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Lady Caroline Lamb (1785-1828) was een Engelse 

aristocrate en schrijfster, die voornamelijk bekend is 

geworden door haar affaire met Lord Byron. Dat zij in 

haar eigen recht auteur was en door haar liefdesleven 

werd beïnvloed in haar schrijven, wordt echter 

doorgaans over het hoofd gezien. Door een publiek 

incident en het negeren van sociale regels, heeft 

Caroline de onterechte reputatie gekregen als de 

ergste ex-vriendin in de geschiedenis.  

Lady Caroline werd geboren als Caroline Ponsonby, 

dochter van Frederick Ponsonby, graaf van 

Bessborough en viscount van Ducannon, en diens 

vrouw gravin Henrietta. Caroline was een ziekelijk kind, 

dat vaak naar het buitenland werd gestuurd om aan te 

sterken. Haar onderwijs leed daar echter niet onder, want haar grootmoeder aan moeders zijde 

stond op een goede educatie voor haar kleinkinderen. Caroline leerde Frans, Italiaans, Grieks en 

Latijn, en ze werd onderwezen in het schrijven van proza, poëzie en het tekenen van portretten. Haar 

gedrag liet aan de andere kant vaak te wensen over: ze was een tomboy, opstandig en 

experimenteerde met verdovende middelen als laudanum. Er was een speciale gouvernante 

ingehuurd, die haar dit ‘ongewenste gedrag’ moest afleren.  

Caroline trouwde in 1805 op 19-jarige leeftijd met William Lamb, de erfgenaam van de 1ste viscount 

van Melbourne. Hoewel de eerste ontmoeting tussen de twee gearrangeerd was door Williams 

moeder, was hun relatie een echte liefdesmatch en hun huwelijk gelukkig, zeker in de eerste jaren. 

Carolines gestel kon slecht tegen zwangerschappen, waardoor ze lang moest herstellen na 

bevallingen. Het stel kreeg daarom ‘maar’ twee kinderen, wat in hun tijd en klasse een aanzienlijk 

laag aantal was. Hun zoon George Augustus Frederick werd in 1807 geboren. Caroline beviel in 1809 

te vroeg van een dochter, die binnen 24 uur overleed. George was geboren met zware geestelijke 

beperkingen. William en Caroline besloten, in tegenstelling tot de meeste families uit hun cirkel, om 

hun zoon thuis op te voeden. De worstelingen die hier bij kwamen kijken en de groeiende politieke 

ambities van William zorgden wel voor een wig tussen de echtelieden. Het feit dat Williams familie 

een hekel had aan Caroline, werkte ook niet echt in hun voordeel – al zou hij tot aan haar dood 

opkomen voor Caroline tegen plotten van zijn moeder om hun relatie te verbreken.  

Dit waren de persoonlijke omstandigheden waar Caroline zich in bevond toen ze met Byron in 

contact kwam. Dit vond plaats in 1812, toen Caroline hem benaderde als een bewonderaar. Net als 

vele andere dames van de bon ton had ze Byrons populaire werk Childe Harold’s Pilgrimage gelezen 

en ze schreef de jonge dichter een fanbrief. Vanwege haar sociale afkomst, beantwoordde hij de 

brief met een bezoek bij haar thuis. Meteen had hij alleen maar oog voor haar. Hun relatie werd al 



snel seksueel en ze uitten hun liefde voor elkaar erg publiekelijk, tegen alle sociale regels van de ton 

in. Caroline stond bekend als androgyn en is afgebeeld in mannen- en pagekleding. Het zou Lord 

Byron zijn geweest die van haar verwachtte deze kleding te dragen voor hun ontmoetingen. Het zou 

ook Byron zijn geweest, die, ondanks Carolines naleving van zijn wensen en voorkeuren, al snel 

verveeld raakte in de relatie. Na slechts een paar maanden beëindigde hij de affaire.  

Hoewel de verhouding relatief maar kort duurde, 

had deze verstrekkende gevolgen. Het zorgde 

voor een enorm schandaal in de ton van Londen, 

waarvan zowel Caroline als William de gevolgen 

voelden. Daarnaast schilderde het een karakter 

van Caroline af, waarmee zij de 

geschiedenisboeken in ging. Het einde van de 

affaire was een schok voor Caroline. William was 

in deze situatie bijzonder attent. In deze tijd, 

bekend als de periode van de Regency, zagen de 

leden van de hoogste klassen het huwelijk als 

niets meer dan een financieel en politiek contract 

en werden buitenechtelijke relaties geaccepteerd. 

William en Caroline waren geen uitzondering op 

die regel. William nam de zich ellendig voelende 

Caroline mee naar Ierland om daar bij te komen 

van haar gebroken hart. Maar zij bleef haar 

voormalig minnaar, zijn vrienden en zelfs zijn 

uitgever brieven schrijven – zelfs tot enkele jaren na de break up (!). In haar brieven schreef ze dat er 

niemand ter wereld zoveel van Byron zou houden als zij had gedaan en dat hij spijt zou krijgen van 

zijn besluit. Byron was zo stom om te blijven antwoorden en Caroline met zijn woorden aan het 

lijntje te houden. Hij gaf de aristocrate hoop, maar in werkelijkheid wilde hij niks meer met haar te 

maken hebben. Toen Caroline terugkeerde naar Londen, gaf hij haar dit eindelijk te kennen. Haar 

gevoelens hierover besloot ze weer, tegen alle sociale regels in, publiekelijk te tonen aan de rest van 

de ton.  

Op een feestje van de hertog van Wellington in Holland House in Londen, kwam de gebroken 

Caroline haar voormalige minnaar tegen. Hij maakte haar publiekelijk belachelijk tegenover hun 

vriendenkring. Daarop heeft Caroline een wijnglas gebroken en een aantal krassen toegebracht op 

haar polsen. Het is heel onwaarschijnlijk dat ze zichzelf serieus heeft verwond of dat ze een serieuze 

poging tot zelfmoord wilde plegen. De toon was echter gezet: binnen de ton werd er wild geroddeld 

over het optreden en over Carolines geestelijke gezondheid. Byron trouwde uiteindelijk een jaar later 

met Annabella Millbanke (1792-1860), die absoluut niet heel toevallig een nicht was van Carolines 

echtgenoot. De moeder van William, was een goede vriendin en confidante van Lord Byron en had 

hem aangestuurd om het voordelige huwelijk met haar tantezeggertje aan te gaan. Volgens een 

vriendin was het Caroline die Byron zijn bekendste omschrijving meegaf: 

“HE IS MAD, BAD AND DANGEROUS TO KNOW.” 

Er is echter geen bewijs uit die tijd, dat het daadwerkelijk Caroline was die dit zou hebben gezegd. 



De affaire had niet alleen enorme gevolgen 

voor Carolines reputatie binnen de bon ton van 

Londen, het had ook consequenties voor 

William, die toen al een parlementslid was. Het 

stel was daarnaast door de uitdagingen van hun 

privé-omstandigheden al uit elkaar gegroeid, 

wat verergerde in de jaren na de verhouding. 

De echtelieden hielden er allebei 

buitenechtelijke relaties op na, Caroline onder 

andere met de hertog van Wellington in 1815, 

na de slag bij Waterloo. Daarnaast bracht haar 

publicatie Glenarvon, een Gothische roman, 

wat een licht verhulde vertelling was van haar 

huwelijk en haar affaire, William in 1816 

opnieuw in verlegenheid. Het boek was dan wel 

anoniem gepubliceerd, maar het was een open 

geheim dat Caroline de auteur was. Zij 

schilderde daarbij een aantal leden van de ton in een niet zo flatteus licht af, waardoor William er 

zelfs een aantal machtige vijanden bij kreeg. Caroline werd enkele jaren geweerd bij de sociale clubs 

van de bon ton, wat het toppunt was van sociale schande. Vanaf 1819 werd ze weer toegelaten, 

maar met haar reputatie kwam het eigenlijk nooit meer helemaal goed. De privéschandalen van 

William werden later in zijn leven omschreven als ongelukkige gebeurtenissen. In de privésfeer 

vonden William en Caroline elkaar na 1816 op de één of andere manier weer en ze verzoenden zich.  

Glenarvon was een financiëel succes, waar meerdere drukken van verschenen. De dichter Goethe 

vond dat het werk serieuze literaire waardering verdiende, maar de Engelse recensenten vonden het 

maar pulp. Glenarvon bleef Carolines bekendste werk, maar ze schreef nog drie andere romannen: 

Graham Hamilton (1822), Ada Reis (1823) en Penruddock (1823). De affaire met Byron had ook op 

haar schrijven effect. Tot vele jaren na het einde ervan, zou ze Byron in haar gedichten en proza 

nabootsen – waarop Byron antwoordde met gedichten waarin hij haar stijl kopiëerde.  

Caroline Lamb overleed in 1828 op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van alcohol- en 

laudanumconsumptie. Hoewel Caroline in 1825 gescheiden was gaan leven van haar echtgenoot 

William, maakte hij een gevaarlijke oversteek vanuit Ierland (waar hij toen werkte) om aan haar 

sterfbed aanwezig te zijn. Het overlijden van Caroline dompelde hem onder in diepe rouw.  
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