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DALMATISCHE HOND
Van de vijf kinderen van erfstad-
houder Willem V en prinses 
Wilhelmina van Pruisen (‘Wille-
mijn’) blijven er drie in leven: 
Louise (1770-1819), Willem 
Frederik, de latere koning Willem I 
(1772-1843), en Frederik (‘Fritz’; 
1774-1799). 
Er bestaat een schilderij uit circa 
1785 waarop prinses Louise en 

haar twee broers in een tuin bezig 
zijn met harken en planten water 
geven. Frederik speelt met een 
hond, die direct herkenbaar is als 
een Dalmatische Hond. Ongetwij-
feld is dit de huishond in het gezin 
waarin de latere koning Willem I 
opgroeit. Dat weet ik zo zeker, 
omdat het schilderij is gemaakt 
door de moeder van deze kinderen, 
prinses Wilhelmina van Pruisen. 

Aan het eind van de 18e eeuw – dus 
de periode waarin dit schilderij is 
gemaakt – wordt de Dalmatische 
Hond in stalhouderijen in Engeland 
gehouden als waakhond bij paarden 
en als begeleiders van koetsen en 
rijtuigen van voorname lieden. 

KONING WILLEM I 
Na in 1793 als kapitein-generaal 
tegen de Fransen te hebben ge-

Koning Willem I en II 
De koopman en de ridder

Zes vorsten – drie koningen 
en drie koninginnen – 
markeren de periode van 
200 jaar Koninkrijk van 
1813 tot 2013. Behalve hun 
staatsrechterlijke verplich-
tingen kennen zij, hoe ver-
schillend ook, daarnaast 
een gezins- en familieleven. 
Spelen honden daarin een 
rol? En zo ja, welke? 
In een serie van vijf artikelen 
een beeld van de honden 
in de Oranje-families. 
Het eerste deel verscheen 
in ONZE HOND april 2013.

1813-2013: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden (2)

Een schilderij waarop prinses Louise en haar twee broers, de latere koning Willem I 
en prins Frederik, in de tuin bezig zijn met harken en planten water geven. De 
jongste, Frederik, speelt met een hond, die direct herkenbaar is als Dalmatische 
Hond. Hun moeder, prinses Wilhelmina van Pruisen, schildert deze afbeelding. 
(Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau). 
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Den Haag.
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vochten, vlucht (de latere koning) 
Willem I, toen nog prins Willem VI 
genoemd, samen met zijn ouders 
en jonge gezin, in 1795 naar 
Engeland. In feite verjaagd door de 
Fransen. Ze worden hartelijk 
ontvangen aan het hof van koning 
George III, die de Oranjes een ruim 
jaargeld ter beschikking stelt en 
hen laat resideren in Hampton 
Court Palace.
In 1813 wordt de erfprins ge-
vráágd om terug te komen; dat 
doet de smadelijke aftocht van 
1795 in één keer vergeten en daar 
voelt deze Oranje zich goed bij.
In tegenstelling tot zijn vader, 
prins Willem V, wordt Willem I 
geen erfstadhouder van de gewes-
ten, maar koning van een eenheids-
staat. Officieel is hij vanaf 1813 

tot 1815 Soeverein Vorst van de 
Verenigde Nederlanden en van 
1815 tot 1840 Koning der Neder-
landen en Groothertog van Luxem-
burg. Vanwege zijn bijdragen aan 
de stimulering en ontwikkeling van 
de Nederlandse handel, krijgt hij de 
bijnaam de koning-koopman. De 
aankomst van Willem I in Scheve-
ningen zal dit jaar – 200 jaar later –
nog grootser worden nagespeeld 
dan in voorgaande jaren, met 
acteur Huub Stapel in de rol van de 
toekomstige eerste koning der 
Nederlanden. In de zin van dieren, 
is koning Willem I een uitzonde-
ring, want hoewel diverse keren te 
paard geportretteerd, is hij geen 
echte paardenliefhebber. Daaren-
tegen is hij wel geïnteresseerd in 
de paardenfokkerij, maar dit met 

het oog op het voldoende beschik-
baar zijn van paarden voor het 
leger. Deze koning kan wel in 
verband worden gebracht met 
de jacht: niet alleen jaagt hij zelf 
– hoewel niet fanatiek – maar ook 
staat hij toe dat op Het Loo de 
valkerij weer beoefend mag wor-
den en regelt hij, met de onderte-
kening van de Jagtwet van 1814, 
de grondslag voor onze huidige 
jachtwetgeving. 
Het feit waarom noch koning 
Willem I, noch zijn vrouw ooit 
zijn geportretteerd met honden 
– althans ik heb geen afbeelding 
kunnen achterhalen – kan ik 
eigenlijk niet verklaren. Het zich 
laten afbeelden met een hond is 
niet ongebruikelijk aan het einde 
van de 18e eeuw; het schilderij dat 
Willems moeder rond 1785 van 
haar kinderen en een hond maakt 
is daarom extra interessant. 

ENGELSE TONGVAL
Willem I trouwt in 1791 met zijn 
twee jaar jongere nichtje, dat 
dezelfde naam draagt als zijn 
moeder: Wilhelmina van Pruisen 
(‘Mimi’, 1774-1837). Ze krijgen 
vier kinderen, twee zonen en twee 
dochters. De oudste zoon, de latere 
koning Willem II (‘Guillot’; 1792-
1849) wordt in Den Haag geboren, 
de tweede zoon, prins Frederik 
(‘Fritz’; 1797-1881) in Berlijn. Na 
het korte verblijf in Engeland, gaat 
de familie naar Duitsland, waar de 
twee jonge prinsen opgroeien aan 

Gedwongen door anti-Oranje stemming in Den Haag, gaat het prinselijk gezin van 
stadhouder Willem V in 1785 naar het Valkhof in Nijmegen. Daar is dit schilderij 
gemaakt: de toekomstige koning Willem I en zijn broer prins Frederik krijgen rijles 
in de manege Valkhofburcht. Wat ons natuurlijk interesseert is het harige hondje bij 
het witte paard. Jawel, een echt ‘Heeren Stalhondje’, dat zo’n twee eeuwen later zou 
herrijzen als Hollandse Smoushond! (Schilderij van Willem Joseph Laquy). 
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het Berlijnse hof van hun grootva-
der van moederszijde, koning 
Frederik Willem II van Pruisen. Ze 
spreken in 1813 geen woord 
Nederlands en altijd zal bij Willem 
zijn Engelse tongval – dankzij een 
studie in Oxford – en bij Frederik 
een Duits accent te horen zijn. 
Hoewel de hoftaal Frans is, wordt 
het Nederlands langzamerhand de 
omgangstaal binnen de familie. 

Na de twee zonen van Willem I 
worden in Berlijn nog twee doch-
ters geboren: Paulina (1800-1806) 
en Marianne (1810-1883). 

KONING WILLEM II
Zo’n stabiele persoonlijkheid als 
koning Willem I is, zo lichtzinnig is 
Willem II. Hij, de ‘Held van Water-
loo’, is over het paard getild, maakt 
schulden, heeft (ook homosexuele) 
affaires en buitenechtelijke kinde-
ren, maar is daarnaast charmant, 
ridderlijk en een liefhebber van 
kunst. Hij wordt aanbeden door 
zijn vrouw, grootvorstin Anna 
Paulowna (1795-1865), de jongste 
dochter van de krankzinnige tsaar 
Paul I van Rusland. Het paar krijgt 

vijf kinderen: Willem (1817-1890; 
de latere koning Willem III), 
Alexander (1818-1848), Hendrik 
(1820-1879) en Sophie (1824-
1897). Casimir, geboren in 1822, 
overlijdt op de leeftijd van vijf 
maanden. 
Het oude jachtslot Soestdijk wordt 
voor het jonge paar gerestaureerd 
en het lijkt wel of met Anna 
Paulowna ook honden hun defini-
tieve intrede doen in de gezinnen 
van de Oranjes. Anna laat zich 
rond 1827 portretteren, samen 
met haar dochtertje prinses 
Sophie, met een hondje van het 
Bichon of Maltezer type. Is dat het 
hondje waarvoor de kleine Sophie 
haar vader in een brief bedankt? 

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

Prinses Anna Paulowna met haar in 1824 geboren 
dochtertje prinses Sophie. Het kwieke hondje, dat 
opkijkt naar Anna Paulowna, lijkt op een Bichon of 
een Maltezer. (Uit: ‘Oranje in Beeld.’ Schilderij van 
J.B. van der Hulst).

De twee oudste zonen van 
koning Willem II: Willem III 
(links) en Alexander, circa 
1833. De hond die tegen 
Alexander aan staat is van 
het Settertype en wordt, 
gezien het geweer en de tas 
met munitie, gebruikt bij de 
jacht. (Schilderij van J.B. 
van der Hulst, uit het boek: 
‘Oranje in Beeld’). 

In 1834, als 
Hendrik en Sophie, 

14 en 10 jaar oud 
zijn, maakt hof-

schilder J.B. van der 
Hulst een portret 

van hen. Sophie 
houdt liefdevol met 

beide handen een 
klein, zwart-wit 

Spioentje vast, dat 
we nu een Markiesje 

zouden noemen.
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Ze schrijft aan Willem II: A mon 
cher Papa, je vous remercie du petit 
chien que vous m’avez envoyé.
In 1834, als Hendrik en Sophie 
14 en 10 jaar oud zijn, maakt 
hofschilder J.B. van der Hulst een 
portret van hen. Sophie houdt 
liefdevol met beide handen een 
klein, zwart-wit Spioentje vast. 
Wij zouden het nu als een Mar-
kiesje aanduiden en dat doet de 
rasvereniging ook, want dit portret 
van de twee Oranjekinderen 
staat prominent op hun website 
(www.markiesjesvereniging.nl). 

‘DOGGEN EN DALMATIËRS’
In 1839 schildert Jan Adam 
Kruseman een portret van erfprins 
Willem, één jaar voordat hij koning 
Willem II zal worden. Het schilde-
rij toont een duinlandschap met 
op de achtergrond de zee. Willem 
leunt losjes tegen een stuk duin, de 
armen en voeten gekruist. Een 
zittende hond van het type Grey-
hound legt zijn kop tegen het 
bovenbeen van de prins en kijkt 
hem verwachtingsvol aan. Een 
prachtig portret, waarop zowel 
erfprins Willem – met zijn hoge 
voorhoofd en ringbaard – als het 
ras direct herkenbaar zijn. Op een 
schilderij van J.W. Pieneman, 
voorstellende Willem II en zijn 
adjudant, beiden te paard, in het 
Haagse Bos, is ook een windhond 
te zien, maar nu een zwart-witte. 
Ongetwijfeld worden er windhon-
den bij de jacht gebruikt. 
Behalve op Soestdijk, verblijft het 
gezin van Willem II ook in Den 
Haag, in het paleis aan de Kneuter-
dijk. De kennels voor de (jacht)
honden zijn tegen het paleis aan 
gebouwd, direct onder de kamers 
van de hofdames. Die dames 
worden, aldus Michel Didier in zijn 
boek De ridder en de grootvorstin, in 
hun nachtrust gestoord door 

rumoerige ‘Doggen en Dalmatiërs.’ 
In 1841 brengt François d’Orléans, 
prince de Joinville, een bezoek aan 
koning Willem II. Bij het afscheid 
geeft de koning de kunstminnende 
prins een kopie van Rembrandts 
schilderij ‘De anatomische les van 
Dr. Nicolaes Tulp’ cadeau. U gaat 
naar Newfoundland, zegt de ko-
ning, breng in ruil hiervoor maar een 
hond voor me mee terug. Een hond 
van Newfoundland is een heel 
specifieke wens, waaraan François 

Erfprins Willem in 1839, een jaar voordat hij als koning Willem II zal worden 
ingehuldigd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Het hoofddeksel is de zogenoemde 
‘Russische muts’, die graag door hem wordt gedragen. Op dit portret is Willem II 
47 jaar oud. (Schilderij van Jan Adam Kruseman, Rijksmuseum Amsterdam).

dan ook voldoet. Zijn dit de 
‘doggen’ die de hofdames uit hun 
slaap houden? 

‘EEN GOEDE JACHTHOND’
De drie zonen van Willem II, 
Willem, Alexander en Hendrik, 
– dan 17, 16 en 14 jaar oud – krijgen 
elk een jachthuisje in het bos bij 
paleis Soestdijk. Jagen is immers 
een item dat bij hun opvoeding 
hoort. Volgens de hofpredikant 
Delprat krijgt prins Alexander op 
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zijn 16e verjaardag onder andere 
een goede jachthond en geweldige 
dubbelloops geweren. De jachthon-
den zijn ondergebracht in het park 
achter het paleis en natuurlijk is er 
een jager/jachtopziener die voor 
hen zorgt.
Jacob Knoppers is een zoon van de 
jager die in dienst is van koning 
Willem II. In zijn boekje Herinne-
ringen aan ons Vorstenhuis (1909) 
schrijft hij over het park: Alleen de 
Koningin (Anna Paulowna) schreed 
er in rond, recht en statig, bijna 
immer vergezeld door hare lievelin-
gen, een zestal Russische hondjes. 
Niet duidelijk is wat Knoppers 
precies bedoelt; zijn het hondjes 
van een Russisch ras of zijn het 
hondjes die Anna heeft meege-
bracht of laat meebrengen uit 

Rusland? Ik opteer voor het laatste,
want Anna’s contacten met de 
Russische tsarenfamilie zijn, zeker 
voor die tijd, intensief. 
In 1833 schildert J.B. van der 
Hulst de twee oudste zonen van 
Willem II – Willem (III) en Alexan-
der, die in familiekring ‘Sasja’ 
wordt genoemd. Een Setterachtige 
hond staat tegen Alexander op; de 
prins houdt een geweer vast en 
heeft een patroontas om. 

VALKENIERS
Een schilderij uit 1845 toont de 
dan 27-jarige prins Alexander met 
weer een jachthond van het 
Settertype. Het is een tricolour; 
misschien de hond die hij in 1834 
als verjaardagscadeau krijgt? Dan 
zou de hond op de afbeelding elf 

Erfprins Willem II (links) aan het rijden in het Haagse Bos; 
rechts zijn adjudant. Twee honden dartelen vrolijk rond zijn 
witte paard, waarvan de ene duidelijk een windhond is.  
(Schilderij van Jan Willem Pieneman). 

Prins Alexander, de tweede zoon van koning Willem II, 
geportretteerd met zijn jachthond en valkerij attributen 
(1845). Drie jaar later zou de jonge prins overlijden op 
Madeira. (Miniatuur van J.C. Valois, collectie Paleis 
Het Loo, Nationaal Museum, Apeldoorn). 
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VERDER IN ONZE HOND:
In de serie over de honden van 
de Oranjes 1813-2013:
oktober: deel 3: Koning Willem III en 
koningin Wilhelmina.
december: deel 4: Koningin Juliana 
en koningin Beatrix. 
februari 2014: deel 5: De zusters van 
Beatrix en de nieuwe generatie.
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jaar oud moeten zijn. Links op het 
schilderij is een valk afgebeeld en 
ook zijn er andere attributen te 
zien die naar de valkenjacht 
verwijzen. Samen met zijn oudere 
broer Willem, is prins Alexander 
sinds 1839 betrokken bij ‘The Royal 
Loo Hawking Club’, die tot 1855 
bestaat. Beide prinsen zijn behalve 
jagers ook enthousiaste valkeniers 
en Alexander heeft vanaf 1840 
tot aan zijn overlijden een eigen 
renstal met kostbare paarden. 
Als Alexander op 30-jarige leeftijd, 
ten gevolge van een maagkwaal, 
op Madeira overlijdt, is dat een 
slag voor het vluchtbedrijf bij 
paleis Het Loo. Anna Paulowna 
treurt hevig om het verlies van 

haar zoon. Russische dramatiek is 
haar niet vreemd; elk jaar op 
Alexanders sterfdag laat ze op 
Soestdijk zijn jachthonden ‘Caron’ 
en ‘Ditch’ overkomen, die na 
Alexanders dood bij de jachtmees-
ter zijn geplaatst. Ze eten, aldus 
jagermeester Knoppers, vorstelijk 
genadebrood. 
Als ‘Caron’ is overleden, komt 
Anna op de verjaardag van haar 
zoon naar het hondengraf en dan 
sprak ze langen tijd met den hond en 
wij hadden innig medelijden met de 
treurende moeder. Volgens de 
overlevering zou ‘Ditch’ 22 jaar 
zijn geworden! 

‘REUSACHTIGE HONDEN’
Prinses Marianne, de zuster van 
koning Willem I en daarmee de 
tante van koning Willem II, 
is inmiddels al gehuwd met prins 

Albrecht van Pruisen. Als het paar 
op bezoek komt op Soestdijk, 
brengt Albrecht zijn reusachtige 
honden mee, die voor vrolijkheid en 
opwinding onder de mannelijke 
telgen van de Oranje-familie zorgen, 
aldus Thera Coppens in haar boek 
Sophie in Weimar. Het ligt voor de 
hand te veronderstellen dat het 
hier om Duitse Doggen gaat, van 
oudsher immers ook jachthonden.
Prinses Sophie, die haar vader 
Willem II zo roerend bedankt voor 
een hondje, trouwt in 1842 met 
haar volle neef, Carl-Alexander von 
Sachsen-Weimar-Eisenach. Ze 
vertrekt naar Weimar en neemt 
haar liefde voor honden mee. Zo 
rond 1860 is ze in het bezit van 

een zwarte Poedel, ‘Asmodeus’, 
met wie ze in het park van het 
jachtslot ‘Wilhelmsthal’ bij 
Eisenach wandelt.

‘DRAGENDE HET LIJK’
In 1852 schrijdt een bijzondere 
stoet door de tuin van paleis 
Soestdijk. In het reeds genoemde 
boekje Herinneringen aan ons 
Vorstenhuis is te lezen: Babij was 
dood en vrouw Koelen, de zeer oude 
boerin… had ons verteld, dat den 
volgenden ochtend te elf uur de 
plechtige teraardebestelling zou 
plaats hebben. Eindelijk kwam de 
stoet in zicht. Vooraan een lakei in 
klein-tenue, dragende het lijk. 
Daarna volgde de nagelaten meeste-
res treurig schuddende met het hoofd 
en prevelende: ‘Mon Babij! Mon 
Babij!’ De doode werd aan de kille 
aarde toevertrouwd. Om misver-

standen te voorkomen, het gaat 
hier om één van de hondjes van 
Anna Paulowna.
Koning Willem II is slechts negen 
jaar koning (1840-1849). Als zijn 
weduwe, Anna Paulowna, in 1865 in 
paleis ‘Buitenrust’ in Den Haag 
overlijdt wordt ze nog steeds om-
ringd door haar ‘Russische hondjes’. 
In de tuin van paleis Soestdijk 
liggen de graven van honden van 
koningin Anna Paulowna – onder 
andere van ‘Babij’, 12 jaar oud, en 
van ‘Lory’, die in 1860 overlijdt. 
Met de honden in de gezinnen van 
koning Willem III en koningin 
Wilhelmina maken we kennis in de 
volgende aflevering.  

Babij, le fidele chien de la Reine Anna 
des P: B: mort a l’âge de 12 ans. Le 
13 Octobre 1852. (Babij, de trouwe 
hond van koningin Anna van Neder-
land. Overleden op de leeftijd van 
12 jaar. 13 oktober 1852). Volgens de 
zoon van jachtmeester Knoppers krijgt 
deze hond een plechtige begrafenis. 

Doggen houden hofdames 
uit hun slaap...


