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Camilla, hertogin van Cornwall (1947) is een 

Engelse aristocrate, de tweede echtgenote van 

prins Charles, en daarmee onderdeel van de 

Britse koninklijke familie. Charles en Camilla zijn 

het eerste kroonprinselijke paar dat na een 

scheiding de Britse troon mag bestijgen: Charles 

scheidde in 1996 van zijn eerste vrouw, Diana 

prinses van Wales, en Camilla scheidde in 1995 

van haar eerste man, Andrew Parker-Bowles. De 

oudoom van Charles, Edward VIII, moest in 1936 

nog afstand doen van de troon om met zijn 

grote liefde, de reeds tweemaal gescheiden 

Wallis Simpson, te kunnen trouwen. Het verschil 

komt door de veranderende houding tegenover 

het huwelijk en scheiding binnen de Britse 

maatschappij. Hoewel Camilla’s populariteit de afgelopen 20 jaar aanzienlijk is toegenomen, wordt zij 

door vele Britten nog steeds gezien als de voormalig minnares van prins Charles en daarmee als de 

belangrijkste reden voor het falen van diens eerste huwelijk met de immens populaire Diana. Door 

haar koninklijke positie én door het historische feit dat zij als gescheiden vrouw de Britse troon zal 

bestijgen, gaat ze de geschiedenisboeken halen. Maar hoe zal de geschiedenis haar verder 

verbeelden?  

“MY GREAT-GRANDMOTHER WAS YOUR GREAT-GREAT-GRANDFATHER’S 

MISTRESS. HOW ABOUT IT?” 

Ondanks de ogenschijnlijke onoverkoombare verschillen tussen Camilla en Diana hebben ze één 

belangrijke overeenkomst: ze zijn allebei van aristocratische afkomst. Camilla’s moeder was een 

dochter van de derde baron Ashcombe. Diana’s familie, de Spencers, was wel een veel oudere en 

veel aanzienrijkere familie dan die van Camilla. De Spencers hadden in het verleden al fantastische 

dynastieke huwelijken gesloten, ook dichtbij het koningshuis. Camilla’s familie kwam dichbij royalty, 

maar op een heel andere manier: haar overgrootmoeder Alice Keppel was een minnares van Edward 

VII, de over-overgrootvader van Charles. Maar Camilla’s jeugd was, in tegenstelling tot die van Diana, 

veel stabieler. Haar ouders waren gelukkig getrouwd en gaven Camilla een kindertijd die zij als 

uitermate gelukkig beschrijft. Ze was mede daardoor toen al een meisje met innerlijke kracht en 

zelfverzekerdheid. Camilla’s onderwijs bestond uit een reeks privéscholen, een finishing school in 

Zwitserland en een korte studie Frans en Franse literatuur in Parijs. Ze volgde hetzelfde patroon als 

vele andere aristocratische meisjes, dat Diana later ook zou volgen, door na haar studie naar een 

flatje in het chique Kensington in Londen te verhuizen, waar ze samenwoonde met vriendinnen en 

waar ze aan het werk ging als secretaresse.  



Het is niet helemaal duidelijk waar en wanneer Charles en Camilla elkaar voor het eerst hebben 

ontmoet. De kroonprins en de jonge debutante bewogen altijd al in dezelfde cirkels, maar pas rond 

1971 zou er sprake zijn geweest van een intiemere relatie. Evenveel onduidelijkheid bestaat er rond 

het einde van de romantische relatie in 1973. De redenen variëren van Charles’ militaire carière tot 

opzettelijke inmenging van de koninklijke familie. Waar wel duidelijkheid over bestaat is dat een 

huwelijk tussen Charles en Camilla aan het begin van de jaren 70 nooit zou zijn toegestaan. Voor de 

koninklijke familie was Camilla een ongeschikte bruid voor een kroonprins: ze had al vriendjes gehad 

en haar gezicht zou niet op de postzegel hebben gepast. Camilla was zelf sinds eind jaren 60 

verwikkeld in een knipperlichtrelatie met Andrew Parker-Bowles. Het kwam tot een huwelijk in 1973. 

Er wordt gezegd dat er net als bij Charles en Diana wat geuren van arrangement om hingen. De 

ouders van de echtelieden zouden het huwelijk in de krant hebben aangekondigd, waardoor zij zich 

gedwongen voelden ermee door te gaan. Camilla en Andrew kregen twee kinderen, zoon Tom (1974) 

en dochter Laura (1978). Charles trouwde in 1981 met Lady Diana Spencer en kreeg met haar ook 

twee kinderen, zoons William (1982) en Harry (1984). Charles en Camilla bleven ondertussen goed 

bevriend.  

De relatie tussen Charles en Diana strandde na de geboorte van hun tweede zoon Harry in 1984. 

Camilla’s huwelijk kende toen ook al strubbelingen door Andrews buitenechtelijke affaires. Charles 

en Camilla vonden elkaar weer in 1986. Andrew Parker-Bowles was waarschijnlijk op de hoogte van 

zijn echtgenotes escapades, maar heeft niet veel vrijgegeven over zijn houding tegenover de relatie. 

Het is aan de andere kant heel duidelijk dat Diana al vanaf het begin van haar relatie met Charles 

bedenkingen had over zijn hechte band met Camilla. Zo droeg Charles op de eerste avond van zijn 

huwelijksreis met Diana manchetknopen die hij van Camilla had gekregen. Op de knopen stonden 

twee met elkaar verweven C’s, die duidelijk symbool stonden voor Charles en zijn voormalige 

vriendinnetje. Rond 1986 had Diana door dat Charles terug was bij Camilla en hoewel zij ook relaties 

aanging met onder andere James Hewitt, probeerde ze Charles terug te lokken naar hun huwelijk, 

wat mislukte. Diana confronteerde ook Camilla op een verjaardagsfeestje van diens zus, maar zij gaf 

geen teken de relatie op te zullen geven. 

Tot dusver was er onder het Britse volk geen kennis van de buitenechtelijke affaires van het 

kroonprinselijk paar. Zij dachten dat Diana en Charles gelukkig getrouwd waren en zij hadden geen 

idee wie Camilla Parker-Bowles was. Dat veranderde met de publicatie van Andrew Mortons boek 

Diana: her true story in 1992. Diana deed daarin verhaal over het mislukte kroonprinselijke huwelijk 

én de affaire van haar man met Camilla. Omdat het om haar kant van het verhaal ging en het boek 

dus niet helemaal objectief was, geloofde nog niet iedereen in het overspel van de kroonsprins. Het 

werd echter onomstotelijk bevestigd dat hij vreemdging door ‘Camillagate’ in 1993, toen een intiem 

telefoongesprek tussen Charles en Camilla werd vrijgegeven. Charles zei onder andere dat hij 

Camilla’s tampon wilde zijn en zij zei tegen hem:   

“IT’S LIKE THAT SHOW, ‘START THE WEEK’. I CAN’T START THE WEEK WITHOUT 

YOU.” 

Nóg een jaar later bevestigde Charles in een interview dat zijn huwelijk met Diana onherroeplijk uit 

elkaar was gevallen, dat hij haar na 1986 niet meer trouw was geweest en dat er over zijn relatie met 

Camilla niet viel te onderhandelen. Datzelfde jaar begonnen Camilla en Andrew, die toen al jaren 



apart leefden, met hun scheidingsprocedure. Charles en Diana volgden in 1995 en hun scheiding 

werd in 1996 afgerond. Diana kwam in 1997 om bij een auto-ongeluk in Parijs. 

Charles en Camilla hadden toen kunnen denken dat het pad naar een gelukkig leven samen geplavijd 

was. Maar zij wisten dondersgoed dat ze enorme imagoschade hadden opgelopen. Jarenlang hebben 

ze samen achter de schermen gewerkt om dat op te poetsen. Ook waren ze zich er van bewust na 

het tragische overlijden van Diana dat als ze hun relatie te snel een officiële status zouden geven, ze 

konden wachten op controverse. Om die reden verscheen Camilla pas vanaf 2000 bij openbare 

gelegenheden, en nog echt in de coulissen. Langzaamaan verscheen ze steeds meer op de voorgrond, 

aan de zijde van prins Charles, én - niet al te onbelangrijk - naast koningin Elizabeth, die zo 

publiekelijk haar goedkeuring gaf aan de relatie. Charles en Camilla trouwden eindelijk op 9 april 

2005. Hoewel de Britse maatschappij milder is geworden ten opzichte van scheidingen en 

hertrouwen, is de Anglicaanse Kerk dat niet: zij keurt het nog steeds niet goed dat gescheiden 

mensen opnieuw in het huwelijk treden. En koningin Elizabeth is het hoofd van de Anglicaanse Kerk. 

Zij was daarom niet aanwezig bij de plechtigheid, maar wel bij de zegening en de receptie. 

Camilla is sinds haar huwelijk in feite de nieuwe prinses van Wales, maar zij gebruikt deze titel niet. 

Ze heeft ervoor gekozen om door het leven te gaan als de hertogin van Cornwall. De reden daarvoor 

heeft zij niet vrijgegeven – al kunnen we er wel een beetje naar raden. Ze is na koningin Elizabeth het 

meest vooraanstaande vrouwelijke lid van de Britse koninklijke familie. Sinds haar huwelijk 

ondersteunt zij Charles in zijn taken als prins van Wales en vergezelt ze hem bij bezoeken en officiële 

aangelegenheden. Zelf ondersteunt ze in het bijzonder goede doelen die osteoporose bestrijden, een 

aandoening waar haar moeder in 1994 aan overleed. Maar ook kwesties als armoede, dierenwelzijn 

en dakloosheid zijn onderwerpen waar ze zich sterk voor maakt.  

Het valt daarbij op dat Camilla zich inzet voor hetzelfde soort goede doelen als Diana. Ook bij haar 

zijn onderwerpen als ziekte en sociale ongelijkheid het onderliggende thema. Alleen haar imago is 

het compleet tegenovergestelde. Uiteraard is Camilla niet zo jong als Diana was toen zij de taken van 

prinses van Wales uitvoerde. Maar Camilla heeft zich veel meer de stijl van Elizabeth, Charles en de 

rest van de oudere generatie royals eigen gemaakt: haar privéleven blijft prive, ze toont veel minder 

gezicht en staat stevig in haar schoenen tegenover de Britse pers. Bovendien vormt ze met Charles 

veel meer een eenheid. Bij  publieke aangelegenheden is ze veel duidelijker zijn ondersteuning, ze is 

bereid om zich op de achtergrond te begeven en Charles zijn spotlight te geven. Met andere 

woorden, het wordt nooit de Camilla-show, zoals het bij Diana nog wel eens het geval was.  

In 2022 maakte koningin Elizabeth in een toespraak kenbaar dat ze door Charles wil worden 

opgevolgd en dat Camilla dan gemalin van de koning zal worden. In typische Camillawijze heeft zij 

aangegeven “zeer vereerd” te zijn. In hoeverre de nederige stijl van Camilla zal worden opgemerkt 

door toekomstige historici is een goede vraag. Maar één ding staat vast: haar narratief zal 

ongetwijfeld verweven zijn met dat van haar voorgangster Diana.  
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