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Prins Alexander (1818-1848), de jong overleden zoon van koning Willem II en 
koningin Anna Paulowna, en daarmee een broer van koning Willem III, als peuter. 
Hij is afgebeeld met een hondje, een witte met zwarte oren en een zwarte. Deze 
miniaturen dateren van 1820 en 1821 en komen uit de nalatenschap van 
Alexanders moeder. (Uit: ‘The Portrait Miniatures in the Collection of the 
House of Orange-Nassau’, 1993). 
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ZeldZaMe afBeeldinGen
In deel 2 van deze serie komt onder 
meer prins Alexander (1818-1848) 
ter sprake, de jongeman die in 
ONZE HOND van juli op blz. 32 
met een Setter is afgebeeld. Na het 

koning Willem iii en 
koningin Wilhelmina
‘Koning Gorilla’ en de ‘Moeder des Vaderlands’

Zes vorsten – drie koningen en drie koninginnen – markeren in ons land de periode 1813-2013. 
Behalve hun staatsrechterlijke verplichtingen kennen zij, hoe verschillend ook, daarnaast 
een gezins- en familieleven. spelen honden daarin een rol? en zo ja, welke? 
in een serie van vijf artikelen een beeld van honden in de oranjefamilies. 
deel 1 en 2 verschenen in onZe Hond van april en juli 2013.

1813-2013: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden (3)

verschijnen van dit artikel stuit ik 
op twee zeldzame, schattige minia-
turen, waarop deze prins als tweeja-
rige peuter is afgebeeld: met een 
hondje. Twee zeldzame afbeeldin-
gen, die nog een plaatsje in deze 

serie verdienen. Zijn dit de ‘Russi-
sche hondjes’ waarover in de litera-
tuur wordt gesproken? 

koninG WilleM iii – de 
Meest losBandiGe fiGuuR
In de zomer van 1839 trouwt 
erfprins Willem (later koning 
Willem III; 1817-1890) in Stuttgart 
met zijn nichtje, de erudiete prinses 
Sophie van Württemberg (1818-
1877). Een huwelijk dat vanaf dag 
één gedoemd is te mislukken. De 
echtelieden passen niet bij elkaar; 
Sophie wordt beschreven als ‘weinig 
tolerant’, een ‘intrigante’ en ‘ambiti-
eus’. Willem III noemt men ‘log, 
saai, driftig, onberekenbaar, luid-
ruchtig en humeurig’, maar ook 
‘soms vriendelijk en royaal’. De New 
York Times schrijft over Willem III 
als ‘de meest losbandige figuur van 
onze tijd.’ 
Als koning Willem II in 1849 onver-
wacht in Tilburg overlijdt, is zijn 
opvolger – erfprins Willem – niet in 
Nederland. Hij is in Engeland, ‘naar 
die vrouw van hem, met achterlating 
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‘Koning Gorilla’ en de ‘Moeder des Vaderlands’

van onbetaalde schulden en thuis een 
chaos waarvan men zich geen voorstel-
ling kan maken’, schrijft zijn vrouw 
Sophie aan een vriendin. Wat 
Willem ook doet in Engeland is 
jagen, een sport die hij met passie 
beoefent. In Nederland gebeurt dat 
in de duinen of in de Kroondomei-
nen. In 1861 geeft hij opdracht om 
in de Kroondomeinen bij paleis Het 
Loo het Aardhuis te bouwen. Daar 
worden eerst bijeenkomsten met 
militaire autoriteiten gehouden; 
later wordt het gebruikt voor 
jachtpartijen en nu als museum.

‘koninG GoRilla’
Het paar krijgt drie zoons: Willem 
(‘Wiwill’; 1840-1879), Maurits 
(1843-1850) en Alexander (1851-
1884). Mede door de buitenechte-
lijke affaires en uitspattingen van 
Willem III leidt het paar na 1851 

een gescheiden leven: Willem op 
Het Loo in Apeldoorn en Sophie op 
Huis ten Bosch in Den Haag. Het 
Nederlandse volk staat voor een 
deel geheel onverschillig of zelfs 
anti ten opzichte van de koninklijke 
familie. De afkeer van Willem III 
wordt verwoord in een anonieme 
brochure (1887), getiteld Koning 
Gorilla. De monarchie is dan op haar 
dieptepunt aangeland. 
Bij haar huwelijk brengt prinses 
Sophie een zwart hondje mee, 
‘Zozobra’. Het verhaal wil dat 
koning Willem III zich ergert aan dit 
beestje. Sophie komt uit een gezin 
waarin honden een rol spelen; haar 
beide ouders – koning Wilhelm I 
van Württemberg en Catharina 
Paulowna van Rusland – laten zich 
met een hond vereeuwigen. Mis-
schien ook daarom wordt koningin 
Sophie in 1871 beschermvrouwe 

van de in 1867 opgerichte ‘Koningin 
Sophia Vereeniging ter Bescherming 
van Dieren’. 

BloedHond
Op de vierde Nimrod-tentoonstel-
ling, gehouden in Arnhem in 1878, 
zijn honden van koning Willem III 
ingeschreven. Zo zijn er een Bloed-
hond, een ‘Griffon courant’, vijf 
‘Kangoeroehonden’ en een ‘Bloed-
hond met haar jongen’. De konink-
lijke inzender krijgt hiervoor een 
gouden medaille. Met deze inzen-
ding is koning Willem III meteen 
de eerste Nederlander die een 
Bloedhond in Nederland tentoon-
stelt, maar de koning is – volgens 
Seegers in zijn boek Hondenrassen 
(1912) – ‘de eerste ook die in Neder-
land Bloedhonden gefokt heeft.’ 
Op een ledenlijst van de Nimrod 
Sociëteit (1874) komen 117 namen 

Erfprins Willem (1840-1879) – hij zou 
koning Willem IV zijn geworden – op 
circa driejarige leeftijd met een 
Spanielachtig hondje. (Miniatuur. Uit: 
‘Oranje in Beeld’).

Een niet eerder gepubliceerde foto (ca. 
1860) van het hondje van erfprins 
Willem. Het lijkt een King Charles 
Spaniel te zijn. De foto is gemaakt 
door ‘M. Verveer Phot. de S.M. le Roi’. 
En ‘le Roi’ is koning Willem III.

In juni 1866 brengt de halfzuster van 
koningin Sophie, prinses Augusta van 
Württemberg, met haar echtgenoot, 
prins Hermann van Sachsen-Weimar, 
en haar gezin een bezoek aan het 
Nederlandse hof. Prins Alexander, de 
jongste zoon van koning Willem III en 
koningin Sophie, wordt bij die gelegen-
heid op het binnenplein van Het Oude 
Loo met zijn nicht en neven gefotogra-
feerd. Alexander, zittend op de voorste 
rij, heeft een klein, langharige hondje 
op schoot, dat doet denken aan een 
Tibetaanse Terrier. 
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voor, waaronder die van ‘Z.K.H. de 
Prins van Oranje’, met wie ’s konings 
oudste zoon – ‘Wiwill’ – wordt 
bedoeld; hij is erelid. Net als zijn 
oom Alexander, is ’Wiwill’ een 
enthousiaste beoefenaar van de 
valkenjacht. In Den Haag richt hij 
de vereniging ‘Groot Sint Hubertus’ 
op; de leden ervan jagen in de 
duingebieden bij Wassenaar. Ook 
neemt hij deel aan de door keizer 
Napoleon III georganiseerde par-
force jachten en in 1873 rijdt hij 
mee achter de hazewindhonden van 
de Gelderse Jachtvereniging. 
Hij, de toekomstige koning Willem 
IV, heeft zijn zinnen gezet op Anna 
Mathilda – roepnaam ‘Mattie’ –
gravin van Limburg Stirum, maar 
Wiwills ouders houden vast aan 
een huwelijk met een prinses en 
ook Mattie’s ouders geven geen 
toestemming. Er wordt gefluisterd 
dat één van de maîtresses van 
koning Willem III Mattie’s moeder 
is en dat de koning niet het risico 

wil lopen dat de kroonprins met 
zijn halfzus trouwt.
De ontgoochelde erfprins geeft zich 
in Parijs over aan paardenrennen, 
bals, recepties en dubieuze verma-
ken en krijgt al snel de bijnaam 

‘Prince Citron’. Na een kort ziekbed 
overlijdt hij daar in 1879, nog geen 
39 jaar oud. 

aleXandeR, de laatste 
Zoon Van WilleM iii 
Omdat het prinsje Maurits in 1850 
op 6-jarige leeftijd overleed, wordt 
de jongste zoon van Willem III en 
Sophie, Alexander, de erfprins. In 
tegenstelling tot die van zijn oudere 
broer, is Alexanders levenswandel 
ingetogen, hoewel hij van copieus 
eten en drinken houdt. Van jongs af 
aan is hij schuchter, fysiek zwak en 
heeft hij een sterke binding met zijn 
moeder. Na haar dood wordt hij 
depressiever, bezoekt vaak de 
grafkelder in Delft en woont, met 
zijn papegaai en honden, terugge-
trokken in een woning aan de 
Kneuterdijk. 
Als zijn vader, de 61-jarige koning 
Willem III en twee jaar weduwnaar, 
in 1879 trouwt met de dan nog 
20-jarige prinses Emma van 
Waldeck-Pyrmont (1858-1934), 
laat Alexander demonstratief de 
luiken van zijn huis sluiten. Net als 
veel Nederlanders, vindt hij het een 

De originele foto van het 9-jarige 
prinsesje Wilhelmina met haar Ierse 
Setter ‘Swell’, gemaakt door een 
Haagse hoffotograaf. De hond heeft een 
grote, witte borstvlek. 

Een zoete kleurentekening waarop we prinses Wilhelmina zien lopen in de tuin 
van Het Loo, met ‘Swell’ aan de riem. 

Behalve de foto’s van Wilhelmina 
samen met haar hond, wordt er ook 
een gemaakt met haar moeder, 
koningin Emma, erbij. Deze foto 
dateert van 1889. 
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walgelijke vertoning. Zijn stiefmoe-
der Emma en halfzusje Wilhelmina 
(1880-1962) heeft hij dan nooit 
willen zien. Hij kent vast ook de 
geruchten dat Wilhelmina’s echte 
vader de particulier secretaris van 
koning Willem III zou zijn, de heer 
S.M.S. de Ranitz, die in 1888 in de 
adelstand wordt verheven met het 
predikaat jonkheer. Door zijn 
losbandige seksuele leven zou 
Willem III syfillis hebben opgelo-
pen en daardoor niet meer vrucht-
baar zijn. Twee overeenkomsten 
worden aangevoerd voor de Ranitz’ 
mogelijke vaderschap: net als 
Wilhelmina is hij toondoof (het 
ontbreken van muzikaal gehoor) 
en beiden maken aquarellen. 
In 1884 wordt prins Alexander 
ernstig ziek en worden zijn kamer-
genoten – papegaaien en parkieten –
elders ondergebracht. Dat geldt 
ook voor zijn hond, die elke nacht 
voor zijn bed slaapt. In juni van dat 
jaar overlijdt Alexander aan tyfus 

en op haar zevende jaar krijgt ze 
de eerste paardrijlessen. Rijpaard-
je ‘Baby’ en ezeltje ‘Grisette’ zijn 
haar eerste viervoetige vrienden 
en heel bekend is haar Ierse Setter 
‘Swell’, waarmee de kleine Wilhel-
mina voor de fotograaf poseert 
(1889). Er zijn diverse foto’s uit 
deze serie bekend: één waarbij 
‘Swell’ aan haar voeten ligt, één 
samen met ‘Swell’ op een bank, 
waarbij ze haar arm liefdevol om 
de hond slaat, en één met moeder 
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Een intrigerende foto uit de collectie op paleis Het Loo. De foto is rond 1925 in de 
fotostudio van paleis Het Loo genomen en iemand heeft er ‘Wolbaal’ op geschre-
ven. Het kan een hondje – Terriertype - van koningin Wilhelmina zijn geweest, 
maar ook van prins Hendrik of van – toen nog prinses – Juliana. 

– bijna 33 jaar jong – en wordt de 
4-jarige Wilhelmina erfprinses. Na 
het overlijden van koning Willem III, 
in 1890, wordt koningin Emma 
regentes en zij neemt de touwtjes 
strak in handen. Emma zorgt ervoor 
dat het blazoen van de monarchie 
wordt opgepoetst. Geen schandalen 
meer, haar dochter – in huiselijke 
kring ‘Wimmy’ genoemd – wordt 
klaargestoomd voor het koningschap.
 
‘sWell’
Zo weinig honden zich in beeld 
vertonen in het gezin van Willem 
III en Sophie, zo anders is dat in 
’s konings tweede huwelijk met 
Emma. Deels is dat te danken aan 
de technische mogelijkheden. De 
fotografie doet haar intrede en 
even een foto maken is een stuk 
eenvoudiger dan langdurig pose-
ren voor een schilder. Omdat 
Wilhelmina enig kind is, vinden 
haar ouders het belangrijk dat ze 
al vroeg leert omgaan met dieren 
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Emma en ‘Swell’. Ter gelegenheid 
van haar tiende verjaardag, in 
1890, krijgt Wilhelmina van haar 
moeder een schilderij van ‘Swell’ 
cadeau, gemaakt door de bekende 
dierenschilder Otto Eerelman. 
Dan bestaat er nog een zoete 
kleurentekening, waarop we het 
prinsesje zien lopen in de tuin van 
Het Loo, met ‘Swell’ aan de riem. 
Ook heeft Wilhelmina een Gordon 
Setter, ‘Dash’, genaamd, maar 
daarvan heb ik geen afbeelding 
kunnen vinden. Wel maakt hof-
schilder Otto Eerelman in die 
periode een schilderij van Gordon 
Setter pupjes. Zou Wilhelmina er 
een uit dat nest hebben gekregen? 
In 1959 verschijnt Eenzaam maar 
niet alleen, de autobiografie van dan 
prinses Wilhelmina. Daarin schrijft 
ze over haar kinderjaren op Het Loo: 

‘… de oude Peters, die, behalve voor de 
herten, ook voor de jachthonden 
zorgde. Soms ging ik met deze honden 
wandelen; als zij een nest met jongen 
hadden stonden zij natuurlijk in het 
middelpunt van mijn belangstelling. 
Aan de Koningslaan woonde mijn 
vaders eerste jachtopziener, Peters, die 
altijd voor vader persoonlijk dienst 
deed als hij op jacht ging.’

JacHtPaRtiJen
Op 19 april 1876 wordt Wilhel-
mina’s toekomstige echtgenoot 
geboren: prins Heinrich Wladimir 
Albrecht Ernst von Mecklenburg-
Schwerin (1876-1934); in Neder-
land wordt zijn eerste naam 
‘verhollandst’ tot Hendrik. Het 
paar is familie van elkaar; ze delen 
dezelfde overgrootouders. Hen-
drik voelt zich het meeste thuis te 

midden van landerijen en bossen; 
hij is een uitmuntend en gepassio-
neerd (grofwild) jager en houdt 
van honden en paarden. Als 
Wilhelmina later Hendriks on-
doordachte jachtpartijen op de 
Veluwe verbiedt, verlegt de prins 
zijn jachtgebied naar Mecklen-
burg. Het is de wilde zwijnenjacht 
waaraan Hendrik zijn bijnaam 
dankt: ‘Varkensheintje’.
De opperhoutvester van Hendriks 
familie is tevens een goede vriend: 
Wilhelm von Amsberg. Jawel, de 
grootvader van prins Claus. 
Eén van de eerste foto’s van Hen-
drik laat hem zien als tweejarig 
jongetje, nog gekleed in een rokje. 
Naast hem staat een kleine hond, 
die op een Spaniel lijkt. Na zijn 
studie en opleiding tot officier, 
bekokstooft Hendriks moeder 

In 1915 maakt de kunstenares Thérèse Schwartze, de favoriete schilderes van 
koningin Wilhelmina, een portret van koningin Wilhelmina, prins Hendrik en de 
zesjarige prinses Juliana. Voor die gelegenheid hebben ze zich in 17de-eeuwse 
kostuums verkleed en ‘Helga’ staat er ook op. Het schip achter hen verbeeldt het 
schip van staat. Juliana heeft – kan het Hollandser? – een tulp in haar hand. 

Ook op officiële foto’s, zoals deze uit 
1911-1912, laat prins Hendrik zich 
fotograferen met Teckel ‘Helga’. De foto 
werd in de handel gebracht door de firma 
Groot en Dijkhoffz in Den Haag.
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zijn huwelijk met de Nederlandse 
koningin (1901). Pas in 1909 wordt 
hun eerste kind geboren: Juliana. 
Hendrik aanbidt haar en de liefde is 
wederkerig. 
De prins staat te boek als ‘beschei-
den’, ‘joviaal’, ‘aimabel’, ‘geen 
scherpe geest’ en vooral ‘gemak- 
en genotzuchtig’. Dat strookt niet 
altijd met de intelligente, autori-
taire en zuinige Wilhelmina en de 
relatie staat al snel onder druk. 
Ook Hendrik neemt het niet zo 
nauw met de huwelijkse trouw; hij 
heeft buitenechtelijke kinderen 
– men schat hun aantal op negen –
en maakt voor miljoenen guldens 
schulden. Daarmee is hij kwets-
baar voor chantage en Wilhelmina 
stelt daarom de Haagse hoofdcom-
missaris François van ’t Sant aan 
om Hendrik in toom te houden en 
claims af te handelen. Na Hendriks 
dood betaalt Wilhelmina nog 
steeds aan buitenechtelijke rela-
ties in binnen- en buitenland… 

‘HelGa’
Wilhelmina schrijft in Eenzaam 
maar niet alleen ook over prins 
Hendrik: ‘Nu ik hier over mijn man 

vertel, mag ik zijn trouwe Teckeltje 
Helga niet vergeten, die hem volgde 
als zijn schaduw. Mocht zij, wat zelden 
voorkwam, op eigen gelegenheid op 
jacht gaan, zóver dat ze verdwaalde, 
dan bewees hij wederkerig zijn trouw 
aan haar door net zo lang op zoek te 
gaan tot hij haar vond, of het nu dag 
of nacht was.’ 
Over de jachthonden van prins 
Hendrik weten we eigenlijk niets, 
maar wel over het ras dat hem na 
aan het hart ligt: de Teckel. Bekend 
is dat prins Hendrik meerdere 
Teckels heeft; zo is hij eigenaar van 
de zwart-rode korthaar standaard 
Teckel ‘Lumpi von Schwaneneck’, 
een reu, en van de rode korthaar 
standaard Teckel ‘Esther v.d. Hell-
bergen’, een teef. Of laatstgenoemde 
dezelfde is als ‘Helga’, één van zijn 
lievelingshonden, kan ik niet met 
zekerheid zeggen. ‘Lumpi’ en ‘Esther’ 
krijgen samen tweemaal een nest en 
in 1909 laat prins Hendrik Otto 
Eerelman komen om moeder en 
pups te schilderen. 
De prins is zeer gehecht aan ‘Helga’ 

De Teckel ‘Helga’ met haar pups, in 1909 geschilderd door de bekende dierenschil-
der Otto Eerelman. Koningin Wilhelmina benoemt hem in 1919 tot Officier in de 
Huisorde van Oranje. 

Als het even kan gaat ‘Helga’ met prins Hendrik mee, zowel naar officiële als 
onofficiële gelegenheden. Deze foto wordt in 1926 genomen voor het Paleis Lange 
Voorhout in Den Haag. 
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en ze poseert op diverse officiële 
foto’s van Hendrik. In Den Haag, 
op weg naar zijn werkkamer bij 
het Rode Kruis, wandelt prins 
Hendrik over het Voorhout naar 
de Prinsessegracht, steeds verge-
zeld door ‘Helga’. Ook prinses 
Juliana is meerdere keren met 
‘Helga’ vereeuwigd. 

anti tRekHonden Bond
Op vele andere manieren geeft 
Hendrik blijk echt in honden te zijn 
geïnteresseerd. Het is daarom niet 
vreemd dat ons mooiste honden-
boek – Hondenrassen van H.A. graaf 
van Bylandt, 1904 – aan prins 
Hendrik is opgedragen. Sinds 1918 
is hij beschermheer van de Anti 
Trekhonden Bond (later Anti 
Trek- en Kettinghonden Bond en 
weer later de Hondenbescherming) 
en tijdens evenementen bezoekt hij 
hun stand. 
In 1926 is er bij het landgoed 

De Eikenhorst bij Wassenaar een 
demonstratie met honden van het 
Rode Kruis, die slachtoffers 
zoeken. Prins Hendrik is één van 
de toeschouwers. In 1934, bij een 
examen voor keurmeester van de 
Koninklijke Nederlandse Politie-
hond Vereniging, stelt de prins 
een medaille beschikbaar voor 
degene met het hoogste punten-
aantal. Tot slot: prins Hendrik is 
ook ‘Eere-voorzitter’ van de 
Koninklijke Nederlandsche Jacht-
Vereeniging Nimrod. 

‘MiJn tRouWste VRiend’
In 1915 maakt de kunstenares 
Thérèse Schwartze, de favoriete 
schilderes van koningin Wilhel-
mina, een portret van koningin 
Wilhelmina, prins Hendrik en de 
zesjarige prinses Juliana. Voor die 
gelegenheid hebben ze zich in 
17de-eeuwse kostuums verkleed 
en ‘Helga’ staat er ook op. 

Schwartze maakt het schilderij 
aan de hand van een door de 
Haagse fotograaf H. Deutmann 
gemaakte foto; het hangt nu in de 
vestibule van Paleis Het Loo. 
‘Helga’ ligt begraven bij Het Loo 
en de tekst die op haar steen staat 
geeft aan hoe eenzaam haar 
prinselijke eigenaar zich in Neder-
land moet hebben gevoeld: ‘Hier 
ligt mijn trouwe hond begraven. Die 
alle deugd in zich vereent. Kon men 
met dieren vriendschap sluiten, Zo 
ligt hier wel mijn trouwste vriend.’ 
Het verhaal gaat dat koningin 
Wilhelmina, staande bij deze steen 
en met tranen in haar ogen, zou 

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. 

Prinses Wilhelmina, gefotografeerd in 1950 met ‘Blackie’ in het Paleis op de Dam. 

Prinses Wilhelmina, gefotografeerd in 
1955. Ze rijdt regelmatig in haar 
‘tonneau’ – een tweewielig rijtuigje – in 
de Kroondomeinen bij Het Loo. Ze heeft 
hier Terrier ‘Blackie’ en Samojeed ‘Stella’ 
meegenomen. 



1813-2013 67             

VerDer in onZe HonD:
in de serie over de honden van  
de oranjes 1813-2013:
december: deel 4: Koningin Juliana 
en koningin Beatrix. 
februari 2014: deel 5: De zusters 
van Beatrix en de nieuwe generatie. 

hebben gezegd: ‘Zijn trouwste 
vriend was een hond.’ 
Als prins Hendrik in juli 1934 
overlijdt en de Nieuwe Kerk in 
Delft in gereedheid wordt gebracht 
voor zijn bijzetting, meldt een 
verslaggever dat ‘Esther’ en 
‘Lumpi’ nerveus op zoek zijn naar 
hun baas…

saMoJeden
Koningin Wilhelmina is voor wat 
honden betreft vooral bekend van 
haar Samojeden, waarmee ze zich 
diverse keren laat fotograferen. 
Haar eerste Samojeed, ‘Ibur Stella’ 
(Ibur Bamsefar x Ibur Alva), wordt 
door koningin Juliana in 1955 
geïmporteerd uit Noorwegen en 
aan haar moeder geschonken. 
Onder het affix ‘van het Aardhuis’ 

worden met ‘Stella’ twee nesten 
gefokt, in 1958 en in 1960. De 
vader van de nesten is beide keren 
‘Kamp. Bertil’, W’53, ’57 en ’61, 
eigendom van de bekende Pool- en 
Keeshondenkeurmeester W.M. 
Clay. Grappig is dat één van de 
pups uit deze nesten ‘Prins Bertil 
van het Aardhuis’ heet, Winner 
’62 wordt en waarschijnlijk is 
vernoemd naar de Zweedse prins 
met dezelfde naam, een tijdgenoot 
van Wilhelmina. 
Ter gelegenheid van haar zeventig-
ste verjaardag laat Wilhelmina 
zich in 1950 in het paleis op de 
Dam fotograferen met ‘Blackie’, 
een terrier type. Bezoekers wor-
den vooraf geïnstrueerd het 
hondje niet te aaien en er niet 
leuk tegen te doen. Wilhelmina 

wil dat niet en het verhaal gaat dat 
‘Blackie’ nogal vals kan zijn. Er 
schijnen paleisbezoekers te zijn 
geweest die in de benen zijn 
gebeten. Op ‘Blackie’s grafsteen 
staat: ‘Blackie, mijn trouwste en 
liefste vriend’. Daarmee is zowel bij 
prins Hendrik als bij prinses 
Wilhelmina een hond hun trouw-
ste vriend... 

Een door prinses Wilhelmina in 1956 
geschreven kaart met haar portret, 
‘Stella’ en ‘Blackie’. De tekst luidt: 
‘Hier zijn wij drie in best humeur en 
groeten U beiden vriendschappelijk’. 
De prinses ondertekent met: ‘Stella, 
Pr W. en Blackie’.

Prinses Wilhelmina in 1962 op het bordes van Paleis Het Loo. ‘Blackie’ is hier een 
al wat ouder hondje en de vijf Samojeden zijn ‘Stella’ en haar ‘van het Aardhuis’ 
pups. (Foto: H. Stokhuyzen).


