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(1751-1818) 

 
Elizabeth Lamb, Viscountess Melbourne (1751– 

1818) was een Engelse aristocrate, de moeder 

van William Lamb, en daarmee de 

schoonmoeder van Caroline Lamb. Ook was ze 

een goede vriendin van Georgiana Cavendish, de 

hertogin van Devonshire. Lamb was in haar tijd 

één van de meest invloedrijke politieke 

gastvrouwen. Politiek liep dan ook door haar 

aderen: haar grootvader was een parlementslid 

geweest, haar vader politicus en haar broer ging 

ook de politiek in voor de Whig partij. Haar 

oudst overlevende zoon William was de eerste 

premier onder koningin Victoria en ook haar 

jongere zoons bedreven politiek en diplomatie. 

Elizabeth stond bekend om haar invloed en haar 

vriendschappen en affaires met andere leden van de aristocratie. Ze gebruikte deze vooral om de 

carrières van haar man en haar zoons, in het bijzonder die van William, verder te helpen. 

Elizabeth kwam uit een vooraanstaande familie en ontving tijdens haar jeugd privé onderwijs, 

waardoor ze Frans en poëziecompositie leerde. In 1769 trouwde ze met Peniston Lamb, die een jaar 

later werd verheven in de adelstand en in 1780 viscount Melbourne werd. Hoewel hij een 

indrukwekkende politieke carrière had, werd hij later door zijn kinderen omschreven als een man, die 

altijd fouten maakte en moest worden verteld hoe het goed moest, als iemand die nooit dronken 

was maar altijd dronken leek. Elizabeth was daarentegen intellectueel, met een indrukwekkende 

kennis van de wereld en begrip van de maatschappij. Zij was in alle opzichten het zwaargewicht 

binnen het huwelijk. Het was dan ook Elizabeth die de touwtjes in handen nam en vriendschappen 

cultiveerde waarmee ze hun beider posities kon verbeteren. Peniston had slechts zeer recent een 

titel gekregen, waardoor hun familie er in vergellijking met andere adellijke geslachten nog niet echt 

toe deed.   

“NO MAN IS SAFE WITH ANOTHER’S SECRETS AND NO WOMAN WITH HER 

OWN.” 

Vanaf het begin van hun unie, hadden zowel Peniston als Elizabeth affaires – een feit dat beide 

echtelieden geheel accepteerden. Het lijkt er daardoor op dat de unie nooit was gesloten wegens 

liefde, maar om financiële, sociale en politieke overwegingen. Alleen Elizabeths oudste zoon Peniston 

was met zekerheid het kind van haar echtgenoot. Haar andere acht kinderen waren 

hoogstwaarschijnlijk de producten van haar talrijke affaires. Ook William, de tweede zoon, de 

favoriet van Elizabeth, die later premier werd, was met enige zekerheid een buitenechtelijke zoon uit 

haar affaire met de graaf van Egremont. De twee mannen leken zelfs heel erg op elkaar, waardoor 

Williams herkomst wellicht een open geheim was binnen de bon ton. Om trouwens maar weer even 



te illustreren hoe vaak buitenechtelijke relaties werden aangegaan en tot op zekere hoogte werden 

aanvaard binnen de Londense society: de graaf van Egremont bleef ongetrouwd (misschien om van 

de politieke invloed van Elizabeth te blijven profiteren) maar kreeg meer dan 40 kinderen (!). Voor de 

ietwat dommige Peniston waren de buitenechtelijke affaires van zijn vrouw én de souveniertjes die 

daar uit voortkwamen nooit een reden tot conflict. Totdat hun oudste zoon Peniston, het enige kind 

dat met zekerheid van hem was, in 1805 overleed aan tuberculose. Het schijnt dat hij toen wat 

kribbig werd over Elizabeths voorkeur voor tweede zoon William, die niet zeker van hem was. 

Desalniettemin was Elizabeth extreem discreet over haar affaires, wat zeer in haar werd 

gewaardeerd. Haar methode kwam voort uit haar vaardige besef wat de polite society tolereerde en 

wat niet.  

Elizabeth onderhield vriendschappen met de belangrijkste mensen uit de hoogste rangen van haar 

tijd. Zo werd ze een intieme vriend van de prins of Wales, de latere koning George IV. Hij zou de 

vader zijn geweest van haar vierde zoon. Maar ook de invloedrijke en modieuze hertogin van 

Devonshire, Georgiana Cavendish, werd een levenslange vriendin. De ontwikkeling van hun relatie 

laat zien hoe gewiekst Elizabeth was in haar strategie om invloed te verkrijgen. Toen Georgiana door 

haar huwelijk hertogin werd, was Elizabeth de ongekroonde koningin van de bon ton. Zij had feitelijk 

geen rivalen die haar van die positie konden ontdoen. Georgiana was echter hoger in rang, jong en 

veel invloedrijker, waardoor ze Elizabeth het nakijken zou kunnen laten. Het leek Elizabeth daarom 

voordeliger om de hertogin er als vriend bij te hebben dan als vijand, waarna zij het contact aanging.  

Later in haar leven raakte Elizabeth ook bevriend met Lord Byron. Zij voorzag hem van steun tijdens 

zijn affaire met haar schoondochter Caroline. Elizabeth had een hekel aan Carolines moeder, 

Henrietta Ponsonby, die op haar beurt ook niet was gesteld op de pragmatische Elizabeth. De haat 

die Elizabeth voor Henrietta voelde, richtte zij ook op Caroline, die in 1805 met haar favoriete zoon 

William trouwde. Elizabeth had het huwelijk alleen goedgekeurd, omdat Caroline uit een 

hoogstaande familie met oud geld kwam. Maar op persoonlijk vlak konden ze het niet met elkaar 

vinden en hun relatie was nooit goed. Dat Caroline, in tegenstelling tot haar moeder, haar 

buitenechtelijke escapades heel publiekelijk voltrok, zal niet in haar voordeel hebben gewerkt. 

Elizabeth mocht Byron daarentegen zó graag, dat ze hem erop aanstuurde met haar nichtje 

Annabella Milbanke te trouwen, nadat hij zijn affaire met Caroline had verbroken.  

Elizabeth overleed in 1818 op ongeveer 66-jarige leeftijd in Londen na een lang en pijnlijk ziekbed 

door reuma.  
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