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Overal ter wereld zijn ze te vinden. Staand en liggend, uitkijkend over water of straten en 
pleinen. Ze zijn onbeweeglijk en soms bedrieglijk echt. Vereeuwigd, omdat ze ons dikwijls 
een verhaal kunnen vertellen. ONZE HOND reist over de wereld en maakt een keuze uit 
de meest bijzondere standbeelden van honden...

TeksT en illusTraTies: Ria HöRtER

Van dichtbij is goed te zien hoe nauwkeu-
rig de maker te werk is gegaan. Het 

beeldje straalt alles uit wat een Schotse 
Terrier tot een echte Schot maakt: 

zelfverzekerd, een tikje brutaal, alert, 
stoer en onverschrokken. 

Het Franklin Delano 
Roosevelt Memorial in 
Washington D.C. Links zit 
Fala, de Schotse Terrier. 

Fala, de schotse Terrier  van de president



beeldig 75             

WaaR?
In Washington D.C. staat sinds 
1997 het Franklin Delano Roosevelt 
Memorial, dat herinnert aan de 
32ste president (1933 tot 1945) van 
de Verenigde Staten. Het monu-
ment maakt deel uit van de Natio-
nal Mall and Memorial Parks en ligt 
aan de zuidwest kant van het Tidal 
Basin in het West Potomac Park. 

Wat ZiEN WE?
Er zijn vier afzonderlijke kamers, in 
de openlucht, met verschillende 
watervallen, die de vrede symbolise-
ren. Vier kamers, omdat Roosevelt, 

die leefde van 1882 
tot 1945 vier 
termijnen president 
was. Voor ons is de 
derde kamer 
interessant, want 
daar bevindt zich 
een beeld van 
Roosevelt en van 
een kleine hond. De 
president is zittend 
afgebeeld. Omdat 
hij in 1921 wordt 
getroffen door 
polio, moet hij 
daarna gebruikma-
ken van een rol-
stoel. Roosevelt is 
gehuld in een 

ruimvallende cape. Die cape refe-
reert aan zijn deelname aan de 
Conferentie op Jalta, in 1945. 
Overbekend is de foto waarop 
Roosevelt is te zien – in een cape – 
temidden van Winston Churchill 
en Josef Stalin. 
De hond is Fala, zijn Schotse 
Terrier. Net zoals hij tijdens het 
leven van de president een belang-

rijk deel van diens ‘public image’ is, 
zo prominent is hij ook aanwezig op 
dit monument. 

HEt VERHaaL ERaCHtER
Fala wordt geboren op 7 april 1940 
en is een vroeg kerstcadeau voor 
Roosevelt van Mrs Augustus G. 
Kellogg uit Westport. Een nichtje 
van de president, Margaret Suckley, 
geeft Fala zijn eerste gehoorzaam-
heidslessen. Fala’s oorspronkelijke 
naam is Big Boy, maar Roosevelt 
verandert dat in Murray the Outlaw 
of Falahill, verwijzend naar de 
bandiet John Murray uit het 
Schotse dorp Falahill, één van 
Roosevelts voorouders. 
In november 1940 komt Fala in het 
Witte Huis wonen en 
sindsdien zijn 
beiden onafschei-
delijk. Fala reist 
mee in het presi-
dentiële vliegtuig, 
in de trein, in de 
auto, op zee 
en hij ver-
gezelt de 

Presidentieel portret van de 32ste president van de 
Verenigde Staten, Franklin Delano Roosevelt. 
Omdat hij in 1921 wordt getroffen door polio, moet 
hij daarna gebruikmaken van een rolstoel.

‘Fala helped Britain’. Door 50 cent te betalen voor een 
hulpfonds kunnen Amerikaanse hondenliefhebbers 
de Britse bevolking voorzien van hulpgoederen. 

De leren halsband, met een zilveren naam- en adresplaatje, van 
Fala is bewaard gebleven en te zien in Roosevelts geboortehuis.

Fala, de schotse Terrier  van de president
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president bij conferenties en bij de 
officiële bezoeken. 
Door de Republikeinen wordt het 
gerucht verspreid dat Fala per 
ongeluk door de president is 
achtergelaten op één van de 
Aleoeten, een eilandengroep in de 
Stille Oceaan. Roosevelt verordon-
neert dat een torpedojager het dier 
moet gaan ophalen, uiteraard op 
kosten van de belastingbetaler. In 
één van zijn campagne speeches 
(1944) maakt Roosevelt daar 
grappen over en sindsdien wordt 
die toespraak de ‘Fala Speech’ 
genoemd. Fala zelf is zo populair 
dat hij dagelijks duizenden brieven 
krijgt en er twee films over hem 
worden gemaakt. 

tWEEDE WERELDOORLOG
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
starten er in Amerika acties om 
Britse burgers te voorzien van 
niet-militaire hulpgoederen. 

‘Barkers for Britain’ is zo’n organi-
satie en elke hondeneigenaar die 
50 cent betaalt ontvangt een tag 

(label) met de naam van Fala erop. 
Fala zelf krijgt Tag nummer 1. 
Tussen april en oktober 1941 
worden er bijna 30.000 tags 
uitgereikt.
De president maakt het einde van 
de Tweede Wereldoorlog niet mee, 
want hij overlijdt op 12 april 1945. 
Fala blijft dan bij zijn weduwe, 
Eleanor Roosevelt. In haar boek 
On my Own vertelt ze hoe Fala 
haar weliswaar accepteert, maar 
dat hij altijd is blijven wachten 
op de terugkeer van zijn baas. 
Op 5 april 1952 overlijdt Fala, 
bijna 12 jaar oud. Hij wordt naast 
de tombe van Roosevelt begraven, 
in de rozentuin van ‘Springwood’, 
het landhuis van de president in 
Hyde Park, New York. 

DE MaKER
Het Franklin Delano Roosevelt 
Memorial is ontworpen door 
landschapsarchitect Lawrence 
Halprin; de beelden van Roosevelt 
en Fala zijn het werk van de 
beeldhouwer Neil Estern (1926).  

De drie geallieerde leiders praten over de situatie die gaat ontstaan na afloop van 
de oorlog. Conferentie van Jalta (de Krim, Oekraïne), februari 1945, met Winston 
Churchill, Franklin D. Roosevelt en Josef Stalin. Roosevelt draagt hier de cape die 
ook op het monument is te zien. 

De Schotse Terrier behoort tot de groep kortbenige terriers en het is één van de 
oudste terrierrassen in Schotland. 


