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Honden aan het hof

Koningin Beatrix 		
			 en haar HONDEN
Hondenliefhebbers in Nederland bevinden zich in goed
gezelschap. Door de eeuwen
heen hebben ook de Oranjes
hun liefde voor honden laten
blijken. Dat begint al bij prins
Willem van Oranje, want zijn
praalgraf in de Nieuwe Kerk
in Delft is getooid met het
marmeren beeld van zijn
kleine, slapende hondje,
Pompey geheten...

ERFGENAME VAN DE KROON
In 1937, als onze koninklijke familie
uit slechts drie personen bestaat
– koningin Wilhelmina, prinses
Juliana en prins Bernhard – kan
Juliana zelf de aanstaande geboorte
van haar eerste kind bekend maken:
Nooit had iets mij kunnen weerhouden
alle delen van het programma mee te
maken, waren het niet op zich verheugende gezondheidsredenen geweest, die
u zeker wilt verstaan en billijken.
Op maandag 31 januari 1938, ’s
morgens om 9.47 uur, wordt prinses
Beatrix Wilhelmina Armgard op paleis
Soestdijk geboren. Vanaf dat moment
zal het leven van het prinsesje voor
een goed deel worden bepaald door
tradities, protocollen, verplichtingen

In 1946 bezoekt Winston Churchill het Paleis Soestdijk en onderhoudt hij zich met de
prinsesjes Beatrix en Irene. Op de foto Martin, de Sealyham Terrier van prins Bernhard.
(Prentbriefkaart. Collectie Geheugen van Nederland).
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Voor wat het fotomateriaal bij dit
artikel betreft, is gekozen voor
relatief meer oudere foto’s. In
het vierde deel van de serie over
de honden van de Oranjes in
ONZE HOND december worden
recentere foto’s opgenomen.

WINSTON CHURCHILL

De prinsessen Beatrix en Irene in november 1950. Beatrix houdt een hondje vast,
waarschijnlijk een Collie

en volle agenda’s. Altijd met het oog
van de camera in de buurt, altijd met
het risico op controverses en affaires.
Nooit – behalve binnenskamers –
kunnen reageren op kritiek of
aantijgingen.
In 1956 wordt Beatrix ‘de vermoedelijke erfgename van de kroon’ en na
een intensieve voorbereiding – samen
met haar echtgenoot prins Claus (von
Amsberg) en inmiddels moeder van
drie zonen – volgt ze in 1980 haar
moeder op als koningin.
Er is in Beatrix’ jonge leven en tijdens
de 33 jaar koningschap een aantal
affaires geweest – Greet Hofmans,
Lockheed, onwettige kinderen van
haar vader, nichtje Margarita, schoondochter Mabel, Jorge Zorreguieta –
dat echter nooit het gevolg van haar
eigen handelen of optreden is. Fouten
maken past immers niet bij haar hang
naar perfectionisme.

JAN-JAAP
Opgroeien onder omstandigheden
waarin alles onder een vergrootglas
wordt gelegd, stimuleert de wens ‘iets
alleen voor jezelf’ te hebben. Iemand
die altijd blij is als hij je ziet, nooit iets
zal doorvertellen, een kameraad is in
goede en slechte tijden: een hond.
In het gezin waarin Beatrix met haar
drie zusters opgroeit zijn altijd honden
aanwezig, onder andere Terriers en
Poedels. De oudste foto van Beatrix en
een hond – althans de oudste die ik
ben tegengekomen – dateert van 1942
en is genomen tijdens de Tweede
Wereldoorlog, als het gezin in Canada
verblijft. De vierjarige Beatrix, gekleed
in een overall en op klompjes, aait een
donkerkleurig hondje. Ook haar zusje
Irene en vriendinnetje René Röell
staan op deze foto. Het hondje heet
Jan-Jaap, maar dat is alles wat het
archief prijsgeeft.

In 1946, als de familie vanuit Canada
weer naar Soestdijk komt, begint voor
Beatrix ‘het echte leven’. Ze gaat naar
school bij de ‘Werkplaats Kindergemeenschap’ in Bilthoven. De Werkplaats is een algemeen-bijzondere
school, waar onderwijs wordt gegeven
volgens de pedagogische opvattingen
van Kees Boeke. Prinses Margriet
verwoordt later heel goed hoe het er
in de Werkplaats toe ging: Zo’n school
waar alles anders en nieuw moest en
waar we dus absoluut niets leerden.
Want het moest allemaal heel creatief
zijn en vooral geen discipline en allemaal
van dat soort dingen. Ik was eigenlijk
heel erg blij dat ik van die school af
mocht. Het was er zo ‘gewild idealistisch’. Wij moesten op paardendekens
liggen na de lunch en dan naar Bach
luisteren. Het heeft jaren geduurd voor
ik van Bach hield.
In mei 1946 bezoekt de Britse
staatsman Winston Churchill paleis
Soestdijk en, met een grote sigaar in
zijn mond, onderhoudt hij zich met
de prinsesjes Beatrix en Irene. Op de
foto’s die daarvan zijn gemaakt, staat
ook Martin (1942-1954), de Sealyham
Terrier van prins Bernhard. In de
jaren veertig en begin jaren vijftig
duikt Martin overal op: met prins
Bernhard in de cockpit van een
Spitfire, in de tuin van Soestdijk,
samen met de prinsesjes op Soestdijk
en bij een hippisch evenement. Zijn
eenvoudige grafsteen is te vinden bij
paleis Soestdijk. Dat geldt ook voor
Martins opvolger, Toto (1952-1959).
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in 1960 worden gefotografeerd. Ook
in 1950 maakt fotograaf Meijboom
een foto van Beatrix, Irene en Margriet met een Berner Sennenhond. De
archieven melden ‘hun hond’, maar
verdere gegevens ontbreken. Hetzelfde geldt voor een zwarte Poedel,
waarmee de vier prinsessen op een in
1956 uitgegeven prentbriefkaart
staan. Dat zal dezelfde zwarte Poedel
zijn als waarmee prinses Margriet in
1958 in haar meisjeskamer wordt
gefotografeerd. In diezelfde tijd is er
nog een Engelse Cocker Spaniel op
Soestdijk. Ik vermoed dat dit de
Cocker is die keurmeester Eef van
Schuppen heeft ‘geleverd’.

DRAKENSTEYN

De prinsessen Beatrix (rechts), Irene (links) en Margriet met een Berner Sennenhond. De foto wordt in 1950 op paleis Soestdijk gemaakt en door ‘De Branding’ in
De Bilt als prentbriefkaart in de handel gebracht. (Collectie: Geheugen van
Nederland; foto: M.C. Meijboom).

PUP EN MARTIN
In november 1950 worden er foto’s
van Beatrix en Irene gemaakt, waarbij
Beatrix een hondje vasthoudt; naar
het ras moet ik een beetje gissen,
maar waarschijnlijk een Collie.
Volgens diverse bronnen heet het

Voor Beatrix’ middelbare schoolopleiding wordt een aparte afdeling van
het Baarnsch Lyceum opgericht – het
Incrementum. In hetzelfde jaar
waarin ze het gymnasiumdiploma
haalt, wordt ze geïnstalleerd als lid
van de Raad van State.
Net als later haar oudste zoon, prins
Willem-Alexander, gaat Beatrix in
Leiden studeren – rechten, sociologie
en geschiedenis – en ook zij betrekt
een huis op het Rapenburg. In 1961
slaagt ze voor het doctoraal examen.
De voorbereidingen voor het koningschap worden nu serieus ter hand
genomen en de jaren zestig zijn een
periode van veel representatieve
verplichtingen.
Pas als Beatrix in 1963 in het kasteeltje ‘Drakensteyn’ gaat wonen, dat ze
in 1959 heeft gekocht, komen er weer
honden in haar leven.

JORIS
hondje Pup en een jaar of wat later
poseren Beatrix en haar twee oudste
zusjes met Pup en Martin tijdens een
fotosessie. Martin en Toto worden
opgevolgd door twee grote, witte
Poedels, eigendom van prins Bernhard, maar waarmee Beatrix en Irene

Van de eerste hond op Drakensteyn
– Golden Retriever Joris – weten we
relatief veel. De kranten besteden er
aandacht aan, ook door het publiceren van foto’s, en vanuit de Golden
Retriever Club worden er mededelingen over Joris gedaan. Beatrix

ACTUEEL
bewandelt voor deze aankoop de
juiste weg en laat contact opnemen
met de Golden Retriever Club
Nederland. Haar wensen zijn
duidelijk: ‘een prettige en vriendelijke
kameraad, die door zijn rustige gedrag
veel bij haar zou kunnen zijn.’ Er
wordt een nest opgegeven, waarvan
de club ook de groot- en overgrootouders kent, allemaal typische
rasvertegenwoordigers. De vaderhond is Kamp. Weyland Curfew, van
mr. R.C. Baron Snouckaert van
Schauburg, die zijn hond ook op de
jacht meeneemt. De moederhond is
Kamp. Anita van het Ketelmeer, van
de heer J. Neimeijer en gefokt door
C. van Bruggen. Anita komt, aldus
mevrouw C. van Crevel-van Os (de
secretaris van de club), uit ‘een mooie
en goed jagende stam’.

Beatrix moet kiezen uit het negen
pups tellende nest, waarvan zes
reuen, en als de pups drie weken oud
zijn, komt ze voor de eerste keer zelf
kijken. De prinses wil een échte reu
en volgens de overlevering zegt ze:
Déze wordt het, hij is aanhalig, brutaal
en levendig. Om haar keuze later nog
te herkennen, knipt Beatrix eigenhandig een stukje vacht, in de vorm
van J, uit de flank van de pup. Nadat
Joris bij mevrouw Van Crevel wat
huis- en kamerregels leert, gaat hij –
10 weken oud – naar Drakensteyn.
Joris wordt een veel gefotografeerde
hond; heel veel mensen maken
kennis met hem. Ook prins Claus,
die in 1966 op Drakensteyn komt
wonen, en de prinsen WillemAlexander (1967), Friso (1968) en
Constantijn (1969).

De prinsessen Beatrix, Irene en Margriet wonen in 1953
een hippisch evenement bij en natuurlijk is Martin daarbij
ook van de partij. (Fotograaf onbekend).
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ANEKDOTE
Er volgen meer honden op Drakensteyn: Cleo, de Dalmatische Hond,
Arthus, een ruwharige Teckel en
Buster, een Kuvasz, die officieel Derö
Aba heet, en in 1975 is geboren bij
fokker Botta Gábor uit Boedapest.
Hij wordt door B. vanToledo voor
prinses Beatrix geïmporteerd.
In 2005 plaatst de NRC een oproep in
de krant om ‘anekdotes over Beatrix
op te sturen met de lezer in de
hoofdrol.’ Een lezer uit Nieuwerkerk
aan den IJssel schrijft: ‘Het is al weer
ruim dertig jaar geleden dat ik als
13-jarige jongen een paar keer per week
ging paardrijden in Soest. Vanaf manege
Eldorado aan de Bosstraat reed ik dan,
vergezeld door mijn jonge dalmatiër
Douschka, naar het bos. Ook prins Claus
en prinses Beatrix waren daar regelma-

Een zonnige zomerfoto van de prinsessen Beatrix, Irene en
Margriet, in de jaren vijftig genomen op Paleis Soestdijk.
De honden zijn Pup en Martin.
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Prinses Beatrix speelt met Joris in de tuin van Drakensteyn.

tig te zien. Zij gingen met hun kinderen
van het bos genieten, begeleid door een
bespannen geit met een kar waarin de
prinsjes om de beurt plaats namen. Op
enig moment ving ik op dat de prinses,
wijzend naar mijn loslopende viervoeter,
tegen haar kinderen zei: ‘Kijk, een klein
klootje.’ Diep verontwaardigd was ik!
Wat was er mis met mijn hondje? Pas
jaren later begreep ik dat de familie zelf
een dalmatiër had die luisterde naar de
naam Cleo.’

Als prins Claus thuiskomt, is Joris er om hem te begroeten.

heed affaire maken ze plannen voor
een modernere hofhouding en
bereiden ze zich voor op hun nieuwe
taken: koningin en prins gemaal. In
1980 tekent koningin Juliana de akte
van abdicatie en niet lang daarna, in
1981, verhuist het gezin – tot enig
ongenoegen van de prinsen – naar

Huis ten Bosch. Al eind jaren zeventig
zijn er tekenen dat prins Claus
depressief is, na de diagnose Parkinson en diverse ziekenhuisopnames,
overlijdt hij in 2002. Tijdens zijn
leven laat de prins zich regelmatig
met de honden fotograferen, ook als
het paar op Huis ten Bosch woont.

PRIVACY
De tijd die Beatrix en Claus op
Drakensteyn doorbrengen, met hun
opgroeiende jongens en de honden,
wordt later door Beatrix als ‘gelukkig’
omschreven. Het koningschap lijkt
nog ver en in Lage Vuursche is sprake
van een zekere privacy. Na de Lock-

Er is gepoogd met mogelijke
auteursrechthebbenden contact
op te nemen. Dit is niet altijd
gelukt. Wie meent auteursrecht
te bezitten kan contact opnemen
met de auteur.

De moeder van Joris: Kamp. Anita van het Ketelmeer (1960). Volgens archieven
moet het pupje Joris zijn. Sommige vermelden – onjuist – dat prinses Beatrix
Anita koopt, maar dankzij de kynologische pers weten we beter.
(Collectie: Het Geheugen van Nederland).
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Een prachtig plaatje van de koningin en prins Claus met
hun lievelingsras, de Border Terrier.
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Drakensteyn, 1968. Prins Claus en prinses Beatrix, met WillemAlexander op haar arm, met de Golden Retriever, de Dalmatische
Hond en de ruwharige Teckel. (Foto: Nationaal Archief).

BORDER TERRIERS
Niet koningin Beatrix, maar prinses
Margriet is de eerste die Border
Terriers heeft. In deel 4 van de
artikelenserie ‘200 Jaar Koninkrijk der
Nederlanden’, dat zal verschijnen in
ONZE HOND van december dit jaar,
kom ik uitvoerig op de Border Terriers
van prinses Margriet en Pieter van
Vollenhoven terug.
Eenmaal op Huis ten Bosch (1981),
kiest ook koningin Beatrix voor de
Border Terrier. Ik weet niet heel
precies hoe de volgorde is geweest,
maar in de pers worden Chip, Doby,
Dushi, Mac, Miss Pepper en Moby
genoemd. In het jaar 2000 zijn er in
ieder geval drie Border Terriers tegelijkertijd op Huis ten Bosch. Dushi is het
hondje van prins Claus, Mac is een
zoon van Moby, en Miss Pepper komt
in 1992 door een tragisch voorval in
de kranten. Zoals een Border nu
eenmaal doet, is de hond tijdens een
wandeling met Beatrix in de paleistuin in een konijnenhol gekropen en
kan er niet meer uitkomen. Na een
zoekactie blijkt dat Miss Pepper het er
niet levend vanaf heeft gebracht. De

Koningin Beatrix tijdens haar vakantie in het Italiaanse Tavernelle, 2012. Ook op
deze foto is te zien dat onze koningin van honden houdt. (Foto Reni van Maren).
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In 2002 koopt koningin Beatrix bij de Rhoughmoor kennel
in Exloërveen de Border Terrier pup Roughmoor Red Socks,
genaamd Chip. (Foto: Jan Dekker).

Rijksvoorlichtingsdienst laat weten
dat de koningin ‘erg verdrietig’ is.
Ook laat de RVD weten dat de
koningin twee nieuwe Border
Terriers heeft aangeschaft: Moby en
Dushi. De stamboomnaam van Moby
is Baillieswells Glenury Royal (Baillieswells Dallas Dhu x Baillieswells
Kinclaith).
In 1993 gaat prinses Margriet Moby
en zijn nestzusje Brandy ophalen in
Schotland, waar de kennel ‘Baillieswells’ dan nog is gevestigd. Brandy
gaat naar Margriet en Pieter en
Moby naar de koningin. Prins Claus
geeft Moby zijn naam en vernoemt
hem naar een personage uit een
Duits televisieprogramma.
Kenners van de Border Terrier
weten dat ‘Baillieswells’ de kennel is

De koningin gaat aan de slag bij de vrijwilligersorganisatie
‘NLdoet’ met het in bad doen van de ‘Goldendoodle’ Aemy.
(Fotograaf onbekend).

van de bekende fokker en internationaal keurmeester prof. Anthony
Milton, nu in Cambridgeshire. Alle
Borders uit deze kennel krijgen
namen van Schotse single malt
whisky’s. Prof. Milton krijgt nog elk
jaar, zowel van de koningin als van
prinses Margriet, een kerstkaart.

CHIP
En dan komt Chip: officieel
Roughmoor Red Socks (Roughmoor
Blues Boy x Biddestone Sunbean),
gefokt door Jan Dekker. Op een
goede dag opent het Dagblad van
het Noorden met de kop: ‘Heeft de
koningin een hondje uit Exloërveen?’
Inmiddels is in de omgeving waar
fokker Jan Dekker woont min of
meer bekend dat hij tot driemaal

toe een Border Terrier aan koningin
Beatrix verkoopt. In het maartnummer van ONZE HOND werd in het
artikel ‘Honden aan het hof ’ uitgebreid verteld over Chip en over het
bezoek van Beatrix en Claus aan de
kennel ‘Roughmoor’, in 2002. Op de
cover van ONZE HOND maart staat
een foto van de koningin, genomen
bij Het Oude Loo, met Chip naast
zich. Niet lang na dat bezoek, in
oktober 2002, overlijdt prins Claus.
Maar er zijn meer honden in het
leven van de koningin. In 1982
wordt prins Willem-Alexander,
tijdens het fotouurtje op Huis ten
Bosch, gefotografeerd met zijn gele
Labrador Kerry. De hond woont op
Huis ten Bosch, maar is – volgens
het ANP – eigendom van de prins.
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HONDSE VERPLICHTINGEN
Behalve het genoegen dat koningin
Beatrix beleeft aan haar eigen
honden, zijn er ook verplichtingen
die in het teken van de hond staan.
In mei 2008 opent de koningin het
nieuwe onderkomen van Stichting
Hulphond in Herpen. Deze stichting
leidt hulphonden op voor mensen
met een motorische of auditieve
functiebeperking, epilepsie of
aanverwante aandoeningen. De
opening gebeurt door het doorknippen van een lint, waarvoor de schaar
in een mandje ligt, dat haar door een
Golden Retriever wordt gebracht.
In mei 2010 is de koning eregast bij
de viering van het 75-jarig bestaan
van het Koninklijk Nederlands
Geleidehonden Fonds. Daarbij heeft
ze ook een ontmoeting met ‘geleidehonden in opleiding’.
Maart 2012 is Beatrix in Molenschot, bij de Stichting Assistenthond
Nederland, om mee te doen met de
vrijwilligersorganisatie NLdoet.
Ook deze honden worden getraind
om mensen met een motorische

In mei 2008 opent de koningin in Herpen het nieuwe onderkomen van Stichting
Hulphond. Een Golden Retriever brengt de schaar die nodig is voor het doorknippen van het lint. (Foto: Brabants Dagblad).

beperking te helpen. Daar gaat ze
aan de slag met het in bad doen
van een hond – de ‘Goldendoodle’
Aemy – terwijl de andere leden van
de koninklijke familie helpen met

het schoonmaken van de kennels
en het verzorgen van de puppies.

PRIVÉ-DOMEIN
Omdat de (huis)honden van de
Oranjes in principe tot hun privédomein behoren, was het niet
eenvoudig om alle feiten en weetjes
bij elkaar te krijgen. Er zijn vast één
of meer honden vergeten of een
‘hondse’ gebeurtenis niet vermeld.
Dat is niet erg, want in dit korte
bestek is eigenlijk niet meer nodig
om te weten dat onze koningin een
échte hondenliefhebster is!

VERDER IN ONZE HOND:

In mei 2010 is de koning eregast bij de viering van het 75-jarig bestaan van het
Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds. Daarbij heeft ze ook een ontmoeting
met ‘geleidehonden in opleiding’. (Foto: Patrick van Katwijk).

In de serie over de honden van
de Oranjes 1813-2013:
juli: deel twee: Koning Willem I en
Koning Willem II.
oktober: deel drie: Koning Willem III
en Koningin Wilhelmina.
december: deel vier: Koningin
Juliana en Koningin Beatrix.

