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(1961-1997) 

 
Diana, prinses van Wales (1961-1997) was een 

Engelse aristocrate, van geboorte een telg uit de 

adelijke Spencer familie en als eerste vrouw van 

prins Charles onderdeel van de Britse koninklijke 

familie. Ze was de moeder van William, hertog 

van Cambridge en Harry, hertog van Sussex. Ze 

was daarnaast een verre nakomeling van 

Georgiana en Harriet Spencer. Tijdens haar tijd 

als prinselijk gemaal werd ze bekend als stijlicoon 

en om haar werk voor goede doelen. Door de 

opmerkelijke manier waarop Diana haar rol als 

prinses van Wales aanpakte, haar kinderen 

opvoedde en de problemen over haar huwelijk 

naar buiten bracht, heeft zij aanzienlijke 

veranderingen binnen het protocol van het huis 

Windsor teweeggebracht.  

De wereld leerde Lady Diana Spencer in 1980 kennen, toen ze door paparazzi op de gevoelige plaat 

werd gezet aan de zijde van prins Charles, die destijds nog een begeerde vrijgezelle kroonprins was. 

Maandenlang werd de 19-jarige Diana, die in Londen woonde en werkte als kinderjuf, belaagd door 

journalisten en fotografen. Charles vroeg Diana op 6 februari 1981 ten huwelijk en de officiële 

verloving werd twee weken later bekend gemaakt. De sprookjesbruiloft vond plaats op 29 juli van 

datzelfde jaar. Al snel volgden twee kinderen: William werd geboren op 21 juni 1982 en Harry kwam 

ter wereld op 15 september 1984. Voor de ogen van de wereld zag het jonge gezin er perfect en 

gelukkig uit. In werkelijkheid leek het aristocratische huwelijk zich in een totaal verkeerde tijd af te 

spelen. 

“I FELT I WAS A LAMB TO THE SLAUGHTER. AND I KNEW IT.” 

Het huwelijk van Charles en Diana heeft heel veel kenmerken van een gearrangeerd huwelijk. Die 

waren binnen hun kringen dan ook heel normaal: zo’n beetje al hun voorouders waren aan elkaar 

gekoppeld. Maar het verhaal van Charles en Diana vindt niet plaats in een tijd waarin het nog de 

norm was. Het was het begin van de jaren 1980. De meeste mensen van Charles en Diana’s generatie 

hielden er nieuwe ideeën op na over liefde: ze consumeerden hun relaties voor het huwelijk en 

woonden eerst samen voordat ze gingen trouwen – als ze dat al deden. Charles kwam echter uit het 

hopeloos ouderwetse huis van Windsor, dat niet mee was veranderd. De familie drong hem er begin 

jaren 80 op aan, toen hij de dertig al ruimschoots was gepasseerd, om eindelijk eens te gaan trouwen 

en voor troonopvolgers te zorgen. De toekomstige bruid van Charles moest daarbij nog steeds 

voldoen aan een lange lijst vol achterhaalde eisen. Bovenaan stond dat de vrouw in kwestie nog 

maagd moest zijn. Het oude vriendinnetje van Charles, Camilla Shand (inmiddels heette zij door haar 



huwelijk van achteren Parker-Bowles) had daar niet aan voldaan en een huwelijk tussen de twee kon 

niet plaatshebben. Diana Spencer was daarentegen perfect. Ze had nog nooit een vriendje gehad en 

had dus geen skeletten in de kast. Daarnaast was ze piepjong en niet hoogopgeleid. De Windsors 

konden haar nog lekker kneden en makkelijk in het gareel krijgen. Met het vuur duidelijk aan de 

schenen gelegd, ging Charles al na een korte verkering op één knie. Diana heeft weleens verteld dat 

ze Charles maar 13 keer had ontmoet voordat ze met hem in het huwelijksbootje stapte. 

In populaire media, het meest recentelijk in het vierde seizoen van The Crown, wordt dan ook vaak 

verbeeld dat er, net als in veel andere gearrangeerde huwelijken, nooit echt sprake is geweest van 

liefde tussen Charles en Diana. En dat is niet helemaal waar. Ze hebben wel degelijk van elkaar 

gehouden en toonden dit ook in het openbaar. Op beelden van hun allereerste officiële 

aangelegenheden is te zien hoe ze niet van elkaar kunnen afblijven. Maar net als in de vele 

gearrangeerde huwelijken voor hen, was er ook hier weer sprake van een typisch geval van “kunnen 

elkaar niet geven wat ze nodig hadden”. Volgens Diana was de liefde op zijn hoogtepunt tijdens de 

laatste weken van haar zwangerschap van Harry. Het huwelijk was echter feitelijk over na diens 

geboorte. Charles wilde dolgraag een meisje en zou bij zijn eerste blik op Harry hebben gezegd: “Oh, 

it’s a boy. And he’s even got red hair!”. De romantische relatie van Charles en Diana kwam toen tot 

een einde. Charles begon twee jaar later, in 1986, een affaire met zijn ex-vriendin Camilla Parker-

Bowles. Diana zocht later ook haar heil bij anderen, waaronder Barry Mannakee en James Hewitt. 

 “THERE WERE THREE OF US IN THIS MARRIAGE, SO IT WAS A BIT CROWDED.” 

Ondertussen gaf Diana haar zoons een opvoeding die prinsen voor hen nooit hadden gehad: ze 

gingen naar een normale school, mochten met vriendjes naar pretparken en Diana plande haar 

agenda om de schooltijden van William en Harry heen. Ze betrok Charles bij de opvoeding, waardoor 

hij een veel warmere vader werd dan diens vader prins Philip voor hem was geweest. Door Charles’ 

voortdurende relatie met Camilla wilde het thuis vaak rommelen tussen de twee echtelieden. Maar 

voor de ogen van hun onderdanen bleven Diana en Charles jarenlang hun taken gezamenlijk 

uitvoeren alsof ze een perfect getrouwd koppel waren. Naarmate de tijd vorderde, kreeg Diana ook 

de verantwoordelijkheid om alleen bezoeken af te leggen. Zij koos daarbij voor controversiele 

onderwerpen en goede doelen, zoals het onderzoek naar AIDS en de verzorging van patiënten die 

aan de ziekte leden. De aandoening was toen nét ontdekt en er kleefden nog vele stigma’s aan. Diana 

zette een enorme stap in het doorbreken van taboes, door zichzelf te laten fotograferen terwijl ze de 

patiënten de hand schudde zonder een handschoen aan. Diana, die in de beginjaren als prinses van 

Wales de bijnaam “shy Di” kreeg vanwege haar verlegenheid, kwam al snel bekend te staan om haar 

veel warmere en empatischere benadering dan de andere royals. Ze werd dan ook mega populair. 

Maar privé kreeg ze de wind van voren van de Windsors. Koningin Elizabeth II en de rest van de 

koninklijke familie zijn heel erg van de neutrale uitstraling, het not showing face. En dat was precies 

wat Diana deed. Bovendien koos ze voor goede doelen die de familie in een slecht daglicht konden 

stellen – niet de veilige hondjes en tuindersorganisaties waar Elizabeth haar voorkeur aan gaf. De 

mateloze populariteit viel in het bijzonder niet goed bij Charles, die in Diana een partner had gezien 

met wie hij zijn lasten kon delen, maar die zich in steeds grotere mate overschaduwd voelde door zijn 

vrouw.  

De combinatie Diana en huis Windsor bleek al vanaf het begin niet een ideale. Diana kwam voort uit 

een huwelijk dat net als het hare riekte naar arrangement. Haar ouders moesten voor een 



mannelijke opvolger zorgen, wat zwaar woog op het huwelijk waar eerst drie meiden uit 

voortkwamen. Toen Diana’s moeder haar taak had vervuld met de geboorte van haar jongere 

broertje Charles, ging zij ervandoor met een andere man en verloor in de scheiding de voogdij over al 

haar kinderen. Het abrupte vertrek van haar moeder schaadde de jonge Diana en maakte van haar 

een individu dat hunkerde naar genegenheid en erkenning. De druk die bij haar nieuwe rol als prinses 

van Wales kwam kijken en het isolement door haar nieuwe buitengewone positie, eisten hun tol op 

Diana’s psychologische gezondheid. Rond de bekendmaking van haar verloving ontwikkelde Diana 

boulimia. Ze kreeg toen al bedenkingen over de bruiloft, die ze uitte naar haar familie. Haar zussen 

probeerden Diana te steunen en zeiden:  

“WELL, BAD LUCK, DUCH, YOUR FACE IS ON THE TEATOWELS SO YOU’RE TOO 

LATE TO CHICKEN OUT.” 

Na de huwelijksreis namen de klachten alleen maar toe. Toen Diana zwanger was van William 

ondernam ze een zelfmoordpoging, waarna ze na de bevalling leed aan postnatale depressie. Diana 

heeft gezegd dat hulp vanuit de schoonfamilie minimaal was en dat er geen professionele hulp 

gezocht mocht worden, uit angst voor imagoschade voor het huis Windsor. Historici claimen echter 

dat haar schoonouders erg op Diana waren gesteld en hebben geprobeerd haar te helpen. Prins 

Philip in het bijzonder had een warme band met Diana. Zij onderhielden een intieme 

correspondentie met brieven, waarin Philip onder andere zijn onbegrip voor Charles echtelijke 

indiscretie te kennen gaf. 

Begin jaren 90 realiseerde Diana zich hoezeer ze zich in een niemandsland bevond. Ze had met 

succes hulp gevonden voor haar boulimia, maar ondanks interventies van haar schoonouders en een 

confrontatie met Camilla, keerde Charles niet terug naar het huwelijk. En omdat ze prins en prinses 

van Wales waren, leek een scheiding ook geen optie. Diana was dan wel als naïef jong meisje een 

ouderwets instituut binnengewandeld, ze was een moderne vrouw die het gewoonweg niet pikte dat 

haar man naast de pot pieste. Ze besloot om in het geheim informatie te voeren aan royaltyjournalist 

Andrew Morton. Hij publiceerde in 1992 Diana: Her True Story, zonder kennis te geven van Diana’s 

bijdrage. Het boek deed uit de doeken dat het huwelijk tussen Charles en Diana in feite voorbij was 

en dat Diana aan boulimia en depressies had geleden.  

Bijna niemand wilde het geloven. Maar de steeds koeler wordende lichaamstaal van Charles en Diana 

overtuigde zelfs de grootste sceptici. Een staatsbezoek aan Zuid-Korea maakte voor het publiek 

duidelijk dat het sprookjeshuwelijk inderdaad voorbij was. In december 1992, 6 maanden na de 

publicatie van Mortons boek, werd aangekondigd dat Charles en Diana uit elkaar waren gegaan. Van 

een officiële scheiding kwam het nog niet: Diana bleef daarmee prinses van Wales en bleef in die 

hoedanigheid de koningin vertegenwoordigen, zij het nu zonder Charles. Onder de elite waren echter 

kampen ontstaan, die de echtelieden soms deden moddergooien. In 1994 gaf Charles in een 

interview toe dat hij zijn vrouw niet helemaal trouw was gebleven. En in 1995 vertelde Diana in een 

legendarisch geworden interview met Martin Bashir voor Panorma haar kant van het verhaal. Een 

maand later schreef Elizabeth brieven naar Charles en Diana waarin ze aandrong op een scheiding. 

Die werd in 1996 afgerond.      

 “PEOPLE THINK THAT AT THE END OF THE DAY, A MAN IS THE ONLY ANSWER. 

ACTUALLY, A FULFILLING JOB IS BETTER FOR ME.”  



Diana overleed op 31 augustus 1997 op 36-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk in 

Parijs. Omdat ze niet langer een lid was van de koninklijke familie, kwam ze eigenlijk niet in 

aanmerking voor een staatsbegrafenis. De verhoudingen tussen het volk en de koningin kwamen 

echter op scherp te staan, waardoor premier Tony Blair erop aandrong dit wel te doen als 

charmeoffensief. Hoewel Elizabeth haar traditionele stijl heeft behouden, wordt de houding van de 

jongere generatie royals, en dan zeker die van William en Harry in het bijzonder, vergeleken met die 

van Diana. Zij mag dan ook zeker verantwoordelijk worden gehouden voor een aanzienlijke 

verjonging en modernisering van het Engelse koningshuis.  
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