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Ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik ben stinkend jaloers 
op Kate. Haar prins William vind ik een lekker ding – 
tikje zijig, maar dat zou ik er wel uit slaan mettertijd. Ik 
zou een moderne prinses 
zijn, dus bijvoorbeeld heel 
erg de humor kunnen 

inzien van onze beeltenis op de 
condooms die te koop zijn via 
www.crownjewelscondoms.com.
Want wat is er mooier dan welkom 
zijn in ieders intieme vorstenhuis? 
Schamen hoef ik me niet, want 
deed mijn aanstaande schoonvader 
ooit niet iets veel schunnigers 
door tegen zijn minnares Camilla 
Parker Bowles te fluisteren dat hij 
graag haar tampon zou willen zijn?
Ik bedoel maar. Schamen is so last 
season. Van het leeftijdsverschil 
zou ik me niets aantrekken. Ik 52, 
hij 28, nou en? Uit een onderzoek 
bleek onlangs dat 31 procent 
van de mannen graag een relatie 
wil aangaan met een vrouw die 
minstens acht jaar ouder is. Dan 
zou ik met 24 jaar leeftijdsverschil 
een nog nieuwere trend zetten. 
Fijn voer voor de media.
Dat ik een kilootje of wat zwaarder 
ben dan Kate, zou William niet deren, denk ik. Hij zou een 
goed leven bij me hebben. Ik ben namelijk op elk moment 
van de dag bereid af te reizen naar oorden waar topchefs met 
pannen rammelen. Wel in onze privéjet natuurlijk, want een 
stampvolle burgerkist past niet bij een prinses.
Een bietje knagen bij Alain Passard in Parijs met Carla Sarkozy, 
bij Berasategui in Spanje de Iberische ham doorproeven, kip 
in dennennaalden keuren bij Noma in Kopenhagen (vast 
geen wachtlijst van een jaar) en lunchje doen met Máxima bij 
Seinpost in Scheveningen... 
Qua eten kan het mij niet gek en veel genoeg. Plus dat ik heel 
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goed boterkoek kan bakken naar een recept van een dierbare 
joodse vriendin.
En natuurlijk draag ik prinsessenjurken, ook al zullen 
sommige knellen. Maar een couturier kan veel. Johnnyboy 
Galliano weet er vast een mouw aan te passen. Kant, organza 
en chiffon met af en toe stuk leer, daar zullen mijn jurken  
uit bestaan. En de tutschoenen van Kate zou ik inruilen  
voor fijne plateaus en stiletto’s van Gucci, Jimmy Choo of 
Manolo Blahnik.
Met de paparazzi weet ik ook wel raad. Met mijn Kelly 
Bag – de grote versie – zou ik die bloedhonden knock-
out meppen, dan kijken ze daarna wel linker uit. Als oud-
waterpolokampioen heb ik superspierbundels opgebouwd.  
Of ik schiet ze met mijn luchtbuks uit onze buxustuinen.  
Uit de heup welteverstaan, want zo schoot ik ooit op een 
Franse kermis bij een schietwedstrijd een Ricard-servies 
bij elkaar. Ook een prinses mag toch wel eens driftig zijn?  
Net een echt mens. Verder ben ik met geen tien paarden 

chagrijnig te krijgen. 
Met de notabelen van de wereld 
kan ik het doorgaans goed vinden. 
Ook al ben ik dan een dochter van 
een eenvoudige aannemer, ik heb 
als journalist de nogidge krediet 
opgebouwd. Mocht Balkenende 
interviewen, hing met Jude 
Law aan de bar, zag Catherine 
Deneuve in haar groene ogen en 
deed onlangs nog een cocktail 
met Kate Moss herself.
Maar die carrière ruil ik graag 
in voor het prinsessenbestaan. 
Ik hoop wel dat ik mijn collectie 
vetplanten en mijn cavia mee mag 
nemen, want die zijn me dierbaar. 
Wat zeg je? Kinderen? Hm, nou 
eh, tja, euh, ik geloof dat mijn 
eieren iets te hard gekookt zijn, 
inmiddels. Of er vandoor zijn 
gegaan, maar wat deert dat? We 
zoeken gewoon een paar fijne 
draagmoeders van verschillende 
rangen en rassen, zijn we lekker 
modern multiculti. En bijkomend 

voordeel: hebben we die koninklijke condooms ook niet nodig.
Lifestyle-journaliste Karin Kuijpers (52) woont met haar man in Vlaardingen. Ze 
heeft een dochter van 22 en een zoon van 19.

wat nou,
leeftijds-
verschil?
Karin Kuijpers zou best een goede 
prinses kunnen zijn naast William en 
gooit nog snel een balletje op.

T
e

k
s

T
: 

k
a

r
in

 k
u

ij
p

e
r

s
, 

F
o

T
o

g
r

a
F

ie
: 

b
r

e
n

d
a

 v
a

n
 l

e
e

u
w

e
n

, 
v

is
a

g
ie

: 
c

a
r

m
e

n
 z

o
o

m
e

r
s

, 
s

T
y

l
in

g
: 

b
ir

g
iT

T
a

 g
a

d
e

l
l

a
a

De tutschoenen
van Kate ruil ik in 
voor stiletto’s van Gucci, Jimmy 
Choo en Manolo Blahnik


