
VICTORIA 
(1819-1901) 

 
Victoria (1819-1901) was koningin van Groot-Brittannië 

en Ierland tussen 1837 en 1901 en keizerin van India 

tussen 1876 en 1901. In de vroege jaren van haar 

regering, werd ze begeleid door haar man, prins Albert 

(1819-1861), en haar eerste premier, William Lamb, 2de 

viscount Melbourne (1779-1848), de echtgenoot van 

Caroline Lamb. De meeste moderne verhalen en 

verfilmingen over Victoria, willen nogal inzoomen op 

haar jeugd, haar persoonlijke leven en haar relaties met 

prins Albert, John Brown en Mohammed Abdul Karim. Er 

is minder oog voor haar stijl als koningin en de kwaliteit 

van haar heerschappij. Maar er moet toch een reden zijn 

dat de 63 jaar dat zij op de troon zat de 'Victoriaanse 

periode' genoemd wordt? (Behalve dat ze zo lang 

koningin was dan). 

Het lag eigenlijk helemaal niet voor de hand dat Victoria 

ooit koningin zou worden. Ze was de enige dochter van 

prins Edward, de vierde zoon van koning George III. Het wilde alleen zo dat haar ooms geen gelukkige 

huwelijken waren aangegaan er geen legitieme kinderen kregen die lang genoeg bleven leven – de 

enige die in de buurt kwam was prinses Charlotte van Wales, de dochter van Victoria’s oudste oom 

George, maar zij overleed op 21-jarige leeftijd na de geboorte van een doodgeboren zoontje. De 

ooms hadden verder heel wat buitenechtelijke kinderen – oom William had er tien met de Ierse 

actrice Dorothea Bland – maar zij kwamen niet in aanmerking voor de troon. En zo kwam Victoria als 

kind toch heel dichtbij. In 1830 werd Victoria de officiële troonopvolger voor haar oom William.  

“A MAN’S IMPERFECTIONS ARE CONSIDERED PART OF HIS CHARACTER, 

WHEREAS A WOMAN’S FLAWS ARE EVIDENCE OF HER UNSUITABILITY.” 

Victoria’s vader overleed nog voor haar eerste verjaardag. De opvoeding lag geheel in de handen van 

haar moeder en diens auditeur Sir John Conroy. Zij waren zich zeer bewust van Victoria’s 

buitengewone positie en voedden haar op aan de hand van het Kensington systeem: contact met 

mensen die zij als onwenselijk zagen werd vermeden en Victoria’s dagen werden strikt ingepland met 

lessen en vrijetijdsbestedingen. Haar jeugd was eenzaam en zou ze later ‘melancholisch’ noemen. 

Victoria werd na het overlijden van haar oom William in 1837, net na haar 18de verjaardag, koningin 

van Groot-Brittannië en Ierland. De opvoeding van haar moeder en Conroy hadden haar afhankelijk 

van hen gemaakt. Ze wilde met beide na haar kroning zo weinig mogelijk te maken. In haar premier, 

Lord Melbourne, vond ze  een bondgenoot, die haar onderwees in politiek en monarchie. In 1840 



trouwde ze met hertog Albert van Saxe-Coburg en Gotha, die ze sinds 1836 kende. Albert werd vanaf 

hun bruiloft Victoria’s belangrijkste raadsman.  

Victoria was bij haar kroning meteen populair, 

hoewel een aantal crises in haar vroege regering 

republikeinse sentimenten deed oplaaien. Zeker 

na het vroegtijdige overlijden van Albert in 1861, 

toen de koningin in diepe rouw onderdompele en 

nog nauwelijks in het openbaar verscheen, daalde 

haar populariteit en kreeg het republikanisme in 

het land flinke aanhang. Victoria werd al koningin 

in een eeuw waarin monarchen hun absolute 

macht steeds meer kwijtraakten. Haar status werd 

dus meer symbolisch dan politiek. Zij legde de 

nadruk vooral op familiewaarden, het gezin als 

hoeksteen en sterke moraliteit. Op aanraden van 

haar man, evolueerde Victoria tijdens haar 

regering ook de strategie om als monarch boven 

de politiek te staan en een neutrale houding aan 

te nemen. Dit wordt tot op de dag van vandaag 

gehanteerd door Britse monarchen. Victoria’s 

achter-achterkleindochter Elizabeth II is er het 

bekendst om geworden dat ze geen gezicht laat zien. Victoria lukte het nog niet altijd om geheel 

neutraal te blijven. Zo gaf ze een duidelijke voorkeur aan premiers Melbourne en Disraeli en een 

openlijke afkeur voor Gladstone. Bovendien gebruikte ze toch wat er nog overbleef van haar macht 

om invloed uit te blijven oefenen – pas na haar overlijden bleek uit haar dagboeken dat het nog heel 

aanzienlijk was geweest. 

“I FIND MYSELF IN A DIFFICULT POSITION. I AM A QUEEN AND A WIFE. AND TO 

BE QUEEN I MUST RULE. YET, TO BE A WIFE, IT SEEMS I MUST SUBMIT.” 

Bij het binnenlandse beleid, assisteerde ze bij het aanstellen van premiers en het formeren van 

kabinetten. In het buitenlandse beleid, wilde ze haar regeringen vaak aansturen op verzoening en 

vrede. Ze wilde in het bijzonder de relatie tussen Groot-Brittannië en Frankrijk verbeteren. Om dit te 

bewerkstelligen, regelde ze samenkomsten van haar familie en het huis van Orleans, tot 1840 de 

monarchen van Frankrijk. Ze was de eerste die dit deed sinds Henry VIII. Maar ook bij buitenlandse 

relaties probeerde ze conflicten op te lossen. Hierbij gebruikte ze gereedschappen die alleen zij 

bezat. Zo heeft ze in 1875 een persoonlijke brief naar de Duitse keizer geschreven, waarmee ze een 

nieuwe oorlog tussen Frankrijk en Duitsland heeft voorkomen. De zoon van de keizer was getrouwd 

met Victoria's dochter, slechts één van de negen prachtmatches die ze voor haar kinderen regelde. 

Het was Victoria's persoonlijke strategie om haar kinderen in andere koningshuizen te planten, zodat 

ze op het Europese toneel invloed kon blijven uitoefenen – hoewel ze er moeite mee had haar 

dochters te laten gaan. Victoria was drager van hemofilia en door het uithuwelijken van haar 

dochters, die allen ook dragers waren, dook de ziekte in bijna alle koningshuizen van het continent 

op. 



Victoria lijkt als vrouw op een plek die in haar tijd vooral werd bezet door mannen een progressief 

persoon. Maar Victoria was een mens van haar tijd en op verschillende vlakken juist behoorlijk 

conservatief. Ze steunde de 19de eeuwse trends van empire en kolonisatie volhartig. Ze zag dit als 

goedaardig, beschavend en als een belangrijk middel om een wereldmacht te worden. Op het 

Europese continent wilde Victoria conflicten vooral voorkomen en de machtsbalansen in evenwicht 

houden, maar in haar expansiedrang wierp ze Engeland in gewapende conflicten in Azië en Afrika. 

Tijdens de hoogtijdagen van het Britse wereldrijk in de jaren 1880 en 1890 was Victoria’s populariteit 

op zijn hoogtepunt en werd ze gezien als de matriarch gezien van een immens rijk waar de zon nooit 

onderging. Haar kroning als keizerin van India in 1876 leidde dit in.  

Tijdens haar lange regering, veranderde Groot-Brittannië compleet. Het land industrialiseerde sterk, 

er onstond een sterke middenklasse en de gemiddelde kwaliteit van leven verbeterde. Victoria droeg 

zeker bij aan die grote ontwikkelingen door haar steun aan goede doelen, die bedoeld waren voor de 

armsten van het land, en haar steun voor hervormingswetten. Ze was bijvoorbeeld voorstander van 

de Reform Act in 1867, die het stemrecht uitbreidde naar alle mannen in Groot-Brittannië, die haar 

macht in feite verder inperkte. Maar om de vrouwen te betrekken bij politiek was haar een stap te 

ver. Victoria was in de kwestie van het opkomende feminisme conservatief: ze was sterk gekant 

tegen het stemrecht voor vrouwen en had het op zijn zachtst gezegd niet op vrouwen die voor gelijke 

rechten opkwamen:  

“THE QUEEN IS MOST ANXIOUS TO ENLIST EVERYONE IN CHECKING THIS MAD, 

WICKED FOLLY OF ‘WOMEN’S RIGHTS’. IT IS A SUBJECT WHICH MAKES THE 

QUEEN SO FURIOUS THAT SHE CANNOT CONTAIN HERSELF.” 

Zelf was ze een toonbeeld van vrouwelijke macht in de 19de 

eeuw. Victoria was een gezette en slordiggekleedde vrouw van 

klein formaat (ze was slechts 1 meter 52) die het machtige 

toonbeeld van heerseres over het grootste rijk ter wereld wist 

te projecteren. Daarnaast was ze niet een doorsnee 

Victoriaanse vrouw. Ze had een hekel aan zaken die in haar tijd 

als onlosmakelijk met het vrouwzijn werden verbonden: ze 

haatte het om zwanger te zijn, brostvoeding vond ze maar 

niks, babies waren volgens haar maar lelijk en ze had 

medelijden met meisjes die jong trouwden – omdat ze snapte  

dat zij niet voorbereid waren op wat er in de slaapkamer zou 

gaan gebeuren: haar eigen dochters zou ze hebben verteld: 

“Close your eyes and think of England.” 

Victoria overleed in 1901 op 81-jarige leeftijd aan ouderdom. 

Ze was bij haar overlijden, met 63 jaar, de langsregerende monarch van Groot-Brittannië. Dit record 

werd in 2015 door haar achter-achterkleindochter Elizabeth II overtroffen. Victoria had daarnaast 

haar man Albert met 40 jaar overleefd en drie van hun kinderen waren vóór haar overleden.  
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