranten durven worden gedaan. 

Britse kranten, en meer bepaald The Times als beste voorbeeld, hangen niet één specifieke 

politieke strekking aan. De kranteneigenaars laten hun politieke voorkeur blijken voor 

diegene die hen op dat moment het meeste opbrengt
52

. 

  

De uitbouw en de verfijning van het distributienetwerk zorgen mede voor een boost in de 

krantenverkoop. In 1787 wordt er een apart kantoor voor kranten opgericht bij de Britse 

Post. Voortaan staan zij in voor de distributie. Deze professionalisering van de 

krantenverdeling wordt bovendien versterkt door de uitbouw en de verbetering van het 

spoor- en wegennet. De snelheid waarmee de kranten zijn klanten bereikt, vergroot 

aanzienlijk.  

 

Tot de grootste innovaties in de krantenwereld behoren in de jaren 1780: de verslaggeving 

van parlementsdebatten, korte overzichten van het buitenlands nieuws, een uniformering 

van typografische lay-out en een hogere kwaliteit van de politieke en literaire bijlagen
53

.  

De nood aan politiek en buitenlands nieuws krijgt vanwege de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsoorlog en de Franse Revolutie een impuls. Dagbladen in 1780 hebben 

maar één of twee parlementaire verslaggevers en geen journalisten in het buitenland.  

Tegen 1850 zijn de redacties uitgebouwd met zeker zestien parlementaire verslaggevers, 

een zestal rechtzaakspecialisten, correspondenten in alle grote Europese hoofdsteden, 

lokale correspondenten en freelance-schrijvers
54

.  De professionalisering van de redactie is 

een meerkost, wat de commercialisering van dagbladen in de hand werkt.  

 

Reclame wordt een belangrijk onderdeel in de financiering van kranten. Advertenties gaan 

in de loop van de tijd steeds een belangrijker deel uitmaken van de inkomstenverwerving. 

De mindere afhankelijkheid van de verkoopcijfers zorgt ervoor dat journalisten zich 
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kritischer en meer onafhankelijk kunnen opstellen tegenover de invloed van de politieke 

wereld.  

Deze onafhankelijkheid mag echter niet worden geïdealiseerd. Juist vanwege de 

afhankelijkheid van advertenties worden kranten afhankelijker van de publieke opinie
55

. 

Om de adverteerders tevreden te stellen moet men het publiek blijven aantrekken. Het 

publiek wordt als het ware de broodheer van de schrijvende pers. Middenklassemiddens 

zullen dit medium in de vroege 19
de

 eeuw aanspreken als de spreekbuis voor hun 

gedachtegoed.  
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     2.2 De Britse monarchie in de vroege 19
de

 eeuw 

 

2.2.1 George III: de nieuwe Vader des Vaderlands 

 

George III wordt tijdens zijn leven gezien als de „ Father of his People‟ 
56

. Dit valt 

bovendien te rijmen met zijn imago als hoofd van de Koninklijke familie waar hij als 

vaderfiguur centraal staat. Sinds de Glorious Revolution is geen enkele monarch zo 

populair als hij. De Civil War heeft de mystiek en de tradities van de monarchie aangetast 

en de macht van vorsten financieel beperkt door het parlement. De periode 1760-1820 

wordt gezien als een periode van klassespanning, hervormingen en protest. Toch wordt de 

liefde voor de monarchie bij de bevolking gevoed door het groter wordend nationaal 

bewustzijn dat voorkomt uit de spanningen van de Napoleontische oorlogen.  

Sinds het begin van zijn regeerperiode probeert George III de monarchie te identificeren 

met de verwezenlijkingen van het land
57

. Zijn voorgangers waren helemaal niet 

geïnteresseerd in populariteit bij de bevolking. George stimuleert een cultureel-

nationalisme, bijvoorbeeld in het stichten van de Royal Academy, militaire orden en het 

zich associëren met nationale herdenkingen
58

. Na verloop van tijd wordt de populariteit 

van de vorst zelfs versterkt door de onpopulariteit van zijn zoon George, de Prins van 

Wales.  

Het Brits nationalisme verzamelt zich rond de figuur van de vorst, als tegenreactie op de 

keizerfiguur in Frankrijk. Het „tonen‟ van de vorst aan het volk wordt belangrijker. Zo is 

bijvoorbeeld het ontbreken van een theater in één van de koninklijke residenties een 

positief gegeven. De vorst en zijn familie moeten, als ze zich willen ontspannen, 

voorstellingen in de Londense theaters bijwonen
59

. Hierdoor kan de bevolking meer met 

hen in contact komen. Ze zitten niet opgesloten in hun paleizen.  

Een zichtbare, prachtig uitziende Koninklijke familie dient als een decoratief 

tegengewicht voor radicale revolutionaire ideeën
60

.  Dit komt vooral naar voren in de 

tweede helft van de regeerperiode van George III.  Het vieren van de vorst staat gelijk aan 
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het vieren van de vrijheid van Groot-Brittannië, wat in tegenstelling staat tot het militaire 

despotisme in Frankrijk en zijn veroverde Europese gebieden.  

 

Linda Colley argumenteert dat het publiek zichtbaar maken van de Koning en zijn familie 

mogelijk wordt gemaakt door zes grote ontwikkelingen
61

. Ten eerste door de grote 

verbinding tussen de Koninklijke familie en de nationale vieringen en herdenkingen. Ten 

tweede door de groter wordende landelijke en Londense pers die hierover schrijven en 

publiceren. Als derde door het stijgend belang van de stedelijke samenleving en de 

burgerlijke trots. Ten vierde ziet Colley meer en meer vrijwilligersorganisaties opduiken 

die zich actief inzetten voor het organiseren van nationale herdenkingen. Ten vijfde wordt 

dit loyaal en actief gesteund door de clerus, de landeigenaren en de werkgevers, wat 

nationaal voor een groot maatschappelijk draagvlak zorgt. Als laatste en zesde punt komt 

de oorlogstijdcontext naar voren. In de late 18
de

 eeuw is Koning George III voor zijn tijd 

een lang regerende vorst. Dit symbool van continuïteit is een baken van stabiliteit in 

onzekere tijden.  

Eric Hobsbawn spreekt van een invented tradition, een uitgevonden traditie. Het is een set 

van gebruiken, normaal beheerst door openlijk ofwel stilzwijgend geaccepteerde regels, of 

een ritueel van symbolische aard. Het incorporeert een bepaald aantal waarden, normen en 

gedrag door herhaling. Dit impliceert automatisch een continuïteit met het verleden
62

.  Het 

is een proces van formalisering en ritualisering, gekarakteriseerd door verwijzingen naar 

het verleden. De invented traditions bestaan uit drie overlappende types. Ten eerste: de 

sociale cohesie tussen leden van een kunstmatige groep symboliseren of bevestigen, ten 

tweede: de tradities waarin socialisering en een waardesysteem centraal staan. Ten derde: 

de tradities als een combinatie van de twee andere types
63

.  

 

Naarmate het vieren van de Koninklijke familie aan belang toeneemt, verhoogt de 

commercialisering hiervan. Een voorbeeld hiervan is de dood van prinses Charlotte die in 

1817 tot een golf van herdenkingsportretten en liedjes zal leiden
64

.  

De regeerperiode van George III creëert voor het eerst een dubbel verwachtingspatroon. 

Het koningschap moet een sporadische, glamoureuze show zijn en ten tweede een stevige 
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huiselijke verantwoordelijkheid en achtergrond hebben
65

. Het is niet de vorst die in deze 

periode een stijgende populariteit kent maar eerder de hele Koninklijke familie. Door de 

familiaire en persoonlijke identificatie van het volk met de monarch en zijn gezin wordt 

de dood van prinses Charlotte bij de bevolking als een persoonlijk verlies ervaren.  

  

 2.2.2 George, de prins-regent als het doembeeld voor de middenklasse 

 

George, de prins van Wales en wettelijke opvolger is een heel ander figuur dan zijn vader. 

George III wordt gezien als een deugdzaam gezinshoofd, een degelijke echtgenoot en een 

goede vorst. De prins is daarentegen flamboyant, losbandig, losser met waarden en 

normen en een waar society-figuur. Hij staat gekend onder de bevolking voor zijn 

extravagant gedrag en zijn luxueuze levensstijl met de bijhorende schuldenberg. De prins 

geeft meer uit dan wat hij als inkomsten verwerft.  

George zal zijn aanstelling tot regent in 1811, ter vervanging van zijn vader die steeds 

meer te lijden heeft onder de symptomen van zijn geestesziekte, vieren met een zeer 

extravagant feest. Hij heeft een voorliefde voor gokken, drank en vrouwen. Buiten de 

aristocratie, waarmee hij goede banden onderhoudt, is George dan ook weinig geliefd bij 

de bevolking.  

De middenklasse uit dit ongenoegen het meest. Zij zien de vorst, die nu de nieuwe leider 

is van de Anglicaanse kerk, met zijn gedrag als een bedreiging voor het gezin en het land 

en alle waarden waar zij als middenklasse voor staan.  Niet enkel het morele speelt mee, 

ook het politieke. Intellectuelen in de middenklasse kunnen niet leven met de 

gepersonaliseerde, private vorm van macht die George IV uitdraagt
66

. Zij hebben zelf 

eerder een publieke sfeer voor ogen waar individuen zich laten leiden door 

deugdzaamheid en niet door verlangen en zelfgewin. 

 

De prins-regent is zeer open met zijn minnares, Maria Fitzherbert. George doet hiermee 

oneer aan twee vrouwen: zijn echtgenote Caroline en zijn dochter Charlotte. Hij probeert 

hen thuis op te sluiten, terwijl hij zelf volop profiteert van het publieke leven. In het geval 

van prinses Charlotte kan men deze opsluiting bijna letterlijk nemen. Bij Caroline is het 

ontbreken van privacy gelijk aan het openlijk onderzoek naar haar vermeende minnaar en 
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overspel tijdens de Queen Caroline Affaire. Vrouwen die in de private, huiselijke sfeer 

zitten hebben geen recht op privacy. De prins, ondanks zijn dubbele moraal omtrent het 

huwelijk, heeft volgens zijn voorstanders hier wel recht op, gezien privacy een geworteld 

deel is van het publieke leven en er onlosmakelijk hiermee verbonden is
67

.   

Schandalen zoals de Queen Caroline Affair zijn een wezenlijk deel van het centrale debat 

op het einde van de 18
de

 eeuw: mag de persoonlijke invloed van de monarchen en de 

aristocratie de politiek bepalen of moet de publieke opinie dit doen?  

Onder de middenklasse heerst er een grote vraag naar een moreel leiderschap, een 

leiderschap dat ze niet in de figuur van de George IV vinden
68

. Hij moet zijn huiselijke 

plichten, tegenover zijn eigen gezin en het land opnemen, wat hij niet doet
69

. George 

beantwoordt niet aan de heersende criteria over de ideale Britse man.  

Caroline wordt door het middenklassepubliek dan maar gebruikt als het voorbeeld voor 

Britse vrouwen en als het morele tegengewicht van de prins
70

. Het toont de publieke 

stijgende eis naar strengere moraliteit in de privé-sfeer aan. Naarmate de affaire zich 

verder ontwikkelt en blijkt dat Caroline ook niet vrijuitgaat, zal de middenklasse zijn 

steun aan haar niet meer verlenen. Door in te gaan tegen het gedrag van George IV tonen 

mannen dat ze proberen het beeld van het land met waardige en deugdzame inwoners te 

herstellen
71

.  

De hele Queen Caroline Affair toont mooi de spanningen aan tussen het aristocratisch 

model van mannelijkheid, inherent met de koning en het kostwinnersmodel, en het 

systeem van de gescheiden sferen die de middenklasse voor ogen hebben.  
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3 Historiografische duiding van het onderzoeksthema 

 

3.1 Wat is gender en gendergeschiedenis 

 

Onder het begrip gender verstaan we de eigenschappen toegeschreven aan een sekse. Een 

sekse is een biologisch geslacht: het man of vrouw zijn. Gender is dus omschrijfbaar als 

een maatschappelijk geslacht, gezien de toegeschreven eigenschappen steeds evolueren in 

tijd en ruimte en dus cultuurgebonden zijn.  

Bij gender wordt eerder naar mannelijkheid en vrouwelijkheid gekeken, in het Engels: 

masculinity en femininity.  Dit staat dus tegenover het geslacht waar wordt gesproken over 

man en vrouw of male en female. 

 

Sinds de start van de professionalisering van de geschiedenisbeoefening wordt deze 

beïnvloed door mannelijke historici. Dit komt doordat mannen in de 19
de

 eeuw op twee 

vlakken een voorsprong hebben.  

Ten eerste hebben mannen toegang tot universitaire studies en bijgevolg ook tot het 

beroep van historicus.  

Ten tweede worden in de 19
de

 eeuw voornamelijk politieke, institutionele en juridische 

thema‟s relevant geacht. Thema‟s die eerder als vrouwelijk worden bestempeld, zoals het 

gezinsleven, worden genegeerd. Vrouwen worden dus genegeerd zowel als 

onderzoeksthema en als onderzoeksters zelf.  

 

Ondanks het werk van enkele pioniers blijft het duren tot de jaren 60 van de 20
ste

 eeuw 

wanneer de geschiedenis van vrouwen wordt gezien als een volwaardig onderdeel van de 

historiografie. Dit komt mede door de tweede feministische golf in die periode. Het belang 

van de studie van sociale geschiedenis stijgt gevoelig. Zuiver politieke thema‟s worden 

niet alleen meer onderzoekswaardig gezien. In de sociale geschiedenisbeoefening komt de 

figuur van vrouwen wel meer op de voorgrond. De geschiedenis van vrouwen hangt nauw 

samen met de vrouwenbeweging. Het stelt de traditionele geschiedenisbeoefening in 

vraag. Het geeft kritiek op de te sterk op mannen gerichte geschiedenisbeoefening. 

Vandaar dat vrouwengeschiedenis van meet af aan sterk wordt bekritiseerd. Het maakt 

namelijk komaf met enkele algemeen aanvaarde opvattingen, dogma‟s en gebruiken 



32 

 

waarvan het moeilijk is om ze niet meer als objectief te zien, laat staan om een poging te 

doen er vanaf te stappen.  

De groter wordende groep van vrouwelijke academici zet zich af tegen een 

geschiedenisbeoefening die rond de man draait. His-tory, of het wegdrukken van vrouwen 

en hun perspectief, moet worden vervangen door een Her-story
72

.  Vrouwen mogen niet 

meer worden beschouwd als een toevoeging aan een mannelijke geschiedenis maar eerder 

als een vervanging. Dit is wenselijk omdat mannen, vrouwen en alle subcategorieën in 

relatie met elkaar staan. Deze visie van Joan Scott is schatplichtig aan de postmodernist 

Jacques Derrida. De constructie van identiteiten staat er centraal.  

 

Vrouwengeschiedenis is niet overal even ver doorgedrongen en ontwikkeld in de 

academische wereld. Elk land kent zijn eigen invloeden en invalshoeken. Genderhistorici 

in Frankrijk ondervinden een grote invloed van de Annales school, terwijl de 

Angelsaksische wereld een hele andere ontwikkeling kent
73

.  

Gerda Lerner ziet een onderverdeling van zes fasen in het verloop van 

vrouwengeschiedenis
74

. Allereerst is er de fase van een volledige afwezigheid of 

invisibility van vrouwen in de historiografie. Daarop volgt de periode van de 

compensatiegeschiedenis of compensatory history. Hier worden vooral grote en bekende 

vrouwen uit de geschiedenis belicht. Deze focus laat het leven van de gewone vrouwen 

nog links liggen. Ten derde is er de contributions history of de bijdrage van vrouwen aan 

de (overwegend nog mannelijke) geschiedenis. Als vierde evolutiepunt ziet Gerda Lerner 

de fase van de onderdrukkingsgeschiedenis of de oppression history. In deze fase zullen 

onderzoekers vrouwen centraal zetten als analysecategorie. Vrouwen worden gezien als 

slachtoffers van de patriarchale samenleving. De maatschappelijke visie op vrouwen 

wordt nog steeds vanuit het mannelijke perspectief belicht. Het onderscheid van mannen 

als onderdrukkers en vrouwen als slachtoffers kan niet worden aangehouden. Daarom 

reageert de geschiedenisbeoefening met de vijfde fase van de women‟s culture, een visie 

waarbij de vrouw meer zelf als actieve persoon wordt gezien. Vrouwen worden 

bestudeerd in hun eigen vrouwelijke, private en huiselijke sfeer. Hierdoor zijn 

bijvoorbeeld egodocumenten van groot belang in het onderzoek. Het mannelijk 
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perspectief wordt verlaten voor een vrouwelijk perspectief. Deze logische stap is niet 

voldoende.  

Na verloop van tijd valt het enge onderzoeksveld van deze visie op. Door vrouwen te 

bestuderen in hun eigen sfeer blijven ze als het ware uit de geschiedenis staan. Om hier uit 

te breken evolueert de geschiedenis van vrouwen naar de zesde en voorlopig laatste fase 

van gendergeschiedenis, een women in history. Naast het vrouwelijke perspectief moet 

ook het mannelijke perspectief staan. Door de twee met elkaar te vergelijken en af te 

wegen kan men tot inzichten komen waarmee vrouwen hun verdiende plaats in de 

historiografie krijgen.  

Lerner bedoelt met deze zes fasen geen letterlijke chronologische evolutie maar eerder een 

soort opeenvolging van opvattingen over vrouwengeschiedenis.   

 

Het onderzoeksveld van genderschiedenis is toegespitst op zes thema‟s
75

. Arbeid en klasse 

is de eerste grote analysecategorie en spitst zich toe op arbeid, gezin, arbeidersbewegingen 

en klassevorming. Voorbeelden hiervan zijn Leonore Davidoff en Catherine Hall die in 

klassevorming een patroon van vergendering zien.  

De tweede categorie behelst burgerschap en staat. Concepten als burgerschap en publieke 

sfeer worden herbestudeerd, gecontracteerd en hergedefinieerd. De splitsing publieke en 

private sfeer wordt hierin weerlegd.  

Seksualiteit en lichaam vormt de derde categorie. Seksualiteit en lichaam is meer dan 

enkel de onveranderlijke natuur of biologie. Het wordt actief beïnvloed, bijvoorbeeld door 

wetgevingen.  

Consumptie en welvaart dient als vierde analyseconcept. Consumptie wordt vaak 

geassocieerd met vrouwen in hun functie als huismoeder. In het al dan niet consumeren en 

in consumptiepatronen komen elementen als klasse, etniciteit en gender naar voren.  

Bij kolonialisme, imperium en natie, het vijfde thema, worden elementen als 

mannelijkheid en vrouwelijkheid in verband gebracht met etniciteit. Natievorming heeft 

bijvoorbeeld zijn invloed op mannelijkheid-vrouwelijkheid in bijvoorbeeld de 

dienstplicht.   

Oorlog en conflict komt als zesde en laatste analyseconcept in gendergeschiedenis naar 

voren. Dit is nauw verbonden met de onderzoeksthema‟s die te situeren zijn in de 20
ste
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eeuw. Oorlogsvoering is niet enkel een mannenzaak. Vrouwen zijn er even grote 

participanten in.  

 

3.1.1 De klassieke dichotomie 

 

In de geschiedenis van vrouwen komen voortdurend dezelfde dilemma‟s naar voren. Het 

heeft te maken met de klassieke dichotomieën in dit onderzoeksveld. In de relatie man-

vrouw komen vaak de drie tegenstellingen op de voorgrond, namelijk: cultuur tegenover 

natuur, arbeid tegenover gezin en publiek tegenover privaat.  

 

In de tegenstelling natuur tegen cultuur wordt het mannelijke gelijkgesteld met cultuur en 

het vrouwelijke met natuur. Gezien natuur onveranderlijk en a-historisch is, geldt dit dus 

ook voor het vrouwelijke. Het is niet voor verandering vatbaar. Het mannelijke heeft dit 

wel, het kan evolueren en zich verbeteren.  

Deze tegenstelling is in gendergeschiedenis niet houdbaar, gezien het een hiërarchie 

tussen mannen en vrouwen bevat. Door onderzoek is duidelijk geworden dat de 

dichotomie natuur-cultuur een sociale constructie is. 

 

Het onderscheid arbeid tegenover gezin hangt samen met de natuur-cultuur tegenstelling. 

De mannelijke kostwinner staat tegenover de afhankelijke vrouw. Hier moet arbeid 

losgekoppeld worden van betaalde activiteiten want huishoudwerk is ook arbeid. 

Gendergeschiedenis zet deze scheefgegroeide opvatting recht.  

 

Met de verdeling tussen de publieke sfeer en de private sfeer komen we aan de derde 

tegenstelling. De publieke sfeer houdt Hegel‟s civil society in en wordt gewaarborgd door 

mensen- en burgerrechten
76

. De publieke sfeer is de plaats van de man terwijl de vrouw de 

leiding heeft over de private sfeer van het huis en het gezin. Dit klopt niet in een 

patriarchale samenleving waar de man zowel in de private als in de publieke sfeer het 

leiderschap heeft. Vrouwen hebben bijvoorbeeld geen burgerrechten en zijn afhankelijk 

van hun echtgenoot.  

De tegenstelling publiek tegenover privaat is een systeem van machtsverhoudingen. De 

publieke sfeer kan niet rechtlijnig worden afgebakend. De publieke en private sfeer lopen 
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door elkaar heen, er zijn geen duidelijke scheidingslijnen. Een voorbeeld hiervan is de 

abortuswetgeving. Een beslissing uit de publieke sfeer heeft invloed op het leven van 

vrouwen in de private sfeer.  

 

3.1.2 De genderdefinitie van Joan Scott 

 

Het begrip gender dient nog wat verfijnd te worden. Vrouw zijn is geen natuurlijk 

gegeven, het is een historisch veranderlijke en heterogene sociale constructie. De 

sociaalconstructieve definitie gegeven door Joan Scott is hiervoor op zijn plaats
77

. Deze 

luidt: Gender is een constitutief element van sociale relaties gebaseerd op veronderstelde 

verschillen tussen man en vrouw. Gender is één van de fundamentele uitdrukkingen van 

macht. 
78

. 

 

Het eerste luik van de definitie: „Gender is een constitutief element van sociale relaties 

gebaseerd op veronderstelde verschillen tussen mannen en vrouwen‟ valt uiteen in vier 

aspecten.  

Een eerste aspect is de voorstelling van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dit komt tot 

uiting in de manier hoe de vroeg negentiende-eeuwse samenleving tegenover mannen en 

vrouwen staat, dus bij de uitbreiding ook tegenover prinses Charlotte. 

Een tweede aspect handelt over de normen die deze beeldvorming beheersen. Voor de 

negentiende eeuw is dit voornamelijk het mannelijke kostwinners- en gezinshoofdmodel. 

De tegenstelling mannelijkheid-vrouwelijkheid is gebaseerd op machtsverhoudingen en 

tevens op het uitsluiten van andere identiteiten. Mannen en vrouwen moeten intern ook 

onderzocht worden. Het zijn namelijk geen homogene blokken want „de man‟ en „de 

vrouw‟ bestaan immers niet.   

Als derde aspect zijn de sociale instituties belangrijk waarin deze beeldvorming wordt 

geproduceerd. In dit onderzoeksveld zijn deze instituties het koningschap, de Anglicaanse 

Kerk, de aristocratie en de burgerij.  

Het vierde en laatste aspect bevat de subjectieve identiteitsvorming. De onderzoeker 

vraagt zich af hoe mensen zich doorheen de geschiedenis proberen te spiegelen aan die 

welbepaalde voorstellingen en normen die door de maatschappij zijn opgedrongen. 
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Niemand voldoet immers aan het ideaalbeeld voor een man of een vrouw. In het 

onderzoek is het belangrijk om zich af te vragen in hoeverre de individuele man of vrouw 

er zich zelf van bewust is. Norm en realiteit liggen ver uit elkaar.   

 

„Gender als één van de fundamentele uitingen van macht‟ is het tweede luik van de Joan 

Scott‟s definitie. Aan het biologisch verschil tussen mannen en vrouwen worden sociale 

betekenissen gekoppeld en zodanig voorgesteld als natuurlijk en onveranderlijk. Ze staan 

in een hiërarchische relatie. Gender is een articulatie van macht. Het gegeven dat 

Charlotte als vorstin regeert en het vraagstuk over welke rol Leopold als man hierin dient 

te krijgen, is een voorbeeld hiervan.  

 

Het nuttige aan de theorie van Joan Scott is de toepassing van het studiegebied op zowel 

mannen als vrouwen. Charlotte kan niet bestudeerd worden zonder Leopold en George IV 

erbij te betrekken. Het is juist in deze wisselwerking waar de kracht van de theorie zit. 

Deze definitie introduceert gender dan ook als analysecategorie in de historiografie.  
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3.2 Het belang van de genderbenadering voor de geschiedenisbeoefening 

 

De grootste verwezenlijking van genderschiedenis voor de historiografie is de 

deconstructie van de klassieke dichotomieën: de tegenstellingen natuur en cultuur, gezin 

en arbeid en private tegenover publieke sfeer. Ondanks deze ontkrachting mag niet 

worden vergeten dat juist vanuit deze drie tegenstellingen het onderzoek vertrekt. 

Gendergeschiedenis toont aan dat deze traditionele categorieën geen soort van 

wereldwijde, algemeen aanvaarde begrippen zijn, maar eerder sociale constructies 

voortgebracht door een bepaalde maatschappij met zijn eigen waarden en normen. 

Bovendien toont de genderbenadering aan dat deze tegenstellingen berusten op een 

foutieve ongelijke machtsrelatie. Het mannelijke wordt gezien als waardevoller dan het 

vrouwelijke. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het natuurlijke vrouwelijke en het 

culturele mannelijke.  

 

Gendergeschiedenis pint zich bovendien niet vast aan één bepaalde historiografische 

methode. Het is een interdisciplinaire manier van geschiedenisbeoefening. Er wordt 

verder gekeken dan de eigen onderzoeksruimte met zijn eigen beperkt discours, 

woordenschat en methodes. Genderhistorici gaan ook te rade bij disciplines zoals 

bijvoorbeeld de psychologie of de sociologie. Het is een verrijking om verder te kijken 

dan de eigen grenzen. Gendergeschiedenis vermijdt de isolatie die vrouwengeschiedenis 

fataal dreigt te worden. Door het mannelijke en vrouwelijke aspect en hun sociale relatie 

steeds tegenover elkaar af te wegen vermijdt men verstarring en een te beperkt en 

afgeschermd onderzoeksveld.  

Gendergeschiedenis heeft, mede door Joan Scott, terecht een plaats verworven in de 

historiografie. Het is in tegenstelling tot de eerdere vrouwengeschiedenis meer dan alleen 

een drukkingsmiddel van feministen geworden.  
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4 Het leven van kroonprinses Charlotte van Wales 

 

4.1 Biografie 

 

4.1.1 Charlotte, kind uit een mislukt huwelijk 

 

Charlotte Augusta is geboren op 7 januari 1796 in het Carlton House in Londen. Zij is de 

dochter van George van Hannover, prins van Wales en de latere George IV en Caroline 

van Brunswick, een Duitse prinses. Meteen na haar geboorte wordt ze tweede opvolger  

van de troon in het Verenigd Koninkrijk.  Het huwelijk van haar ouders is van meet af aan 

gedoemd om te mislukken.  

George, de 33-jarige prins van Wales leeft losbandig en heeft een extravagante levensstijl. 

Dit brengt hem vaak in conflict met zijn vader en maakt hem onpopulair bij de Britse 

bevolking. Doorheen de jaren heeft hij een enorme schuldenberg van zowat 630.000 pond 

opgebouwd die enkel maar met hulp van het parlement kan worden afbetaald
79

. De 

parlementsleden zijn bereid tot hulp mits enkele voorwaarden. Een voorwaarde is het 

huwelijk met zijn 26-jarige nicht Caroline van Brunswick.  

Caroline voldoet aan de nodige vereiste: ze is een protestantse prinses. De kroonprins 

stemt hiermee in, maar hij doet geen enkele poging om een innige band met Caroline op te 

bouwen
80

.  Hun huwelijk is louter gebaseerd op politieke en economische redenen. Beiden 

leven al kort na het voltrekken van het huwelijk zo goed als apart. Het is bijna een mirakel 

dat het huwelijk toch nog een kind heeft voorgebracht. De geboorte van hun dochter 

Charlotte brengt geen verandering in de relatie tussen haar twee ouders.  

Kroonprins George toont niet veel belangstelling voor zijn dochter. Vanaf haar geboorte is 

hij ontgoocheld dat hij geen zoon heeft als opvolger. Hierdoor zou de personele unie 

tussen het Verenigd Koninkrijk en het Duitse vorstendom Hannover ophouden te bestaan. 

In Hannover zijn vrouwen namelijk uitgesloten van de troon. Nog een kind bij prinses 

Caroline verwekken is voor de kroonprins geen optie.  
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De geboorte van de prinses is een welgekomen afleiding voor de Britse bevolking die 

verontrust is over spanningen met het Napoleontische Frankrijk en de republikeinse 

oppositie tegen de Tory-regering
81

. 

 

 4.1.2 Een opvoeding voor een heir presumptive 

 

De opvoeding van de jonge prinses is in handen van gouvernante Lady Elgin. Zij brengt 

op geregelde basis verslag uit aan de ouders van Charlotte. Caroline wordt vanwege het 

feit dat ze gescheiden leeft van haar man zoveel mogelijk van de opvoeding van haar 

dochter weggehouden.   

Charlotte wordt meermaals gebruikt als pion in de ruzies tussen haar twee ouders. De 

kroonprins doet er alles aan om prinses Caroline via Charlotte te kwellen. Zo mag de 

prinses niet bij haar moeder in het Charlton House in Blackheart gaan wonen. Als 

Caroline probeert meer tijd door te brengen met haar achtergelaten dochter beknot George 

deze pogingen. De prinses van Wales mag Charlotte uiteindelijk maar zo‟n drietal keer 

per week zien.  

 

Prinses Charlotte wordt al van in het begin gezien als een volwaardig lid van de 

Koninklijke familie. Zij is bijvoorbeeld aanwezig op alle familiebijeenkomsten. 

Koetsritjes in het park worden steevast kleine triomftochtjes, gezien de omstaanders 

enthousiast reageren op haar aanwezigheid. Het publiek ziet in haar de vermoedelijke 

troonopvolgster of heir  presumptive
82

.  De titel heir apparent wordt niet gebruikt want als 

de prins-regent nog een zoon zou krijgen, heeft die voorrang op Charlotte
83

.  

Haar grootvader, Koning George III, loopt hoog op met Charlotte
84

.  Hij neemt in 1804 de 

verantwoordelijkheid van haar opvoeding op zich. Hij meent dat zijn zoon George de 

prinses geen degelijk opvoeding verleent
85

.  Zo kan de prinses op haar negende nog steeds 

niet lezen en schrijven. Charlotte is nochtans een slim, vrolijk en temperamentvol kind, dit 

ondanks haar gebrek aan ouderliefde en het feit dat gouvernantes en leraren volledig 

instaan voor haar opvoeding.  
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Vanwege de gebrekkige rol van de ouders zullen moralistische schrijvers zich ook moeien 

met de opvoeding van de prinses.  Hannah More, een evangelistische schrijfster, een 

vrouw, een onderwijskundige en beschermster van de publieke moraal, schrijft in 1805 het 

boek Hints towards Forming the Character of a Young Princess
86

.  

Dit is een zeer slimme zet van Hannah More. Door een boek te publiceren wijst ze de 

opvoeders van de prinses publiekelijk op hun plichten en kan ze de aandacht van de 

bevolking naar zich toe trekken. Ze steekt het niet onder stoelen of banken dat het boek 

expliciet geschreven is om het publiek te sensibiliseren over de opvoedingszaak. Een 

gegeven dat volgens Hannah More van nationaal belang is
87

.   

 

Als de symptomen van de bloedziekte porfyrie de Koning meer en meer parten beginnen 

te spelen, daalt zijn invloed op de kleine prinses. Sinds de dood van zijn dochter Amalia 

lijdt de Koning meer en meer aan momenten van zinsverbijstering en waanzin.  

Geleidelijk worden onder invloed van haar vader de vertrouwde gezichten uit Charlotte‟s 

sociale kring vervangen door vertrouwelingen van de prins. George doet dit onder andere 

uit vrees voor de stijgende invloed van de Whig-politici. Vrienden van prinses Charlotte 

worden duchtig gescreend.  

Als Charlotte vijftien is leert ze de zeven jaar oudere Miss Margaret Mercer Elphinstone 

kennen. De twee worden al snel goede vriendinnen. Miss Mercer is rijk, mooi en wordt al 

snel de vertrouwelinge en raadgeefster van de prinses. Margaret Mercer kent haar wereld,  

interesseert zich in politiek en is een fanatiek Whig-aanhanger. Prins George is hier niet 

zo gelukkig mee. De prins is een conservatieve Tory-aanhanger en kan het niet vinden dat 

zijn dochter beïnvloed wordt door progressieve gedachten. Hij probeert het contact tussen 

Charlotte en Mercer te verbieden
88

.  

 

De familiesituatie van Charlotte kent in 1810 een grote ommekeer. Kroonprins George 

wordt aangesteld als regent voor zijn vader, George III, die vanwege zijn ziekte 

onmogelijk in staat is te regeren.  

Hierdoor verliezen Charlotte en haar moeder Caroline een groot bondgenoot. De prins-

regent krijgt als familiehoofd alle macht in handen. In de vroege 19
de

 eeuw hebben de 

vaders autoriteit over al hun kinderen zolang ze onder het ouderlijk dak leven en van hen 

                                                 
86

 R. Goddyn, Charlotte en Leopold., p. 48. 
87

 R. Goddyn, Charlotte en Leopold., p. 52. 
88

 R. Goddyn, Charlotte en Leopold., p. 30. 



41 

 

afhankelijk zijn van hun inkomen
89

. De regent krijgt steun van zijn moeder, Queen 

Charlotte, die zich vanaf nu gaat moeien met de opvoeding van de prinses.  

Door de Koningin wordt er uitgebreid aandacht besteed aan zaken als etiquette, 

koninklijke waardigheid, discipline en plichtsbesef. Deze nieuw ingeslagen weg botst met 

de levenslustige en impulsieve kant van Charlotte die zich in de loop van de tijd heeft 

ontwikkeld
90

.  

 

George IV blijft nog steeds weigeren om zijn dochter als opvolgster te zien. Ze wordt 

zelden uitgenodigd op officiële gelegenheden. De prins-regent probeert hierdoor haar 

populariteit en die van haar moeder laag te houden. Hij hoopt om zijn huwelijk met 

prinses Caroline te kunnen laten ontbinden en via een tweede huwelijk tot een mannelijke 

troonopvolger te komen
91

.  

 

4.1.3 De zoektocht naar een geschikt huwelijkskandidaat 

 

Rond haar 17
de

 verjaardag vraagt Charlotte aan haar vader om een eigen hofhouding, een 

gebruik dat bij alle leeftijdsgenoten aan de Europese hoven gangbaar is. Wederom weigert 

de prins-regent.  

Een eigen hofhouding onderstreept de erkenning als troonopvolger. Charlotte wordt meer 

en meer geïsoleerd van de buitenwereld. Ze wordt ondergebracht in een bijhuis van 

Carlton House, de residentie van de prins-regent.  Het maakt haar ziek en depressief. De 

prinses beseft dat de enige uitweg uit haar bestaan een huwelijk is. 

 

Verscheidene mannen passeren de revue. Rond haar zestiende raakt ze in de ban van een 

jonge luitenant, later volgt nog de hertog van Gloucester. Beiden blijven maar kortdurende 

flirts. Haar vader zou zich trouwens nooit hebben ingelaten met zo‟n huwelijk. De keuze 

van de potentiële huwelijkspartner overstijgt zelfs de invloed van de Koninklijke familie. 

Een mogelijk huwelijk van Charlotte is een publieke zaak waar de Britse politici zich uit 

staatsbelang gaan mee moeien. Charlotte is zich daar niet van bewust. Haar entourage 

wijst haar op het belang van haar huwelijk voor het land. 
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In 1812 ontstaat het plan in de Britse regeringskringen om de kroonprinses te laten huwen 

met Willem van Oranje, de Nederlandse troonopvolger. Hierdoor zou Engeland een loyale 

bondgenoot tegen Frankrijk hebben over het Kanaal
92

.  

Charlotte wordt langs alle kanten onder druk gezet en stemt uiteindelijk in met een 

ontmoeting met de prins. Na de ontmoeting is ze eerlijk gezegd wel gewonnen voor het 

idee om met de prins te huwen. Niet per se uit de grootste romantiek maar als een middel 

om het huis uit te raken
93

. Een groot obstakel voor haar blijft echter de toekomstige 

verblijfplaats van het koppel. Charlotte zou een aantal maanden van het jaar in Nederland 

moeten wonen. Haar vrienden en een paar trouwe politici wijzen haar erop dat dit voor 

een toekomstige Koningin onaanvaardbaar is. Het probleem van de toekomstige 

woonplaats van het koppel raakt maar niet opgelost. Uiteindelijk wordt de verloving door 

meningsverschillen afgebroken. Charlotte ergert zich ook mateloos aan het karakter en het 

gebrek aan durf van de prins van Oranje
94

.  

 

Prins Leopold van Saksen-Coburg-Saalfeld komt ten tonele in de zomer van 1814. 

Leopold is geboren op 16 december 1790 in een warm gezin met zeven kinderen. Hij is 

een slimme, vriendelijke, sociale en beleefde jongen
95

. Hoewel de Coburgs regeren over 

een klein Duits vorstendommetje, slaagt de familie erin om enkele van de dochters uit het 

gezin met een zeer goede partij te laten huwen. Een van de zussen van Leopold huwt zelfs 

met de Tsaar van Rusland. In het leger van zijn schoonbroer legt de jonge prins de basis 

voor zijn militaire carrière. Ondanks de Russische connectie van de familie Coburg slaagt 

Leopold erin om in Parijs door te stoten tot de vriendenkring van Hortense de 

Beauharnais, de stiefdochter van Napoleon
96

. Het hertogdom Coburg is ondertussen bij 

Frankrijk ingelijfd. Ook na de val van Napoleon verblijft Leopold regelmatig in Parijs. 

Zijn goede band met Hortense maakt hem populair bij Tsaar Alexander. Leopold zal 

uiteindelijk in zijn entourage meereizen naar Londen om daar de festiviteiten bij te wonen 

ter ere van de overwinning van de geallieerden tegen de Franse keizer.  

De jonge ambitieuze edelman is al geruime tijd bezig zich op de sociale ladder op te 

werken. Één van zijn doelstellingen is het veroveren van Charlotte‟s hand.  
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Prinses Charlotte wordt door haar vader op veel festiviteiten uitgesloten. Hij oordeelt dat 

het een pas verloofde niet past om zich in het feestgedruis op te houden. Charlotte is op 

dat moment nog steeds verloofd met de Prins van Oranje.  

Catharina, de zus van de tsaar is één van de weinige koninklijke gasten die op deze 

situatie kritiek durft te geven. George is beledigd en snapt de bemoeienis van de 

groothertogin niet
97

.  

Nadat de verloving van Charlotte en Willem van Oranje is afgesprongen, waagt Leopold 

zijn kans. Hij probeert haar aandacht te trekken door zich in te werken in haar 

vriendenkring of „toevallige‟ ontmoetingen met haar te ensceneren
98

.  De prins-regent 

begint dit op te merken en maakt zich zorgen. Leopold behoort nog steeds tot de 

Russische entourage en deze inmenging verontrust de prins.  Leopold beseft dat hij zonder 

de toestemming van de prins-regent geen kans maakt op een huwelijk met zijn dochter. 

Hij probeert alles om niet bij prins George in ongenade te komen.  

Ondertussen blijft prinses Charlotte afgeschermd van de buitenwereld. Haar vluchtpoging 

naar haar moeder wordt door haar vader bestraft door het ontslaan van één van haar 

favoriete hofdames.  

Via Mercer Elphinstone probeert Leopold met Charlotte in correspondentie te komen. Met 

succes want via Mercer worden gedachten uitgewisseld totdat Charlotte het heft in eigen 

handen neemt en Leopold persoonlijk een brief schrijft. Vanaf nu gaat het snel. Via de 

brieven valt Charlotte voor de charmes van de Duitse prins. Leopold bouwt zijn steun als 

huwelijkskandidaat aan het Britse hof uit
99

.  

Begin januari 1816 krijgt Leopold een officiële uitnodiging aan het Britse hof. Wegens 

ziekte en politieke problemen in Coburg kan de prins maar op 8 februari 1816 naar 

Engeland afreizen. Eind februari wordt in Brighton, de favoriete residentiestad van prins 

George, de verloving tussen Charlotte en Leopold bekendgemaakt
100

. Leopold en 

Charlotte ontmoeten elkaar nu voor het eerst als verloofden.  
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4.1.4 Charlotte en Leopold 

 

Terwijl de voorbereidingen van het huwelijk volop aan de gang zijn, komt het tot een 

breuk tussen Leopold en de hofdame Margaret Mercer. Leopold kan zich niet vinden in de 

man die Mercer op het oog heeft, een graaf die in conflict gekomen is met zijn vriendin 

Hortense de Beauharnais. Onderhuids speelt mee dat Leopold van Mercer‟s politieke 

invloed op Charlotte af wil.  

Leopold verkrijgt de Britse nationaliteit, een rang in het leger en een onderdompeling in 

de Britse taal en cultuur.  Het vormen van een eigen hofhouding heeft veel voeten in de 

aarde gekost. Ondertussen verblijft Charlotte nog steeds in Windsor en Leopold in 

Brighton. In hun briefuitwisseling worden ze steeds diepgaander met elkaar. Vertrouwen 

en openheid zijn sleutelbegrippen geworden waar beiden een groot belang aan hechten.  

Nadat  George, als regent in naam van zijn zieke vader, op 10 maart het huwelijk 

goedkeurt en daarna het parlement hetzelfde doet, ligt de weg open voor Charlotte en 

Leopold om te huwen. De prins-regent zorgt ervoor dat de pasgehuwden een aanzienlijke 

dotatie, een eigen kasteel en uitzet krijgen
 101

.  Een datum moet nog worden beslist. Het 

verloofde paar weet zelf nog van niets. Charlotte laat de delicate onderhandelingen over 

het geplande huwelijk over aan Leopold
102

.  Ze laat hem wel op geregelde basis, via 

briefcorrespondentie, haar mening omtrent de geruchten die ze opvangt weten.  

Uiteindelijk beslist de prins-regent begin april 1816, in samenspraak met de regering, om 

het huwelijk te voltrekken op 2 mei 1816.  Tijdens de verplichte ontmoetingen met de 

Koninklijke familie in Windsor kan Leopold voor het eerst in januari zijn verloofde 

opnieuw zien, weliswaar onder toezicht van Koningin Charlotte
103

.  

 

Prinses Charlotte en prins Leopold huwen op 2 mei 1816 ‟s avonds. Het is een traditie dat 

koninklijke ceremoniën ‟s avonds worden gehouden. De publieke interesse is er niet 

minder om. Na een lunch met de vrouwelijke leden van de familie rijdt Charlotte per koets 

van Buckingham House via The Mall naar Carlton House. Langsheen het parcours juichen  

duizenden toeschouwers haar toe
104

.  

De huwelijksceremonie gaat niet door in de koninklijke kapel van Windsor, waar de 

meeste huwelijken doorgaan, maar in een kleinere zaal van het Carlton House. De prins-
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regent heeft nog steeds problemen met de troonopvolgsterstatus van zijn dochter.  

Charlotte‟s familie is aanwezig, uitgezonderd haar moeder die nog steeds in Italië woont. 

Van Leopold‟s familie, buiten een paar vrienden, is er niemand. Margaret Mercer 

Elphinstone is op vraag van George en Leopold niet uitgenodigd.  

Charlotte houdt haar vriendin via brieven op de hoogte van de gebeurtenissen op haar 

huwelijksdag. In haar brieven schrijft de prinses tijdens de wittebroodsweken dat ze 

dolgelukkig is met Leopold. Charlotte is van plan een beter huwelijk te hebben dan dit van 

haar ouders. Ze doet dit voor zichzelf maar ook voor de publieke opinie. Associaties met 

de levenswijze van de prins-regent probeert het koppel angstvallig te vermijden. Ondanks 

dat iedereen in de entourage van het prinsenpaar in hen een perfect koppel ziet, denkt 

Mercer het hare van dit prille huwelijksgeluk
105

.  

 

4.1.5 Het noodlot slaat toe 

 

Het prinsenpaar vervult na de huwelijksreis een aantal verplichte activiteiten. De ene 

receptie volgt de andere op totdat Charlotte in de zomer van 1816 zwanger blijkt te zijn. 

Spijtig genoeg krijgt de prinses een maand later een miskraam.  

In het voorjaar van 1817 blijkt Charlotte opnieuw zwanger. In tegenstelling tot wat 

gedacht wordt, verloopt deze zwangerschap probleemloos. Charlotte voelt zichzelf gezond 

en zowel zij als Leopold hebben vertrouwen in Dr. Croft, de aangestelde verloskundige
106

. 

Ondertussen draait de carrousel van formaliteiten in verband met de geboorte van een 

nieuwe troonopvolger op volle toeren. De prins-regent stelt zijn eisen in verband met 

onder andere de geboorteplaats, de doop, de peter en de meter.  

 

Op 3 november 1817 komen de weeën op gang maar ze zijn heel onregelmatig en vallen 

na een paar uur terug stil. Een dag na de start van de weeën, kan uiteindelijk het persen 

pas beginnen. Vijf uur later is Dr. Croft verplicht een tweede collega naar Claremont 

House te laten overkomen voor een tweede opinie over de toestand van de prinses.  

Twee volle dagen en nachten gaan voorbij. Uiteindelijk bevalt Charlotte op de avond van 

5 november 1817 van een levenloos jongetje. Prinses Charlotte is te zwak om te beseffen 

dat haar kind doodgeboren is. Later op de avond gaat haar toestand fel achteruit. Charlotte 

krijgt steeds fellere bloedingen,  wordt misselijk, kortademig en zeer onrustig. In de 
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vroege ochtend van 6 november 1817 sterft prinses Charlotte van Wales aan een 

longembolie. In 1817 is een longembolie nog een onbekende aandoening. Leopold blijft 

verweesd achter.  

 

Twaalf dagen lang ligt de prinses opgebaard in haar plattelandsverblijf Claremont House. 

Op 19 november ‟s avonds wordt Charlotte begraven in de St. Georges Chapel van 

Windsor Castle. Langs het traject tussen Claremont en Windsor staan, ondanks het late 

uur, duizenden mensen. Tijdens de rouwdienst zijn de ouders van Charlotte niet aanwezig. 

De prins-regent heeft volgens de officiële berichten een te zwakke gezondheid om de 

plechtigheid bij te wonen. Haar moeder Caroline verneemt in Italië het nieuws van het 

overlijden van haar dochter maar helaas te laat om nog tijdig naar Groot-Brittannië af te 

reizen.  
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4.2 Beeldvorming tijdens en na haar leven 

 

4.2.1 De periode 1796-1817 

 

Vele elementen als een onpopulaire vader, een afwezige moeder en een zieke grootvader 

gecombineerd met de aanhoudende politieke buitenlandse spanningen maken van de jonge 

prinses Charlotte de ideale figuur om de Britse hoop op een betere toekomst te vestigen
107

.  

De onderdrukking door haar vader loopt voor de oppositie parallel met de onderdrukking 

van de bevolking door de regering
108

.  

 

De bevolking ziet in de afwijzing van de prins van Oranje als huwelijkskandidaat een 

element van „Britsheid‟ en trots. Britten hebben, de Magna Carta  en de Glorious 

Revolution indachtig, het recht op zelfdeterminatie en vrijheid tegenover de tirannieke 

aristocratie. Deze wordt vanzelfsprekend weerspiegeld in de persoon de prins-regent. 

 

Samen met haar latere echtgenoot, prins Leopold van Saksen-Coburg, is ze gedurende 

haar leven voor haar aanhangers de draagster van een nieuw opkomend familiaal 

waardepatroon.  

Koninklijke figuren zoals Charlotte en Leopold staan in de populaire verbeelding als 

tegenpolen tegenover de gepriviligieerde en moreel onverantwoorde oudere generaties van 

bijvoorbeeld de prins-regent.  

Aan het begin van een nieuwe eeuw wordt van dit jonge koppel leiding verwacht voor de 

natie op moreel vlak.
109

.  Met hen zou Groot-Brittannië een domesticated Royal Family 

krijgen. Uiteindelijk zal dit, door de vroegtijdige dood van prinses Charlotte, gedeeltelijk 

uitblijven tot aan het koningschap van Queen Victoria.  

 

Er is een wezenlijk verschil tussen de theorie en de praktijk van het vrouwelijke en het 

huiselijke tegenover het mannelijke en het publieke. De Britse bevolking ziet er geen 

graten in dat Charlotte als vrouw de monarch wordt, net zoals het geen probleem heeft 

met de huwelijkse onderwerping van Charlotte aan Leopold. Charlotte belooft Leopold 

tijdens hun ja-woord gehoorzaamheid en trouw. Dit wil niet zeggen dat ze in toekomstige 
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staatszaken van hem afhankelijk is. Beide zaken kunnen in praktijk perfect gescheiden 

worden.  

In de huiselijke sfeer is de prinses ondergeschikt aan haar man die het gezinshoofd is. Met 

haar werk in verband met het besturen van het land heeft Leopold geen zaken. Het Britse 

publiek maakt zich eerder zorgen over de eventuele invloed die de onbekende, overzeese 

prins zou hebben op de prinses dan over de omgekeerde hiërarchische orde van man en 

vrouw. Een Koning of Koningin mag dan ook niet gezien worden als een fysieke persoon 

maar eerder als een geslachtsloze functie.  Het koningschap bestaat als het ware uit een 

mystiek lichaam, ongeacht wie dat lichaam fysiek invult.  

 

De feminisering van de Britse monarchie is volgens Linda Colley van uitzonderlijk groot 

belang voor alle vrouwen uit de hele samenleving. Vanwege de goede verspreiding van de 

kranten en de souvenirindustrie kan het hele land uitgebreid kennis maken met de 

vrouwelijke leden van de monarchie
110

. Vrouwen met een gezin kunnen zich identificeren 

met grootmoeder Koningin Charlotte, terwijl jongere vrouwen dit kunnen met 

kleindochter prinses Charlotte. Meisjes die tegenkanting ondervinden om te trouwen met 

de man van hun dromen kijken op naar prinses Charlotte, die met haar Leopold - aldus de 

pers - van dit geluk wel mag proeven.  Herkenbaarheid wordt een sleutelwoord. Het maakt 

van de monarchie de soap die ze tot op de dag van vandaag nog steeds is.  

 

4.2.2 De periode na de dood van prinses Charlotte 

 

Charlotte‟s vroegtijdige dood zorgt voor een proces van mythevorming die ongekende 

allures aanneemt. Nog meer dan haar huwelijk, is haar overlijden een moment waarop de 

Britse bevolking zich identificeert met de prinses en haar familie
111

. We zien pamfletten 

over haar leven verschijnen, haar vermoedelijke dagboeken worden gepubliceerd,  

gedichten worden geschreven ter ere van haar leven en aardewerk, medaillons en kaartjes 

met haar beeltenis worden verkocht. In de weken na haar dood verschijnen al meer dan 

200 documenten met betrekking tot haar leven en haar dood.  
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Het belang van de pers in de rouwperiode voor de dood van prinses Charlotte is niet te 

onderschatten. Het is zowat de drijvende motor achter de hele maatschappelijke beleving 

ervan. Sommige lokale kranten zullen in hun verslaggeving de voorpagina volledig zwart 

kleuren, de start van een traditie die vanaf nu gangbaar wordt bij elk koninklijk 

overlijden
112

.   

Door de dood van Charlotte komt de toekomst van de Britse monarchie in gevaar. De 

prins-regent heeft geen wettelijke opvolger meer.  

 

Na Charlotte‟s dood ontstaat er een hele cultus opgebouwd rond haar geslacht, 

jeugdigheid, waardigheid, moederschap en het tragische verlies. De krant Courier schrijft 

in 1817 dat de dood van prinses Charlotte een opoffering is voor de zonden van Groot-

Brittannië
113

.  

Linda Colley gaat zelfs zo ver dat ze in de dode prinses een protestants substituut ziet voor 

de katholieke mariacultus
114

. Britten kennen deze vrouwenverering vanwege de reformatie 

niet meer. De aanwezigheid van een vrouwelijk lid van de Koninklijke familie wordt 

gezien als een vervangingsreligie voor het ontbreken van de Mariacultus in het 

protestantisme.  

 

Esther Schor ziet in de dood van prinses Charlotte een uitdaging voor het model van de 

gescheiden sferen
115

.  Rouwen is voor haar eerder een cultureel dan een individueel en 

psychologisch fenomeen. In haar dood is Charlotte zowel een figuur van continuïteit van 

de monarchie als een transitiefiguur van een vervrouwelijkte monarchie. De bevolking als 

een familie kan zich identificeren met de Koninklijke familie. In de rouwperiode na de 

dood van de prinses komt een sentimentele retoriek terug op de voorgrond in publicaties. 

Het plaatst de familie in een bemiddelende rol tussen de individuele zeden en moraal en 

die van het publieke leven.  

Schor ziet in het rouwen voor Charlotte‟s dood een paradox
116

. Aan de ene kant zijn er de 

documenten die de dood van de prinses verwoorden als een uiting van een nationale 

morele consensus. Aan de andere kant verwijzen de documenten naar een verandering van 

een model gebaseerd op de patriarchale familie naar een model analoog met een 
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middenklassefamilie. Deze verandering heeft een idealisering van de monarchie als een 

middenklassefamilie tot gevolg en sluit ook een sterke vrouwelijke monarch op de troon 

niet uit.  De vrouwelijkheid van Charlotte sluit haar verwachte koningschap niet uit, 

integendeel het versterkt het
117

.  

 

Overal staat de vermenging van de persoonlijke en de publieke rouw centraal. Ze zijn niet 

complementair maar worden juist met elkaar geïdentificeerd
118

.  Het publiek claimt 

zichzelf in het privéleven van de monarchen.  

De persoonlijke gevoelens worden gezien als een wezenlijk deel van de publieke 

moraliteit en het nationaal karakter. Dit is globaal gezien een tegenstrijdigheid in het 

model van de gescheiden sferen. De voorstelling die het publiek van een vrouwelijke 

monarch maakt, is een persoon die de publieke en de private sfeer met elkaar vermengt. 

De bevolking heeft dagelijks af te rekenen met een soortgelijke tegenstrijdigheid in de 

dagdagelijkse omgang. De rouwuitingen voor de dood van prinses Charlotte zijn eigenlijk 

een soort van aanklacht tegen het opgelegde model van de gescheiden sferen
119

. In het 

rouwen om de dood van prinses Charlotte wordt de Koninklijke familie definitief de 

morele graadmeter van het land.  

Stephen Behrendt argumenteert dat het groot aanbod aan poëzie en andere literaire werken 

na haar dood eerder een uiting zijn van het publiek dat treurt om zichzelf, namelijk het 

vermoedelijk verloren gaan van hun waarden, dan om de persoon van de prinses zelf
120

. 

 

4.2.3 Een blik vooruit: Queen Victoria en de erfenis van Charlotte 

 

De latere Queen Victoria, de dochter van de broer van George IV, is één van de eerste 

monarchen die de media bespeelt
121

. Prinses Charlotte is een voorbode hiervan. 

Opmerkelijk is wel dat Charlotte dit niet bewust doet en dit niet zelf in handen heeft. Een 

voorbeeld hiervan is de publicatie van haar „memoires‟ na haar dood die duidelijk met een 

bepaald doel voor ogen in de openbaarheid zijn gebracht. Door de bevolking een kijk te 

gunnen in het „echte‟ leven van de monarch, bespelen de uitgevers het publiek met een 

welbepaalde set van waarden.  
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Er is een verschuiving merkbaar van een aristocratische samenleving onder de prins-

regent, de latere George IV naar een burgerlijke samenleving onder Queen Victoria. 

Prinses Charlotte staat hier mooi tussenin en niet enkel chronologisch maar ook mentaal, 

ideologisch en beeldvormend.  Tijdens het Regency-tijdperk wordt onder invloed van 

schrijvers afgestapt van de strikt autoritaire familie naar een familie gebaseerd op relatief 

egalitaire basis
122

. Het Victoriaanse familiaal model is eigenlijk een verderzetting van de 

visie die de groep van de middenklasse op het gezin van George III begint te krijgen.. Een 

voorbeeld hiervan is de voortzetting van de zogenaamde domestic paintings, schilderijen 

van de Koninklijke familie met een huiselijke inslag of in een huiselijk decor, van de 

families van Victoria en George III
123

.  

Het verschil tussen George III en Victoria is wel nog steeds wezenlijk. George III wordt 

als vader, als gezinshoofd bejubeld. In de periode van Queen Victoria staat eerder de 

familie centraal. De familie wordt niet meer gezien als een bloedlijn met meerdere 

generaties over het verloop van tijd heen maar eerder als een verzameling van tijdsgenoten 

die met elkaar verbonden zijn door het huwelijk of een bloedband hebben
124

.  De 

patrilineal family maakt plaats voor de domestic nuclear family. Prinses Charlotte staat 

mooi tussen de twee modellen in. Ze erft de populaire Hannovermonarchie van haar 

grootouders en anticipeert tegelijkertijd in de opkomst van Queen Victoria.  Prinses 

Charlotte van Wales is zowel een figuur van continuïteit als van transitie
125

. 

 

      4.2.4 Charlotte ingeschakeld in de Queen Caroline Affair  

 

De Queen Caroline Affair is een zaak die Groot-Brittannië gedurende twee jaar in de ban 

houdt. Het wordt gezien als een belangrijk punt van discussie in het onderzoek naar 

huiselijkheid, gender en monarchie.  

In 1820 sterft Koning George III. George wordt nu officieel tot Koning gekroond. 

Caroline verlaat Italië om in Groot-Brittannië haar rechten als wettelijke Koningin op te 

eisen. Eerdere pogingen van prins George om van zijn vrouw te scheiden, zijn mislukt. 

Haar echtgenoot blijft haar rechten miskennen. Hij wil zo ver gaan dat hij haar de toegang 

tot de kroningsplechtigheid in Westminster Abbey wilt ontzeggen. Ondertussen 
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beschuldigt prins George Caroline van overspel met onder andere haar Italiaanse 

bediende. Het komt tot een officieel parlementair onderzoek.  

 

Volgens Dror Wahrman is de Queen Caroline Affair de gebeurtenis waar gender, klasse 

en politiek samenkomen
126

.  Het is een zeer ongewoon politiek moment waarin de mening 

van vrouwen invloed heeft op de mannelijke publieke opinie.  

 

Het kamp van Koningin Caroline maakt geregeld gebruik van de populariteit van haar 

dochter Charlotte. De gedwongen scheiding van de nog zeer jonge prinses Charlotte wordt 

aangehaald als voorbeeld van de immoraliteit van de koning. Er verschijnt aardewerk met 

onder andere de afbeelding van Koningin Caroline met de tekst „verdedig mijn moeder‟. 

De anekdote van Charlotte die op haar eentje, in de holst van de nacht, in 1813 vlucht uit 

het Carlton House van haar vader naar de residentie van haar moeder wordt meermaals 

benadrukt.  

Een prent die in 1817 door aanhangers van Caroline wordt verspreid, toont de Koningin 

die angstvallig haar ten hemel opgenomen dochter probeert te beschermen tegen 

rondzwervende, corrupte en jaloerse politici. Het portret wordt geflankeerd door 

Brittannia en de Britse leeuw. Het onderschrift „oh, My mother, My Mother‟ benadrukt de 

iconografie van Caroline als moeder
127

. Het overlijden van prinses Charlotte ligt nog vers 

in het geheugen.  

Het feit dat Caroline niet op tijd op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van haar 

dochter wordt ook meermaals aangehaald als teken van de immoraliteit van de 

tegenpartij
128

.  Dit gebeurt ook met de vermelding over het gebrek aan inspraak die de 

Koningin heeft in de opvoeding van de prinses.  

Davidoff en Hall zien in Caroline, na het overlijden van Charlotte, de incarnatie van de 

„strijd‟ tussen de middenklasse en de aristocratie omtrent gedrag
129

.  

Caroline wordt door de mannen uit de middenklasse tegenover twee sociale groepen als 

een symbool van puurheid voorgesteld. Ten eerste tegen de corrupte aristocratie en ten 
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tweede tegenover de arbeidersklasse. Deze laatste groep moet volgens de burgerij de 

koningin zien als een symbool van angst voor politieke repressie
130

.   

Een belangrijk gegeven is het feit dat Koningin Caroline nooit politieke macht of invloed 

vraagt gedurende de hele Queen Caroline Affair . Dit maakt haar figuur dubbel zo 

interessant. Hierdoor is ze nooit een bedreiging voor het mannelijke monopolie op politiek 

vlak die de middenklasse aanhangt.  

 

De Amerikaanse historicus Thomas Laqueur argumenteert in zijn artikel dat de Queen 

Caroline Affair na verloop van tijd evolueert naar een melodrama waar de sentimentele 

sensatiezucht de feiten volledig overschaduwt
131

.  

Hiertegenover staat de visie van Anna Clark die poneert dat seksuele schandalen zoals de 

Queen Caroline Affair juist bijdragen tot de politisering en beeldvorming van het 

koningschap
132

. Volgens haar is het tevens de eerste keer dat een nieuw 

familiewaardepatroon wordt verdedigd
133

.  Schandalen zijn een teken van 

democratisering. Het toont namelijk de openheid van de politiek aan.  

 

Davidoff en Hall beschouwen de Queen Caroline affair als de eerste publieke momenten 

waarop een waardeoordeel over huwelijk en seksualiteit wordt gemaakt
134

. Koningin 

Caroline wordt voorgesteld als de virtuoze heldin, het symbool van het afhankelijke, het 

vrouwelijke en het huiselijke. Hiermee komt Caroline in de plaats van prinses Charlotte te 

staan. Charlotte was voor haar dood het symbool van het gelukkige, huiselijke leven. 

Davidoff en Hall zien prinses Charlotte als de ideale monarch die de middenklasse zoekt. 

Met het overlijden van Charlotte moet Caroline nu de incarnatie worden van de strijd 

tussen de werelden van de middenklasse en de aristocratie.  
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4.3  De middenklasse kaapt de figuur van de prinses 

 

Het prinsenpaar Charlotte en Leopold zijn als het ware overgangsfiguren naar het 

Victoriaans middenklasse-ideaal waar de familie regeert.  

Verschillende elementen uit de leefwereld van Charlotte staan nog ver van dat ideaalbeeld 

af. Haar ouders leven gescheiden. Haar ooms leiden net als haar vader een losbandig leven 

en haar tantes zijn nog steeds ongehuwd. Koning George III is krankzinnig geworden en 

zijn vrouw is niet populair bij de bevolking. Haar familie is allesbehalve het toonbeeld dat 

de middenklasse onder de bevolking heeft van een ideale familie. Ondanks de pogingen 

van George III om zich als familie te profileren.  

Haar huwelijk met Leopold past hierin echter wel, wat haar bijnaam als „England‟s Hope‟ 

verklaart. Charlotte is voor de middenklasse de hoop op een andere en een nieuwe 

maatschappij. De prinses is de monarch die middenklasse voor ogen heeft
135

. Ze deelt hun 

ideeën en waarden en leidt een gelijkaardig leven als zij. De prinses en de middenklasse 

delen dezelfde interesses, lezen bijvoorbeeld dezelfde boeken.  

 

In gedichten en prenten over prinses Charlotte wordt ze veelal aangevoerd als toonbeeld 

van middenklassewaarden zoals deugdzaamheid, spaarzaamheid, gehoorzaamheid  en 

onderworpenheid aan de man. Dit is slechts een imago en valt niet per se te rijmen met 

haar rol als prinses op zich, maar eerder met haar retorische functie als verzamelaar van 

deze waarden
136

.  

Meermaals valt aan te tonen dat Charlotte afwijkt van dit ideaalpatroon. In werkelijkheid 

gaat de prinses veel losser om met geld dan wat in de literatuur van haar wordt gezegd. 

Net zoals de rol die zij en haar man moeten spelen in hun huwelijk.  

De prinses twijfelt nooit aan haar toekomstige rol als koningin. Dit is het 

tegenovergestelde van wat men uit de moraliserende teksten van die tijd kan vermoeden.  

Een vrouwelijk onderdanig beeld past in de privésfeer van het huwelijk en een mannelijk 

actief beeld in de publieke sfeer. Het is moeilijk om zoiets te laten rijmen met het regeren 

als staatshoofd. Het is al aangetoond dat realiteit en theorie in verband met de scheiding 

van sferen vaak niet overeenstemt. 

Hierdoor begint de vraag te rijzen of Charlotte zelf aan dit opgehangen middenklasse-

ideaal wilt voldoen, een ideaalbeeld dat eigenlijk los staat van haar persoon en haar leven.  
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5 Onderzoek naar de manier waarop het leven van prinses 

Charlotte in kranten en egodocumenten wordt voorgesteld 

 

De centrale vraag of het enthousiasme tijdens het huwelijk en de massahysterie bij het 

overlijden van prinses Charlotte van Wales van dezelfde aard is als bij haar geboorte, zal 

ik toelichten aan de hand van krantenonderzoek.  

Kranten zijn interessante bronnen gezien ze de spreekbuis van de middenklasse zijn in het 

begin van de 19
de

 eeuw. Een krant schrijft wat zijn lezers willen lezen. Als er in een vroeg 

19
de

 eeuwse krant een bepaalde opinie naar voren komt, is deze representatief voor het 

waardepatroon van zijn doelpubliek, hier met name de middenklasse. 

 

Ik kies ervoor om het dagblad The Times en de zondagskrant The Observer te consulteren. 

Het is interessant om naast een dagblad ook een zondagskrant te onderzoeken, gezien een 

zondagskrant zijn bestaan dankt aan de opkomst van de burgerij.  

De zondag is een rustdag voor de hardwerkende en gelovige burgerman. De ontspanning 

verschaft door het lezen van een krant past hierin. Bovendien heeft een zondagskrant als 

speciale eigenschap dat het een selectie brengt van het nieuws over de afgelopen week. 

Een zondagskrant heeft geen last van hypotheses en onvoldoende beschikbaarheid aan 

correcte informatie. De gegevens zijn in de loop van de week gespecificeerd en de 

veronderstellingen zijn ondertussen uitgeklaard.  

 

Het selecteren van de te bestuderen edities verloopt voor beide kranten verschillend. The 

Times consulteer ik in een tijdspanne van één week voor en drie weken na de belangrijke 

levensgebeurtenis, dus één week voor en drie weken na de geboorte, het huwelijk en het 

overlijden van prinses Charlotte.  

Gezien The Observer een zondagskrant is en bijgevolg minder publicaties kent, kies ik 

ervoor om alle edities tijdens het leven van de prinses ook door te nemen.  

The Times en The Observer werden geselecteerd omdat deze twee kranten tot op heden in 

publicatie zijn. Al hun kranten zijn bovendien gedigitaliseerd en consulteerbaar via 

internet, een pluspunt gezien het bewaren van kranten een zeer delicate zaak is, wat zeker 

geldt voor kranten uit het einde van de 17
de

 eeuw. Dit brengt soms hiaten in het 

bronnenmateriaal naar voren. Een voorbeeld hiervan is dat de edities van The Observer 

van bij Charlotte‟s geboorte niet consulteerbaar zijn.   
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Om het tweede luik van mijn onderzoeksvraag, de reconstructie van de Britse monarchie, 

te belichten, maak ik een selectie van egodocumenten.  

Egodocumenten zijn persoonlijke brieven of memoires en een onderdeel van verhalende 

of literaire teksten in geschreven bronnen. Het maakt de tijdsgenoot of het nageslacht 

deelgenoot van de eigen inzichten.   

De definitie van egodocumenten uit 1958 van Jacques Presser luidt dat het „documenten 

zijn waarin een ego zich opzettelijk of onopzettelijk onthult of verbergt‟
137

. Hierdoor 

worden egodocumenten aanvankelijk bestempeld als onbetrouwbaar als historische bron 

gezien ze niet echt een spiegel van de realiteit weergeven. Onder invloed van het 

postmodernisme is men van deze opvatting afgestapt, want teksten kunnen en moeten 

namelijk op verschillende niveaus worden gelezen.  

Het aantal egodocumenten groeit sterk in de 19
de

 eeuw. Het is de veruiterlijking van het 

anders ervaren van de tijd en periode die gekenmerkt is door een versnelling van politieke, 

sociale en economische ontwikkelingen. Het toont de nood van een samenleving aan om 

zijn individueel en collectief geheugen vast te leggen in onzekere tijden.  

 

Voor deze casus worden de brieven van prinses Charlotte onderzocht, voornamelijk de 

brieven van de prinses enerzijds aan Mercer Elphinstone, gepubliceerd in 1949
138

 en 

anderzijds de liefdesbrieven aan prins Leopold
139

. Specifiek zijn deze interessant omdat in 

brieven aan een goede vriendin en aan een geliefde de gevoelens daadwerkelijk worden 

blootgelegd en de prinses haar visie geeft niet alleen op gender maar ook op het 

koningschap.  

Daarnaast heb ik ervoor gekozen om het boek Hints Towards forming the Character of a 

young Princess van de evangelistische schrijfster Hannah More op te nemen. Hannah 

More wordt uitvoerig bestudeerd in Family Fortunes. Men and women of the English 

middle class. 1780-1850 van Leonore Davidoff en Catherine Hall. Prinses Charlotte leest 

in haar jeugd met haar leraren uit het boek van Hannah More
140

. De prinses is er dus 

rechtstreeks mee in contact gekomen.  Door dit theoretisch leerboek voor een perfecte 

vrouwelijke monarch naast de persoonlijke brieven van Charlotte te leggen, kunnen 

gelijkenissen en verschillen tussen beide aan het licht komen.  

                                                 
137

 M. Boone, Historici en hun metier. Een inleiding tot de historische kritiek, Gent,Academia Press, 2005, p.5-6. 
138

 A. Aspinall, Letters of the Princess Charlotte, 1811-1811, Londen, Home and Van Thal, 1949. 
139

 R. Goddyn, Charlotte en Leopold: de liefdesbrieven van prinses Charlotte van Wales aan Prins Leopold van 

Saksen-Coburg, Antwerpen, the House of books, 2007, 296 p.  
140

 A. Plowden, Caroline and Charlotte. Regency Scandals, Thrupp, Sutton Publishing, 2005, p. 131.  



57 

 

5.1 Kranten   

 

Voor mijn krantenonderzoek richt ik mij op de drie belangrijke levensfasen van prinses 

Charlotte: de geboorte, het huwelijk en het overlijden.  Bij de leden van de Koninklijke 

familie worden de grootste gebeurtenissen van de levensfasen verheven tot een ceremonie 

of een nationale viering.  

 

Over het overlijden van monarchen is al uitvoerig onderzoek gedaan. Volgens David 

Cannadine staan de koninklijke begrafenissen gelijk aan een eerbetuiging en dankviering 

voor de vorst die de grootsheid van de natie mogelijk maakt of aan een loutere bejubeling 

van het land zelf
141

.   

In dit kader moeten volgens Cannadine tien aspecten van rituele uiting en context 

onderzocht worden. De tien punten worden doorgetrokken naar de andere grote 

levensfasen.  

Ten eerste de politieke macht van de vorst. Prinses Charlotte heeft als kroonprinses weinig 

politieke macht. Ten tweede het persoonlijk karakter van de vorst. Door haar onstuimig en 

enthousiast karakter is de prinses heel populair bij de burgerij en de arbeidersklasse.  

Als derde de economische toestand en sociale structuur van het land. Groot-Brittannië 

heeft met zijn opkomende industrialisatie een opkomende arbeidersklasse en burgerij.  

Ten vierde de karakteristieken van de media in het land. De onafhankelijkheid en de grote 

verspreiding van kranten is hier een voorbeeld van.   

Als vijfde punt ziet Cannadine de toestand van de technologie die moet worden 

onderzocht. Dit valt ook te kaderen in de industrialisatie.   

Het zesde onderdeel is het zelfbeeld dat de natie van zichzelf heeft. Het opkomend 

nationaal gevoel past hieronder. De faciliteiten van de hoofdstad waar de koninklijke 

ceremoniën zich afspelen is het zevende punt. Londen heeft met St. Paul‟s Cathedral en 

Westminster Abbey de ideale faciliteiten om vieringen te houden. Ten achtste schuift hij 

de bereidwilligheid van diegene die instaan voor muziek, liturgie en andere aspecten van 

fysieke uitingen van rituelen naar voren. We zien dat schrijvers als Lord Byron en Jane 

Austen in de vroege 19
de

 eeuw aandacht krijgen van koninklijke kringen.  
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Het voorlaatste punt handelt over de manier waarop de ceremonie als dusdanig overkomt 

en wordt opgevat. De onvrede van de Londenaars over het feit dat het huwelijk van 

Charlotte en Leopold geen publiek karakter heeft, is er hier één van.  

Als laatste en tiende punt moet volgens David Cannadine het niveau van de 

commercialisering van het koninklijke ritueel onderzocht worden. Dit zijn bijvoorbeeld de 

prentkaarten die verschijnen met de beeltenis van prinses Charlotte.  

Al deze elementen bepalen hoe diep of hoe oppervlakkig een koninklijke gebeurtenis kan 

hebben op de publieke beleving en dit komt in een krant naar voren.  

 

Een Britse krant, ongeacht The Times of The Observer, rond de wisseling van de 18de 

naar 19
de

 eeuw heeft een aantal specifieke lay-out kenmerken.  Een krant bestaat meestal 

uit vier pagina‟s. Bij The Observer zien we in het tweede decennium van de 19
de

 eeuw al 

een uitbreiding naar vijf pagina‟s.  

De eerste pagina is gereserveerd voor advertenties en mededelingen. Voorpaginanieuws is 

hier dus nog niet aan de orde. De advertenties lopen meestal door tot op de tweede pagina, 

waar het effectieve redactionele nieuws staat. Onder een tussentitel met de naam van de 

krant wordt het nieuws aangevat. Hierin zien we een constante. De eerste artikelen in de 

edities rond de geboorte van prinses Charlotte handelen meestal over de oorlogsdreiging 

met Frankrijk en de interne toestand van het land. De spanningen met Europa overheersen 

het nieuws. Deze artikelen zijn het langst qua opbouw. 

Meteen daarna komt het koninklijk nieuws. Dit is zowat gelijkaardig met wat we heden 

ten dage zien in royaltyprogramma‟s. Het dagprogramma van de leden van de familie 

wordt er uitvoerig beschreven. De prins-regent ging gisteren jagen, de Koningin maakte 

samen met haar dochters een wandeling in het park zijn maar een paar van de vele 

voorbeelden. Leden van de aristocratie worden niet vergeten en worden uitvoerig 

besproken. Dit is wel opmerkelijk, gezien een krant een uitingsmiddel van de 

middenklasse is. Blijkbaar hebben leden van de middenklasse een grote interesse in het 

doen en laten van de hogere klasse ondanks hun weerstand tegen diezelfde elite. 

Opmerkelijk is het feit dat er bij grote, al dan niet koninklijke feesten en gebeurtenissen 

veel aandacht gaat naar de kledij van zowel de mannelijke als vrouwelijke genodigden. 

Mogelijk is dit een antwoord op de behoeften van het nieuwe leespubliek van 

burgervrouwen. 
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Vaak worden er letterlijk stukken uit andere kranten overgenomen. The Times citeert vaak 

The London Gazette. Dit is blijkbaar een gebruik waar men geen graten in ziet. Vaak staat 

in deze artikels precies hetzelfde als wat de krant een paar dagen ervoor schreef. Mogelijk 

dient dit om de correctheid en de geloofwaardigheid van de eigen redactie te benadrukken. 

Hiernaast komen nog buitenlands nieuws en scheepsnieuws alsook rechtszaken aan bod. 

Het buitenlands nieuws, overgenomen uit kranten van de respectievelijke landen, staat 

meestal op de derde pagina.  

Het scheepsnieuws neemt een aanzienlijk deel in van de krant. De afvaarten en 

aankomsten van koopvaardijschepen met hun ladingen krijgen een uitvoerige 

beschrijving.  De rol van Groot-Brittannië als maritieme macht is hierin zeker niet 

onbelangrijk.  

Ontspanning komt ook aan bod met de vermelding van het programma van de 

belangrijkste theaters in Londen en recensies over de laatste boeken. 

 De vierde pagina is voorbehouden voor het nieuws uit de veilinghuizen. De grote invloed 

van de reclame is duidelijk aanwezig. In de krant is er nog plaats voor 

overlijdensberichten van notabelen en voor beursberichten. Zo komt de prijs van katoen, 

brood of van graan aan bod.  

Een Britse krant uit de late 18
de

 en vroege 19
de

 eeuw is duidelijk een product voor en door 

de middenklasse en over de elite. 

 

5.1.1 The Times en The Observer 

 

5.1.1.1 Geboorte 

 

De eerste vermelding in The Times over de nakende geboorte van prinses Charlotte 

krijgen we op woensdag 6 januari 1796. Bij het koninklijk nieuws op de tweede pagina 

meldt de redactie kort dat de prins-regent in een zeer slechte bui is
142

. De stress omtrent de 

geboorte van een eventuele kroonprins slaat toe in Carlton-House.  

De dag na prinses Charlotte‟s geboorte staat dit als eerste artikel in de eigen Times-

verslaggeving op de tweede pagina. 
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“Gisterenochtend, een paar minuten na 9 uur, heeft Hare Koninklijke 

Hoogheid de Prinses van Wales in Carlton House veilig het leven geschonken 

aan een prinses. Dr. Underwood assisteerde als verloskundige.  

Het is ons een groot genoegen dat wij kunnen aankondigen dat zowel Hare 

Koninklijke Hoogheid en de pasgeborene het wonderwel goed doen. Hare 

Koninklijke Hoogheid ging in arbeid rond 7 uur, toen werden de Hertog van 

Glouscester, de Aartsbisschop van Canterbury, de Lord Chancellor en de Lord 

President per boodschapper verwittigd. Zij wachtten in Carlton House tot het 

kind geboren werd om daarna de geboorte te kunnen bevestigen.  

De prinses beviel ongeveer een maand voor de uitgerekende tijd. Zij is 

vandaag ongeveer nog maar 9 maanden gehuwd. Het koninklijk huwelijk vond 

plaats op 8 april 1795.  

De prins van Wales is gerustgesteld, maar wij nemen aan dat alle partijen een 

beetje teleurgesteld zijn dat het kind geen jongen is.  

Van zodra de prinses veilig ter wereld kwam, werd een snelkoerier naar 

Windsor gestuurd om Hunne Majesteiten op de hoogte te brengen
143

” 

 

De aanwezigheid van de vier notabelen in de residentie van de prins van Wales om de 

geboorte te bevestigen, wijst erop dat het meer dan een gewone koninklijke geboorte 

betreft. Het gaat hier duidelijk om de geboorte van een eventuele troonopvolger, vandaar 

het officieel karakter. Het is opmerkelijk dat de teleurstelling over het feit dat de baby 

geen jongen is, zo openlijk in het bericht vermeld wordt. Om het bericht af te zwakken 

schrijft de krant „vermoedt‟ dat de prins en zijn entourage niet tevreden is met een meisje. 

De krant is dit niet zeker maar men kan het blijkbaar als waarheid aannemen, anders zou 

de redacteur de moeite niet doen om het als waarheid in zijn artikel op te nemen.  

Uit de persoonlijke correspondentie van prins George vinden we het bewijs hiervoor. In 

een brief aan zijn moeder, Koningin Charlotte, schrijft hij: 

 

“Ik verzeker u dat wij beiden een zoon wensten. Toch zal ik haar met alle 

mogelijke affectie omringen en buig ik voor de Voorzienigheid en wensen van 

de Almachtige.
144

” 
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Zijn vader, Koning George III, daarentegen is blij met een kleindochter. Hij ziet in 

Charlotte een middel om het jonge koppel terug dichter bij elkaar te brengen
145

.  

 

“Jullie zijn beiden nog jong. Ik geloof dat jullie nog veel kinderen zullen 

krijgen en dat deze nieuwkomer evenwaardig recht heeft op de bescherming 

van haar ouders en dat zij een bindmiddel in jullie unie zal zijn.
146

” 

 

 De nadruk op de geboorte, zo kort na het huwelijk van George en Caroline, is wel 

speciaal. Vermoedelijk is deze korte tijdspanne ook voor de krant een opmerkelijk 

gegeven.  

Hierna wordt het nieuws onderbroken voor een recent binnengekomen koeriersbericht uit 

Dover over de oorlogsdreiging tussen Frankrijk en Oostenrijk. Daarna gaat de 

verslaggeving over de koninklijke geboorte op dezelfde pagina heel kort verder.  De 

oorlogsdreiging is blijkbaar deels belangrijker dan de geboorte van een vrouwelijke en 

tijdelijke troonopvolgster. 

 

“ De helft van de aristocratie in de stad was gisteren aanwezig in Carlton 

House om de gebruikelijk eer aan de jonge prinses te bewijzen. De binnenkoer 

was goed gevuld.
147

”  

 

De volgende dag, donderdag 7 januari 1796, gaan twee kleine artikels over de geboorte 

van de prinses. Niet meer prominent vooraan in de berichtgeving, maar na een artikel over 

de evolutie van de Frans-Oostenrijkse spanningen.  

   

“ De prinses van Wales en het kleine kind stellen het beiden goed. De 

bezoekers en kijklustigen waren gisteren  zo talrijk dat de Pall Mall vol stond 

met koetsen
148

” 

 

Onder het scheepsnieuws op de derde pagina schrijft The Times dat de buitenlandse 

families van de prins en prinses per koerier op de hoogte worden gebracht van de 
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geboorte. In het vorstendom Hannover wacht men namelijk op een mannelijke opvolger. 

In tegenstelling tot Groot-Brittannië kunnen in Hannover geen vrouwen op de troon zitten. 

Indien er geen mannelijke troonopvolger komt, dreigt de Hannover-familie op te splitsen 

in een Britse en een Duitse tak.  

Ondertussen gaat de redactie verder in op de medische toestand van prinses Caroline. Het 

is blijkbaar van belang dat er melding wordt gemaakt van het feit dat er een hofdame is 

aangesteld om dag en nacht te waken naast het bed van de prinses voor het geval er 

medische complicaties zouden optreden.  

 

Op maandag 11 januari 1796 neemt The Times een artikel van The London Gazette van 9 

januari letterlijk over.  

 

“Deze ochtend, tussen negen en tien uur, schonk de prinses van Wales het 

leven aan een prinses.   

Zijne Koninklijke Hoogheid, de Hertog van Gloucester, Zijne Heiligheid de 

Aartsbisschop van Canterbury, de Lord Chancellor, de Lord President van 

HM Council, de Hertog van Leeds, de hertog van Devonshire, de Graaf van 

Cholmondeley, de Lord Chamberlain en de Graaf van Jersey, het Hoofd van 

het huishouden van Zijne Koninklijke Hoogheid, de Prins van Wales, de 

hoogwaardige Lord Thurlow en de hofdames van Hare Majesteit waren 

aanwezig.  

Hare Koninklijke Hoogheid is, godzijdank, in goede gezondheid, net als de 

jonge prinses  

Deze heuglijke gebeurtenis werd meteen bekendgemaakt door kanonschoten 

vanop de Tower en vreugdeuitingen in Londen en Westminster.
149

” 

 

 The London Gazette geeft een meer uitgebreide lijst weer van notabelen aanwezig bij de 

geboorte. Ze besteedt dus meer aandacht aan het officieel karakter van de gebeurtenis. In 

tegenstelling tot The Times maakt ze melding van vreugdeuitingen door het volk, een zeer 

belangrijk gegeven, gezien de monarchie via deze gebeurtenissen rond de levensfasen 

dichter bij het volk wordt gebracht.  
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De krant maakt wel melding van het verkeer in de straat voor Carlton House dat nog 

steeds wordt belemmerd door de vele koetsen. Het is zelfs onmogelijk om vlot de poorten 

van de prinselijke residentie te bereiken.  De Koningin en haar dochters hebben 

ondertussen de pasgeborene bezocht.  

 

Op 12 januari schrijft The Times enkel dat de prinses Charlotte Augusta genoemd zal 

worden, dit ter ere van haar twee grootmoeders
150

.  Dit kort bericht staat hoog in de 

artikelschikking van de krant.  

 

Naarmate de dagen verstrijken komen meer „details‟ over de koninklijke geboorte naar 

boven. Mogelijk is dit omdat de eerste berichtgeving al gebeurd is en dat de journalisten 

nu de kans krijgen om de hovelingen en edellieden meer nieuws te ontfutselen. De vraag 

van het publiek om nieuws, bewijst de volkstoeloop op de Pall Mall.  

 

 “ Op zondag gaf de prins van Wales een groot diner aan de Aartsbisschop van 

Canterbury, de Lord Chancellor, de Hertogen van Leeds en Devonshire, Lord 

Thurlow en alle andere edellieden die in Carlton House aanwezig waren bij de 

geboorte van de prinses. De drie laatstgenoemde edellieden waren hiervoor 

uitgenodigd op speciaal verzoek van Zijne Koninklijke Hoogheid. De Officers 

of State waren aanwezig als vertegenwoordigers van  de Kroon.  

 

 Niets kan de affectie en het gevoel overtreffen, getoond door de prins van 

Wales tijdens de bevalling van de prinses van Wales. Hij was de hele nacht 

wakker en toonde een groot verlangen. Wanneer werd aangekondigd dat het 

kind vrouwelijk was, vond hij het wenselijk dat het kind even voor een korte 

tijd  zou verborgen worden voor Hare Majesteit. De teleurstelling dat het geen 

jonge prins is, zou haar van streek brengen.  

 … 

 De grote groep van vrouwen die naar Carlton House afzakken om zich te 

informeren over de gezondheid van de prinses en ondertussen zich tegoed doen 

aan de koninklijke taarten, doen het doorgaande verkeer in Pall Mall tussen 
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twee en vier uur volledig vastlopen. Het prachtige paleis Carlton House en er 

taart krijgen,  is een zeer grote verleiding voor de dames.
151

” 

 

Er wordt met geen woord gerept over de teleurstelling van prins George dat hij geen zoon 

heeft. De focus wordt helemaal op prinses Caroline gelegd. Caroline heeft als vrouw, de 

wensen van haar man en het land, niet kunnen vervullen en dat zou haar van streek 

moeten maken. De prins daarentegen reageert als een goede huisvader die het gezin leidt 

en het beste met zijn echtgenote voor heeft. Bovendien is hij volgens de krant een steun 

geweest tijdens de bevalling.  

We zien een mooie splitsing van hoe de geboorte door mannen en vrouwen wordt beleefd. 

The Times legt de nadruk op de mannelijke edellieden en notabelen die de geboorte vieren 

bij de prins, tijdens een groot banket. Over de eventuele aanwezige vrouwelijke gasten 

wordt geen woord gerept. Ondertussen gaan de vrouwelijke aristocraten op taart en thee –

bezoek bij de prinses, in de huiselijke omgeving van Carlton House. Dit past natuurlijk 

beter in de geslotenheid van de private sfeer.  

 

Koning George III brengt samen met zijn zoon, de kroonprins, op woensdag 13 januari, 

zijn eerste officiële bezoek aan prinses Caroline en zijn pasgeboren kleindochter.  

 

“Om twaalf uur ‟s middags ging de Koning, vergezeld van de prins, in zijn 

privékoets naar Carlton House, waar Zijne Majesteit zijn eerste officieel en 

ceremonieel bezoek aan de prinses deed.
152

”  

 

Door een officieel bezoek aan prinses Charlotte te brengen, benadrukt George III dat de 

geboorte meer is dan louter een familiale aangelegenheid. Als Koning en niet als 

grootvader gaat hij op kraambezoek. Hiermee bevestigt George III toch wel grotendeels 

de functie van zijn kleindochter als heir presumptive.  

 

Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat de geboorte van prinses Charlotte geen groot 

nieuwsfeit is. De kans op een mannelijke troonopvolger zit er trouwens nog altijd in. Prins 

George en prinses Caroline leven ondanks de eerste spanningen in hun korte huwelijk nog 

niet gescheiden.  
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De kranten vermelden niet dat Charlotte überhaupt een troonopvolgster is, ze staan er 

gewoonweg niet bij stil. Er worden geen linken gelegd met populaire vrouwen en 

Koninginnen als Elizabeth I.  

Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk. Een vrouwelijke monarch is blijkbaar geen 

probleem voor de toekomst van het land. De publieke opinie vestigt zijn hoop op een 

latere mannelijke troonopvolger en ziet de geboorte van de prinses als een fait-divers.  

Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de geboorte van prinses Charlotte wel 

degelijk iets losmaakt bij de Londense bevolking. De grote massa die zich gedurende 

enkele dagen rond Carlton House verzamelt, wijst er op dat er wel degelijk nood is aan 

blijde koninklijke gebeurtenissen. Groot-Brittannië wacht met spanning de 

oorlogsdreiging op het Europese vasteland af. Een geboorte doet deze dreiging even 

vergeten. De artikelen over de prinselijke geboorte staan afwisselend eens voor of na de 

politieke berichtgevingen.  

 

5.1.1.2 Huwelijk 

 

De berichtgeving over het huwelijk van prinses Charlotte van Wales met prins Leopold 

van Saksen-Coburg staat in schril contrast met de povere berichtgeving rond haar 

geboorte. Ten eerste is er een groot kwantitatief verschil. In 1796 besteedt The Times met 

moeite een aantal artikelen aan haar geboorte, terwijl in 1816 alle registers worden 

opengetrokken voor het prinselijk huwelijk. Volledige kolommen worden eraan besteed.  

 

De dag voor het huwelijk heeft The Times veel aandacht voor de officiële ontvangst van 

prins Leopold in Londen daags voordien.  Leopold wordt met gepaste ceremonie en eer 

ontvangen.  De krant meldt dat het de bedoeling is om het huwelijk in privacy te vieren en 

de ceremonie te beperken.  Wel wordt afgestapt van een klein aantal genodigden. Het 

aantal gasten wordt, vergeleken met het oorspronkelijke plan, gevoelig uitgebreid. Dit is 

de koninklijke status van de prins en prinses waardig, aldus het Londens dagblad
153

.  

 

In de editie op de dag van het huwelijk brengt The Times voor de tweede keer een 

miskenning van de status van het jonge prinselijk paar aan het licht. Leopold inspecteert 

samen met Charlotte, de Koningin en één van haar dochters Camelford House, hun 
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toekomstige residentie in Londen. Aan het bericht wordt bijgevoegd dat dit huis volledig 

ongeschikt is voor de pasgehuwden. Het huis is te klein, te nauw, met een te kleine 

trappenhal en een onhandige ingang aan Oxford Street
154

.  

 

De volgende dag is de derde pagina van het dagblad voor drie vierden gewijd aan het 

huwelijk van de kroonprinses. 

 

“Gisteren zijn de wensen en de hoop van de natie vervuld door de huwelijkse 

unie van prins Leopold van Saksen-Coburg en Prinses Charlotte van Wales, 

illustratie van een interessante persoon, die naar alle menselijke 

hoogstwaarschijnlijkheid is voorbestemd om op een toekomstige dag de troon 

van dit koninkrijk te bestijgen. Wij zullen voor de derde keer in de geschiedenis 

met liefelijke en vaderlandslievende hoop intreden in een bewonderde wereld 

van wijsheid en glorie bij het regentschap van een Britse Koningin.  

 

De uitzonderlijke en magnifieke energie voortkomend uit het koningschap van 

Queen Elizabeth  en Queen Anne zijn geprent in het Engelse geheugen.  Wij 

mogen berusten in de hoop dat, wanneer de Goddelijke Voorzienigheid, 

prinses Charlotte tot dezelfde situatie roept, dezelfde voordelen zullen 

gevestigd worden op haar onderdanen en net dezelfde schijn zal werpen op de 

wereld.
155

” 

 

Charlotte wordt in het artikel na haar echtgenoot geplaatst: het huwelijk van prins Leopold 

én prinses Charlotte. Dit is logisch, gezien in het huwelijk Leopold de meerdere van 

Charlotte is. Het zijn „de wensen en de hoop van de natie‟ dat Charlotte in het huwelijk 

zou treden. Een vrouwelijke monarch is niet verplicht ongehuwd te blijven. Prinses 

Charlotte mag perfect gehuwd zijn en monarch worden.  

 

De ondergeschiktheid van Charlotte als vrouw wordt meteen rechtgezet door haar hogere 

titel en haar status als troonopvolgster. Het aspect van een toekomstig koningschap is 

namelijk een belangrijk element. Dit element overheerst het artikel. Er wordt geen gewag 

gemaakt van de gebruikelijke gelukwensen aan een jong bruidspaar, er worden hen geen 
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schare kinderen en een goed huwelijk toegewenst.  De toekomst van de troon staat 

centraal.  

The Times staat niet negatief tegenover een vrouwelijke monarch, integendeel. Het 

fragment,  voor de derde keer in de geschiedenis met liefelijke en vaderlandslievende 

hoop intreden in een bewonderde wereld,  wijst er zelfs op dat er wordt uitgekeken naar 

Koningin Charlotte. Alsof de situatie van de monarchie nu niet ideaal is en de toekomst 

beterschap belooft.  

Door te wijzen op de goede regeerperiode van twee belangrijke Koninginnen, Elizabeth en 

Anne, snoeren ze de kritiek de mond. Een vrouw op de troon is geen gegeven om bang 

voor te zijn, kijk maar naar de positieve voorbeelden uit het verleden, lijkt de krant te 

zeggen. Een Koningin kan wijs zijn en een positieve inbreng betekenen voor het land.  De 

bevolking wordt opgeroepen een waardeoordeel te vellen op basis van hun collectief 

geheugen over de regeerperiode van Queen Elizabeth.  

Het stuk „die naar alle menselijke hoogstwaarschijnlijkheid is voorbestemd om op een 

toekomstige dag de troon van dit koninkrijk te bestijgen‟ wijst nog steeds op zekere 

fundamentele twijfel of Charlotte überhaupt Koningin wordt. Een eventuele zoon van 

prins George zou nog steeds voorrang krijgen bij de troonsopvolging.  

 

De krant vervolgt zijn artikel: 

 

“Gisteren, zoals verwacht, werd het huwelijk aan de nieuwsgierigheid van het 

talrijk opgekomen publiek onttrokken. Dit tot grote ergernis van het volk dat 

niet goed geïnformeerd was of het koninklijk huwelijk nu een publieke dan wel 

een private aangelegenheid was. 

 

Velen stonden al sinds de vroege uurtjes verzameld in St. James Park en in de 

Pall Mall, gedreven door het verlangen om de figuren die zo belangrijk zijn 

voor ons allen te kunnen aanschouwen. De wens van het publiek werd niet 

vervuld gezien het geen publieke viering was maar louter een ceremonie in 

Carlton House, bijgewoond door de Koninklijke familie, het hof en de 

belangrijkste vertegenwoordigers van kerk en staat” 

 

De krant drijft als het ware de spot met de dubbele opvatting omtrent het huwelijk. Het 

publiek beschouwt het huwelijk, vanwege de status van Charlotte als kroonprinses, als een 
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publieke aangelegenheid. De prins-regent daarentegen wou elk officieel karakter rond dit 

huwelijk vermijden en er uitsluitend een familiezaak van maken.  

Door te melden dat er een grote massa op de been was om het huwelijk van nabij te 

kunnen volgen, brengt het de tegenstelling aan het licht. Het opgekomen publiek verwacht 

een huwelijk in de lijn van eerdere koninklijke ceremoniën, waar ze wel actief kunnen aan 

participeren.  De rol van de bevolking wordt bij het huwelijk van Charlotte en Leopold 

bewust passief gehouden. Het publiek verzamelt in St. James Park en de Pall Mall en wil 

deelnemen in de viering en de monarchie steun verlenen, maar krijgt daar geen kans toe. 

Het volk mort omdat het geen gelegenheid ziet om prinses Charlotte als hun kroonprinses 

bevestigd te zien. Iedereen, uitgezonderd de prins-regent, ziet prinses Charlotte als hun 

toekomstig staatshoofd. De frustratie rond het huwelijk komt de populariteit van prins-

regent George zeker niet ten goede.  

 

Het publiek probeert toch een deel van de ceremonie te beïnvloeden en zijn respect aan de 

monarchie en het prinsenpaar te tonen. Omstaanders proberen de paarden van de koets 

van prins Leopold te halen om hem zelf naar Carlton House te duwen. The Times meldt 

dat de prins ontroerd en onder de indruk is van het initiatief van zijn nieuwe landgenoten. 

Als eerbetoon kan dit natuurlijk wel tellen. De krant veroordeelt de daden van het volk 

niet. Ze worden niet gemarginaliseerd. Nee, het toont de English Goodwill tegenover de 

prins, een daad van nationaal gevoel.  

 

Prins Leopold wordt door de krant gezien als een nieuwe landgenoot, niet als de 

toekomstig heerser. Het betuigen van respect aan zijn adres is dan ook te danken aan zijn 

vrouw. Het is omdat hij haar huwt, dat hij respect verdient. The Times meldt dat Leopold 

in de toekomst zal moeten bewijzen dat hij een goede echtgenoot voor Charlotte zal zijn.  

Verder in het artikel blijft het dagblad hameren op het publieke karakter van het huwelijk. 

Door het goede weer en de sfeer hebben de straten rond Carlton House de aanblik van een 

public festival.  In de aanloop van het huwelijk verschijnt Leopold geregeld op het balkon 

van de residentie waar hij in Londen verblijft. Deze vertoningen worden zeer gesmaakt 

door de bevolking. De Londenaars hebben er nood aan om de prins en de leden van de 

Koninklijke familie te zien. De monarchie moet zichtbaarder worden voor de bevolking. 

Prins Leopold maakt van zijn verschijningen op het balkon als het ware een semi-officiële 

ceremonie. Verschijningen van de familie op het balkon van de koninklijke residentie zijn 

pas van latere datum.  
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De zondagskrant The Observer heeft als voordeel dat het de feiten van een hele week kan 

overzien en analyseren. Het heeft op het eerste zicht geen last van deadlines. In 

tegenstelling tot wat men vermoedt, pakt The Observer niet uit met vernieuwende 

journalistiek. Integendeel, hun artikels lijken afkooksels van andere kranten. Het artikel in 

de editie van zondag 5 mei 1816 lijkt bijna identiek op het artikel verschenen in de The 

Times op vrijdag 3 mei 1816. Precies dezelfde elementen komen aan bod: de hoop van de 

natie, het voorbeeld van Queen Elizabeth. Het toont aan dat The Times niet alleen staat in 

zijn mening, wat natuurlijk positief is.  

The Observer deelt ook de mening dat prinses Charlotte op de troon een zegen voor het 

land zou betekenen.  

 

Toch brengt The Observer ook een nieuw aspect omtrent het huwelijk aan het licht.  

 

“ Tijdens de huwelijksceremonie antwoordde Hare Koninklijke Hoogheid zeer 

duidelijk met een heldere stem.
156

”  

The Times zal dit pas de dag nadien, in hun maandageditie, op een meer beschrijvende 

manier doen.  

 

“ …Hare Koninklijke Hoogheid prinses Charlotte wandelde standvastig naar 

het altaar en gaf haar ja-woord klaar en duidelijk, zodat het door alle 

aanwezigen goed gehoord kon worden. Prins Leopold was niet zo duidelijk te 

horen.
157

” 

 

Het enthousiasme van Charlotte leidt tot een klein schandaal onder de aanwezigen. Het 

feit dat zij zo duidelijk hoorbaar is, Leopold veel minder, wekt wrevel op. Het is een 

vrouw niet waardig om zoiets te doen. Ongeacht of zij nu kroonprinses is of niet, in het 

huwelijk is een vrouw ondergeschikt aan de man.  Leopold zal later nog moeten verklaren 

dat zij hem effectief gehoorzaamheid beloofde en niet omgekeerd
158

. Dit „schandaal‟ rond 

de publieke en private rol van echtgenoot en echtgenote werkt dus blijkbaar in de 

toekomst nog door.  
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In de periode waarin Charlotte en Leopold gehuwd zijn, duiken ze met regelmaat in de 

koninklijke berichtgeving  van The Observer op. Als gehuwde vrouw krijgt Charlotte veel 

meer vermeldingen dan toen ze ongehuwd was. Ze is aanwezig op alle koninklijke feestjes 

en gebeurtenissen. Ondanks haar grote populariteit vermeldt men haar steeds na haar 

tantes.  

De hiërarchie vindt de dochters van de Koning George III nog steeds belangrijker dan de 

kroonprinses.  Opmerkelijk is dat de prinses steeds genoemd wordt voor prins Leopold. 

De artikels spreken steeds over Hare Koninklijke Hoogheid prinses Charlotte en prins 

Leopold. Voor de koninklijke aangelegenheden is Charlotte dus belangrijker dan Leopold. 

Een pure beleefdheidsformule van de krant, dames voor heren vermelden, gaat hier niet 

op. De zonen van Koning George en Koningin Charlotte worden in de berichtgeving ook 

steeds voor de dochters geplaatst.
159

.  

 

Sporadisch komt het huwelijksgeluk van het prinsenpaar aan bod. Twee weken na het 

huwelijk schrijft The Observer  van 19 mei 1816 het volgende. 

“Aan haar intiemste vrienden verklaart Hare Koninklijke Hoogheid dat ze „the 

happiest of the happy‟ is… 

Hare Koninklijke Hoogheid is nu zoals een vogel die ontsnapt is uit haar kooi 

na een lange gevangenschap. Een vogel die voor de eerst proeft van de 

buitenlucht en de vrijheid. Dit onder de bescherming van haar echtgenoot, 

prins Leopold, die de toekomstige soeverein bijstaat.
160

” 

 

De zondagskrant geeft openlijk kritiek op de opvoeding van de prinses en het beknottend 

gedrag van de prins-regent. Het is opmerkelijk dat een krant een lid van de Koninklijke 

familie als een „gevangen vogel‟ beschrijft. Het stelt de autoriteit van Charlotte‟s vader in 

vraag. Hoe kan iemand nu goed zijn als hij dat al niet is voor zijn eigen dochter? Leopold 

daarentegen staat haar volgens het artikel bij in haar ontplooiing, een steun die haar groei 

tot een degelijke monarch alleen maar ten goede kan komen.  
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5.1.1.3 Overlijden 

 

Als bekend wordt dat prinses Charlotte voor de tweede keer zwanger is, wordt de 

zwangerschap van zeer nabij gevolgd aan het hof. Haar eerste miskraam zijn de dokters 

nog niet vergeten en een tweede verlies van een kind willen ze kost wat kost vermijden. 

Op de vooravond van de bevalling schrijft The Times: 

 

“ Sinds het moment waarop algemeen bekend is dat Hare Koninklijke 

Hoogheid een nieuw lid aan de Koninklijke familie zal voegen, overspoelde 

een grote interesse het land. Elk stap of beweging van Hare Koninklijke 

Hoogheid wordt aandachtig in de gaten gehouden. Wij proberen zo tactvol 

mogelijk te zijn met onze loyaliteit en zeker de privacy van het huiselijk leven 

niet te schaden.  De tijd is nu wel gekomen om hieraan meer aandacht te 

schenken gezien we hier te maken hebben met de geboorte van een 

vermoedelijke opvolger van de troon.
161

” 

 

De krant bevindt zich tussen twee vuren. Aan de ene kant wil ze, uitvoerig over de 

zwangerschap en geboorte berichten, vanwege het groot belang voor het land. Aan de 

andere kant beseft de krant hiermee een inbreuk te doen op de privacy van een familie. 

Door minder aandacht aan de zwangerschap te besteden, kan de redactie de geborgenheid 

van het jonge paar respecteren. Uiteindelijk moet ze toegeven dat door het vermelden van 

de geboorte deze privacy begrensd wordt. Het gaat hier om de geboorte van een 

toekomstige troonopvolger, een element dat ongetwijfeld het publiek aanbelangt.  

Dit morele dilemma op de krantenredactie, speelt op de dag van vandaag nog altijd mee in 

onder andere royalty-nieuws. Waar eindigt de privacy en waar begint het algemeen 

belang? Het is een aftasten dat blijkbaar al meespeelt in de beginperiode van de 

massamedia.  

 

De geboorte duurt langer dan verwacht. The Times krijgt hierdoor te maken met deadlines 

en moeilijk te verifiëren nieuws.  De hofhouding van Clarement House verspreidt 

geregeld bulletins over de toestand van de prinses
162

. Het zijn als het ware persberichten 

die het breaking news van de media moeten voeden. De gezondheidsbulletins worden 
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opgesteld en ondertekend door Richard Croft, de koninklijke verloskundige en de twee 

dokters die hij ter versterking naar Claremont House ontbood. De dokters zijn zeer schaars 

met informatie. Alles verloopt traag maar voorspoedig. Deze boodschap wordt 

voordurend herhaald. Over een misleiding van de media kunnen we moeilijk spreken 

gezien het effectief zo was. De geneesheren zijn niet opmerkelijk bezorgd om de toestand 

van de prinses. Het is weliswaar een hele zware bevalling, maar dit is geen uitzondering. 

Soms stelt de redactie zich vragen bij de autoriteit van een nieuwsbericht, verschaft door 

de Court Newsman. Meer dan de nieuwsberichten publiceren kan de krant wegens een 

gebrek aan nieuws niet doen. Uiteindelijk wordt het laatste bulletin aan het artikel 

toegevoegd zonder enige vorm van commentaar of duiding.  

 

“Om 9 uur deze avond zette Hare Koninklijke Hoogheid prinses Charlotte een 

doodgeboren mannelijk kind op de wereld. Hare Koninklijke Hoogheid stelt 

het echter goed.” 

 

De redactie laat zijn lezers in het ongewisse. De redactie weet zelf niet wat de toestand is 

op het moment van het ter perse gaan van de krant. Toch wordt het bericht van een 

doodgeboren kind de wereld ingestuurd. De volgende dag verschijnt The Times met een 

zwarte rouwband als omkadering.  

 

De krant van vrijdag 7 november opent op de tweede pagina met:  

 

“Het is onze pijnlijke en onverwachte plicht deze dag een melancholische 

lading te geven door de dood van twee presumptive heirs,  in de annalen van 

de monarchie te schrijven. 

De omstandigheden van hun verlies hebben een invloed op de privé gevoelens 

net zoals de gebeurtenis een publieke rampspoed is. 

Als er geen gelegenheid is op welke de teistering van het universele noodlot 

ons zorgen baat, dan is dat wanneer het tengere vrouwelijk geslacht 

blootgesteld wordt aan pijn en gevaar.  

Als er een status is, waar een man wenst in geboren te worden, dan is dat van 

constitutioneel soeverein van het Britse Rijk. Het verschaft namelijk zichzelf de 

bewondering van zijn medemensen. 
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Onder deze omstandigheden hebben we een prins verloren, juist voor hij het 

levenslicht zag en een prinses in het midden van haar jong leven. Het verdriet 

van de bevolking in de hoofdstad is proportioneel met het verlies van dit 

dubbel drama.
163

” 

 

In dit deel van het artikel krijgen we de indruk dat de redactie meer bezorgd is om de dood 

van het jonge prinsje dan om de dood van prinses Charlotte. Hij wordt steeds vermeld 

vóór zijn moeder. Het feit dat Groot-Brittannië op slag twee troonopvolgers kwijt is, 

weegt op dit moment zwaarder dan het overlijden van twee leden van de Koninklijke 

familie. Het wordt nog niet duidelijk geaccentueerd maar door te benadrukken dat het om 

twee opvolgers gaat, wil de krant zeggen dat het land met een probleem te kampen heeft.   

Toch wordt het lot van de prinses niet ontkend. Kraambedsterfte is in de 19
de

 eeuw een 

vaak voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen. Het vrouwelijk geslacht wordt in het 

artikel bewierookt omwille van hun moeilijke en gevaarlijke taak om kinderen op de 

wereld te zetten. Als er verder wordt gelezen, gaat het uitsluitend over prinses Charlotte 

en niet meer over de doodgeboren prins. De nadrukkelijke aandacht voor het prinsje is 

slechts in het begin van de berichtgeving van toepassing.  

 

De krant is er zich van bewust dat het aanvankelijk tegenstrijdige berichten de wereld 

instuurde over de gezondheidstoestand van de prinses. Het plotse overlijden van de 

prinses zag The Times net zoals iedereen niet aankomen.  De krant benadrukt dat na de 

geboorte de prinses heel rustig was en er op het eerste zicht geen reden tot paniek was. 

Om dit te benadrukken worden de officiële persberichten van de voorbije dagen nog eens 

op een rij gezet.  

Voor prins Leopold is er niets dan lof. Volgens The Times heeft hij, ondanks het verdriet 

om zijn doodgeboren zoon, de toestand van Charlotte nooit uit het oog verloren. De prins 

wordt omschreven als een wijs man en een goede echtgenoot die alles deed wat in zijn 

vermogen ligt om zijn echtgenote bij te staan.  

De dood van prinses Charlotte heeft als lid van het koninklijk huis een officieel karakter. 

De rouwperiode wordt afgeroepen. Theaters en winkels in de hoofdstad worden 

aangemaand de deuren tijdelijk te sluiten. De krant meldt er wel nog bij dat een officiële 
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afkondiging van nationale rouw eigenlijk niet nodig is. De bevolking toont ongetwijfeld 

uit zichzelf respect en eer aan de betreurde prinses.  

 

Alle registers in verband met de berichtgeving van het overlijden worden pas in de 

volgende editie volledig opengetrokken. Waar de artikels zich op 7 november nog 

beperken tot een kwart van de tweede pagina, zal het op 8 november de helft van de 

tweede pagina en ook het eerste deel van de derde pagina beslaan. Een volle pagina voor 

de dood van de prinses! Net zoals vandaag het geval is, proberen redacteuren aan de grote 

informatiehonger te voldoen, dit door de krant te vullen met steeds hetzelfde nieuws 

omdat de informatiestroom is stilgevallen.  

 

The Times maakt de balans op. Wat als de moeder overleefde en het kind niet? Dan zou 

het Britse volk uitkijken naar een nieuwe heuglijke geboorte in de toekomst. Als het kind 

overleefde en de moeder niet, dan zou het kind moeten opgroeien zonder de goede zorgen 

van een moeder. Toch wordt erbij gezegd dat dit niet automatisch een slechte toekomstige 

monarch tot gevolg zou hebben. Integendeel zelfs, het zou het karakter van de jonge prins 

mee helpen vormgeven.  

Waar de redactie voordien nog subtiel suggereerde dat het land zonder troonopvolgers 

blijft, spreken ze dit nu expliciet uit.   

 

“ Als we terugkijken in de Engelse geschiedenis, kunnen we geen gelijkaardige 

precedenten vinden. Wij leven momenteel onder een beperkte erfelijke 

monarchie. Dit is niet erg voor hen die ons regeren maar wel voor de 

veiligheid van onszelf en van onze kinderen.
164

” 

 

De krant acht de gevolgen van het dubbel overlijden voor de Koninklijke familie 

ondergeschikt aan de gevolgen voor het land. Het kan de redactie minder schelen dat de 

Hannover-familie zonder opvolger zit maar wel dat hierdoor de veiligheid op de Britse 

eilanden in gedrang komt.  

Verder in het artikel vermelden ze wat het verlies van de prinses nu eindelijk betekent.  
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“ In de periode waarin de prins-regent zich heeft teruggetrokken naar een 

betere wereld, dan zou de plaats vrijgemaakt zijn voor zijn kind en kleinkind. 

Beiden zouden openlijk een publieke deugd tentoonstellen.” 

 

Onrechtstreeks verwoordt The Times het gevoel dat heerst bij de middenklasse: Charlotte 

staat op het vlak van waarden en normen diametraal tegenover haar vader. Er komt geen 

letterlijke veroordeling, maar onrechtstreeks is die er wel door Charlotte als tegenpool 

tegenover de prins-regent te plaatsen. De zieke Koning George III wordt ondertussen door 

de krant symbolisch om hulp gevraagd. Mocht de vorst in een betere gezondheid verkeren, 

dan zou hij ongetwijfeld een grote steun voor de bevolking betekend hebben.  

 

Ondertussen relativeert de krant de grote publieke uitingen van rouw in Londen. Het 

afkondigen van de nationale rouw mag dan wel de vorige dag in de pers verschenen zijn, 

het officiële bericht daarvan is nog steeds niet verspreid. Buiten de koninklijke residenties 

zijn er in Londen weinig elementen die wijzen op een rouwperiode. The Times is zeker dat 

de Londenaars wel vlug het voorbeeld van hun landgenoten in andere steden zullen 

volgen. Londen zal nooit willen onderdoen tegenover de rest van het land.  

 

De volgende dagen blijft de opvolgingskwestie The Times beheersen.  

 

“ Voor alle mensen die het belang van de wet van de primogenituur 

aanhangen is een rechtstreekse opvolging van vader op zoon, zelfs van vader 

op dochter, van groot belang voor de publieke orde.
165

”  

 

De krant zet een stap verder en probeert zo goed als mogelijk op een zeer korte tijd een zo 

accuraat mogelijke lijst op te maken van alle eventuele troonopvolgers. Deze wordt 

gepubliceerd op de derde pagina met een vermelding van geslacht en leeftijd. De hoge 

leeftijd van de royals in de bovenste regionen van de lijst baart The Times zorgen. De kans 

dat een kleinkind van George III op de troon van Groot-Brittannië komt, is volgens de 

redactie zeer klein.  
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In de editie van 14 november 1817 waarschuwt het dagblad voor mogelijke foutieve 

verhalen. Het roept zijn lezers op niet alles te geloven wat er omtrent de dood van de 

prinses verteld wordt
166

. The Times belooft dat hun berichtgeving correct en betrouwbaar 

is. Hoe de buitenlandse kranten berichten over de dood van de kroonprinses en haar kind 

bereikt ondertussen ook Groot-Britannië. The Times prijst het Franse volk, dat ondanks de 

invloed van Napoleon, verbazingwekkend meelevend is. De oorlogsdreiging met 

Frankrijk is door de val van Napoleon en de restauratie van de Franse monarchie dan ook 

verdwenen.  

  

Ondertussen speculeert de krant over de details van de begrafenisceremonie. Wie zijn de 

gasten en hoe zal alles in zijn werk gaan? The Times publiceert uittreksels van kranten 

vanuit het hele land. Het nieuws van de dood van prinses Charlotte heeft inmiddels ook de 

kleinere steden en dorpen bereikt.  

Het valt op dat de lokale kranten die geciteerd worden in The Times, meer aandacht 

besteden aan de waarden die worden geassocieerd met prinses Charlotte dan aan het 

probleem van de troonopvolging dat voor het Londens dagblad blijkbaar van groter belang 

is. Heeft dit te maken met het feit dat deze krant uit de hoofdstad komt en dat de invloed 

van burgerwaarden in kleinstedelijke gebieden meer doorweegt?   

De voornaamste waarden die in de Britse kranten worden benadrukt zijn: de 

deugdzaamheid, de godsdienstigheid, de waardigheid en het nationaal gevoel van prinses 

Charlotte. 

Hoe dan ook laat The Times niet na om over deze geassocieerde waarden te berichten. 

Mogelijk als reactie op de landelijke kranten belicht het dagblad vanaf de editie van 15 

november ook de waarden en deugden van prinses Charlotte. De associatie met het 

koningschap is echter nooit ver weg 

 

“ Onder de vele manieren waarop we het leven van prinses Charlotte kunnen 

belichten en waarmee we de bewondering door de Engelse volk kunnen 

verklaren, is haar karakter in het huiselijke leven.  

Een Koning of Koningin verspreiden grote vreugde in de samenleving door hun 

machtsuitoefening. Een monarch kan meer doen, het kan zich opwerpen als een 

voorbeeld voor iedereen in het privé leven.  
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De onaanvaardbare manieren van sommige leden van de elite in dit land is 

ontoelaatbaar.  

… 

Onze onfortuinlijke prinses, met haar puur en moederlijk karakter, in het licht 

van de constitutionele troon zou samen met haar liefhebbende echtgenoot, deze 

onregelmatigheden rechtzetten. 

Elke vrouw zou haar moeten beschouwen als het lichtend voorbeeld van hoe je 

plichten moet vervullen.  

Het verlies van een rolmodel op zo‟n jonge leeftijd als zij, zal het onderwerp zijn 

van de smart waarin de kinderen van onze kinderen zullen moeten delen.
167

” 

 

Charlotte wordt in The Times vrij laat als voorbeeld voor de samenleving bejubeld. De 

kritiek aan het adres van de aristocratie is buitengewoon hard. Mogelijk spelen de emoties 

omtrent het overlijden van de prinses nog steeds mee. De middenklasse is zijn rolmodel 

kwijt en op dit moment stuurloos. Het weet niet meer op wie het nu zijn waarden en 

normen moet projecteren. Dit loopt gelijk met de publicatie van haar levensbeschrijving. 

Van de prinses worden op de derde pagina haar jeugd, haar kwaliteiten en haar gelukkig 

huwelijk uitvoerig beschreven.  

 

De voorbereidingen voor de begrafenisplechtigheid gaat intussen verder. Lijsten van 

genodigden worden gepubliceerd. Men blikt vooruit naar het verloop van de dienst, wat er 

gebeurt met het lichaam en waar het grafmonument komt.  

 

De editie van The Times op donderdag 20 november 1817, overigens nog steeds met 

rouwband, geeft een uitvoerige beschrijving van de begrafenisplechtigheid in de St. 

Georges Chapel in Windsor.  

Na haar begrafenis verdwijnt prinses Charlotte uit de kranten.  

 

Er is geen enkel element dat bij de geboorte van prinses Charlotte van Wales erop wijst 

welke impact haar dood uiteindelijk zal hebben. Haar huwelijk kunnen we zien als een 

tussenstap naar de ultieme apotheose bij haar overlijden. De bejubeling van haar persoon 

is bijna buitenproportioneel te noemen.  
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Waar haar geboorte wordt afgedaan als een koninklijk fait-divers, een gebeurtenis tussen 

de zo vele gebeurtenissen, staat ze bij haar overlijden in het centrum van de 

belangstelling. De luttele zinnetjes over haar geboorte in 1796  staan in schril contrast met 

de paginavullende berichten in 1817.   

De beeldvorming over prinses Charlotte groeit doorheen de jaren steeds sterker. Haar 

figuur is niet van bij haar geboorte voor bepaalde maatschappelijke doeleinden gekaapt. 

Charlotte wordt voornamelijk gebruikt als tegenreactie op het bestuur van de prins-regent. 

Had de prins-regent in de ogen van de middenklasse een beter leven geleid, een leven 

overeenkomtig met de visie van de middenklasse omtrent gezin en monarchie, dan was 

prinses Charlotte ongetwijfeld nooit zo populair geweest als ze nu is. Charlotte zou niet 

meer dan een waardige opvolger zijn van haar vader, los van het feit dat ze een vrouw is. 

Prinses Charlotte zou geen mythische figuur of rolmodel meer zijn, maar gewoon een 

vrouwelijke troonopvolgster die klaar staat om het land te leiden.  

Het tegendeel is waar. Op bepaalde momenten in haar leven wordt in de pers een 

vrouwelijke monarch hoger ingeschat dan een koning, lees haar vader. De prinses is niet 

meer dan de belichaming van hoop van een bepaalde bevolkingsgroep. 

 

Bij het overlijden van prinses Charlotte wordt met geen woord meer gerept over „het 

kleine prinsesje uit 1796‟ waarvan iedereen teleurgesteld was omdat het geen jongen was.  
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5.2   19
de

 eeuwse literatuur en egodocumenten 

 

De opstoot van Charlotte-mania kan op het eerste zicht verwonderlijk worden genoemd. 

Het Regency-tijdperk is zowat de periode bij uitstek in de Britse culturele geschiedenis 

waarin mannelijkheid, mannelijke privileges, mannelijke prerogatieven en invloed hoogtij 

vieren
168

. De verheerlijking van een vrouw past hier op eerste zicht niet in.  

 

5.2.1 De invloed van de Romantiek 

 

De fascinatie van de prinses voor de briefwisseling tussen haar en Leopold past perfect in 

de traditie van de literatuur die ze leest. Charlotte schrijft in één van haar brieven dat ze 

zich verwant voelt met het personage Marianne uit Jane Austin‟s Sense and Sensibility. 

Het boek krijgt ze op aanraden van prins Frederik, de Hertog van York, één van haar 

lievelingooms
169

.  

 

“22 jan 1812 

Ik heb Sense and Sensibility net uitgelezen. Het is ongetwijfeld interessant en je 

voelt je alsof je erbij bent. Ik denk dat Maryanne en ik erg op elkaar gelijken, 

ik ben lang niet zo goed als zij, maar ik ben even onvoorzichtig enzovoort, ik 

heb er iets van weg. Ik moet zeggen dat ik het heel interessant vond
170

.” 

 

Ze voelt zich even onstuimig als haar Marianne, maar beseft dat ze nooit zal kunnen 

worden en leven zoals zij.    

De Prins-regent is zelf een fervent lezer van Austin‟s boeken en vraagt de schrijfster een 

verhaal te maken over het huwelijk van Charlotte en Leopold. Jane Austin weigert omdat 

ze het project niet conform acht met haar stijl. Haar verhalen zijn ondanks de koninklijke 

aandacht niet mainstream voor de Britse romantiek.  

Charlotte‟s verheerlijking start vrij vlug na haar overlijden. Memoires worden uitgegeven, 

al dan niet geschreven door professionele schrijvers die het imago van prinses Charlotte 

als toonbeeld van deugdzaamheid en godsvrucht willen blijven benadrukken. Een 

voorbeeld hiervan is het boek Memoires of the late Princess Charlotte Augusta of Wales 
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and Saxe Cobourg uit 1818. Dit soort boeken zijn aangedikt, onbetrouwbaar en bijgevolg 

onbruikbaar als basis om een onderzoek op te funderen.  

De literatuur die verschijnt over Charlotte tijdens en na haar leven toont aan dat ze onder 

te brengen is in de categorie van de feminine Romanticism . Deze literatuurvorm blijft lang 

ondergeschikt aan de meer mannelijke romantici als Lord Byron. Dit wil echter  niet 

zeggen dat de prinses een  atypische persoonlijkheid is. De benadering van de prinses 

behoort gewoon tot een strekking van de Britse literatuur die tot voor kort onderbelicht 

bleef
171

.  

De romantiek blijft gedomineerd door mannelijke schrijvers. Romanschrijfsters die zich 

niet neerleggen bij de dominante stijl van mannelijke romantici, de vrouwelijke 

Romantici, worden als atypisch  gezien. Pas in de late 20
ste

 eeuw wordt hun belang 

erkend.  

 

Vrouwen kunnen zich door de literatuur omtrent Charlotte‟s dood fysisch en 

psychologisch identificeren met haar persoon: fysisch, omdat kraambedsterfte 

doodsoorzaak nummer één is voor vroeg 19
de

 eeuwse Britse vrouwen; psychologisch, 

omdat ook zij af te rekenen hebben met de patriarchale structuren van de samenleving
172

.  

 

Reinout Goddyn gebruikt in zijn boek Charlotte en Leopold. De liefdesbrieven van 

prinses Charlotte van Wales aan prins Leopold van Saksen-Coburg de liefdesbrieven 

geschreven door de prinses aan Leopold. Deze brieven worden bewaard in het Koninklijk 

Archief in het Koninklijk Paleis in Brussel. De tegenbrieven, de brieven van Leopold aan 

Charlotte zijn tot op de dag van vandaag onvindbaar, wat een spijtige belemmering 

betekent voor de verdere evolutie van het onderzoek. Door de twee partijen naast elkaar te 

leggen zou het pas echt duidelijk kunnen worden hoe de wederzijdse beïnvloeding 

verloopt en wie een inspiratiebron is.  

 

De publicatie van de persoonlijke briefcorrespondentie tussen de prinses en Margaret 

Mercer Elphinstone door Arthur Aspinall in 1949 is één van de betrouwbaarste boeken 

over de denkwijze van prinses Charlotte
173

. Het bevat namelijk de letterlijke weergave van 
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de originele brieven. Deze originelen zijn vandaag nog terug te vinden in de British 

Library in Londen.  

 

5.2.2 Letters of the Princess Charlotte 1811-1817 

 

Prinses Charlotte begint haar briefcorrespondentie met de drieëntwintig jarige Mercer 

Elphinstone op haar vijftiende. Hierin praat ze heel veel over koetjes en kalfjes. Soms 

komen er elementen bovendrijven die meer vertellen over haar zijn en doen. In een brief 

uit 1811 schrijft Charlotte over haar eerste bezoek aan de St. Georges Chapel op het 

domein van Windsor
174

. Het is opmerkelijk dat Charlotte met vijftien jaar nog nooit eerder 

in de kapel was waar veel van haar familieleden en voorvaderen begraven liggen. 

Bovendien ligt de kapel op het domein waar haar grootouders vaak verblijven. Dit kan 

wijzen op de gebrekkige opvoeding die ze in haar kindertijd kreeg.  

In 1812 woont de prinses de opening van het parlementair jaar bij in het paleis van 

Westminster
175

.  Charlotte schrijft aan Mercer over deze gebeurtenis dat het een hele 

ervaring voor haar was. Dit bezoek kadert ongetwijfeld in de voorbereiding van Charlotte 

tot staatshoofd.  Charlotte verbaast zich over hoe het politiek systeem werkt. Met al die 

verschillende meningen en mensen kan ze moeilijk geloven dat het parlementaire werk in 

Groot-Brittannië vlot verloopt
176

.  Later wordt ze zich bewust van het gegeven oppositie 

tegenover regeringspartij. In haar brief aan Mercer Elphinstone meldt ze dat haar vader 

niet zo gelukkig is met het contact met parlementsleden uit de oppositie
177

.  

 

Ondertussen is er een duidelijke toenadering tussen de prinses en  de rest van Koninklijke 

familie.  

  

“Het was een erg leuke dag voor mij. Net zoals het diner met de familie. Ik ben 

nog nooit zo gelukkig geweest als vandaag, nu ik in de genegenheid van mijn 

familie zit. Ik geloof sterk dat wij elkaar nog vaker zullen zien en dat Hunne 

Koninklijke Hoogheden mij dit plezier zeker zullen gunnen.
178

” 
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Charlotte hecht heel veel belang aan het familieleven. De weinige momenten die ze 

doorbrengt met de rest van de Koninklijke familie koestert ze. Dit vormt de basis voor 

haar verlangen naar een gelukkig en warm gezin dat ze later hoopt te stichten.  

Op 26 oktober 1812 geeft Charlotte een kijk in haar lessenpakket. Ze is diep teleurgesteld 

dat de tekenlessen afgelopen zijn. Om dit verlies te compenseren, zal ze zich volledig 

toeleggen op haar lessen Frans en muziek.  

Over het huwelijk en het moederschap heeft Charlotte gedurende de onderhandelingen 

over een huwelijk met de prins van Oranje een uitgesproken mening. 

 

“ Ik beschouw mijzelf als publiek bezit en ik ben een verantwoording 

verschuldigd aan het land voor mijn keuze. 

… 

In mijn ogen bestaat er niets ergers dan dat ik als toekomstige Koningin van 

Engeland zou huwen met een buitenlander.
179

” 

 

De prinses beseft tenvolle dat ze niet volledig vrij is in haar partnerkeuze. Ze maakt 

hiervan ook geen probleem. Het is haar plicht als toekomstige Koningin om zich daar bij 

neer te leggen.  

Als mogelijke huwelijkskandidaat wordt ook de Koning van Pruisen naar voren 

geschoven. De Koning is weduwnaar en heeft zeven kinderen tussen de achttien en vier 

jaar oud.  

 

“ De prins gaf een hint over de Koning van Pruisen, die ongetwijfeld een 

goede echtgenoot was voor zijn eerste vrouw. Maar als ik hem huw, weet ik 

zeker dat ik onmogelijk in staat ben om moeder te worden in zo‟n groot gezin. 

Vooral niet als de kinderen al wat ouder zijn.
180

” 

 

Het moederschap is duidelijk niet Charlotte‟s grootste roeping. Bij voorkeur wil ze 

kinderen waar ze een bloedverwantschap mee heeft terwijl ze haar kinderwens liefst zo 

laag mogelijk houdt.   
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Met het ouder worden begint Charlotte meer en meer uit haar gesloten wereld te stappen. 

Ze ontpopt zich voorzichtig tot een meer publieke figuur. Ze beseft dit ook als ze een 

krant leest. Vaak is ze niet tevreden over de berichtgeving over haar persoon. Ze leert in 

de loop van haar leven de media te relativeren. Toch blijft het voor haar een bron van 

ergernis. Over één van haar bezoekjes aan de Koning schrijft ze het volgende:  

 

“Ik heb vandaag vier kranten gelezen. The Times, the Globe, The Herald en 

The Chronicle. Ongelooflijk hoe stom die kunnen zijn!
181

” 

 

Later schrijft ze over het afwijzen van de prins van Oranje als huwelijkskandidaat.  

 

“ Heeft u de ongegronde aanval op mijn persoon gelezen in The Times en The 

Globe voor het afwijzen van de prins van Oranje? Ze zijn zo vals en 

gewelddadig in hun aanvallen en insinuaties!
182

” 

 

De prinses volgt de politieke actualiteit op de voet. Ze discussieert hierover met Mercer 

Elphinstone en probeert haar visie uit te leggen. Soms is haar mening op het randje af 

naïef te noemen. Ze heeft het moeilijk om uit haar bevoorrechte wereldje te stappen en het 

echte denken van de bevolking te doorgronden.   

In 1816 is het belastingsysteem in Groot-Brittannië een onderwerp van debat. De 

inkomensbelasting wordt afgeschaft, die was ingesteld om de Napoleontische oorlogen te 

financieren. Door de Slag van Waterloo is de bestaansreden van de inkomensbelasting in 

1816 weggevallen. Charlotte kan moeilijk begrijpen waarom het volk tegen belastingen 

gekant is. In haar ogen zijn belastingen noodzakelijk om het leger op de been te houden en 

het land te beschermen tegen vijanden. De Engelsman zou moeten trots zijn om 

belastingen te betalen, aldus de prinses.  

 

“Het is de plicht van elke man om zijn fysieke en materiële bijdrage te leveren 

voor het algemeen welzijn. Hoe dan ook, ik geloof hiermee dat dit van mij een 

zeer slechte politica maakt.
183

” 
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In de krantenartikelen die in de nasleep van haar dood verschijnen, wordt vaak een 

vergelijking gemaakt met de regeerperiode van Queen Elizabeth. Dit is niet uit de lucht 

gegrepen. Aan de hand van haar voorbeeld vormt Charlotte inderdaad een visie op het 

koningschap en het combineren hiervan met haar sekse. Margaret Mercer Elphinstone 

spreekt in één van haar brieven over een artikel in de Edinburgh Review over de 

constitutionele  eigenschappen van een Queen Consort. De prinses reageert in haar brief 

op 27 oktober 1814.  

 

“  Wanneer we elkaar nog eens ontmoeten, kan je mij het artikel waarover je 

het had meebrengen. Het opsturen is veel te gevaarlijk, vrees ik. Het woord 

„Queen Consort‟ is een vreemd woord. Het kan enkel worden gebruikt voor de 

vrouw van een regerende Koning en niet in de betekenis van een Koningin die 

volledig haar eigen recht in handen heeft. Zoals Queen Elizabeth 

bijvoorbeeld.
184

” 

 

Charlotte wil kost wat kost vermijden dat ze moet huwen met een buitenlandse 

troonopvolger. De prinses wil geen Queen Consort worden. Nee, ze wil een volwaardige 

Koningin zijn en niet een Koningin omdat zij toevallig de vrouw van een Koning is. 

Charlotte stelt haar toekomstig koningschap over Groot-Brittannië als prioriteit.  

Het huwelijk met Leopold mag dan wel deels gebaseerd zijn uit liefde of interesse, toch 

verliest ze haar status als kroonprinses niet uit het oog. De beslissing om met prins 

Leopold te huwen is eerder een rationele  beslissing dan een emotionele.  

 

“ Ik heb een perfecte beslissing genomen. Ik volg mijn eigen idee. De persoon 

op wie ik mijn gedachten heb gefixeerd,  is prins Leopold” 

 

“ Met alles wat er gebeurd is, voelde ik mij verschrikkelijk ongemakkelijk. Ik 

maak hieraan een einde door met prins Leopold te huwen. Leopold is de beste 

van al diegenen die ik gezien heb. Dat is toch voor mij een geruststelling.
185

” 

 

Hoe dan ook beseft prinses Charlotte dat ze in een luxepositie zit.  
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“ Ik ben waarschijnlijk de gelukkigste mens op aarde en ik ben waarschijnlijk 

gezegend door God. Een prinses heeft, naar ik geloof, nog nooit in het leven 

gestaan met zo‟n goede vooruitzichten op het vlak van huiselijk geluk. Ik ben 

mijn lot zeer dankbaar.
186

” 

 

5.2.3 Hannah More’s Hints Towards Forming the Character of a young princess  

 

5.2.4.1 Situering van Hannah More 

 

Dror Wahrman ziet in de domestic literature een belangrijke bijdrage tot het uitdragen van 

de huiselijke waarden
187

. De domestic literature omvat de boeken geschreven voor en 

voornamelijk door vrouwen die zich focussen op huiselijke en familiale waarden. Deze 

boeken geven een andere invulling aan het begrip middenklasse dan bijvoorbeeld via de 

politieke taal verspreid wordt. Hier staan de chronologie en de evolutie niet centraal. Het 

wordt ook niet gedetermineerd door politieke gebeurtenissen. Volgens Linda Colley 

mogen we echter niet uit het oog verliezen dat de literatuur over de gescheiden sferen van 

privaat-publiek eerder didactisch dan descriptief was
188

! De auteurs tonen de 

werkelijkheid niet, ze tonen enkel een gewenste werkelijkheid.  

 

De invloedrijkste schrijvers van de domestic literature in de vroege 19
de

 eeuw zijn 

volgens Leonore Davidoff en Catherine Hall: Hannah More en William Cowper. Beiden 

schrijven over de spanning tussen de claim van de vrouwelijke superioriteit in de 

huiselijke sfeer en de daar soms moeilijk mee te rijmen maatschappelijke onderdrukking 

van de vrouwen in de publieke sfeer
189

.  

 

Lezen op zich wordt steeds belangrijker. Waar het aanvankelijk als gevaarlijk gezien 

wordt voor vrouwen, is het nu een middel om het denken van vrouwen op een positieve 

manier te beïnvloeden. Door de stijgende scholingsgraad groeit de doelgroep van vrouwen 

ook aan. Het is een niet te negeren sociale groep geworden. Lezen kan dienen om zich te 
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ontspannen maar het is ook een manier om zich bij te scholen, zichzelf te ontdekken en 

zichzelf te definiëren
190

.  

 

Hannah More wordt door Leonore Davidoff en Cahterine Hall gezien als een cruciale 

figuur in de morele en huiselijke discussie
191

.  Bovendien schrijft ze een boek met 

betrekking tot de opvoeding van prinses Charlotte. Vandaar dat ik specifiek haar werk, 

haar invloed en betekenis wil bespreken.  

 

Hannah More, geboren in 1745 als de dochter van een leraar,  is een evangelistische 

schrijfster van religieuze, morele en politieke werken. Haar doelpubliek bevindt zich 

binnen de afgesloten sfeer van upperclass vrouwen, die ze probeert te confronteren met 

hun huiselijk gedrag en plichten. More geeft kritiek op de opvoeding van vrouwen van de 

hogere klassen die volgens haar veel kunnen leren van de middenklassevrouwen
192

.  

Deze schrijfster hangt de politieke ideeën van Jean-Jacques Rousseau aan. Vrouwen 

worden geboren als echtgenotes en moeders. Andere rollen voor een vrouw zijn 

onnatuurlijk
193

. 

De boeken van Hannah More zijn steevast bestsellers. More is de eerste Britse vrouw die 

kan leven van het schrijversbestaan.  

 

Stippen we tenslotte aan dat er in het leven van Hannah More een grote contradictie 

heerst. Ze werpt zich op als conservatief maar toch kon ze haar keuze voor het schrijven 

niet combineren met een huwelijk en geeft ze haar adviezen aan gehuwde vrouwen als 

alleenstaande.  

 

5.2.4.2 Hints Towards Forming the Character of a young Princess 

 

Hannah More brengt Hints Towards forming the character of a young princess uit in 1805 

en laat het in twee delen verschijnen. Het boek volgt op eerdere pedagogische werken die 

ze schreef. In datzelfde jaar overhandigt More persoonlijk een exemplaar van haar boek 

aan Queen Charlotte
194

.  
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Dit boek wordt geschreven omdat Hannah More overtuigd is van de noodzaak ervan.  De 

schrijfster ontmoet de prinses immers toen ze vier jaar oud is tijdens een rondleiding in 

Carlton House. More is onder de indruk van het opgewekt en vriendelijk karakter van  de 

jonge prinses
195

. Deze ontmoeting inspireert haar vermoedelijk om iets te ondernemen 

voor het jonge prinsesje dat aanvankelijk niet de gepaste opvoeding krijgt. De auteur vindt 

zoiets gevaarlijk, want hoe beter de opvoeding van een troonopvolger, hoe beter de 

monarch het land in de toekomst kan regeren
196

. De opvoeding van een kroonprinses heeft 

geen precedent in tegenstelling tot die van een prins. Bovendien vraagt het specifieke 

accenten. Om improvisatie hierin te vermijden, schrijft More dit boek.  

Het biedt haar de ideale gelegenheid om hiermee haar ideeën kenbaar te maken en 

effectief invloed uit te oefenen op het grote publiek. De centrale pijler in de pedagogische 

visie van Hannah More is dat de prinses in de eerste plaats moet opgevoed worden als een 

vrouw.  

 

“ Dit moet ze zeker onthouden. Ze moet niet studeren om geleerd te worden 

maar om een vrouw te worden!
197

” 

 

In het eerste deel behandelt More in negentien hoofdstukken diverse thema‟s. Aan bod 

komen onder andere wat een prinses hoort te beheersen van algemene kennis, algemene 

geschiedenis, Engelse geschiedenis en religie. Er moet een regelmaat en een methode in 

het denken komen. Religie wordt gezien als noodzakelijk voor het welzijn van een staat. 

Het zorgt namelijk voor een correcte politieke ethiek. Bovendien is de soeverein in Groot-

Brittannië het hoofd van de anglicaanse kerk en de geloofsgemeenschap. Geloof, liefde, 

kennis en onderricht zijn volgens de auteur sleutelbegrippen. 

 

Hoewel haar boeken taai en theoretisch zijn, vindt More zelf het lezen van boeken niet 

belangrijk. Het teveel lezen van boeken leidt volgens haar maar tot een pedante prinses in 

plaats van een gesofisticeerde prinses
198

. Een te kritische vrouw is dus niet wenselijk. 
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In het onderdeel geschiedenis springen er twee thema‟s uit, namelijk de klassieke oudheid 

en de periode rond Queen Elizabeth.  De studie van de klassieke oudheid is voor Hannah 

More, ondanks de confrontatie met „heidense‟ ideeën, belangrijk om inzicht te verwerven 

in de samenleving. Het helpt om het geheel van vigerende wetten en de oorsprong van het 

christendom te begrijpen.  

 

Queen Elizabeth krijgt haar eigen hoofdstuk in het boek. Het is bijna evident dat More,  

als  evangelistische schrijfster, haar gebruikt als voorbeeld voor de prinses. Elizabeth was 

inderdaad protestants, in een periode waar de spanningen tussen katholieken en 

protestanten in Engeland hoog opliepen en bovendien was ze een vrouw. Hannah More 

hamert er steeds op dat Elizabeth nooit alleen handelde en dat haar succes als Koningin 

grotendeels te danken is aan de raadsheren die ze rond zich verzamelde
199

.  De Koningin 

wordt vanwege haar temperamentvol karakter niet helemaal opgehemeld, integendeel. 

Volgens More heeft ze fouten gemaakt maar door haar mannelijke raadslieden kon ze die 

grotendeels vermijden of terug rechtzetten. Vrouwen op de troon zijn volgens de 

schrijfster geen probleem zolang ze zich in hun beslissingen laten bijstaan door mannen.  

 

De angst voor een omwenteling zoals de revolutie in Frankrijk teweegbracht, komt ook 

terug in het boek. De fouten die de Franse monarchen maakten, moeten in Groot-

Brittannië vermeden worden. Daarom worden de Franse koningen uitvoerig besproken. 

Door wie worden ze beïnvloed, hoe ziet hun opleiding eruit? More probeert Charlotte als 

vrouw dubbel te behoeden tegen slechte invloeden.  

 

In het tweede deel behandelt Hannah More de populariteit van een vorstin en de rol die ze 

vervult in het bevorderen van de vaderlandsliefde en loyaliteit. Hiernaast komt ook de 

aanbevolen ontspannende en richtinggevende literatuur aan bod.  

 

Hannah More raadt aan om als vorstin de kunsten te ondersteunen als mecenas. Dit om er 

voor te zorgen dat kunstenaars geen kritische en dissidente stemmen zouden worden 

tegenover het bestuur. De verrijking van de cultuur voor de samenleving is enkel maar een 

mooi meegenomen bijkomstigheid
200

.  
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Het tweede deel is minder vrouwgericht dan het eerste deel. Wat hier voor Charlotte geldt, 

geldt ook voor mannen. Hannah More wil hiermee gewoon de continuïteit van de 

monarchie benadrukken.  

 

Als aanhangster van de evangelistische strekking binnen het protestantisme predikt More 

soberheid en het afzweren van luxe in het dagelijkse leven. De wereld is teveel de 

speelplaats van plezier, aldus de schrijfster
201

. Het is overduidelijk dat zij hiermee de 

levenswijze van de prins George en het merendeel van de aristocratie bekritiseert.  

 

Hannah More is een groot aanhangster van het werk van William Shakespeare. Ze prijst 

hem om zijn eenvoud en zijn methode die geordend en uniform is, precies zoals More de 

samenleving en de psyche ziet
202

.  Hiernaast acht ze een aantal basiswerken noodzakelijk 

in de bibliotheek van een kroonprinses, bijvoorbeeld „Over het recht van oorlog en vrede‟ 

van Hugo de Groot.  

 

De allergrootste karaktertrek van een goede prinses is volgens de auteur een dankbaar en 

medelevend persoon te zijn. Geduld en een ingetogen opgewektheid zijn ook wezenlijke 

kenmerken. Een monarch moet volgens More genadevol zijn, ze moet juist handelen en 

dit volgens de wil van God
203

. Alles wat Hannah More beschrijft in haar boek wordt 

ondergeschikt aan het ene echte belangrijke, namelijk de religie.  

 

Prinses Charlotte is effectief in contact gekomen met Hints Towards forming the 

character of a young princess.  Dit maakt het boek zo bijzonder. Het is meer dan gewoon 

een publicatie in de lange rij van moraliserende boeken toendertijd op de markt.  

Of het theoretisch werk een invloed had op de prinses is een andere zaak. Het is hoogst 

onwaarschijnlijk van wel. De jonge prinses vindt het werk, dat haar wordt voorgelezen 

saai en langdradig
204

. Op 16 november 1812 schrijft Charlotte in een brief het volgende. 

 

 „De uren en dagen gaan zo traag vooruit. Hoewel ik echt mijn best doe om ze 

zo goed mogelijk te doorstaan. De Bisschop is hier en leest mij een uur of twee 

voor uit Hannah More‟s Hints towards forming the Character of a young 
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Princess. Nu weet ik echt waarom de uren zolang duren. Ik ben hier eigenlijk 

nog niet klaar voor.
205

”  

 

John Fisher, de bisschop van Exeter leest dit boek aan Charlotte voor. Hij is 

verantwoordelijk voor de opvoeding van de prinses. Het is een evidentie dat een 

anglicaanse geestelijke in die tijd kiest voor het moraliserend werk van Hannah More.  De 

prinses echter is niet onder de indruk van het boek en zijn boodschap. Ze snapt het 

gewoon niet. Hoe mooi de theorie in het boek ook klinkt, de realiteit is anders. Men mag 

hier niet uit het oog verliezen dat Hannah More nieuwe ideeën brengt, die niet aanvaard 

zijn door de meerderheid van de bevolking
206

. Een mens kan nooit voldoen aan het 

ideaalbeeld, ook prinses Charlotte niet.  
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6. Besluit  
 

De periode waarin prinses Charlotte van Wales leeft, is een belangrijke transitieperiode 

voor Groot-Brittannië. Het nationaal gevoel krijgt er vorm en de monarchie speelt er een 

centrale rol. De oorlogsdreiging met het Frankrijk van Napoleon zorgt voor specifieke 

veranderingen in de maatschappij. In deze context komt de sociale groep van de 

middenklasse steeds meer op de voorgrond. Deze groep probeert zich te distantiëren van 

de heersende aristocratie. De aristocratische elite leeft in weelde en neemt het niet zo 

nauw met normen en waarden. Het is op deze zwakke plek dat de middenklasse zal 

reageren. Door invloed van het evangelisme claimt de middenklasse een eigen moraal. De 

burgerij is vastbesloten een eigen set van waarden en normen op te dringen aan de rest van 

de bevolking.   

 

Centraal in deze waarden staat de scheiding van de publieke en de private sfeer. De 

scheiding is geen nieuwigheid in de geschiedenis, maar het is wel de eerste keer dat ze zo 

nadrukkelijk wordt beleefd. Vrouwen horen thuis in de private sfeer van het huishouden 

en zijn ondergeschikt aan de man. Mannen hebben een verantwoordelijkheid te nemen 

voor het gezin in de publieke sfeer. De relatie en scheiding tussen man en vrouw is een 

centraal gegeven bij de vorming van de middenklasse. Het is niet zomaar een deel ervan, 

het is de achterliggende motor. Door deze tweedeling aan te hangen, kan de middenklasse 

zich onderscheiden van de andere bevolkingsgroepen. 

 

De middenklasse heeft een symboolfiguur nodig om zijn waardepatroon uit te dragen. 

Koning George III is vanwege zijn populariteit als vader des vaderlands best geschikt, 

maar zijn hoge leeftijd en zijn ziekte beslissen hier anders over. Zijn zoon George, de 

prins-regent, is totaal niet geschikt om als voorbeeld te dienen. De prins leeft net zoals een 

groot deel van de aristocratie een decadent leven. Uiteindelijk blijft zijn jonge dochter 

Charlotte als ideaal voorbeeld over. Een jonge vrouw is een geschikt persoon om komaf te 

maken met het verleden. De regeerperiode van Queen Elizabeth indachtig, wordt een 

vrouw op de troon als positief beschouwd.  

Dit strookt helemaal niet met de heersende visie van de middenklasse op mannelijkheid en 

vrouwelijkheid. Een vrouwelijke monarch is geen enkel probleem: zowel de gewone 

burger als de theoretici ervaren dat een vorst een genderloze functie is. Een vrouw is als 

vorst niet minderwaardig aan de man. De prins-regent misbruikt in de ogen van de 



92 

 

burgerij zijn rol als man in de publieke sfeer. Hij vult het namelijk naar eigen goeddunken 

in. Een vrouw daarentegen straalt door haar rol in het gezinsleven een beter imago uit. 

Vrouwen worden gezien als pure, godsdienstige moeders die zich nooit zouden 

tegoeddoen aan de wereldlijke geneugten. In het begin van de 19
de

 eeuw kan worden 

gesteld dat er juist nood is aan een vrouw op de troon om de plaats van de zorgeloze man 

in te palmen. Bovendien incorporeert een vrouw beter het huiselijk model voor de 

monarchie die de middenklasse voor ogen heeft. Dit hoeft helemaal niet te botsen met de 

niet-publieke functie van een vrouw. De Koningin is in haar privé leven afhankelijkheid 

en gehoorzaamheid verschuldigd aan haar man, voor het regeren is ze volledig vrij. In 

haar functie van monarch is een vrouw niet meer louter een vrouw, maar gewoonweg de 

monarch.  

 

Naarmate duidelijk wordt dat prinses Charlotte de vermoedelijke troonopvolgster zal 

blijven, zal de middenklasse in haar gaandeweg het ideaalbeeld zien dat ze zoeken. De 

burgerij kaapt als het ware haar figuur. Charlotte moet leren leven met haar publieke 

functie maar tegelijkertijd voldoen aan de vereisten van een goede huisvrouw.  

De middenklasse probeert zijn stempel op de opvoeding van de prinses te drukken om 

zeker te zijn dat zij volledig naar hun beeld zal worden gekneed. Dit doen ze bijvoorbeeld 

aan de hand van de boeken van Hannah More. Charlotte gaat in dit discours gedeeltelijk 

mee. Ze probeert zich effectief te vormen naar de ideaalbeelden die ze rondom zich ziet en 

hoort. Vaak komt dit in conflict met haar eigen karakter of met de hofcultuur.  

Door deze latere kaping van haar figuur, is haar geboorte redelijk onopgemerkt voorbij 

gegaan. Zeker als je deze vergelijkt met de aandacht voor haar huwelijk en haar 

overlijden. Prinses Charlotte komt op de wereld als een prinses die door het volk gezien 

wordt als de tijdelijke troonopvolgster. Het door oorlog geplaagde volk viert haar geboorte 

wel, maar eerder als uiting van respect voor en steun aan de monarchie. Het is niet het 

daadwerkelijk bejubelen van een troopopvolgster.  

Bij haar geboorte was de prinses nog van geen nut voor de burgerij. Dit begint te 

veranderen naarmate de populariteit van haar vader afneemt. De prinses en haar moeder 

Caroline worden gebruikt om tegen de heersende elite te reageren. Beide dames beseffen 

dat dit met hun persoon gebeurt en laten dit dan ook toe. De populariteit bij de bevolking 

begint, mede door de opkomende massamedia, een factor te worden waarmee men 

rekening dient te houden.  
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De grote uitingen van verdriet bij het overlijden van de prinses zijn een gevolg van die 

toe-eigening van haar figuur. Charlotte is een publiek figuur geworden maar ook een 

privaat figuur. Door die incarnatie van waarden wordt ze een deel van de individuele 

beleving.  

Bij haar geboorte is er werkelijk niets dat erop wijst dat zij voor de sociale groep van de 

middenklasse een belangrijke rol zal spelen. Het enthousiasme bij haar huwelijk is veel 

omvangrijker dan bij haar geboorte. Om dit te bewijzen is het consulteren van kranten 

essentieel omdat de kranten spreekbuizen zijn van sociale groepen.  

 

Het is belangrijk om prinses Charlotte niet meer te zien als oorzaak van het waardepatroon 

van de middenklasse, maar eerder als product van diezelfde middenklasse, een poging van 

de burgerij, die jammer genoeg door het onverwachts en vroegtijdig overlijden van de 

prinses mislukt.  

Uiteindelijk zal de latere Queen Victoria de uitgelezen monarch worden van de 

middenklasse en een typische middenklassemonarchie creëren. Prinses Charlotte is een 

essentiële factor in de vorming van de Britse monarchie. Haar grootvader George III geeft 

al een aanzet hiertoe, met zijn grotere klemtoon op de populariteit van de Koninklijke 

familie in zijn geheel. Charlotte werkt dit verder uit door onder invloed van de 

middenklasse haar huwelijksgeluk met prins Leopold centraal te plaatsen. Indien prinses 

Charlotte niet in het kraambed gestorven was, dan zou haar invulling van het koninklijk 

ambt gelijkwaardig zijn aan wat Queen Victoria gerealiseerd heeft.  

Met het overlijden van Charlotte moest de middenklasse wachten op zijn gedroomde 

middenklassevorst maar krijgt die later toch door de figuur van Victoria. De macht van de 

middenklasse is op het ogenblik van de kroning van Victoria zodanig gegroeid dat het 

voor de jonge Victoria ook bijna onmogelijk is om het waardepatroon van deze sociale 

groep niet te volgen.  

 

Prinses Charlotte van Wales is niet die deugdelijke, godsdienstige vrouw die ze wordt 

geacht te zijn. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen haar werkelijke persoon 

en de door haar omgeving gecreëerde persoon.  Ze is ook maar een mens, zoekend naar 

een eigen identiteit en dit staat soms mijlenver van de symboliek rond haar dood en die 

ten tijde van de scheiding van haar ouders.  
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Net zoals bij Joan Scott‟s mannelijkheid en vrouwelijkheid is het opgehangen beeld van 

prinses Charlotte een constructie. Een constructie die tevens een uiting is van macht, de 

opkomende macht van de middenklasse.  

Bijna cynisch om op te merken is dat het beeld dat wij hebben over de prinses nog altijd 

gedetermineerd wordt door de beeldvorming van de vroeg 19
de

 eeuwse burgerij.  Door de 

figuur van prinses Charlotte van Wales te plaatsen binnen de visie van de vroege 19
de

 

eeuw omtrent gender en monarchie heeft deze studie haar uit haar opgedrongen imago 

bevrijd.  
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Stamboom van prinses Charlotte van Wales
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208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
208

 Princess Charlotte Augusta of Wales, in: < http://www.npg.org.uk/ collections/ search/ portrait. php?search= 

ss&first Run=true&sText=charlotte+augusta&LinkID=mp00846&page=3&rNo=22&role=sit>, geraadpleegd op 

04.05.2009 

http://www.npg.org.uk/


99 

 

2 Prins Leopold van Saksen-Coburg
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3 Koning George III
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4 Koningin Charlotte
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5 George, de prins-regent
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6 Koningin Caroline
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7 Margaret Mercer Elphinstone
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8 Hannah More
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9 Allegorie van de geboorte van prinses Charlotte van Wales
216
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10 Huwelijk van prinses Charlotte van Wales en prins  

  Leopold
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11 Begrafenis van prinses Charlotte van Wales
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