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Georgiana Cavendish, hertogin van Devonshire 

(1757-1806) was een Engelse aristocrate en één 

van de meest modieuze en invloedrijke 

vrouwen uit haar tijd. Ze was de oudere zus van 

Harriet Ponsonby en een vriendin van Elizabeth 

Lamb. Gerogiana stond in haar eigen tijd en 

daarna bekend om haar populariteit door haar 

positie, haar invloed en de modetrends die zij 

begon. Maar ook haar privé-leven werd 

onderwerp van gesprek, in het bijzonder haar 

affaires met mannen én vrouwen, haar 

buitenechtelijke zwangerschap en haar 

opzienbarende thuissituatie. 

Georgiana werd geboren als Georgiana 

Spencer, het oudste kind van de eerste graaf 

Spencer. Op haar zestiende werd ze door haar ouders meegenomen op een tripje over het Europese 

continent, dat eindigde in Versailles, waar ze werd voorgesteld aan Marie Antoinette. De Fransen 

waren onder de indruk van de jonge aristocrate, die hun manieren meteen perfect onder de knie had 

en die op betoverende manier wist te socializen. Dit werd opgepikt door de ton in Engeland. Het 

gerucht werd steeds luider dat wanneer Georgiana haar intrede zou doen in de society, dat zij een 

groot succes zou worden.  

“I FEEL I HAVE DONE SOME THINGS IN LIFE TOO LATE AND OTHERS TOO 

EARLY.” 

Een jaar later, op haar zeventiende verjaardag, deed ze net als wat vele andere jonge dames van haar 

komaf deden: een huwelijk sluiten dat vooral goede dynastieke, politieke en financiële vooruitzichten 

bood. Ze trouwde met de meest gewilde vrijgezel van het land, William Cavendish, de vijfde hertog 

van Devonshire. Hij was acht jaar ouder dan Georgiana en kwam bovendien uit één van de rijkste en 

machtigste families van Engeland. Net als vele andere huwelijken uit de tijd, kwam de unie de 

persoonlijke en emotionele behoeften van de echtelieden niet tegemoet. Georgiana’s ouders waren 

uit liefde getrouwd en haar vader was heel hecht met zijn kinderen. De hertog was daarentegen 

afstandelijk en hield niet van het in het openbaar tonen van affectie. Georgiana wist met haar nogal 

kinderlijke grollen en grappen de aandacht van de hertog niet te krijgen. Dat gezonde erfgenamen 

lange tijd uitbleven en Georgiana meerdere miskramen leed, hielp haar zaak niet. Het motto van 

Georgiana’s moeder, dat het gebrek aan affectie aan de kant van de hertog aan Georgiana te wijten 

was en dat zij manieren moest vinden om dat gedaan te kregen, wierpen ook geen vruchten af. De 



ton had al enige tijd door dat iedereen behalve de hertog verliefd was op de jonge, modieuze en 

populaire hertogin, toen William in 1778 voor het eerst heel publiekelijk een affaire had.  

Meteen na haar huwelijk met de hertog, was Georgiana een beroemde en populaire figuur – te 

vergelijken met de aandacht die Kate Middleton kreeg toen zij met prins William trouwde. Georgiana 

was op haar beurt best wel bang over bepaalde aspecten van haar nieuwe rol. Zo werd ze verwacht 

meteen de huishouding van het enorme landgoed Chatsworth te kunnen bestieren. Ze was nog erg 

jong en een deel van het personeel werkte haar tegen, waardoor het haar niet goed lukte om 

daadwerkelijk meesteres van het huis te worden. De meer publieke taken van haar nieuwe rol 

omarmde ze meteen. Ze hield ervan om naar feestjes te gaan, te socializen met andere leden van de 

ton en zich actief bezig te houden met de agenda van de poltieke partij die haar man steunde, de 

Whig partij. Ze werd een bovendien een trendsetter voor de ton. Alles wat ze droeg, bestelden de 

andere vrouwen de volgende dag. Ook op dit vlak zaten de hertog en de nieuwe hertogin niet op 

dezelfde golflengte: William hield er niet van om onder mensen te zijn en trok zich vaak terug naar 

zijn club om te kaarten.  

De leegte die het liefdeloze huwelijk en het uitblijven van een zwangerschap veroorzaakte, vulde 

Georgiana op met zoveel mogelijk activiteiten. Ze schreef onder andere een roman, Sylph, die ze in 

1778 anoniem publiceerde. Het boek is een briefroman, die losjes is gebaseerd op de eerste jaren 

van haar huwelijk. Andere hobbies die Gerogiana oppikte, leidden op hun beurt tot verslavingen en 

psychologische problemen. Georgiana ging gokken, wat een tijdverdrijf was waar iedereen in de ton 

aan meedeed. Georgiana maakte het echter wel heel erg bont en rakelde schulden op, die 

astronomisch in proportie waren. In de jaren 1780 was het zó erg, dat haar man overwoog om een 

legale scheiding van tafel en bed aan te vragen. Georgiana probeerde de schulden te verbergen voor 

haar man, maar de stress die erbij kwam kijken, zorgde ervoor dat ze aan boulimia begon te lijden. 

Om de geestelijke pijnen te verzachten, nam Georgiana laudanum, waar ze verslaafd aan raakte. 

Terwijl de hertog zijn heil zocht in buitenechtelijke relaties, mocht Georgiana (nog) geen affaire 

aangaan met een man, omdat ze nog geen zoon had gebaard. Maar het is met grote zekerheid te 

zeggen dat Georgiana zelf ook affaires aanging met vrouwen. Na verschillende relaties, ontmoette ze 

in 1782 Lady Elizabeth Foster in Bath, op wie ze smoorverliefd werd. Lady Elizabeth, beter bekend als 

Bess, stond bij iedereen in de ton bekend als een nepperd, die andermans maniertjes eigenmaakte 

voor haar eigen plannetjes – in Georgiana’s geval: haar plek als hertogin innemen. Dit kwam 

uiteindelijk uit toen zowel Foster – die gescheiden was van haar man en twee zoons en was 

ingetrokken bij de hertog en de hertogin – als Georgiana rond 1783 zwanger raakten van William. 

Ondanks de beschadigde relatie tussen Georgiana en Bess, bleven zij en de hertog in een ménage-á-

trois leven. Bess probeerde Georgiana er tot eind jaren 1780 uit te werken. Door Georgiana’s 

terugkerende demonen, in de vorm van gokken, boulimia en drugsverslaving, lukte haar dat bijna. 

Totdat het Bess duidelijk werd gemaakt dat als Georgiana inderdaad de pijp uit zou gaan en Bess 

haar positie zou innemen, dat niemand uit de ton haar dan zou verwelkomen. 

In 1783 beviel Georgiana van dochter Georgiana, “Little G”, en in 1785 van dochter Henrietta, 

“Harryo”. Ook voedde Georgiana de dochter op die William vóór hun huwelijk had verwekt, 

Charlotte. In 1790 kreeg Georgiana eindelijk een zoon, William George, of “Hart”. Ze mocht toen een 

relatie met een man aangaan. Ze werd meteen verliefd op de jongere en ontzettend knappe Whig 

politicus, Charles Grey. Een tijdlang bracht de affaire haar veel geluk, maar het eindigde met nog 



meer problemen: Georgiana raakte in 1791 zwanger van Charles. Opeens zag de hertog groen van 

jaloezie en stelde zijn echtgenote voor een dilemma: óf ze koos voor Charles en het ongeboren kind, 

maar dan zou hij ervoor zorgen dat ze haar drie kinderen met hem nooit meer zou zien; óf ze zou op 

het continent in stilte van het kind bevallen, de baby afstaan en terug naar Engeland kunnen keren 

wanneer hij dat weer toestond. Ze koos het laatste. Bess besloot met haar mee te gaan en ook 

Charlottes zusje Harriet, die leed aan een slechte gezondheid, ging mee. Ze reisden het continent af 

en gingen op bezoek bij bekenden en vrienden, waaronder Marie Antoinette. In Frankrijk beviel 

Georgiana in februari 1792 van een dochtertje, Eliza, die werd afgestaan aan de familie van Charles. 

Na ook Zwitserland en Italië te hebben aangedaan, mocht Georgiana eind 1793 naar Engeland 

terugkeren. 

Bij terugkomst gooide Georgiana het roer radicaal om: ze stopte met gokken, ze stopte met drinken, 

en in plaats daarvan richtte ze haar aandacht op de ontplooiing van haar geest. Ze pakte de pen weer 

op en publiceerde een nieuwe roman in 1799, The passing of the mountain of Saint Gothard. Ze 

verdiepte zich in mineralogie, waar ze een behoorlijke expert in werd. En ze werd weer een politieke 

activiste voor de Whig partij, die in deze tijd uiteen was gevallen en verdeeld was. Vlak voor haar 

overlijden kreeg ze het voor elkaar dat zij weer aan de macht kwamen. Georgiana richtte zich ook 

meer op haar gezin, haar kinderen en haar man. De laatste verzorgde ze toen die aan jicht begon te 

lijden. En een laatste miskraam bracht de twee echtelieden zelf wat dichter bij elkaar en maakte hun 

relatie aanzienlijk warmer.  

Georgiana overleed in 1806 op 48-jarige leeftijd in Londen. Tegen iedereens verwachtig in, was de 

hertog van Devonshire diepbedroefd om haar overlijden. Drie jaar later trouwde hij met Lady 

Elizabeth Foster, die de nieuwe hertogin van Devonshire werd. Georgiana had hier haar zegen voor 

gegeven op haar sterfbed.   
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