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TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden (1)

Kezen en MOPSEN

Opmaat tot een Koninkrijk
Zes vorsten – drie koningen en drie koninginnen – markeren de periode van 1813-2013.
Behalve hun staatsrechterlijke verplichtingen kennen zij, hoe verschillend ook, daarnaast
een gezins- en familieleven. Spelen ook honden daarin een rol? En zo ja, welke?
In een serie van vier artikelen een beeld van honden in de Oranjefamilies...

Het gezin van prinses Carolina (1743-1787), vorstin van Nassau-Weilburg, een oudere zuster van prins Willem V.
Zij woonde in Den Haag, kreeg 15 kinderen, van wie er 5 naamloos overleden. Carolina overleed op 44-jarige leeftijd.
Vooraan twee hondjes, een zwart Spioentje en een Italiaans Windhondje en Carolina heeft er ook nog een op schoot.
(Schilderij van Anton Wilhelm Tischbein, 1775).

1813-2013

33

democratisering wil en een eind
probeert te maken aan het absolutisme van de Prins van Oranje. De
Patriotten zoeken daarvoor steun
bij Frankrijk en worden als landverraders gezien. Dat Willem V
een zwakke vorst is en zich zelf
ook zo ziet, blijkt uit wat hij in
1785 schrijft: Ik wenschte dat ik
dood waere, dat mijn vader nimmer
stadhouder was geworden. Ik voel ik
ben daertoe niet bekwaem. ‘t Hooft
loopt mij om. Hij is dan kort tevoren zijn militaire bevoegdheid in
Den Haag gedeeltelijk aan de
Staten-Generaal kwijtgeraakt.

BEELDMERK
Het gezin van erfstadhouder prins
Willem V en zijn vrouw prinses
Wilhelmina van Pruisen in 1799. Het
meisjes is prinses Louise (1770-1819).
De jongen op de voorgrond is de latere
koning Willem I (1772-1843) en het
jongetje links is prins Frederik (17741799). Miniatuur van Pieter le Sage.

’T HOOFT LOOPT MIJ OM
Aan het einde van de 18e eeuw,
tijdens de Vierde Engelse Oorlog,
groeit de kritiek op prins Willem V
(1748-1806), de erfstadhouder van
de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Men verwijt hem
niet alleen te heulen met de vijand,
maar ergert zich ook aan zijn
besluiteloosheid en halsstarrigheid. Daarnaast zou de prins een
verhouding hebben met freule
Constantia van Lynden.
Het is in die periode dat er een
zichtbare politieke tweedeling in
de maatschappij ontstaat. Enerzijds zijn er de Prinsgezinden, de
heersende klasse die Willem V
steunt, en anderzijds de Patriotten, een nationalistische beweging
van gemotiveerde burgers, die

Al in 1781 verschijnt er een
pamflet dat van grote invloed zal
zijn op het verloop van de gebeurtenissen. De titel luidt Aan het
volk van Nederland en de schrijver
is Joan Derk van der Capellen tot
den Pol, lid van de
Staten van Overijssel. Hij gaat in
dit pamflet
ongemeen hard
te keer tegen
Willem V, die hij
verantwoordelijk acht voor de
teloorgang van
de Republiek
en de slechte
economische
toestand.
Afzetting van
de erfstadhouder
en een democratisch bestuur
behoren tot zijn
eisen.
De strijd tussen de
Prinsgezinden en
de Patriotten
wordt niet
alleen met
grote of

In 1790 verschijnt er een anoniem
geschrift, getiteld Gevallen van een’
Keeshond. De penibele toestand van
de Republiek, balancerend op de rand
van een burgeroorlog, wordt beschreven, gezien door de ogen van een
Keeshond. (Reprint 2009).

Mopshond, rond 1745
vervaardigd in de
Meissner Porzellan
Manufaktur naar een
model van één van de
belangrijkste modelmakers Johann Joachim
Kandler (1706-1775).
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Tegel uit het einde van de 18de eeuw met
links P.W.D.5. (prins Willem V) en rechts
zijn vrouw F.S.W. (Frederica Sophia
Wilhelmina) Wilhelmina van Pruisen.
De letters V:V: O:R’ staan voor Vivat
Oranje. Waarom de echtelieden zo nors
kijken, is niet bekend. Tussen hen in het
teken van de Prinsgezinden, de Oranjeboom. (Haags Historisch Museum).

gezinden gebruiken ook de Oranjeboom als symbool).

PRINSGEZINDEN

Portret van prinses Wilhelmina van Pruisen, vereeuwigd (1779) door Johann
Georg Ziesenis. Hij beeldt haar af met een hondje van het terriertype. Op dit
schilderij is ze ongeveer 28 jaar en al 12 jaar getrouwd met stadhouder Willem V.
(Collectie Mauritshuis).

kleinere schermutselingen gevoerd, maar ook met pamfletten,
spotprenten, geschriften, tijdschriften en redevoeringen.
Naarmate de tegenstellingen
groter worden, worden de ‘geheime kenmerken’ van beide partijen
– speldjes, penningen, kokardes –

kleiner. Merkwaardig genoeg
wordt deze periode, die de opmaat
vormt tot het latere Koninkrijk
der Nederlanden, gekenmerkt
door het gebruik van het beeld van
twee hondenrassen: de Keeshond
van de Patriotten en de Mopshond
van de Prinsgezinden. (De Prins-

In de Oranjegeschiedenis duikt de
Mopshond voor het eerst op in de
nabijheid van Willem van Oranje
(1533-1584). De prins zou tijdens
een legermanoeuvre in Frankrijk
wakker zijn gemaakt door zijn Mops
‘Pompey’, die de prins daarmee redt
van Spaanse moordenaars.
Als stadhouder-koning Willem III
(1650-1702) in 1688 met zijn
vrouw, koningin Maria II van
Engeland, de overtocht naar
Engeland maakt, nemen zij ‘talrijke Mopshonden’ mee. Hun
Mopsen dragen, aldus de kronieken, oranje linten, verwijzend naar
Willems prinselijke herkomst.
Behalve zijn Mopshonden neemt
de stadhouder-koning – een groot
liefhebber van de parforce jacht –
ook zijn paarden en jachthonden
mee. De honden worden geleid
door de jager Noblet en komen,
ondanks een zware storm op zee,
allemaal in Londen aan.
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Eén van de vele borden die aan het
einde van de 18de eeuw zijn vervaardigd in de periode van de Patriotten
– Kezen – en Prinsgezinden. De Kees
staat op afbeeldingen vaak getrimd als
een Poedel. De waarschuwing
‘Pas:Op:Kees’ zou hier sarcastisch
bedoeld kunnen zijn.

Dat de Mopshond in de tijd van
erfstadhouder Willem V, dus in de
18e eeuw, al een populair huisdier
is weten we van de Engelse reisschrijver William Thomas Beckford. In zijn Dreams, Waking
Thoughts, and Incidents (1783)
beschrijft hij zijn bezoek aan
Nederland. Reizend in de koets
van Amsterdam naar Utrecht, ziet
hij de prachtige lusthuizen langs
de Vecht en schrijft: Scarce an
avenue but swarmed with female
josses; little squat pug-dogs waddling
at their sides, the attributes, I
suppose, of these fair divinities.
(Het is nauwelijks een weg, maar
hij is overspoeld met beeldige
vrouwen, met waggelende Mopshondjes aan hun zijde. Dat zijn,

veronderstel ik, de
kenmerken van
deze goddelijke
schoonheden).
Het is hoogstwaarschijnlijk
de dappere
Mopshond
van Willem
van Oranje
– en niet de
Mopsen van de
stadhouderkoning – die als
voorbeeld voor de
Prinsgezinden dient.
In de porseleinfabriek
in het Duitse Meissen
worden door modelmaker
Johann Joachim Kandler honderden modellen voor beeldjes van
Mopsen gemaakt, ook bestemd
voor de Nederlandse markt.
Echter, ook de Mopsen uit de
Delftse aardewerkfabriek zijn
populair.
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ENKELE BRONNEN:
•W
 illiam Thomas Beckford,
Dreams, Waking Thoughts, and
Incidents (1783).
• Onze Hond (juni 1978).
• L ouise van Everdingen, Het Loo,
de Oranjes en de jacht (1984).
• J .W.M. van de Wall, De Valkerij op
Het Loo (1986).
• De Kees (1999).
• Jori Zijlmans, Hond & Baas (2002)
• J an Desmet, Van de liefde, van de
hond (2004).
•N
 ick Waters, The Pug. Heritage
and Art (2005).
•M
 ichel Didier, De ridder en de
grootvorstin (2009).

Beide partijen willen hun politieke
overtuiging uitdragen, maar ook

als Patriot of Prinsgezind herkenbaar zijn, hetzij openlijk, hetzij
door symbolen. Daarbij is de
Keeshond voor de Patriotten
ongeveer hetzelfde wat het V-gebaar in de Tweede Wereldoorlog
tegen de bezetters is. Men herkent
aan het teken een geestverwant.
Waarom de Keeshond? Er doen

Maria Margaretha la Fargue (17431813) is een telg uit een Haagse kunstenaarsfamilie. Rond 1788 schildert ze (als
miniatuur) deze jongen, met oranje sjerp
en lint aan zijn hoed en een Keeshond.
Het opgeheven vingertje wijst er mede op
wat er met deze voorstelling wordt
bedoeld: Oranje dresseert de Patriotten.

Dit is een draagteken met een
papieren Keeshond uit 1785. De tekst
laat voor de Prinsgezinden niets te
raden over: Ik byt op myn tyd. Deze
afbeelding bestaat ook als tegeltableau. (Museum Rotterdam).

PATRIOTTEN
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Keeshond van wit geglazuurd
aardewerk, eind 18de eeuw.
(Haags Historisch Museum).

verschillende versies de ronde.
De raadspensionaris van Dordrecht,
Cornelis (Kees) de Gijselaar
(1751-1815), is een overtuigd en
fel patriot. Zijn roepnaam zou een
spotnaam voor de Patriotten
worden: Kezen. En net als bij de
geuzen, wordt de spotnaam daarna
een erenaam. Qua temperament
passen Kees de Gijselaar en de
Keeshond goed bij elkaar: moedig,
fel en waakzaam.
In 1790 verschijnt er een anoniem
geschrift, getiteld Gevallen van een’
Keeshond. De penibele toestand van
de Republiek, balancerend op de
rand van een burgeroorlog, wordt,
gezien door de ogen van een
Keeshond, beschreven. De schrijver
betwist de relatie tussen de Dordtse raadspensionaris en de scheldnaam Kezen en noemt een kapitein
van het Delftse exercitiegezelschap
als oorsprong van de naam. Deze
kapitein zou niet alleen qua uiterlijk op een Keeshond lijken, maar
ook zijn bevelen ‘keffen’ en degenen die onder zijn bevel staan
worden daarom Kezen genoemd.
Zonder iets af te doen aan de

Prinsgezinden en hun Mopshond,
lijken de Patriotten met hun
Keeshond een iets beter gevoel
voor public relations te hebben.
Zij brengen hun ideologie op
diverse ‘openbare’ manieren tot
uiting, zoals op gevelstenen en
tegeltableaus. Maar ook op allerhande gebruiksvoorwerpen: glazen,
borden, gravures, serviezen, suikerscheppen, theedozen, tabaksdozen; allemaal voorwerpen die
binnenshuis – buiten zicht van de
vijand – kunnen worden gebruikt.

De spot en de beledigingen gaan ver: de Patriotten worden vergeleken met copulerende Keeshonden (1787).
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De aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van prins Willem V, in 1787. Zij laat zich niet intimideren
door een Gouds exercitiegenootschap en bij Goejanverwellesluis dreigt zij met ingrijpen van haar broer, de koning van
Pruisen. Let even op de twee – ook symbolisch bedoelde – Keeshonden. (Wolters ‘Schoolplaat voor de Vaderlandse Geschiedenis’, getekend door J.J. Wetstein Pfister in 1911).

ZWARTE BEDIENDEN
Vanuit de vaderlandse geschiedenis kennen we allemaal de echtgenote van prins Willem V: prinses
Wilhelmina van Pruisen (17511820). Zij is degene die zich in
1787 niet laat intimideren door
een Gouds exercitiegenootschap
en bij haar aanhouding in Goejanverwellesluis dreigt met ingrijpen
van haar broer, de koning van
Pruisen. Het blijft niet bij dreigen,
want in hetzelfde jaar vallen de
Pruisen bij Nijmegen binnen met
20.000 (!) man.
In 1793 verklaart de Franse

revolutionaire regering ons land de
oorlog en in december 1794 steken
Franse legers de Maas over;
Engelse en Pruisische troepen
trekken zich terug en vluchten. Op
18 januari 1795 schrijft Willem V
een afscheidsbrief aan de StatenGeneraal en vlucht nog diezelfde
dag naar Engeland. Ooggetuigen
melden dat er achttien rijtuigen
met porselein, zilver, kunstvoorwerpen en kisten met goud via de
Scheveningseweg naar het strand
van Scheveningen rijden. Daar
scheept men zich in in diverse
vissersboten. In het gevolg van

de prins zijn, behalve zijn vrouw,
twee zonen, schoondochter en
driejarige kleinzoon, twee zwarte
bedienden. Of er honden meegaan
vermeldt de geschiedenis niet,
althans ik heb er geen aanwijzingen voor gevonden.
Willems oudste zuster, prinses
Carolina van Oranje-Nassau, heeft
aantoonbaar honden in haar gezin.
Een schilderij van Carolina met zes
van haar vijftien kinderen, gemaakt in 1775 door Anton Wilhelm Tischbein, getuigt daarvan.
Er zijn drie hondjes afgebeeld:
een zwart Spioentje, een Italiaans
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Aankomst van erfprins Willem Frederik van Oranje – later koning Willem I – op het strand van Scheveningen, 1813.
Achttien jaar na de vlucht van zijn vader, prins Willem V. In de kar zit – met de grijze mantel – Willem Frederik, die
per brief werd uitgenodigd om als ‘soeverein vorst’ de regering op zich te nemen.

Windhondje en een bruin schoothondje met zwarte oren. Carolina
maakt de vlucht van broer Willem V
niet mee; ze overlijdt in 1787.

SCHEVENINGSE STRAND
Hoewel er vrijwel niets is te vinden
over honden in Willems huiselijke
omgeving, weten we wel dat hij een
liefhebber is van de jacht op klein
wild en de valkerij. Na zijn vertrek
heeft zijn jachtequipage op paleis
Het Loo veel te lijden onder de
vernielzucht van de Franse bezetters en dat geldt ook voor zijn
paarden, jachthonden en valken.
Oranje is weg, Nederland moet zich
voorbereiden op een Franse bezet-

ting tijdens de Bataafse Republiek
(1795-1801) en het Bataafs Gemenebest (1801-1806). Daarna volgt
het Koninkrijk Holland (1806-1810)
met Napoleons broer Louis Napoleon als koning. In 1813 keert de
oudste zoon van prins Willem V, de
latere koning Willem I, terug in de
Nederlanden, symbolisch genoeg
ook op het Scheveningse strand.
Dat is het begin van het Soeverein
Vorstendom der Verenigde Nederlanden (1813-1815), het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden (18151830) en het Koninkrijk der Nederlanden (1830-heden).
Prins Willem V maakt het herstel
van de Oranjedynastie niet mee;

hij overlijdt in 1806, in Brunswijk,
nadat hij in 1801 afstand heeft
gedaan van zijn rechten als
erfstadhouder. Zeven jaar na
zijn overlijden keert zijn oudste
zoon, erfprins Willem Frederik
(1772-1843), terug naar Nederland, waar hij wordt ingehuldigd
als koning Willem I.

Deze reeks wordt Onze Hond juli
vervolgd met deel 2: Koning Willem I
en Koning Willem II - De koopman
en de ridder.
Volgende maand in Onze Hond:
Koningin Beatrix en haar honden.

