
ALICE KEPPEL 
 

(1868-1947) 

 
Alice Keppel (1868-1947) was Engelse society 

hostess. Het bekendst is ze om haar lange 

affaire met koning Edward VII. Keppel is 

daarbovenop de overgrootmoeder van Camilla 

Parker-Bowles, eerst de minnares en vervolgens 

de tweede echtgenote van Edwards achter-

achterkleinzoon, prins Charles. Ze was de 

laatste koninklijke minnares die aan het Britse 

hof werd geaccepteerd.  

Keppel werd in 1868 geboren als Alice Frederica 

Edmonstone, de jongste dochter van een 

baronet, die bovendien admiraal was geweest 

in de marine. Alice groeide op in Duntreath 

Castle in Schotland. Het kasteel was de familie 

in de vijftiende eeuw cadeau gegeven door 

koning Robert III van Schotland. Ze was door haar familiegeschiedenis onderdeel van de lagere Britse 

aristocratie.  

In 1891 trouwde Alice met George Keppel, een zoon van een earl, waardoor Alice in de rangorde 

omhoog stoof. George was echter de derde zoon van de familie, diende als soldaat in het Britse leger 

en had geen cent te makken. Alice ging daarom vrijwel meteen affaires aan met rijke en machtige 

mannen van de ton om hun levensstijl op stand te houden. George hield er zelf ook buitenechtelijke 

relaties op na. Desalniettemin was hun huwelijk er één van diepe wederzijdse liefde en geluk. George 

zou zelfs hebben gezegd dat het hem niet uitmaakte wat zijn vrouw deed zolang ze maar bij hem 

terugkeerde. Het stel kreeg twee dochters, Violet en Sonia. In het bijzonder wordt er van Violet 

verondersteld dat zij niet de biologische dochter van George was.  

Door haar relaties, steeg het aanzien van Alice – alsmede het inkomen van haar familie. Ze stond 

bekend als erg genereus en hielp haar vriendin verder met de invloed en het geld dat 

binnenstroomde. Daardoor was ze in de jaren 1890 één van de bekendste vrouwen in de ton. Ze was 

ook nog eens van de meest gewaardeerde. Alice, die bruin haar had, blauwe ogen en een prachtige 

alabasten huid, stond bekend als een echte schoonheid. Haar persoonlijkheid werd omschreven als 

extreem vriendelijk, grappig en glamoureus.  

Alice ontmoette Edward VII (toen hij nog prins van Wales was) in 1898 en werd al snel zijn minnares. 

Dochter Sonia werd na hun eerste ontmoeting geboren en het is goed mogelijk dat zij de dochter is 

van Edward en niet van George. De affaire deed weer een alleraardigste duit in het zakje. Edward gaf 



niet direct geld uit aan Alice, maar gaf haar wel aandelen in rubberbedrijven, die vandaag miljoenen 

waard zouden zijn geweest. De invloed van Alice groeide, wat in het voordeel was voor de carrière 

van haar man George, maar ook haar broer Archie.  

Alice beviel de koning zo goed, omdat ze als één van de weinigen om hem heen zijn 

stemmingswisselingen in toom kon houden. Ze had daarbovenop sterke talenten in conversatie en 

sociale finesse, waardoor ze als een moderator op kon treden tussen de koning en zijn ministers en 

andere officiëlen. Ze gaf hem adviezen en via haar kon hij zijn kabinetten zijn mening laten weten. 

Hoe groot de politieke invloed van Alice was is niet duidelijk. Wel weten we dat het niet leuk vond 

toen haar politieke betrokkenheid in het openbaar werd genoemd.  

Alice was namelijk discreet over haar affaire en liet haar positie en invloed niet naar haar hoofd 

stijgen – wat Edwards voorgaande minnares, Daisy hertogin van Warwick, wél had laten gebeuren. 

Daardoor was zelfs koningin Alexandra, de vrouw van Edward, erg op Alice gesteld. De Fabergé-

eieren die Edward voor haar aanschafte op aandringen van Alice zullen er ook wat mee te maken 

hebben gehad natuurlijk. Toen Edward in 1910 overleed, liet Alexandra Alice afscheid nemen op zijn 

sterfbed. Totdat haar gevoelens van rouw haar te veel werden en Alexandra haar de kamer uit moest 

laten escorteren. Edwards zoon George kwam aan de macht en hij richtte het hof in naar 

traditionelere maatstaven in. Minnaressen hadden tot hun heerschappij een geaccepteerde rol aan 

het hof. Maar na hun kroning was geen plek meer voor hen. En dus ook niet voor Alice. Zij was 

daarmee in de feite de laatste geaccepteerde Britse koninlijke minnares.  

Alice, George en hun dochters reisden de twee jaar na Edwards dood door het verre oosten en door 

Ceylon, het huidige Sri Lanka. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren ze in Frankrijk en hielp Alice met 

het runnen van een hospitaal voor gewonde soldaten in Boulogne. In 1825 verhuisde de familie naar 

Florence in Italië. In hun Italiaanse villa bleven zij beroemde mensen ontvangen, waaronder koningen 

en koninginnen uit Griekenland, Spanje en Joegoeslavië, en politieke zwaargewichten als Winston 

Churchill. Toen Edwards kleinzoon Edward VIII in 1936 afstand deed van de troon om zijn tweemaal 

gescheiden minnares Wallis Simspon te kunnen trouwen, zou Alice daarover hebben gezegd: 

 “THINGS WERE MUCH BETTER DONE IN MY DAY.” 

De Keppels keerden in 1940 terug naar Engeland door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 

maar verhuisden in 1946 weer terug naar Italië.  

Alice Keppel overleed op 11 september 1947 op 79-jarige leeftijd aan levercirrose in Florence. Haar 

man George overleed slecht 2,5 maand later.  
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