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Wie gingen 
Meghan Markle voor?

ELF AMERIKAANSE PRINSESSEN

De wereldverbeteraar
Sarah Butler (45)
Deze hooggeschoolde Texaanse, die een 
indrukwekkend cv bij de Verenigde Naties heeft 
opgebouwd, is wellicht de laatste van wie je zou 
verwachten dat ze zou vallen voor een prins. 
Laat staan eentje uit het Midden-Oosten. 
Toch vond Sarah haar grote liefde in 
prins Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein, de 
kroonprins van Jordanië. In 2000 werd ze 
officieel prinses Sarah Zeid. De twee hebben 
inmiddels drie kinderen en wonen in New York. 
Ze werken beiden voor de Verenigde Naties. 

De natie kan z’n geluk niet op: Amerika heeft straks een echte prinses… 
Omdat de Verenigde Staten officieel geen koninklijk huis hebben, is het 
Britse koningshuis het hoogst haalbare qua royalty. Meghan Markle is 

echter niet de eerste Amerikaanse die prinses wordt.
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De filmster en haar playboy 
Rita Hayworth (1918-1987)
Het ideale sprookje werd werkelijkheid voor Rita Hayworth, die in 
het echt Margarita Carmen Cansino heette. In haar hoogtijdagen 
werd de knappe filmster smoorverliefd op Aly Khan, zoon van 
Aga Khan, imam van de Ismali-moslims. Zij gaf haar filmcarrière 
op en ze traden in 1949, een jaar na hun eerste ontmoeting, in het 
huwelijk. Rita was toen al zwanger van dochter Yasmin Agha Khan. 
De bruiloft was fenomenaal: meer dan 500 gasten gingen te buiten 
aan 600 flessen champagne. Rita sneed de bruidstaart aan met 
een glazen zwaard. Maar Aly bleek een slechte echtgenoot. Het 
was een playboy die graag een gokje waagde en vreemdging. 
De scheiding was nog geen vier jaar na de bruiloft een feit.  

Een Arabische die terugkeerde
Lisa Halaby (66)
Koningin Noor van Jordanië kwam ter wereld als 
Lisa Halaby, dochter van een Zweedse moeder en 
Syrische vader. Ze had als kind een zeer comfortabel 
leven want vader Najeeb was CEO van de 
Amerikaanse vliegtuigmaatschappij Pan-Am. Na een 
studie architectuur werkt ze in Sydney en Teheran 
voordat ze een baan in Jordanië krijgt. Ze werkt als 
architect aan de ontwikkeling van de luchthaven van 
Amman wanneer ze koning Hoessein leert kennen. 
Ze bekeert zich tot de islam en wordt zijn vierde, 
tevens laatste, vrouw. Hoessein geeft haar de naam 
Noor, dat licht in het Arabisch betekent. Hoewel 
men verwacht dat Jordaniërs de Amerikaanse als 
buitenstaander zien, krijgt Noor juist een warm 
onthaal. Ze is ook na de dood van Hoessein, zeer 
populair vanwege haar liefdadigheidswerk.

Een bankier in een dynastie
Kelly Rondestvedt (43)
Kelly zat met een paar vriendinnen in een restaurant 
toen haar oog ineens op Hubertus viel. ,,Ik zag hem 
zitten en ik vond hem heel knap,” liet ze over hun 
eerste ontmoeting weten. Als geslaagde New Yorkse 
bankier hoefde Kelly Jeanne Rondestvedt niet voor 
het geld met een prins te trouwen. Toch trad ze in 
2009 in het huwelijk met prins Hubertus van Saxen-
Coburg en Gotha. Dit is een van oorsprong Duitse 
dynastie, met afstammelingen over alle huidige, 
Europese vorstendommen. 
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Prinses van de omslagjurk
Alexandra Miller (45)
It’s a family affair: Alexandra, 
het jongere zusje van 
Marie-Chantal trouwde ook 
in 1995, maar zij 
huwde prins Alexander 
van Fürstenberg. Dat maakt 
ontwerpster Diane von 
Fürstenberg tot Alexandra’s 
schoonmoeder. 
Bovendien: de man van 
haar zus Marie-Chantal 
zal de toekomstige koning 
van Griekenland worden. 
Alexandra werkt voor 
het modebedrijf van 
schoonmoeder en was 
medeverantwoordelijk 
voor de revival van Diane’s 
populaire omslagjurk uit 
1970.

Tragisch icoon
Grace Kelly (1929-1982)
Beroemder zijn dan prinses Grace kan bijna niet. 
De gevierde Amerikaanse actrice, wiens vader ooit 
Olympisch kampioen roeien was, viel in Cannes tijdens 
een fotoshoot voor Paris Match als een blok voor 
prins Rainier van Monaco. Grace was destijds, in 1955, 
een aanvaardbare, aantrekkelijke bruid voor Rainier, 
alleen al vanwege het feit dat ze katholiek was. De 
tragische dood van de 52-jarige moeder van drie (zij 
kreeg een beroerte achter het stuur en reed, samen 
met dochter Stéphanie, het ravijn in) ligt nog bij velen 
vers in het geheugen. 

Prinses en ontwerpster 
Marie-Chantal Miller (49)
Ze groeide op als wereldburger met familiehuizen in Hong Kong, 
Parijs, Londen en New York. Vader Robert Miller was oprichter van 
de dutyfree-winkelketens. Marie-Chantal volgde haar middelbare 
schoolopleiding aan het peperdure Zwitserse internaat Le Rosey 
waar ook Aga Khan en kroonprins Willem van Luxemburg hun 
onderwijs genoten. Ze leerde kroonprins Paul van Griekenland 
kennen op een feest in New Orleans. Ze zijn sinds 1995 gelukkig 
getrouwd en hebben vijf kinderen. Marie-Chantal runt haar eigen, 
luxe kledinglijn. 

De ene zus een president, de andere een prins
Lee Radziwill (84) 
De jongste zus van presidentsvrouw en stijlicoon 
Jackie Kennedy heet officieel Caroline. Lee werd als de mooiste 
beschouwd en had meer gevoel voor stijl dan haar populaire zus. 
Het was Lee die als eerste met Aristoteles Onassis aanpapte. 
Uiteindelijk ging de Griekse scheepsmagnaat toch voor Jackie: 
de hoofdprijs én een wereldberoemde weduwe. Lee begaf zich 
als socialite regelmatig onder beroemdheden als Truman Capote 
en de Rolling Stones. Na haar eerste scheiding trouwde ze in 
1959 met de Poolse prins Stanislaw Albrecht Radziwill. 
Het huwelijk duurde 15 jaar.
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Coverprinses 
Kendra Spears (29)
Dit is wat je stiekem van een prinses verwacht. 
Kendra moet het vooral van haar wonderschone uiterlijk 
hebben. Ze werkte als model voor Chanel, Givenchy en Prada 
toen  ze Rahim ontmoette. Inmiddels is ze in 2013 met 
prins Rahim Aga Khan, de oudste zoon van Aga Khan, 
getrouwd. Ze veranderde haar naam in 
prinses Salwa Aga Khan en woont in Zwitserland. Het 
echtpaar heeft twee kinderen. Salwa werkt overigens nog 
steeds, onder haar meisjesnaam, als fotomodel. Ze siert 
regelmatig de covers van Vogue en Elle.

Miss Controversieel 
Wallis Simpson (1896-1986)
Ze had al twee scheidingen achter de 
rug toen de extravagante, Amerikaanse 
socialite de officiële maîtresse van de 
Britse kroonprins Eduard van Engeland 
werd. In 1936 volgde Eduard zijn vader 
op maar hij was slechts een jaartje 
koning. Omdat hij van de Anglicaanse 
kerk geen toestemming kreeg voor zijn 
huwelijk met Wallis (zij was inmiddels 
al tot twee keer toe gescheiden, zeer 
uniek in die tijd) trad Eduard af. Zijn 
(liefdes)verklaring was:,,Een goede 
koning zijn zonder steun van de 
vrouw van wie ik houd, is voor mij een 
onmogelijke opgave.” Na het aftreden 
huwden ze alsnog en werd Wallis 
hertogin van Windsor. Het echtpaar 
genoot uitgebreid van het luxeleven 
met vele tripjes naar de Bahamas, 
Florida en Parijs waar ze tot diep in de 
nacht feestten. Wallis bleef, tot aan haar 
dood, persona non grata voor de Britse 
koninklijke familie.

Een sprookje dat eindigt in 
een nachtmerrie 

Hope Cooke (77)
Tijdens een rondreis door India ontmoet de 20-jarige 
Amerikaanse studente Hope Cooke in een hotelbar 

een prins. Palden Thondup Namgyal is de kroonprins 
van Sikkim, een kleine natie in het Himalaya-gebergte. 

Ze raken smoorverliefd en twee jaar later, in 1961, 
trouwen ze. Maar koningin Hope La, de Gyalmo van 
Sikkim is allesbehalve gelukkig en het sprookje spat 
snel uiteen. Ontrouw en Palden z’n hoge, politieke 
ambitie gooien roet in het eten. Zij verdooft haar 

verdriet met whisky en valium. Al snel wordt duidelijk 
dat de bevolking Hope de schuld geeft van de ontstane 

politieke ellende in het kleine vorstendom. Daarom 
vlucht ze in 1975, met haar twee kinderen, naar 

Amerika. In 1980 volgt de onvermijdelijke scheiding. 
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