
Club de la Haute Société de Monaco  
Place du Casino 
98000 Monaco-Vile 
Monaco 
 
Monaco- Vile, 29 novembre 2018 
 
Trappershorst 
Sportlaan 2 
6861 AG, Oosterbeek 
Pays Bas 
 
Concerne: huwelijkskandidaten Prinses Gabriella van Monaco 
 
Geachte verkenner, 
 
Namens de prins van het vorstendom Monaco, Albert II, schrijf ik u in mijn hoedanigheid als voorzitter van 
de Club de la Haute Société de Monaco, de High Society club van Monaco. Ik heb namelijk een verzoek aan u. 
Een verzoek dat alles te maken heeft met de dochter van onze prins, kroonprinses Gabriella Therese Marie 
Grimaldi. De prinses is knap, woont in een prachtig paleis met uitzicht over de Middellandse Zee en is 
bovendien zeer vermogend. Haar familie is één van de rijkste koninklijke families ter wereld met een geschat 
vermogen van meer dan 1 miljard euro. Prinses Gabriella is in een leeftijd gekomen waarop zij zal moeten 
gaan trouwen om voor erfgenamen te gaan zorgen. Het enige probleem is dat onze kroonprinses nogal 
kieskeurig is en iedere knappe, welgestelde jongen van de Côte d’Azur al heeft afgewezen. Om nog maar te 
zwijgen over de schobbejakken die de deur gewezen zijn omdat ze alleen maar achter haar geld aanzaten. Ze 
is lief, maar volgens sommigen heeft zij een hart van ijs, wat haar de bijnaam IJsprinses van de Côte d’Azur gaf. 
 
Nu alle mogelijke kandidaten rondom Monaco en ver daarbuiten al zijn afgewezen heeft prins Albert II zich 
tot zijn makkers van de High Society Club gericht. De Club de la Haute Société de Monaco is namelijk een club 
van welgestelde heren (en sinds kort ook dames) die hun sporen in de samenleving verdiend hebben. Wij 
zijn rijk, machtig en weten hoe we problemen op moeten lossen. Daarom wend ik mij tot u, verkenner uit het 
zeer welgestelde Oosterbeek. Oosterbeek en haar omgeving staan tot ver buiten de landsgrenzen bekend als 
zeer koningshuislievende mensen, die haar jeugd bovendien keurig opvoed. De jeugd hier weet nog hoe men 
zich hoort te gedragen en wat manieren zijn: iets wat prinses Gabriella zeker zal kunnen appreciëren. 
 
Ik hoop dan ook van ganse harte dat u ons kunt helpen de prinses van Monaco te bekoren. Zij is niet alleen 
op zoek naar een keurige man, die zich weet te gedragen aan tafel en kan converseren zoals een heer dat 
betaamt te doen. Ook wil zij een stoere man, met mooie verhalen, een die weet wat jagen is, iemand die houdt 
van snelle auto’s en grote jachten en iemand die uit een welgestelde familie komt. Kortom geen saai knulletje, 
maar een man waaraan zij haar hart kan warmen en met wie zij met de naderende kerstdagen voor de 
openhaard kan zitten, mijmerend over het leven dat zij samen zullen gaan voeren. 
 
Ik verzoek u dan ook vriendelijk om gehoor te geven aan deze oproep. Wij zien u graag verschijnen op 
zaterdag 8 december 2018 om 09:30 in het Casino van Monte Carlo (u waarschijnlijk beter bekend onder de 
naam Trapperhorst), gekleed in nette kledij waarmee u de prinses kunt imponeren. Bovendien zouden wij 
u aanraden om vast wat op te zoeken over uw familiegeschiedenis; waar zij zo rijk mee zijn geworden, in 
wat voor soort villa of kasteel u leeft. Met welke verhalen kunt u haar imponeren? Wat eet u het liefst? Wat 
was uw mooiste ervaring? 
 
U vraagt zich ten slotte misschien af waarom wij samenkomen in het Casino van Monte Carlo en niet in de 
koninklijke residentie. Wel, dat heeft er alles meer te maken met dat dit een geheime operatie is en de prinses 
hier zelf nog niets van weet. Als zij ervan zou weten zou zij alleen maar roet over de kaviaar en kreeft kunnen 
strooien. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Philippe Pétain 
 
Président de Club de la Haute Société de Monaco 


