HONDEN
Ook honden hebben soms
een prinsheerlijk leven – en
niet alleen op Dierendag.
En dat geldt zeker voor de
labradors, teckels, borderterriërs en husky’s die hun
leven delen met Oranjes.
TEKST RIA HÖRTER
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In 2016 logeerde de
toekomstige hulphond
Ubora bij prins Maurits
en zijn gezin.
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Paleis Soestdijk is tientallen jaren een woonpaleis voor vier prinsessen en hun ouders.
Behalve kinderstemmen zijn op het paleis
ook andere geluiden te horen: het geblaf van
honden en het getik van hun nagels op de
parketvloeren. In hun kinderjaren zijn het
vooral de honden van prins Bernhard waarmee de vier jonge prinsessen op foto’s staan.
Niet alleen op familiekiekjes, maar ook op
officiële portretten.
Net als prins Bernhard is prinses Beatrix een
hondenliefhebster pur sang. Zowel op Soestdijk
als na haar studie, wanneer ze op Kasteel
Drakensteyn gaat wonen, zijn er altijd honden
in haar omgeving. Dat zijn golden retriever
Joris, ruwharige teckel Arthus, dalmatiër Cleo
en Buster, een kuvasz. Als Beatrix en prins
Claus in 1981 op Paleis Huis Ten Bosch gaan
wonen, wordt Beatrix ‘merkentrouw’. Een reeks
van borderterriërs – Chip, Doby, Dushi, Mac,
Miss Pepper en Moby – passeert de revue, prins
Claus heeft dan ook een border: Dushi.
Miss Pepper komt in 1992 door een tragisch
voorval in de pers. Zoals een border terriër nu
eenmaal doet, is het hondje in een konijnenhol gekropen en kan er niet meer uitkomen.
Na een zoekactie blijkt dat Miss Pepper het er,
tot groot verdriet van de koningin, niet levend
vanaf heeft gebracht.
Ook tijdens haar werk geeft koningin Beatrix
blijk van haar liefde voor honden. Zo kunnen
de Stichting Hulphond, de Stichting Assistentie
Hond en het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds op haar rekenen bij officiële
gebeurtenissen. Niet alleen om een lint door
te knippen, maar ook om, tijdens NLdoet,
even een hond in bad te doen.

1. Dalmatiër Cleo is
een van de eerste
honden waar de jonge
prins Willem-Alexander
mee kennismaakt.
2. Na de verhuizing
naar Paleis Huis ten
Bosch wordt koningin
Beatrix ‘merkentrouw’:
ze heeft een grote
voorkeur voor borderterriërs.
3. Prinses Beatrix met
Cleo.
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Heel ontspannen

Een van de eerste foto’s van prins WillemAlexander met een hond toont hem als peuter,
terwijl hij een stok uit de bek van golden
retriever Joris probeert te pakken. In het begin
van de jaren 80 wordt de prins diverse keren
gefotografeerd in de tuin van Paleis Huis Ten
Bosch, met een gele labrador retriever die luistert naar de naam Kerry. In dezelfde periode
fotografeert prins Claus zijn drie zonen met
Kerry in hun midden. Op foto’s is te zien dat
prins Willem-Alexander ‘ontdooit’ als zijn
vader de camera hanteert. Wil hij op andere
foto’s nog wel eens de wat norse, onbegrepen
puber uithangen, met teckel Arthus in zijn
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1. Officiële verlovingsfoto van prins WillemAlexander en Máxima
Zorreguieta met
zwarte labrador Zorro
en blonde labrador
Sunny.
2. + 4. + 5. Het koninklijk gezin heeft op dit
moment drie labradors:
Skipper, Nala en Luna.
De eerste twee namen
soms deel aan de fotosessies in Wassenaar.
3. Met Kerry, een
labrador retriever,
wordt tiener WillemAlexander regelmatig
gefotografeerd.
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armen en Kerry voor zijn voeten is hij duidelijk
heel ontspannen.
Nog voor zijn huwelijk met Máxima Zorreguieta
koopt Willem-Alexander een zwarte labrador,
die Zorro wordt genoemd. Op de officiële
verlovingsfoto’s is Zorro, samen met blonde
rasgenoot Sunny, te zien.
In september 2012 is een andere hond van de
prins in het nieuws. Tijdens een eendenjacht
in het Beuninger Achterveld verkijkt zijn
jachthond, de driejarige zwarte labrador
Skipper, zich op een met hoog gras overgroeide
sloot. Hij knalt in volle vaart tegen een slootwal, slaat over de kop, raakt in coma en wordt
naar de dierenarts in De Lutte gebracht. Die
constateert hersenletsel en een trauma aan de
rug. Later meldt de dierenarts aan de pers:
‘De prins is hier vrijdagmiddag nog even
langsgeweest, om te vragen hoe het met
Skipper ging. Gelukkig gaat het al weer wat
beter. Hij eet weer en kwispelt.’ In juni 2013
maakt de pers officieel kennis met de onfortuinlijke Skipper, die als volwaardig lid van
het gezin mee poseert voor de fotografen.
Op dit moment zijn er drie labradors op Huis
Ten Bosch: Skipper, Nala en Luna. Nala heeft
in de zomer van 2018 een nestje van zeven
pups gekregen en Luna mag blijven. De drie
dochters van Willem-Alexander en Máxima
groeien dus, net als hun vader en grootmoeder,
op met honden in hun directe nabijheid.

Instagram-account
Ook de prinsen Friso en Constantijn laten
zich door prins Claus fotograferen met teckel
Arthus en kuvasz Buster. Blijkbaar heeft
Constantijn de liefde voor honden overgenomen
van zijn ouders want als er een televisie-interview
wordt uitgezonden ter gelegenheid van zijn
50ste verjaardag, en het gezin in huiselijke
kring te zien is, is daar ook een bruine labrador.
Zijn naam is Django en zoals dat bij moderne
honden gaat, heeft de populaire hond een eigen
Instagram-account.
Als prinses Irene nog op Soestdijk woont,
wordt ze diverse malen gefotografeerd met een
Engelse cockerspaniel. De prinsessen Irene en
Christina zijn na hun huwelijk niet zo honkvast
als hun zussen en dat is geen ideale situatie voor
het hebben van een hond. Het kan zijn dat
deze prinsessen wel honden hebben (gehad),
maar die zijn dan ontsnapt aan de aandacht
van de pers.
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Hulphond
Maar het ras waaraan Margriet en Pieter
hun hart echt verliezen, is de borderterriër,
Margriet heeft dit ras zelfs nog eerder dan
Beatrix. Professor Anthony Milton van de
Border Terriërkennel Baillieswells vertelt dat
prinses Margriet eind jaren 80 en koningin
Beatrix begin jaren 90 borderliefhebbers zijn
geworden. Prinses Margriet komt begin 1993
bij hem op bezoek in Schotland en kiest
Brandy voor zichzelf en neemt voor koningin
Beatrix een hondje mee dat door prins Claus
Moby wordt gedoopt.
Bij het gezin van prins Maurits en prinses
Marilène woont in 2016 Ubora, een gele labrador
retriever. Ubora is een hulphond voor mensen
met een beperking en krijgt bij de prins en de
prinses een eerste opvoeding. Zo’n ‘tijdelijke’
hond blijkt goed te passen bij het gezin. Normaal
gesproken blijft een hond zijn leven lang, en
dat werkt niet voor elk gezin even goed. Aan
tijdschrift Margriet vertelt prins Maurits:
‘Dat was onze grootste afweging. Als we een
hond nemen, zijn straks de kinderen het huis
uit en zitten wij er nog jaren mee. Dat moet je
willen, en kunnen.’ En toen kwam Ubora.
Prinses Marilène: ‘Het bleek de perfecte oplossing. We hebben een hond, dus de kinderen
zijn heel blij, en ze is maar tijdelijk bij ons in
huis, wat voor ons weer te overzien is. En wat
we heel belangrijk vinden, is dat we tegelijkertijd iemand helpen. Door Ubora zo goed
mogelijk op te voeden, is daar straks iemand
met een beperking mee geholpen.’ •
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Op Paleis Soestdijk
waren altijd wel
honden te vinden.
1. Prins Bernhard met
highland white
terriër Toto.
2. Koningin
Juliana met basenji
Zara (roepnaam,
officieel: Fula N’ Zara
of the Congo).
3. Labrador Django
woont bij het gezin
van prins Constantijn
en heeft een eigen
Instagram-account.
4. + 5. De zonen van
prinses Margriet en
prof. mr. Pieter van
Vollenhoven groeien
op met onder meer
Siberische husky’s .
6. In de tuin van Paleis
Soestdijk werd
Margriet diverse
keren gefotografeerd
met een zwarte
poedel.
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FOTO’S ANP, MARLOES BOSCH FOTOGRAFIE (GEZIN PRINS MAURITS), NA, RVD, RVD/JEROEN VAN DER MEYDE

Als tiener wordt prinses Margriet diverse keren
gefotografeerd met een zwarte poedel. Evenals
haar zus Beatrix is Margriet een echte hondenliefhebster. Al voor de geboorte van prins
Maurits zijn er honden in het gezin van de
prinses en prof. mr. Pieter van Vollenhoven,
zoals de teckel Tecco. Nadat de andere
drie zonen zijn geboren – Bernhard, PieterChristiaan en Floris – hebben Margriet en
Pieter hun hondenbezit uitgebreid met
Siberische husky’s. Wat de pers ‘Apeldoornse
eskimohonden’ noemt, zijn Alaska-malamutes,
eigenlijk sledehonden. Husky’s en malamutes
zijn twee rassen die niet echt tot de categorie
huishonden horen, maar de malamute bevalt
Margriet en Pieter zo goed dat ze er een nestje
mee fokken. Uit dat nest blijven er twee op
Het Loo.
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