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Een schattige foto van prinses Juliana, gemaakt in 1916. Op haar schoot een 
Teckel. (Foto: Franz Ziegler).
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Omdat in ONZE HOND mei 2013 
ter geledenheid van haar troonsaf-
stand een apart artikel is gewijd 
aan de honden van koningin 
Beatrix, is de tekst over haar in dit 
artikel beknopter dan die over haar 
ouders. Tevens zijn in dit artikel 
alleen foto’s van Beatrix afgebeeld 
die niet in mei zijn gepubliceerd.

HeRDeRsHoND 
Het prinsesje Juliana is al vroeg 
een hondenliefhebster. De eerste 
afbeelding die ik van haar met een 

De ‘gewone’ Juliana 
en ‘majesteit’ Beatrix
Zes vorsten – drie koningen 
en drie koninginnen – mar-
keren de periode 1813-2013. 
Behalve hun staatsrechter-
lijke verplichtingen kennen 
zij, hoe verschillend ook, 
daarnaast een gezins- en 
familieleven. spelen hon-
den daarin een rol? 
en zo ja, welke? 
in vijf artikelen schetsen
we een beeld van honden 
in onze oranjefamilies. 
Deel 1, 2 en 3 verschenen 
in oNZe HoND van april, 
juli en oktober 2013.

1813-2013: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden (4)



Huis Ten Bosch, 1915. Juliana is dan zes jaar en 
speelt met een schepje en vormpjes in het zand. Op 
haar schoot zit een Teckel, ongetwijfeld van haar 
vader, prins Hendrik. 

1918: Juliana gefotografeerd met een herdershond met een gestroom-
de vacht en een kleine terrier. 

Juliana (1919) houdt met de ene hand de moederhond – een 
herdershond met een gestroomde vacht – en met de andere 
hand de pups vast. Wie de herdershond is, vermeldt de 
geschiedenis niet. 

De tweejarige 
Bernhard met 
zijn Cocker 
Spaniel ‘Frosch’. 
(Uit: Het Leven).
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De ‘gewone’ Juliana 
en ‘majesteit’ Beatrix

hond heb kunnen vinden, is een 
onbekende foto uit 1915. Juliana 
is dan zes jaar en speelt met een 
schepje en vormpjes in het zand. 
Op haar schoot zit een Teckel, 
ongetwijfeld van haar vader, prins 
Hendrik, en naast haar een kin-
derjuf, gekleed à la Florence 
Nightingale. 
Een volgende foto, gemaakt door 
hoffotograaf Franz Ziegler, dateert 
van 1916 en toont de jonge prinses 
weer met een Teckel. Twee jaar later 
is ze met twee honden vereeuwigd: 
een terrier type en een herdershond 
met een gestroomde vacht. 
In 1919 staat ze op de foto met 
diezelfde herdershond, maar nu 
ook met diens pups. Juliana zit op 
haar hurken en houdt met de ene 
hand de moederhond en met de 
andere de pups vast. De honden 
vasthouden doet ze op vrijwel alle 
foto’s en het is goed te zien dat ze 
zich vermaakt en zich op haar 
gemak voelt. Wie de herdershond 
is, vermeldt de geschiedenis niet. 

‘BeRNiLo’
In de particuliere afdeling van een 
vrouwenkliniek in Jena wordt 1911 
een jongentje geboren: Bernhard 
Leopold Friedrich Eberhard Julius 
Kurt Carl Gottfried Peter. Zijn 
moeder is de van graaf Bodo von 
Oeynhausen gescheiden Armgard von 
Cramm. Even voor haar tweede 

‘laat ik niet vergeten melding te maken van haar 
( Juliana, red.) honden en het aardige hertenkalfje dat 
op Het loo gevangen was…’

Prinses Wilhelmina in haar autobiografie 
‘Eenzaam maar niet alleen’.



Bernhard zur Lippe-Biesterfeld en Armgard zur Lippe-
Biesterfeld, geboren Von Cram, met hun beide zonen in 
de jaren dertig. Links prins Bernhard en rechts zijn drie
 jaar jongere broer prins Aschwin (1914-1988). Op de 
voorgrond de hond. (Uit: Het Leven).

In 1939 op wintersport in Grindelwald. De kinderwagen 
van de éénjarige prinses Beatrix wordt getrokken door de 
korthaar Sint Bernard teef ‘Inca von Neu Habsburg’. De 
foto wordt als prentbriefkaart in de handel gebracht. 

De prins in Wageningen, tijdens de vredesonderhandelingen in 1945. 
Sealyham Terrier Martin is er ook bij. 
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huwelijk wordt Armgard de omstreden 
titel Gräfin von Biesterfeld toegekend. 
Vader van het jongetje is Bernhard zur 
Lippe-Biesterfeld, die zich later – na 
enige strijd tussen de familieleden 
– ‘Prinz zur Lippe’ mag noemen. Op 
landgoed ‘Reckenwalde’ in Woynowo, 
gelegen bij het Duitse (nu Poolse) 
stadje Züllichau, groeit de jonge 
Bernhard op. Zijn ouders leven er als 
herenboeren en beschikken over grote 
stukken land en paarden. Om het 
onderscheid aan te geven tussen de 
vader en de zoon, wordt de jonge 
prins ‘Bernilo’ genoemd. 
Hoewel Bernhard sr. en Armgard, 
gerekend naar hedendaagse begrippen, 
niet arm zijn behoren de Lippe-
Biesterfelds niet tot de top in de Duitse 
adel. Het morganatische huwelijk van 
Bernhards ouders begint als ‘een 
affaire’, omdat Armgard dan nog 
getrouwd is. Al in het geboortejaar van 
het prinsje oordeelt het groothertoge-
lijk Saksische kantongerecht dat de 
toevoeging achter zijn naam – ‘Graf 
von Biesterfeld’ – niet is geoorloofd. 
Echter, in 1916 worden Armgard en 

haar inmiddels twee zonen door vorst 
Leopold IV von Lippe verheven tot 
Prinzessin und Prinz zur Lippe-
Biesterfeld. Hun aanspreektitel is 
‘Durchlaut’ (Doorluchtige Hoogheid), 
maar ze maken geen deel uit van het 
vorstenhuis Lippe. 

cocKeR sPaNieL ‘fRoscH’
Het is dus allemaal min of meer 
goed gekomen, maar dit is de sfeer 

in de periode vóór 1914, als het op 
non-actief zetten van een wezenlijk 
deel van de regerende Duitse 
vorsten in en na de Eerste Wereld-
oorlog in het verschiet ligt. 
Bernhard jr. groeit op landgoed 
‘Reckenwalde’ op en heeft daar ook 
een eigen hondje. Dat is de Cocker 
Spaniel Frosch, waarmee hij in 1913 
op een foto staat, gekleed in een 
schattig matrozenpakje. De prins 



In 1961 brengt de vice-president van India, dr. Sarvepalli Radhakrishnan, een 
bezoek aan paleis Soestdijk. De koningin en de prins verwelkomen hem, zo ook één 
van de witte Poedels. Deze foto wordt als prentbriefkaart in de handel gebracht.

Het koninklijk gezin in 1947. Met de geboorte van prinses 
Marijke – later Christina – is het gezin compleet. Ook 
Martin is van de partij. 

Prinses Margriet (1943) in 1952, samen 
met Martin. (Foto: Ad Windig).
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gaat in Züllichau naar school en na 
het gymnasium gaat hij rechten 
studeren. Eerst in Berlijn, daarna in 
Lausanne en in Berlijn studeert hij 
af als ‘Referendar’. 
Foto’s uit zijn jonge jaren zijn er 
genoeg, waarvan een aantal uit de 
jaren dertig met zijn ouders, broer én 
een hond. Het is een type windhond, 
maar ik heb ‘m niet als ras kunnen 
identificeren; het zou een Whippet 
kunnen zijn. 
In Bernhards leven past een eigen 
hond nog niet. Eerst gaat de reislus-
tige, joviale en charmante prins 
genieten van zijn vrijgezellenbestaan. 
Echter, het is ook de tijd dat Duitse 
adellijke landjonkers hun eigen 
inkomen moeten gaan verdienen. 
Bernhard doet dat bij een Franse 
importfirma in Parijs, waar hij stagi-
aire met een contract voor één jaar 
wordt. Het is geen superbaan en ook 
geen vetpot voor een prins; Bernhard 
moet snel op zoek naar een vrouw, het 
liefst een met status en geld, want hij 
hecht aan een luxe levensstijl. 

‘NiMMeR oP tiJD’
De geschiedenis herhaalt zich, want 
– net als haar moeder koningin 

Wilhelmina – groeit ook prinses 
Juliana op als enig kind. Als haar 
vader in 1934 overlijdt, bestaat de 
koninklijke familie nog slechts uit 
drie vrouwen: Emma, Wilhelmina 
en Juliana. 
Vergeleken met haar moeder, heeft 
Juliana een vrijere jeugd en kan ze 
zich in alle rust ontwikkelen. Ze volgt 
de lagere en middelbare school in het 
paleis en voor haar studie gaat ze naar 
Leiden, waar een speciaal studiepro-
gramma voor haar is ontwikkeld. Die 
Leidse jaren geven haar enige vrijheid 
van beweging. Wat een beetje gênant 
is, is dat er zich in de loop van de jaren 
geen huwelijkskandidaten voor 
Juliana melden, terwijl ze toch een 
begeerde partij is. Ze is immers de 
toekomstige koningin van Nederland 
met, als enig kind, een behoorlijk 
fortuin in het verschiet. Bijna zeven 
jaar wordt er gezocht en het lijkt erop 
dat de Zweedse prins Carl Bernadotte 
(1911-2003) een goede kandidaat is. 
Na een gearrangeerde ontmoeting 

aan het Britse hof, waarbij Juliana 
zich nogal onhandig en tactloos zou 
hebben gedragen, houdt Carl het snel 
voor gezien. 
Prinses Alice, een jongere zuster van 
grootmoeder Emma, noemt haar 
traag en aarzelend en kritiseert haar 
‘stelselmatig nimmer op tijd zijn’.
Foto’s met honden uit die tijd, 



Prinses Armgard (1883-1971), de 
moeder van prins Bernhard, die sinds 
1952 op Huis Warmelo woont, samen 
met de Rus Alexis Pantchoulidzew. 
Deze foto, met op haar schoot twee 
Boston Terriers, is ter gelegenheid haar 
82ste verjaardag genomen. 

Prins Bernhard en zijn derde dochter Prinses 
Margriet met één van de witte Poedels.

In 1971 wordt deze foto van prins 
Bernhard, in gezelschap van een witte 
Poedel en een ruwharige Teckel, 
genomen. Zoals altijd is Bernhard tot 
in de puntjes gekleed en draagt hij een 
witte anjer in zijn linker knoopsgat.
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behalve dan die met de Teckels van 
prins Hendrik (zie ONZE HOND 
oktober 2013) heb ik niet gevonden. 
 
PRiNs oP Het Witte PaaRD
Als Juliana al bijna 27 jaar is, biedt de 
prins op het witte paard in feite 
zichzelf aan. In februari 1936 meldt 
prins Bernhard zich bij het vakantie-
adres van de Oranjes, hotel ‘Iglerhof’ 
in het Oostenrijkse Igls. Met in zijn 
zak een introductiebrief van één van 
de hofdames van koningin Wilhel-
mina. Bernhard is niet echt rijk, twee 
jaar jonger, afkomstig uit de lage adel, 
maar met een vlotte babbel, intelli-
gent en geïnteresseerd in een huwelijk 
met de Nederlandse erfprinses. 
Koningin Wilhelmina staat in het 
begin wat aarzelend tegenover hem, 
want de informatie die ze bij haar 
Duitse verwanten inwint, is niet 
allemaal even vleiend voor Bernhard. 
De duidelijke verliefdheid van Juliana 
en het charmante gedrag van de prins 
trekken haar over de streep. 
Later zal prins Bernhard zijn huwelijk 
beschrijven als een zeker percentage 

liefde, een zeker percentage aangetrok-
kenheid. Het was, aldus Bernhard, een 
challenge – een uitdaging – om er iets 
van te maken. 
Met zijn 25 jaar is hij duidelijk ‘een 
man van de wereld’ met een voor-
liefde voor snelle auto’s, dure kleren 
en mooie vrouwen. Een huwelijk met 
Juliana legt hem alleen voor wat 
betreft het laatste enige beperkingen 
op, maar Bernhard is een man van 
zijn tijd: de grenzen van zijn huwe-
lijksbeloften worden opgezocht en 
opgerekt. Hij gedraagt zich daarmee 
niet anders dan zijn voorganger, 
prins-gemaal Hendrik... 
Na hun huwelijk in 1937 en een drie 
maanden durende huwelijksreis komt 
Juliana als herboren thuis: moderne, 
dure kleren, onderhanden genomen 
door een schoonheidsspecialiste en 
twaalf kilo lichter. Na een grote 
verbouwing en modernisering gaat 
het paar in paleis Soestdijk wonen. In 
1938 en 1939 worden daar de 
prinsessen Beatrix en Irene geboren. 
De eerste foto van prinses Beatrix 
met een hond wordt in 1939 ge-

maakt, althans de eerste die ik heb 
kunnen vinden. Het is weliswaar niet 
de hond van haar ouders, maar hij 
heeft wel een belangrijke taak. 
Tijdens de wintersportvakantie in 
Grindelwald (Zwitserland) is Beatrix’ 
kinderwagen op ijzers gezet en de 
wagen wordt getrokken door Inca van 
Neu Habsburg, een kortharige Sint 
Bernard uit de kennel van Susanne 
Bammatter-Bähler. Beatrix voelt zich 
helemaal op haar gemak bij dit voor 
haar toch reusachtige dier. 

seaLyHaM teRRieR MaRtiN
Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 
leeft de koninklijke familie geschei-
den. Wilhelmina en Bernhard in 
Londen en Juliana met Beatrix en 
Irene in Ottawa (Canada). In 1943 
wordt daar prinses Margriet geboren 
en na de terugkeer van het gezin 
maakt de geboorte van prinses 
Marijke (1947) – later Christina – het 
gezin compleet. 
Al in 1942 komt Martin, de onafschei-
delijke Sealyham Terrier van prins 
Bernhard, in beeld. In het fotoalbum 
van de prins poseert hij samen 



er is gepoogd met mogelijke auteurs-
rechthebbenden contact op te 
nemen. Dit is niet altijd gelukt. Wie 
meent auteursrecht te bezitten kan 
contact opnemen met de auteur. 

Hoffotograaf Max Koot maakt deze 
bijzondere foto van Prins Bernhard met 
één van de witte Poedels. Het is winter, 
de paleisvijver is bevroren en de prins is 
gekleed in een bijzondere creatie.

Een gewone mevrouw in een 
bloemetjesjurk (1978). Zo ziet 
Juliana zichzelf graag. Hier 
wacht ze op de voorzitter van 
het Europese Parlement. 
(Foto: Koen Suyk).

Foto genomen ter gelegenheid van de 
verloving van prinses Beatrix (1965). De 
pers komt in groten getale en maakt kennis 
met Claus’ familie en een witte Poedel. 

Koningin Juliana in de jaren zeventig 
met Zara aan de riem. 
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met zijn baas op de vleugel van een 
vliegtuig. Het onderschrift luidt: 
Martin does not feel like flying but he 
has to go. De prins is gehecht aan 
Martin; hij houdt zelfs een logboek 
vliegen voor hem bij en laat een 
vliegeniersuitrusting, compleet met 
parachute, maken. Ook daarmee staat 
Martin op een foto. Echter, niet 
iedereen is even gecharmeerd van dit 
buitenissige gedrag van de prins. 
Martin maakt in totaal meer dan 
duizend vlieguren. Als prins Bernhard 
in januari 1945 een bezoek brengt 
aan bevrijd Nederland, zit Martin 
voorin in de jeep en tijdens de 
vredesonderhandelingen in Wagenin-
gen is hij ook zichtbaar van de partij. 
Deze terrier is een voorbode van een 

talrijke stoet van honden die op paleis 
Soestdijk haar intrede doet. Niet 
alleen Sealyham Terriers, maar ook 
Poedels (grote en kleine), een ruwha-
rige Teckel, een Collie, een Engelse 
Cocker Spaniel en Basenji. Ik vergeet 
er vast nog wel een. 
In de tuin van paleis Soestdijk liggen 
diverse hondengraven, onder andere 
dat van Martin (1942-1954) en zijn 
opvolger Toto, ook een Sealyham 
Terrier, die in 1999 overlijdt. 
Als veilinghuis Van Spengen na de 
dood van prins Bernhard (2004) een 
aantal spullen van de prins veilt, 
kunnen kopers ook bieden op een 
leren halsband met een 14 karaats 
witgouden penning met de naam van 
een hond. De geschatte opbrengst 
ligt tussen de 500 en 800 euro. 

DoGo’s aRGeNtiNo
Kort na zijn terugkeer in Nederland, 
wordt prins Bernhard in 1948 
beschermheer van de Koninklijke 
Nederlandse Kennelclub ‘Cynophilia’. 
Dat is niet zijn enige bemoeienis met 
honden, want in 1949 lezen we in het 
Utrechtsch Nieuwsblad dat de meute 
van Prins Bernhard ook verscheen 
op de hondenexpositie van U.Z.G. 
(de kynologen vereniging Utrecht, 
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Zeist, Gooi, red.) om daar in de ring te 
demonstreren: ‘Het hoogtepunt van de 
middag was de entree van de meute van 
Prins Bernhard. Het was een prachtig 
gezicht deze jachthonden – wij telden er 
vijftien – volkomen vrij de bevelen van 
de in het rood geklede jagermeester stipt 
te zien opvolgen.’ 
Prins Bernhard maakt er geen 
geheim van dat jagen één van zijn 
grote passies is. Hij nodigt binnen- 
en buitenlandse gasten uit om bij 
Het Loo te komen jagen. En hoewel 
de drijfjachten van de prins zijn 
verzekerd van kritiek van milieube-
schermers, lijkt hij zich daarvan 
niets aan te trekken. 
Zijn jachtpassie is ook in het buiten-
land bekend, want prins Bernhard is 
de eerste Nederlandse bezitter van 
Dogo’s Argentino, die hij cadeau 
krijgt tijdens een staatsbezoek. Hij 
laat de honden direct doorvliegen 
naar Afrika… voor de jacht op groot 
wild. Is hij jarenlang een gepassio-
neerd jager op wild, zijn draai van 
180 graden naar beschermer van 

wild en één van de oprichters van het 
Wereld Natuur Fonds verwonderen 
vriend en vijand. 

Witte PoeDeLs
Wat volgt na 1948 zijn de idyllische 
familiekiekjes van het koninklijk 
gezin, die ook op prentbriefkaarten, 

in tijdschriften en kranten worden 
afgedrukt. Wie niet beter weet, ziet 
een modelgezin, waarin altijd wel een 
of meer honden rondlopen. En niet 
alleen bij de familiefoto’s, maar ook 
bij officiële gelegenheden. In 1961 
brengt de vice-president van India een 
bezoek aan Soestdijk; hij wordt ook 
verwelkomd door de witte Poedel van 
de prins. Er duikt ook een witte 
Poedel op bij de verloving van prinses 
Beatrix met Claus von Amsberg, in 
1965. Net als Beatrix huppelt hij over 
het gras bij het paleis. In 1971 worden 
er diverse officiële foto’s van prins 
Bernhard gemaakt, soms met één 
Poedel, soms met twee, maar ook met 
een Poedel en een ruwharige Teckel. 
Hoewel de foto’s ongedwongen zijn, 
is de prins steeds strak in het pak en 
altijd met de onafscheidelijke witte 
anjer in het linker knoopsgat. 
Ook de privé-secretaresse van de 
prins, mejuffrouw Kokkie Gilles, die 
in het paleis woont, wordt gefotogra-
feerd met de twee witte Poedels. 

BaseNJi ZaRa
Als we nu aan honden en koningin 
Juliana denken, komt ook meteen 
N’ Zara of the Congo (roepnaam Zara) 

Prins Bernhard in 1990 – hij is dan 
79 jaar – met de opvolger van Martin, 
de Sealyham Terrier Toto.

Ook op een officiële foto van koningin 
Juliana is Basenji N’ Zara of the Congo 
– roepnaam Zara – aanwezig. 

Dit is de foto die prins Bernhard en 
prinses Juliana in 1985 als kerstkaart 
verzenden. Sealyham Terrier Toto en 
Basenji N’Zara zijn ook van de partij.

Bij de Oranjes gaan de honden vaak 
mee op vakantie. Dit is Zara in Porte 
Ercole, bij de villa ‘L’elefante Felice’ – 
‘De gelukkige olifant’. Prins Bernhard 
laat de villa in 1959 bouwen en in 
2012 wordt het buitenverblijf gesloopt. 
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naar voren. Een rood-witte Basenji, in 
1972 gefokt in de beroemde kennel 
van Miss Veronica Tudor-Williams in 
Engeland. Elke Nederlander heeft 
Zara wel eens op tv of op foto’s 
gezien. Als koningin Juliana in 1978 
de voorzitter van het Europese 
Parlement ontvangt, is Zara erbij. Zij 
wordt niet alleen meegenomen naar 
vergaderingen, maar Zara poseert ook 
op officiële foto’s. De keuze voor dit 
ras heeft hoogstwaarschijnlijk te 
maken met het feit dat Basenji’s niet 
of nauwelijks blaffen. 
Vanaf de jaren vijftig doorstaat het 
koninklijk gezin een reeks van 
stormen: de Greet Hofmansaffaire, 
het Lockheed schandaal en het 
tumult rond de huwlijken van Beatrix 
en Irene. Op zijn sterfbed doet prins 
Bernhard een aantal bekentenissen 
aan twee journalisten van De Volks-
krant. Ondanks zijn buitenechtelijke 
relaties, zijn twee buitenechtelijke 

dochters en het aannemen van steek-
penningen, zegt hij wel herinnerd te 
willen worden als een deugniet,maar 
niet als iemand die niet deugde.

BoRDeR teRRieRs
Vanaf het moment dat prinses 
Beatrix op kasteel Drakensteyn in 

Prinses Beatrix op Drakensteyn met 
Kuvasz ‘Buster’ – officieel Derö Aba 
(1975). Deze foto wordt in 1976 door 
prins Claus gemaakt.

Met de Dalmatische Hond Cleo en Golden 
Retriever Joris is de achterbank van een 
auto snel vol. 

Prinses Beatrix, gefotografeerd met 
Dalmatische Hond Cleo in de tuin van 
kasteel Drakensteyn. 

Het koninklijk gezin in de tuin van Huis Ten Bosch. Van links naar rechts: prins Willem-
Alexander (1967), prins Friso (1968-2013), koningin Beatrix, prins Claus (1926-
2002) en prins Constantijn (1969). Eén van Beatrix’ Border Terriers is er ook bij. 



Verder in onZe Hond:
in deel 5 van deze serie over de 
honden van de oranjes 1813-2013:
De zusters van Beatrix en de 
nieuwe generatie. 

Lage Vuurse gaat wonen (1963), zijn 
er honden in haar leven. Vrijwel altijd 
meer dan één. Van Golden Retriever 
Joris (Kamp. Weyland Curfew x 
Kamp. Anita van het Ketelmeer) 
weten we relatief veel, vooral omdat 
er in de kynologische pers over hem 
wordt geschreven. Achtereenvolgens 
komen op Drakensteyn Cleo, een 
Dalmatische Hond, Arthus, een 
ruwharige Teckel en Buster (officieel 
Derö Aba), een Kuvasz, in 1975 
geboren bij fokker Botta Gábor in 
Boedapest. In de pers wordt Buster 
een Golden Retriever genoemd. In 
ONZE HOND mei 2013 is uitgebreid 
aandacht aan deze honden gegeven. 
Mijn zoektocht naar de afstamming 
van Cleo is tot op heden niet gelukt. 
Deze Dalmatische Hond heeft, aldus 
een kenner van het ras, een kopvlek. 
In die periode is het de gewoonte bij 
fokkers aangesloten bij de rasvereni-
ging om Dalmaten met kopvlekken 
zonder stamboom te verkopen. 
Niettemin blijft informatie welkom. 
In 1980 lijkt de geschiedenis uit 1890 
zich te herhalen. Na haar inhuldiging 
(1980) maakt de nieuwe koningin 
Beatrix schoon schip binnen de 

monarchie. De oude hofhouding 
wordt gemoderniseerd, Beatrix zet 
prins Bernhard min of meer onder 
curatele en haar aanspreektitel wordt 
majesteit. Aan de affaire rond haar 
nichtje prinses Margarita kunnen we 
zien dat Beatrix het heft in handen 
heeft én houdt. Eenmaal op Huis ten 
Bosch (1981), kiest koningin Beatrix 
voor de Border Terrier. Misschien is 
de volgorde niet helemaal juist, maar 
Chip, Doby, Dushi, Mac, Miss Pepper en 

Moby mogen zich in de koninklijke 
belangstelling verheugen.
In ONZE HOND van mei is over de 
herkomst en afkomst van de Border 
Terriers te lezen, onder andere hoe 
een Nederlandse fokker de Majesteit 
voorziet van deze terriers. 
In deel 5 van deze serie – over de 
zusters van Beatrix en de nieuwe 
generatie Oranje – kom ik hierop nog 
terug, want ook prinses Margriet is 
een Border Terrier liefhebster.

oPeN DeuR
Hebben honden bij de Oranjes een 
ander leven dan in een gewoon gezin? 
Enerzijds niet, want net als veel 
andere Nederlanders, nemen konin-
gin Juliana en koningin Beatrix hun 
honden mee op vakantie. Of dat nu 
naar Porto Ercole, Tavarnelle of Lech 
is, vaak zijn de honden erbij. Ander-
zijds wel, want wie de foto kent 
waarop een lakei in uniform de 
autodeur voor Basenji Zara open-
houdt, weet dat dit een gewone hond 
nooit overkomt... 

1813-201368             

Niets is een koninklijke hond vreemd. 
Koningin Beatrix heeft diverse Border 
Terriers gehad. In ONZE HOND van 
mei 2013 stond een uitgebreid artikel 
over alle honden van koningin Beatrix.

Een intiem moment tussen koningin 
Beatrix en prins Claus met hun 
Border Terrier ‘Dushi’. Ook prins 
Claus was erg gesteld op dit ras. 
(Foto: Ed Oudenaarden). 

Koningin Beatrix en prins Claus in de tuin van Huis
Ten Bosch. Twee Border Terriers scharrelen op het gras. 

In 2002 koopt koningin 
Beatrix bij fokker Jan 
Dekker (‘Roughmoor’) 
Border Terrier ‘Roughmoore 
Red Socks’, die ‘Chip’ wordt 
genoemd. De foto is bij de 
fokker thuis genomen. 
(Foto: Jan Dekker). 


