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maar er waren ook onheilspellende signalen. ‘Als familie samenwerken is niet 
altijd makkelijk,’ zei  Harry, ‘maar we zitten nu eenmaal voor de rest van ons 
leven aan elkaar vast.’

 Meghan was met open armen ontvangen door de koninklijke familie. In het 
vliegtuig naar Los Angeles, op weg naar haar moeder om een paar schetsen 
van haar trouwjurk te laten zien, kon ze nog niet bevroeden dat ze verraden 
zou worden door de man die haar had opgevoed en er altijd voor haar was 
geweest. Precies op het moment dat haar vlucht de afdaling naar Los An-
geles International Airport inzette, had haar vader, Tom Markle senior, een 
afspraak met paparazzifotograaf Jeff Rayner. Rayner, wiens bedrijf gespeci-
aliseerd was in ongeposeerde foto’s van celebrity’s, had  Meghans vader een 
deal voorgelegd. Het idee was om een serie foto’s te maken van de vader van 
de bruid, tijdens de voorbereiding op de grote dag.

Tom had de schandaaljournalisten tot dat moment op afstand gehouden, 
maar er was een beeld van hem ontstaan als een haveloze, door zorgen oud 
geworden kluizenaar die een miezerig leventje leidde in een afgeleefd Mexi-
caans kustresort. Hij was onder andere gefotografeerd met een nieuw toilet 
– die meteen zijn troon werd genoemd – in een kluswinkel, met een sixpack 
bier of een plastic tasje in zijn hand, en in de wasserette. Een groot deel van de 
tijd werd hij achtervolgd door paparazzi, die zo stelselmatig inbreuk maakten 
op zijn privacy dat hij zijn ramen dichttimmerde. 

Rayner, die wel vaker in de Mexicaanse kustplaats Rosarito te vinden was, 
overtuigde Tom van de voordelen van de dubieuze onderneming. Hij zou er 
niet alleen zijn imago mee oppoetsen, redeneerde Rayner, maar ook een deel 
van de opbrengst krijgen. Toen Tom overlegde met zijn dochter Samantha, 
was ze meteen enthousiast. En terwijl  Meghan haar moeder trots vertelde 
over de plannen voor de trouwjurk, spande haar vader samen met een be-
ruchte paparazzo voor een actie die een schaduw zou werpen over de bruiloft. 

Tom werd de hele dag vastgelegd op de gevoelige plaat – in een internet-
café, waar hij online foto’s van zijn dochter bekeek; in een koffietentje, waar 
hij het boek Images of Britain zat te lezen; in een kledingwinkel, waar hij een 
jacquet paste; en tijdens het sporten, wat hij gek genoeg deed op de vuilnis-
belt van het dorp. Het waren zogenaamd stiekeme kiekjes waar Tom Markle 
geen weet van had, al kon iedere leek zien dat er iets niet klopte – de foto’s 
waren scherp en van veel te dichtbij genomen. 

Meghan.indd   219Meghan.indd   219 06-10-2021   17:1406-10-2021   17:14



220

meghan

 Meghan kreeg niet alleen met haar vader te maken, maar ook met haar 
halfbroer Tom, die in opdracht van een Amerikaans schandaalblad een brief 
had geschreven waarin hij prins  Harry opriep om de bruiloft te annuleren.

Hoe dichter de koninklijke bruiloft naderbij komt, hoe duidelijker het wordt 
dat dit de grootste vergissing uit de koninklijke geschiedenis is, waarschuwde 
Tom junior. Meghan Markle is absoluut niet de juiste vrouw voor jou. Hij deel-
de ook nog een sneer uit naar zijn halfzus, die hij omschreef als een uitgeblus-
te, oppervlakkige, ijdele vrouw die jou en de erfenis van de koninklijke familie te 
schande zal maken. Het feit dat de familie Markle, inclusief Tom junior, geen 
enkele uitnodiging voor de bruiloft had ontvangen, leek de enige aanleiding 
voor het zure schrijven.  

Ondertussen viel het fotografische plannetje van Tom senior in het water. 
Beelden van beveiligingscamera’s in de bewuste winkels leverden het onom-
stotelijke bewijs dat de plaatjes in scène waren gezet. De ‘kleermaker’ die 
Toms maten opnam, was een medewerker van een feestwinkel die 15 dollar 
had gekregen om een meetlint rond Toms middel te houden. De kolderieke 
list werkte averechts: Tom kwam over als een sukkel, een clown, het tegen-
overgestelde van  Meghans klasse en elegantie. Uiteindelijk gaf hij zelf ook toe 
dat de kiekjes er ‘stom en amateuristisch’ uitzagen. 

Het verbijsterende aan het hele verhaal was, volgens Tom junior, dat zijn 
vader in Los Angeles een opslag had met een hele berg foto’s van  Meghan, van 
geboorte tot volwassenheid. Vroeger had hij veel foto’s gemaakt, bijvoorbeeld 
als zijn dochter weer eens op het podium stond, op school of elders. Niemand 
zou zijn wenkbrauwen hebben gefronst als  Meghans vader, met toestemming 
van het paleis, een portfolio had samengesteld en gepubliceerd. Toen Sarah 
Ferguson met prins Andrew trouwde, deed de familie Ferguson precies het-
zelfde. De opbrengst van het boek met foto’s van hun dochter ging deels naar 
de familie en deels naar een goed doel naar hun keuze.

Nadat hij een paar dagen voor de bruiloft was ontmaskerd door The Mail 
on Sunday, moest Tom er toch aan geloven. Toen  Harry belde om te vragen 
of het waar was, loog hij tegen de prins dat zijn maten in een van de foto’s 
werden opgenomen voor een trui met capuchon. Het hele voorval was des te 
beschamender omdat de persvoorlichter van het stel een brief had gestuurd 
naar de hoofdredacteuren van een aantal kranten met de vraag of ze Thomas 
Markle senior met rust wilden laten. Bijna tot op de dag van de bruiloft wer-
den de krantenkoppen beheerst door het waanzinnige gedrag van Markle, en 
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iedereen – inclusief  Meghan – vroeg zich af of hij er wel bij zou zijn om zijn 
dochter naar het altaar te leiden. Later zou  Meghan haar vaders keuzes om-
schrijven als ‘verraad’, in gesprek met Oprah Winfrey. Oprah was bevriend 
geraakt met Doria Ragland, nadat ze elkaar tegen het lijf waren gelopen in 
de kerk in la, en de tv-presentatrice wist als geen ander hoe  Meghan onder 
druk werd gezet. 

Ondertussen werd haar vader in het ziekenhuis opgenomen na een hart-
aanval.  Harry belde hem weer op en zei, als we Tom senior mogen geloven: 
‘Als je naar me had geluisterd, was dit niet gebeurd.’ Maar Tom was vooral in 
zijn wiek geschoten omdat  Meghan hem na het fotodebacle te kennen had ge-
geven dat hij niet mocht speechen tijdens de bruiloft. Voor hij ophing, flapte 
hij er nog uit: ‘Misschien is het voor jullie beter als ik dood ben... dan kunnen 
jullie doen alsof jullie verdrietig zijn.’

De dagen daarna stuurden  Harry en  Meghan talloze berichtjes en pleegden 
ze telefoontjes om erachter te komen hoe de zaken ervoor stonden – vooral 
in zijn hoofd. Het beveiligingsteam dat hem in de gaten hield, werd terugge-
roepen omdat zijn gedrag steeds grilliger werd. In feite was hij een ongeleid 
projectiel: hij gaf spontane interviews aan tabloid-tv-zender tmz, maar nam 
niet op als Kensington Palace belde. Een berichtje dat  Meghan kort voor de 
bruiloft naar haar vader stuurde, geeft een goed beeld van de verwarring en 
consternatie in het koninklijke kamp: 

Ik probeer je al het hele weekend te bereiken maar je neemt niet op en 
stuurt niks terug... Maak me erg zorgen om je gezondheid en veiligheid en 
doe er alles aan om je te beschermen maar weet niet wat we kunnen doen 
als je niet reageert... Heb je hulp nodig? Zullen we het beveiligingsteam 
weer sturen? Ik vind het heel naar dat je in het ziekenhuis ligt, maar je 
moet contact met ons opnemen... Welk ziekenhuis is het?

Binnen het tijdsbestek van een dag veranderde Tom senior drie keer van ge-
dachten over de bruiloft. Eerst vertelde hij tmz dat hij niet wilde gaan om-
dat hij de koninklijke familie niet voor schut wilde zetten. Zes uur later zei 
hij dat hij  Meghan naar het altaar zou begeleiden. Die beslissing hield maar 
een paar uur stand, voor hij aankondigde dat hij een stent moest laten plaat-
sen in zijn slagader omdat hij een hartaanval had gekregen door de stress 
van de afgelopen dagen.  Meghan bleef contact zoeken, tot de avond voor de 
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bruiloft, maar het mocht niet baten. Zoals een vriend het later verwoordde 
tegenover tijdschrift People: ‘Het was gewoon zo van: “Neem alsjeblieft op. 
Ik hou van je en ik ben bang.” ’

Het laatste weekend voor de grote dag logeerden  Meghan en  Harry in een 
schuur van driehonderdzeventig vierkante meter op het Great Tew Estate in 
Oxfordshire, in de hoop, tegen beter weten in, een beetje tot rust te komen. 
Het drama rond Tom Markle senior maakte dat onmogelijk. Het voelde alsof 
ze totaal geen vat op de situatie kregen, alsof deze bijzondere gelegenheid 
haar diepere betekenis had verloren. Het was hun grote dag, ze wilden hun 
geestelijke en fysieke samenkomst vieren op een manier die bij ze paste. 

Vanuit die overpeinzingen ontstond het idee om privé te ‘trouwen’, voor 
de dag zelf. Dan zouden ze hun geloften naar elkaar kunnen uitspreken in 
het bijzijn van een religieus leider. De aartsbisschop van Canterbury, Justin 
Welby, was bereid om een kleine ceremonie te leiden waarin de toekomstige 
echtgenoten hun handgeschreven geloften konden uitwisselen, die inmiddels 
aan de muur hangen in hun huis in Californië. ‘Drie dagen voor onze bruiloft 
zijn we getrouwd,’ biechtte  Meghan later op bij Oprah in een historisch tv-in-
terview. ‘Dat weet niemand.’ Tegen Welby zeiden ze: ‘Luister, die hele heisa, 
het spektakel, dat is voor de wereld. Dit huwelijk is voor ons.’

Uiteraard kwam er flinke kritiek op de beslissing. Bruiloftsgast en tv-pre-
sentator James Corden hield het bij een paar plagerige opmerkingen: ‘Ik zal je 
eerlijk zeggen: ik wil mijn broodrooster terug. Dat was een huwelijkscadeau, 
niet een drie-dagen-na-het-huwelijkscadeau. De ceremonie die ik heb bijge-
woond, was nep. Een wassen neus!’ Aartsbisschop Welby, middels een sms’je, 
en een woordvoerder van het stel voelden zich gelijk genoodzaakt om te mel-
den dat dit een uitwisseling van geloften was, en geen officiële ceremonie. In 
de Italiaanse krant la Repubblica zei de aartsbisschop: Het wettige huwelijk is 
voltrokken op zaterdag [19 mei 2018]. Ik heb de huwelijksakte ondertekend, dat 
is een juridisch document, en als ik dat had ondertekend in de volle wetenschap 
dat het nep was, had ik een serieuze overtreding begaan. Het feit dat  Meghan 
zich vergiste in zoiets persoonlijks als haar trouwdag, plaatste een aantal eer-
dere uitspraken wel in een ander daglicht.

Kort na de uitwisseling van de geloften was het tijd voor de generale re-
petitie voor de bruiloft. Het was, niet geheel tegen de verwachting in, een 
hectische aangelegenheid, vooral toen de kinderen niet in de speciale outfits 
bleken te passen. Toch waren het de volwassenen die in tranen uitbarstten. 
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Een gestreste  Meghan, vernederd door het gedrag van haar vader, werd er-
van beschuldigd dat ze Kate, zelf ook een wrak na de geboorte van Louis, in 
tranen had achtergelaten. Naar verluidt was er ruzie ontstaan over de jurk 
van prinses Charlotte en de prangende vraag of de bloemenmeisjes een mail-
lot moesten dragen of gewoon met blote beentjes mochten. Kate vond dat 
 Charlotte, destijds drie, en de andere vijf meisjes maillots moesten dragen, 
volgens de traditie en protocollen.  Meghan wist het niet zo zeker. Er volgde 
een woordenwisseling, er vloeiden tranen, en de twee vrouwen, die toch al 
een broze verstandhouding hadden, gingen gekwetst en beledigd uit elkaar. 
In  Meghans versie van het verhaal, dat ze aan Oprah Winfrey vertelde, was 
het overigens andersom: ze zou zelf in huilen zijn uitgebarsten na de onenig-
heid over de netelige maillotkwestie, door toedoen van Kate. Volgens  Meghan 
was Kate haar persoonlijk een bloemetje met een briefje komen brengen op 
 Nottingham Cottage om haar excuses aan te bieden. ‘Het was geen confron-
tatie, en het zou niet eerlijk tegenover haar zijn om in detail te treden, want 
ze heeft haar excuses aangeboden. En ik heb het haar vergeven,’ zei ze tegen 
Oprah. Wie de schuldige ook was, het was duidelijk dat de aanvaring de rela-
tie tussen deze twee hooggeplaatste royals geen goed had gedaan. 

De ruzie met Kate was tenminste privé – voorlopig althans. De ‘hij komt, 
hij komt toch niet’-bom rond  Meghans vader barstte nog diezelfde dag. 
 Meghan bracht een verklaring naar buiten waarin ze bevestigde dat haar va-
der er niet bij zou zijn. Helaas zal mijn vader niet aanwezig zijn bij de bruiloft. 
Ik heb altijd van hem gehouden en hoop dat hij de ruimte kan vinden om aan 
zijn gezondheid te werken.

Midden in de chaos kon ze nog wel rekenen op de kalmerende, stabiele 
aanwezigheid van haar moeder Doria, die vanuit Los Angeles was ingevlo-
gen om haar te steunen. Zoals de Britten al generaties lang weten, voelt alles 
veel beter na een troostende kop thee. Die kregen  Harry,  Meghan en Doria 
van Charles en Camilla, tijdens een afternoontea op Clarence House.  Meghan 
en Charles hadden al een band gesmeed via hun gezamenlijke interesses als 
duurzaam biologisch eten, klassieke muziek en archtitectuur, en met Camilla 
kon ze het hebben over wijn en yoga. Het mocht dus geen verrassing heten 
dat Charles meteen volmondig ja zei toen  Harry vroeg of hij  Meghan naar het 
altaar wilde begeleiden.  Harry, die een stroeve relatie met zijn vader had, was 
ontzettend dankbaar voor Charles’ enthousiaste reactie. ‘Ja, natuurlijk, ik zal 
doen wat  Meghan nodig heeft en ik ben er voor je,’ zei de kroonprins.
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De ontmoeting met Charles en Camilla was leuk, maar voor Doria was de 
afternoontea met koningin Elizabeth en prins Philip, de dag voor de bruiloft, 
het hoogtepunt van haar bezoek – op de bruiloft na. Het had een ongemak-
kelijke, nerveuze aangelegenheid kunnen zijn, maar  Harry stelde iedereen op 
zijn gemak met zijn aanwezigheid en verhalen over zijn geliefde oma en opa. 

Na afloop besteedden  Harry en zijn ‘best man’, prins William, tien minu-
ten aan het begroeten van de fans die buiten de hekken van Windsor Castle 
waren samengedromd. Op  Harry’s laatste avond als vrijgezel maakten ze een 
relaxte, nonchalante indruk.

Na de stress en de ophef van de laatste paar dagen was  Meghan toe aan 
een ontspannen momentje met haar moeder. De dag voor de bruiloft be-
trokken ze de Inchiquin-suite, met een prijskaartje van £ 1500 per nacht, in 
het befaamde Cliveden House Hotel, waar door de jaren heen heel wat be-
roemdheden hebben geslapen, van Winston Churchill en Mahatma Gandhi 
tot literaire grootheden als George Bernard Shaw. Na een verfrissend glas 
vintage champagne kreeg  Meghan een verzachtende gezichtsmassage van 
holistisch therapeut Sarah Chapman. Tijdens een ontspannen baddersessie 
stuurde ze berichtjes naar vriendinnen; actrice Janina Gavankar omschreef 
haar gemoedstoestand als ‘enthousiast’. ‘Ze trouwt met de liefde van haar le-
ven,’ aldus Gavankar.

 Meghan sliep lekker en was vastberaden om van haar grote dag te genie-
ten. Toen, om drie minuten voor vijf in de ochtend, kreeg ze een telefoontje 
vanuit Mexico.

Het was haar vader. 
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Het was een glorieus, opwindend, historisch moment. Terwijl  Meghan 
Markle stond te schitteren in haar trouwjurk bij de ingang van St. George’s 
Chapel, op een zonnige dag in mei 2019, weerklonk Händels transcenden-
te Eternal Source of Light Divine, gezongen door de Welshe sopraan Elin 
Manahan Thomas en begeleid door de trompet van David Blackadder in 
de kapel. Miljoenen gesprekken verstomden, tranen biggelden over tal-
loze wangen naar beneden. Toen  Meghan alleen door het gangpad liep, 
viel alle ruis voor heel even stil. Geen discussies meer over Tom Markle 
senior of de huwelijksreis of de identiteit van de ontwerper van de jurk 
– aangezien  Meghan geen ‘maid of honor’ wilde, stond Clare Waight Keller 
zelf buiten de kapel te wachten om de laatste aanpassingen te maken. Dit 
was  Meghans moment. Ik zat in een geïmproviseerde tv-studio in Great 
Windsor Park en gaf commentaar voor de Amerikaanse zender abc, sa-
men met David Muir en Robin Roberts. Onze reactie was dezelfde als die 
in vele huishoudens over de hele wereld – een stil besef van het belang van 
de gebeurtenis.

Er werd geschiedenis geschreven. In de laatste belangrijke koninklijke 
bruiloft van deze generatie trouwde prins  Harry met een bruid van gemeng-
de afkomst die gescheiden was – een unicum voor de Britse koninklijke fa-
milie. Met hun huwelijk, goedgekeurd door de koningin, leek de monarchie 
in een klap een stuk inclusiever en relevanter in een veranderende wereld. 
De bruiloft van de tweede zoon van prins Charles en de overleden Diana, 
prinses van Wales, toonde aan hoe de Royal Family – en de Britse natie – zich 
onder koningin Elizabeth ii had ontwikkeld. De gebeurtenis stond bol van de 
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 symboliek. Als gevolg van de romantische perikelen rond koning Edward viii 
en Wallis Simpson, en later prinses Margaret en Peter Townsend, had de ko-
ninklijke familie, samen met de rest van de wereld, aarzelend geaccepteerd 
dat een scheiding niet per se meer gelijkstond aan een schandvlek. En toch: 
toen Charles begin jaren tachtig het Britse land afspeurde naar een geschikte 
bruid, was het ondenkbaar dat hij zou trouwen met een gescheiden Ame-
rikaanse, laat staan iemand van gemengde afkomst. Men was op zoek naar 
een witte, Angelsaksische, protestantse aristocratische maagd. Diana Spencer 
voldeed aan de criteria, en de constitutionele catastrofe van hun huwelijk – en 
de hatelijke scheiding – was voor de oudere garde binnen de koninklijke fa-
milie voldoende reden om hun handen af te trekken van de partnerkeuze in 
de jongere generatie. 

 Meghans scheiding, na een twee jaar durend huwelijk met een filmprodu-
cent, leidde nauwelijks tot een opgetrokken wenkbrauw, laat staan een con-
stitutionele crisis. De toekomstige koning, prins Charles, is immers zelf ge-
scheiden en daarna getrouwd met zijn voormalige minnares, Camilla Parker 
Bowles, in een burgerlijke plechtigheid vlak bij St. George’s Chapel. Allemaal 
hartstikke modern. Scheiding, ras, een smeuïg verleden: iedereen mag tegen-
woordig toetreden tot het Huis Windsor.

Terwijl hij de Amerikaanse actrice over het gangpad zag schrijden, zal 
prins Andrew, hertog van York, ongetwijfeld aan zijn eigen liefdesleven heb-
ben gedacht. Jaren voor hij betrokken raakte bij het seksschandaal rond Jeffrey 
Epstein stond Andrew bekend als een gewilde vrijgezel, en een oorlogsheld 
bovendien. Hij had stiekem een verhouding met een andere Amerikaanse ac-
trice, Kathleen ‘Koo’ Stark, die een rol had gespeeld in een licht erotische film 
van een andere aristocraat, de graaf van Pembroke. Toen hun relatie open-
baar werd gemaakt, circuleerden er foto’s van een gedeeltelijk naakte Koo, 
waar in de massamedia en in delen van het parlement hysterisch op werd 
gereageerd. Hoewel ze de koningin had ontmoet en perfect bij Andrew leek 
te passen, gooide het taboe van die film, een van haar eerste, roet in het eten. 
Hun relatie had geen schijn van kans. Zonder die c-film was misschien Koo 
Stark, en niet  Meghan Markle, de eerste Amerikaanse geweest sinds Wallis 
Simpson die met een lid van de Royal Family trouwde.

Ironisch genoeg had de vrouw die nu geschiedenis schreef veel pikantere 
dingen gedaan voor de camera. Tijdens haar carrière heeft  Meghan Markle 
in beeld cocaïne gesnoven, een striptease geleerd aan huisvrouwen en seks 
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gehad in een archiefkamer. Bij Suits moest ze zo vaak half uit de kleren dat ze 
klaagde dat de schrijvers het erom deden. 

Ondanks de zenuwen die in de aanloop de kop opstaken, sliep de vrouw in 
het middelpunt van deze historische koninklijke gebeurtenis de hele nacht 
door. Een klein ‘wonder’, zoals ze later zelf zei. Het nachtelijke telefoontje 
van haar vader had ze gemist. Maar wat hij ook had willen zeggen, voor 
 Meghan bestond hij niet meer. Ze had de reputatie dat ze mensen liet vallen 
die ze niet meer nodig had, maar haar vader had zich onmogelijk gemaakt, 
met zijn egocentrische gedrag op een van de stressvolste momenten in haar 
leven. Dit verraad zou ze hem nooit vergeven.

Dat ze hem niet aan de lijn had gekregen, was maar goed ook. Ze wilde ten 
volle van haar dag genieten. Haar koninklijke pad begon met een naamsver-
andering. ’s Ochtends vroeg werd officieel bekendgemaakt dat het meisje uit 
de Valley na haar bruiloft een volwaardige royal zou zijn. De koningin schonk 
haar de titel Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Sussex. Prins  Harry 
zou hertog van Sussex worden, graaf van Dumbarton en baron Kilkeel. En 
dan was er nog een familiewapen, waarop de kleur blauw stond voor de Stille 
Oceaan en twee gouden stralen de Californische zon symboliseerden. De drie 
ganzenveren op haar schild stonden voor communicatie en de kracht van 
woorden.

Tijdens de laatste voorbereidingen in de ochtend werd ze bijgestaan door 
haar moeder en visagist Daniel Martin, die van  Harry te horen had gekre-
gen dat zijn bruid er natuurlijk uit moest zien, met extra aandacht voor haar 
schattige sproetjes. Martin deed wat er van hem werd gevraagd. Ze kletsten 
wat, Martin deed zijn werk, de klanken van Chapel of Love vulden de ruimte, 
naast een aantal liedjes van Ella Fitzgerald, Billie Holiday en andere favo-
rieten. Daarna was het de beurt aan kapper Serge Normant, al jaren Julia 
Roberts’ haarstylist, die  Meghans haar opstak in een nonchalante chignon.

Ondertussen tweette Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, dat 
hij bad voor het koppel en hoopte op een dag vol met ‘vrolijkheid en vreugde’. 
Later biechtte hij op dat hij bang was geweest dat hij de ringen zou laten val-
len of de geloften in de verkeerde volgorde zou oplezen.

Ook een van de bruiloftsgasten had met een probleem moeten afrekenen. 
Tegelijk met Idris Elba, die op  Harry’s verzoek dj was bij het avondfeest, arri-
veerde Oprah Winfrey bij St. George’s Chapel. Winfrey had een kledingcrisis 
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gehad. Toen ze de ochtend ervoor haar beige outfit had aangetrokken, had 
ze het gevoel gekregen dat hij veel te wit zou overkomen op de foto, wat een 
kleine ramp zou zijn – wit is immers de kleur van de bruid. Wanhopig had ze 
Stella McCartney gesmeekt om iets anders in elkaar te flansen. Vierentwintig 
uur later zat Oprah in de zaal met een roze jurk aan en een vintage hoed van 
Philip Treacy op haar hoofd.

Elba, van wie het gerucht gaat dat hij de eerste zwarte James Bond wordt, 
was enthousiast over de verrijking van de Royal Family met een actrice van 
gemengde afkomst: ‘Als sterke vrouw die toetreedt tot de koninklijke familie, 
is ze een rolmodel voor elke vrouw – zwart en wit. Onze samenleving is zelf 
natuurlijk ook van gemengde afkomst, en het is mooi om te zien dat  Meghan 
nu bij de koninklijke familie hoort. Het is geweldig. Ze is een baken, iemand 
om tegen op te kijken.’

 Meghans moeder was de enige uit de familie Markle die aanwezig was bij 
de bruiloft, maar de kerkbanken zaten wel vol met beroemdheden. Boze ton-
gen beweerden dat de sterren er niet zaten vanwege een innige vriendschap, 
maar om de bruiloft meer cachet te geven. Het gerucht is terug te voeren op 
columnist Rachel Johnson, zus van de Britse premier Boris, die later meldde 
dat George en Amal Clooney hadden gezegd dat ze het koninklijk paar hele-
maal niet kenden. Het tegendeel was waar.  Harry en George kenden elkaar al 
jaren en deelden een voorliefde voor motoren, en de twee stellen waren naar 
elkaar toe gegroeid sinds ze dicht bij elkaar woonden in Oxfordshire. Een 
paar weken na de bruiloft reisden  Harry en  Meghan af naar het palazzo van 
de Clooneys aan het Comomeer in Italië, voor een vakantie van drie dagen. 
Ze zaten aan  Meghans kant, vlak bij haar goede vriendinnen Serena Williams, 
Priyanka Chopra, Abigail Spencer en Janina Gavankar. Ook zangers sir Elton 
John en James Blunt, met hun partners David Furnish en Sofia Wellesley, 
David en Victoria Beckham, acteur Tom Hardy en comedian James Corden 
waren van de partij, en natuurlijk de cast van Suits.

Terwijl de kapel volstroomde, stapten  Meghan en haar moeder, die een 
mintgroene jurk met jasje van de Amerikaanse ontwerper Oscar de la Renta 
droeg, voorzichtig in de bordeauxrood met zwarte Rolls-Royce Phantom iv 
van de koningin. Tussen de ingang van het hotel en de autodeur was een tent 
geplaatst, zodat niemand de jurk kon zien voordat  Meghan de treden naar 
St. George’s Chapel beklom. Tijdens het ritje van een half uur begon het be-
sef van de omvang van deze gebeurtenis eindelijk in te dalen, toen  Meghan 
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en Doria langs duizenden enthousiaste fans reden; sommigen stonden er al 
sinds de vorige avond. Het had er alle schijn van dat het een bijzondere dag 
ging worden.

De andere helft van het middelpunt van de belangstelling, prins  Harry, 
trok het uniform van de Blues and Royals aan en liep samen met prins Wil-
liam de kapel binnen, onder applaus van het publiek. Terwijl de prinsen op de 
bruid stonden te wachten, was William een en al ernst en straalde  Harry rust 
en kalmte uit – de omgekeerde wereld in vergelijking met Williams bruiloft 
in 2011.

William vroeg of  Harry zich nog iets kon herinneren wat Diana vroeger 
altijd zei, en  Harry glimlachte en antwoordde: ‘Ja, dat weet ik nog.’

De andere moeder, Doria Ragland, maakte een stevig statement in het 
oude christelijke gebouw. Ze koos voor een natuurlijke haarstijl. Zoals de 
zwarte journaliste Ateh Jewel schreef in The Daily Telegraph: ‘Doria zag er 
oogverblindend mooi uit toen ze de kerk binnenkwam, en ik kreeg onver-
wacht tranen in mijn ogen toen ik zag dat deze krachtige, evenwichtige zwar-
te vrouw haar haren trots in lokken droeg, hun natuurlijke vorm, en dat bij 
een van de grootste historische televisie-evenementen ooit.’ Haar opmerking 
was een teken dat dit geen gewone koninklijke bruiloft zou worden, maar een 
feest met ruimte voor alle kleuren, culturen en geloven. 

 Meghan is niet de eerste vrouw van gemengde afkomst die trouwt met een 
lid van een moderne Europese koninklijke familie – die eer is voorbehouden 
aan de in Panama geboren Angela Brown, tegenwoordig prinses Angela van 
het kleine, schatrijke landje Liechtenstein.  Meghan is wel de eerste biraciale 
Amerikaanse in het Huis Windsor. In haar thuisland wordt er veel over ras 
gesproken, wat gezien de slavernij en segregatie in het recente Amerikaanse 
verleden niet verwonderlijk is, maar hoe de koninklijke familie met de raciale 
verhoudingen omgaat, is jarenlang geen onderwerp van discussie geweest. 

Ten tijde van de aankondiging van de verloving, in november 2017, draai-
de Victoria & Abdul in de bioscoop, het verhaal over de vriendschap tussen 
koningin Victoria en een Indiase bediende, Abdul Karim. Zijn aanwezigheid 
in het koninklijke huishouden riep zo veel animositeit op dat haar oudste 
zoon en opvolger, koning Edward vii, er na haar dood in 1901 persoonlijk 
op toezag dat Karim werd teruggestuurd naar India. In Her Little Majesty, 
haar biografie van koningin Victoria, schrijft historica Carolly Erickson: ‘Dat 
een Indiër met een donkere huid bijna op gelijke hoogte stond met de witte 
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 dienaren van de koningin was ongehoord. Dat hij aan dezelfde tafel at en in 
het dagelijks leven met hen omging, werd gezien als een schande.’ 

Hoewel koningin Elizabeth, aldus schrijfster Penny Junor, nooit de na-
druk legt op kleur, is slechts 8,5 procent van de werknemers in het paleis 
lid van een etnische minderheid. In Londen, waar de meeste medewerkers 
van het koninklijk huis wonen, is dat iets minder dan veertig procent. Over 
minderheden op hooggeplaatste posities binnen het instituut zijn geen cijfers 
te vinden. Er wordt wel eens gezegd dat de koninklijke familie een kans heeft 
gemist om een toonaangevende functie te vervullen op het gebied van ras, en 
het paleis zelf heeft gezegd dat de organisatie ‘meer moet doen’ om minder-
heden aan te werven.

 Meghan is het onderwerp ras nooit uit de weg gegaan; het duurde ook niet 
lang voor ze opmerkte dat er weinig mensen van kleur in het paleis rondlie-
pen. En toch leek de koninklijke familie door haar aanwezigheid inclusiever 
en daardoor relevanter voor het multiculturele Groot-Brittannië, zelfs in het 
post-Brexittijdperk. 

Volgens Trevor Phillips, voormalig voorzitter van de Britse commissie 
voor gelijkheid en mensenrechten, is de manier waarop  Meghan zich presen-
teert van groot belang. ‘Het is erg belangrijk dat ze heeft aangegeven trots te 
zijn op haar etniciteit. Voor mensen van kleur is dat een positieve, moderne 
en zeer gewenste instelling.’

Het kapsel van Doria Ragland was in elk geval een symbool van trots op 
haar zwarte afkomst, en datzelfde gold voor de opzet van de bruiloftsdienst. 
 Meghan had er duidelijk haar stempel op gedrukt. Kort na de aankomst van 
koningin Elizabeth en prins Philip, die nog steeds herstellende was van een 
val, was het de beurt aan het stralende middelpunt van de show. Geflankeerd 
door haar twee pages, Brian en John Mulroney, die haar sluier vasthielden, 
liep ze langzaam en voorzichtig naar het altaar, glimlachend naar vrienden 
en bekenden. Ze zag er ontspannen uit, alsof ze alles onder controle had. 
Lichaamstaaldeskundige Judi James was onder de indruk, liet ze weten in de 
podcast Pod Save The Queen: ‘ Meghan barstte van het zelfvertrouwen en ik 
zat bijna te applaudisseren, wat  niet vaak voorkomt. En dat ze zo beheerst 
door het gangpad liep, zonder te blozen of bijna flauw te vallen, paste niet 
alleen bij de gelegenheid, maar ook bij haar feministische gedachtegoed.’

   Halverwege het gangpad werd ze opgewacht door prins Charles, die haar 
arm vastpakte en fluisterde: ‘Je ziet er prachtig uit – gaat het goed?’ Daarna 
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liep het duo de laatste treden op, naar de plek waar de bruidegom stond te 
wachten met zijn broer.  Harry zag er nerveus uit, maar leek meteen betoverd 
toen hij de eerste glimp opving van de bruid in haar trouwjurk. Nadat hij 
 Meghan begroet had, zei hij: ‘Dank je, pa,’ om zijn waardering te laten blijken 
voor zijn vaders begeleidende rol. Verder werd hij helemaal opgeslokt door 
zijn bruid, en er verscheen een brede grijns op zijn gezicht. ‘Je ziet er geweldig 
uit. Prachtig.’

Tot zover verliep alles vrij traditioneel, met een welkomstwoord en toe-
spraak van de deken van Windsor, gevolgd door de populaire lofzang Lord of 
All Hopefulness, de huwelijksverklaringen onder leiding van de aartsbisschop 
van Canterbury en een lezing door een van Diana’s zussen, Lady Jane Fel-
lowes. Toen was bisschop Michael Curry aan de beurt, die uit Chicago was 
ingevlogen om zijn toespraak te geven. Hij stond ingepland voor zes minu-
ten, maar maakte er veertien van en had nog veel langer door kunnen gaan. 
Curry sprak over de helende kracht van de liefde en doorspekte zijn verhaal 
met quotes van Martin Luther King en passages uit het Nieuwe Testament. 
Zijn meest memorabele zin was: ‘Twee mensen werden verliefd op elkaar en 
wij zijn op komen dagen.’ Het was een boeiende preek, waar in de konink-
lijke hoek hier en daar om gegniffeld werd, ongetwijfeld vanwege het grote 
contrast tussen de passie en uitbundigheid van de eerste Afro-Amerikaanse 
voorzitter van de Amerikaanse Episcopaalse Kerk en de ingehouden stijl van 
de sprekers die meestal op de kansel stonden.

Daarna was het de beurt aan het Kingdom Choir onder leiding van Karen 
Gibson, dat een gospelversie van Stand By Me van Ben E. King ten gehore 
bracht, ooit geschreven als lijflied voor de burgerrechtenbeweging. Het lied, 
het koor, de psalmen en de andere muziekstukken waren allemaal aangera-
den door prins Charles, zoals hij dat ook voor Williams bruiloft had gedaan. 
Nadat het stel ja had gezegd tegen het koor, maakte Karen Gibson twaalf ver-
schillende arrangementen voordat het juiste werd gevonden. Zelfs de konin-
gin was onder de indruk – ze nodigde het koor uit voor een tuinfeestje op 
Buckingham Palace.

Karen, die werd bedolven door journalisten toen ze St George’s Chapel ver-
liet, zei tegen de bbc dat ze aanvankelijk was gebeld vanuit Clarence House, de 
Londense thuisbasis van de prins van Wales. ‘Ik heb gehoord dat prins Char-
les erg van gospelmuziek houdt.  Meghan en  Harry wisten precies wat ze wil-
den horen en hoe het moest klinken, maar het idee kwam van prins Charles.’
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De rol van Charles als muziekprogrammeur was misschien verrassend, 
maar dat de Amerikaanse feministe het woord ‘gehoorzamen’ uit haar gelof-
ten had geschrapt, net als Diana en Kate, mocht niemand verbazen. De me-
nigte begon te juichen en lachen toen  Harry ‘Ik wil’ zei, maar wat de mensen 
buiten niet konden zien, was dat  Meghan haar blik de hele tijd op haar echt-
genoot gericht hield terwijl ze haar geloften aflegde. Volgens ingewijden was 
het een ‘hartverwarmend’ moment, met een zichtbare intimiteit tussen de 
twee hoofdrolspelers. Toen het stel zich klaarmaakte om te tekenen, ontferm-
de Charles zich over Doria,  Meghans enige aanwezige familielid. Hij nam 
haar bij de hand en liep met haar mee. ‘Het was een mooi gebaar,’ zei zijn 
vrouw Camilla na afloop. ‘Iedereen was ontroerd. Mensen weten niet wat hij 
achter de schermen allemaal doet. Ik geloof dat niemand beseft hoe lief hij is.’

 Samen met Doria en de rest van de royals keek Charles toe terwijl het 
stralende, pasgetrouwde stel door het gangpad liep, begeleid door hun fa-
voriete lied, This Little Light of Mine, gezongen door het Kingdom Choir. 
 Meghan zei later tegen tijdschrift us Weekly: ‘Het was de muziek die we wil-
den horen bij het begin van ons nieuwe leven. Want alleen het licht kan de 
duisternis verdrijven.’ Boven aan de trap van de kapel vroeg  Meghan haar 
man: ‘Moeten we nu kussen?’ Het antwoord: ‘Ja.’ Bij die flits van intimiteit 
in het openbaar steeg overal gejuich en applaus op. Daarna maakte het stel 
een ritje van vijfentwintig minuten in een paardenrijtuig, waardoor iedereen 
– naar schatting 120.000 mensen – een glimp van het paar kon opvangen. Het 
was een prachtig, feestelijk schouwspel. Iedereen werd er vrolijk van. Zelfs 
mijn medepresentatoren, David Muir en Robin Roberts, ervaren interviewers 
die niet snel meer onder de indruk zijn van grote namen en evenementen, 
sprongen overeind om de tortelduifjes goed te kunnen toen ze langs het hokje 
van abc reden.

Het was een intieme familiedag, maar ook een historisch evenement. Rose 
Hudson-Wilkin, de eerste zwarte vrouw die bisschop werd bij de Anglicaanse 
Kerk, zei tegen Vogue: ‘De koninklijke bruiloft van de hertog en hertogin van 
Sussex heeft mensen op zoveel manieren samengebracht. Het was een posi-
tief moment voor de Anglicaanse Kerk, de Episcopaalse Kerk, de koninklijke 
familie en voor Groot-Brittannië.’

De kersverse hertog van Sussex, uitgeput van al het glimlachen en zwaai-
en, had tijdens het ritje in het rijtuig maar een ding voor ogen: ‘Nu zou ik 
wel een borrel lusten,’ zei hij tegen zijn bruid, die overweldigd was door het 
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enthousiasme en de omvang van de menigte. ‘Wauw,’ bleef ze herhalen. Hun 
dag was echter nog maar net begonnen.

Na de officiële familiekiekjes, waarbij fotograaf Alexi Lubomirski – van de 
verlovingsfoto’s – de kinderen Smarties gaf als beloning voor het stilzitten, 
werd het inmiddels puur op adrenaline functionerende paar ontvangen in 
St. George’s Hall op Windsor Castle, bij een receptie die werd georganiseerd 
door prins William. Charles liet zich weer van zijn gevoelige kant zien, toen 
hij zijn zoon ‘mijn lieve  Harry’ noemde en tegen hem zei: ‘Ik ben zo blij voor 
je.’ Hij zei dat het op zijn leeftijd ontroerend was om te zien hoe zijn zoon aan 
de volgende levensfase begon. Een jongen die hij als baby zo vaak op zijn rug 
had geklopt om hem te laten boeren, maar die nu, aldus Charles, zijn rug-
klopjes niet meer nodig had.

Daarna was het  Harry’s beurt. Niet dat hij ver kwam met zijn toespraak. 
Elke keer dat de glunderende prins de zinsnede ‘Mijn vrouw en ik’ gebruikte, 
volgde er een uitbarsting van gejoel, applaus en gelach. ‘We zijn een gewel-
dig team,’ wist hij zijn gasten nog te vertellen.  Harry complimenteerde zijn 
bruid omdat ze ‘zo goed met alles was omgegaan’ en zei tegen haar: ‘Ik kan 
niet wachten om de rest van mijn leven met je door te brengen.’ Nadat hij de 
Amerikaanse toehoorders had ingeprent om de zwaarden aan de muur te 
laten hangen, vroeg hij of er iemand in de zaal was die kon zingen. Dat was 
het sein voor Elton John, die een medley van zijn grootste hits speelde en Tiny 
Dancer opdroeg aan  Meghan.

Na een pauze was het tijd voor het feest. Tweehonderd gasten werden 
uitgenodigd in Frogmore House, waar het pasgetrouwde stel fijne herinne-
ringen aan had. Hier hadden ze in het prille begin van hun relatie samen 
gepicknickt.

Hoewel de gastenlijst flink werd ingekort – Tom Inskip, een vriend van 
 Harry, ontbrak bijvoorbeeld nadat hij had gewaarschuwd dat de prins niet te 
hard van stapel moest lopen met zijn langeafstandsrelatie – waren er genoeg 
celebrity’s aanwezig, waaronder Serena Williams en George Clooney, die zelfs 
even achter de bar stond. Acteur en talkshowpresentator James Corden, uit-
gedost als Henry viii, praatte alles aan elkaar en was scheidsrechter bij een 
danswedstrijdje tussen de prinsen  Harry, William en Charles, die al snel wer-
den vergezeld door  Meghan en haar moeder. 

Dat was allemaal leuk en aardig, maar het onbetwistbare hoogtepunt 
van de avond was de beslissing van  Meghan om de koninklijke traditie te 
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 doorbreken en haar eigen speech te geven. In een korte, lieve toespraak be-
dankte ze de koningin, prins Charles en haar moeder voor hun steun en 
vriendelijkheid. Tot slot richtte ze zich tot  Harry, en het gekoer was niet van 
de lucht toen ze zei dat ze eindelijk haar prins had gevonden. Het was een 
vertederend moment, waarover George Clooney tegen de persoon naast zich 
zei: ‘Ik vind dit een leuke bruiloft omdat ze echt verliefd lijken te zijn, en ik 
ga vaak genoeg naar huwelijksfeesten van beroemdheden waarbij dat niet het 
geval is.’

Ook de andere vrouw in  Harry’s leven was aanwezig, zij het alleen in de 
gedachten en harten van veel van de gasten. William en  Harry’s vriend Char-
lie van Straubenzee lieten hun licht niet alleen schijnen over  Harry’s roodha-
righeid en kalende kruin, maar spraken ook uit dat Diana ontzettend trots 
zou zijn geweest op haar jongste zoon en dat ze van hem en  Meghan zou 
hebben genoten bij het begin van hun leven als getrouwd stel. 

Er was nog wel meer wat aan Diana deed denken, zoals haar grote als sma-
ragd geslepen ring van aquamarijn, die  Harry aan  Meghan had gegeven, en 
het vuurwerk aan het eind van de avond, waardoor  Harry werd teruggevoerd 
naar die keer dat de jongens met hun moeder op vakantie in Florida naar 
Disneyland waren geweest, waar ze van de vuurwerkshow hadden genoten.

Als ze erbij had kunnen zijn, zou de prinses van Wales onder de indruk 
zijn geweest van  Meghans lef en zelfvertrouwen. Diana was jarenlang degene 
geweest die achteraan stond bij het schooltoneel, veel te bang om een rol met 
tekst te krijgen. Hoewel  Meghan zelfverzekerd was en vanaf jonge leeftijd in 
de belangstelling stond, waren deze twee vrouwen van verschillende gene-
raties toch met elkaar verbonden. Beiden zetten zich in voor humanitaire 
doelen, waren charismatisch en glamoureus en beseften dat ze in een unieke 
positie verkeerden om iets goeds te doen voor de wereld. Kortom, ze hadden 
en hebben beiden een doel voor ogen.

Diana oversteeg barrières op het gebied van sociale klasse en etniciteit aan 
beide kanten van de Atlantische Oceaan; wat haar zo aantrekkelijk maakte, 
voor mensen van alle kleuren en achtergronden, was haar kwetsbaarheid. Ze 
sprak tot de verbeelding door haar gevoeligheid, vooral bij vrouwen die zelf 
vastzaten in een ongezonde relatie. Haar sociaal-maatschappelijke activitei-
ten, zoals bezoekjes aan een hospice om mensen bij te staan in de laatste, 
eenzame periode van hun leven, werkten therapeutisch en troostend – niet 
alleen voor de mensen die ze hielp, maar ook voor zichzelf.
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Wie de vele kwaliteiten van Ms Markle onder de loep neemt, komt niet 
meteen uit bij het woord ‘kwetsbaarheid’. Empathisch is ze zeker, maar ook 
zelfbewust, verfijnd en beheerst. Ze voelt zich net zo op haar gemak op het 
podium als bij een fotoshoot. Ze is een vaandeldrager voor de nieuwe gene-
ratie zelfverzekerde, assertieve vrouwen die het glazen plafond aan diggelen 
willen slaan. 

Haar mantra, die ze te danken heeft aan haar eerste man, was dat ze geen 
vijf minuten zou besteden aan een project als ze niet bereid was om er vijf 
jaar in te steken. 

Nu was ze onderdeel geworden van een van de beroemdste families ter 
wereld, een familie met een illustere geschiedenis. Vijf jaar was niet genoeg; 
van  Meghan Markle werd levenslange toewijding geëist. 
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