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Voorwoord

Meghan Markle:  
een revolutie

Er zijn revoluties die specialisten in geopolitiek kunnen 
voorspellen en andere die niemand had kunnen voorzien, 
zoals die jonge Amerikaanse, een kleurlinge en overtuigd 
feministe, een gescheiden vrouw die ouder is dan haar 
verloofde en die binnenkort lid wordt van een van de 
oudste koninklijke families van Europa.
De wereld ziet er aan het begin van de 21ste eeuw hele-
maal anders uit. Monarchieën moeten op de trein van de 
modernisering springen als ze willen overleven. De Britse 
koninklijke familie is bijna 900 jaar oud en kon tot op 
vandaag multiculturaliteit buiten haar deuren houden. 
Alleen William veroorzaakte een kleine schokgolf toen hij 
Kate Middleton, een Engels burgermeisje, huwde. Zijn 
vader en zijn voorouders huwden altijd vrouwen afkom-
stig uit andere koninklijke families of minstens uit de 
hogere adel, zoals Lady Diane Spencer. Kate Middelton 
komt uit een Brits middenklassegezin. Zij was de eerste 
zichtbare verandering die zich binnen de sociologische 
organisatie van de familie Windsor voltrok. Maar het is 
Harry, de rebelse prins zoals hij in de Engelse tabloids 
wordt genoemd, die deze oeroude familie met een knal 
naar de moderne wereld katapulteert.
Op 19 mei maakt een jonge kleurlinge voor het eerst haar 
officiële intrede in een regerende koninklijke familie. Laat 
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er geen misverstand over bestaan, dit is een heuse revo-
lutie: multiculturaliteit is algemeen aanvaard in de wereld, 
maar niet in sociale kringen die de macht uitoefenen, 
behalve dan misschien in de Verenigde Staten. Er wordt 
toch vooral binnen de vertrouwde kring gekeken, zowel 
wat betreft het fortuin en de plek op de sociale ladder als 
de huidskleur. Maar zoals de Italiaanse socioloog Francesco 
Alberoni in de jaren 1980 al schreef, ‘Liefde is een revo-
lutie’. Liefde is de enige reden, op de verplichting of de 
noodzaak na misschien, waarom iemand een familie, een 
land, een religie, een vriendengroep verlaat. Liefde kan 
maken en kraken.
Liefde is dus opstandig, subversief, liefde bedreigt de geves-
tigde orde. En alle menselijke instellingen hebben altijd 
geprobeerd om haar in bedwang te houden en haar te 
onderwerpen aan sociale regels. Maar zoals altijd gebeurt 
met sociale bewegingen en revoluties, verwoest liefde een 
oude gemeenschap en maakt ze er een nieuwe; wat ooit 
verbonden was, wordt losgemaakt en er worden bruggen 
geslagen tussen verschillen. Passionele liefde vecht, tegen 
obstakels en tegen de wet, en dat is precies wat dit huwe-
lijk ook doet. De interesse ervoor gaat verder dan voyeu-
risme van journalisten en geestdrift van sociale media …
Meghan en haar overtuigde feminisme, haar huidskleur en 
haar verleden hebben een prins ontmoet die zijn moeder op 
zijn twaalfde is verloren, die opgroeide in een beschermd 
koninklijk milieu en op jonge leeftijd al met oorlog te 
maken kreeg. Ze trouwen in een Groot-Brittannië dat op 
zijn grondvesten davert, nu het land zich klaarmaakt om 
uit de Europese Unie te stappen (een diepgaande politieke 
en sociale revolutie) en zich in het onbekende te storten.
Ze beginnen met z’n tweeën een beweging die voor altijd 
de goed draaiende radertjes van deze oude koninklijke 



familie, die op het punt staat de 21ste eeuw in te stappen, 
een andere richting uit zal laten draaien.
Dit beroemde en publieke huwelijk is de bekroning van 
alle grote liefdesverhalen die de heersende normen naast 
zich hebben neergelegd en die iets veranderd hebben. Deze 
ontmoeting is de weerspiegeling van onze eigen liefdesver-
halen, die we zelf hebben beleefd of ooit zullen beleven.
Dus, leve de revolutie.


