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VRoegeR en nu
Circa 15.000 tot 10.000 jaar voor Chr. 
neemt de domesticatie – de in het 
wild levende dieren tot huisdieren 
maken – van de hond een aanvang. 
De hond komt in dienst te staan van 
de mens en verricht allerlei taken: 
jagen, drijven, hoeden, bewaken, 
lasten trekken, enzovoort. Eén van 
de gevolgen is dat er speciale verblijf-
plaatsen voor honden moeten komen, 
vooral voor die rassen die in groepen 
werken. Passende accommodaties, 
die voorkomen dat de honden gaan 
zwerven, die hen beschermen tegen 
het klimaat en het is de plaats waar 
ze gevoerd kunnen worden. 
Men gaat zich meer en meer be-
moeien met de fokkerij van honden 
en ook dan is een speciale verblijf-
plaats noodzakelijk, al was het 
alleen maar om de teven van de 
reuen te scheiden: dat wat wij nu 
een kennel noemen. 
In vroeger eeuwen zijn het voorna-
melijk houten of stenen bouwsels. 
Het onderscheid tussen ‘hondenhok’ 
en ‘kennel’ is niet altijd even scherp 
aan te geven, vooral omdat de 
Engelsen – en wij in hun kielzog –
hondenhokken, behalve dog house,
ook kennel noemen. 

adembenemend
Eén van de eerste afbeeldingen die 
ik van een kennel in de zin van 
een speciale verblijfplaats voor 
honden ken, is een prachtig, 

kleurrijk miniatuur uit het manus-
cript ‘Le Livre de Chasse’. De 
afbeelding dateert van de tweede 
helft van de 14e eeuw en is ge-
maakt in opdracht van de Franse 

kennels vroeger en nu
een kennel kan de verblijfplaats van één of meer honden zijn, maar kan ook een ruimer 
begrip omvatten. bijvoorbeeld kennel ‘van Jagersvreugde’, verwijzend naar de rashonden-
fokkerij van een bepaald ras en de daaraan verbonden kennelnaam. de derde betekenis 
vinden we in de aanduiding van nationale kynologische organisaties, zoals bijvoorbeeld 
the Kennel Club, american Kennel Club, etc. ons gaat het echter om de eerste betekenis: 
een speciale verblijfplaats voor één of meer honden...

Niets nieuws onder de zon…

‘Een ruimte waar de honden op een gepaste wijze moeten verblijven’. Eén van de 
miniaturen uit ‘Le Livre de Chasse’, een laat-middeleeuws beeldverhaal.
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kennels vroeger en nu
edelman Gaston III de Foix, bijge- 
naamd ‘Phoebus’. ‘Le Livre de Chasse’ 
is een complete verhandeling over 
de jacht, een laat-middeleeuws 
beeldverhaal, dat alle facetten 
van het jachtbedrijf laat zien. 
Zevenentachtig adembenemend 
mooie miniaturen en één ervan 
toont een kennel met als bij-
schrift: ‘Du chenil ou les chiens 
doivent demeurer comment il doit 
être tenu.’ ‘Een ruimte waar de 
honden op een gepaste wijze 
moeten verblijven’. Achter de 
houten omheining zijn de bedien-
den druk bezig met hun werk-
zaamheden, zoals het voeren van 
de honden en het gereedmaken 
van een slaapplaats. In dit zoek-
plaatje zijn welgeteld tien honden 
afgebeeld, zeven aan de rechter- 
en drie aan de linkerkant. 

Sint beRnaRd
We maken een stapje in de ge-
schiedenis en gaan naar Engeland. 
Eerst naar ‘Ightham Mote’, een 
14e-eeuws manor house in het 
graafschap Kent. In 1891 wordt er 
op de binnenplaats een heel 

bijzonder bouwwerkje geplaatst: 
een meer dan twee meter hoge 
behuizing voor een Sint Bernard, 
nu bekend als de Ightham Mote Dog 
Kennel. Een luxueuze verblijf-
plaats, gebouwd in een stijl die 
aansluit bij het landhuis en nu dus 
al zo’n 120 jaar oud is. 
Bouwwerken van bijzondere 
betekenis worden in Engeland op 

de ‘Statutory List of Buildings of 
Special Architectural or Historic 
Interest’ geplaatst. 
Men onderscheidt drie categorieën 
en deze kennel valt in de hoogste 
categorie en is daarmee of excep-
tional interest. 
‘Ightham Mote’ valt sinds 1985 
onder de bezittingen van de 
‘National Trust’ en is open voor 
publiek (www.nationaltrust.org.uk/ 
ighthammote/). 

indRuKweKKend
‘Normanby Hall’, gelegen in het 
noorden van het graafschap 
Lincolnshire, is een indrukwek-
kende mansion uit begin 19de 
eeuw, de zogenoemde Regency 
periode. Het landhuis werd tot 
1963 bewoond door Sir Reginald 
Adrian Berkely Sheffield, de vader 
van Samantha Cameron-Sheffield, 
echtgenote van de Engelse minister- 
president David Cameron. 
Samantha is in dit prachtige 
landhuis opgegroeid. 
Ook bij ‘Normanby Hall’ is een 
kennel bewaard gebleven, een 
stenen gebouw met diverse ken-

De hondenkennel bij het Chateau de Veauce in de Auvergne. Naast deze kennel 
staat een oud, groot huis waarin eens de ‘Maître de meute’ woonde.

‘Group of Percy Hounds’ op een schilderij (1900) van Henry Frederick Lucas-Lucas 
(1848-1943). De ‘Percy Hounds’ hebben hun thuisbasis in Northumberland. 
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nels, een uitloopplaats en dat alles 
ommuurd met stenen en tralie-
werk. Het bouwjaar van de ken-
nels is niet bekend. Ook ‘Norman-
by Hall’, gelegen temidden van 
prachtige tuinen, is open voor het 
publiek (www.northlincs.gov.uk/
normanby/). Minder prozaïsch is 
dat de kennels thans worden 
hergebruikt als toiletgebouw… 

bouwteKening
Met name eigenaren van jachthon-
den hebben behoefte aan grote 
kennels, waar de honden kunnen 
verblijven als er niet wordt ge-
jaagd. Dat blijkt uit diverse schil-
derstukken. De Engelse kunste-
naars John Sargent Noble 
(1848-1896) en Henry Frederick 
Lucas-Lucas (1848-1943) hebben 
prachtige afbeeldingen gemaakt 
van hounds in kennels. Stenen 
gebouwen, betegelde vloeren, 
uitloopplaatsen en grote houten 
benches, waarin stro is gelegd. 
Jagers zijn zuinig op hun jacht-
honden en zorgen voor relatief 
grote, droge kennels met goede 
slaapplaatsen. 
Dat het bouwen van kennels als 
een serieuze zaak wordt gezien, 
bewijst de bouwtekening van ‘Mr 
H. Hardy’s Greyhound Kennels at 
Haddon House, Ashton-on-Mersey’. 

Hardy is een bekende eigenaar van 
Greyhounds aan het begin van de 
20ste eeuw en diverse van zijn 
honden winnen de fameuze 
Waterloo Cup.
Op de tekening zien we links 
boven een ruimte voor ‘manure’ 
(mest) en rechts boven een zelfde 
ruimte voor ‘bones and ashes’ 
(beenderen en as). Ook zijn er 
aparte ruimtes voor loopse teven, 
voor jonge honden en er is een 
ziekenboeg. Mr. Hardy is een 
voorbeeld van een zeer professio-
nele rashondenfokker, zoals we 

die aan het einde van de 19de en 
het begin van de 20ste eeuw in 
Engeland meer tegenkomen. 
Zijn kennels zijn wat we nu 
self-supporting noemen. 

gediSCiplineeRd
Ook in Frankrijk vinden we oude 
kennels, zoals bij het Chateau 
Cheverny in de Loire streek 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/
Kasteel_van_Cheverny). Het 
kasteel is begin van de 17de eeuw 
gebouwd voor luitenant-generaal 
Henri Hurault en tot op de dag 

Bassets in de kennel van de Parijse 
‘Jardin d’Acclimation’. Paul Mahler 
tekent hen in 1888.

De bouwtekening (1841) van de befaamde Greyhound kennel van Mr H. Hardy.



verzorging 35             

van vandaag is de familie Hurault 
de eigenaar ervan. In de tuin van 
het kasteel bevindt zich de kennel 
voor de rond 50 jachthonden, 
allemaal Anglo-Français Tricolo-
res. Elke dag rond 15.00 uur 
worden de honden gevoerd en kan 
het publiek kijken hoe gediscipli-
neerd ze wachten op het sein dat 
er mag worden gegeten. Deze oude 
kennel is een publiekstrekker van 
de eerste orde. 
Ook bij diverse andere Franse 
kastelen vinden we nog (restanten 
van) kennels. Jagen is immers het 
populairste tijdverdrijf van de 
kasteelheren en daar horen goede 
jachthonden en kennels bij. Zo is bij 
Chateau de Veauce in de Auvergne 
ook nog een oude kennel te zien, 
net als bij Chateau de la Charmeraie 
in Saint-Laurent-de-Chamousset in 
het departement Rhône. 
Dat er in dierentuinen en zoölogi-
sche parken in vroeger jaren ook 
honden worden gefokt en gehou-
den, is bekend. 

Zo ook in ‘Le Jardin (Zoologique) 
d’Acclimation’ in Parijs, in 1860 
ingewijd door keizer Napoleon III. 
De directeur is een liefhebber van 

honden en daardoor zijn er behalve 
(vaak exotische) dieren ook kennels 
met honden aanwezig. 
In eerste instantie bestemd voor 
diverse rassen, maar later vooral 
met de Basset à poil ras – de 
gladharige Basset. 
In 1888 maakt de beroemde 
Franse kunstenaar Paul Mahler 
een tekening van deze honden en 
kennels voor het Franse kynologi-
sche blad ‘Le Chenil’ (‘De Kennel’). 
Sommige van de afgebeelde 
honden zijn in de Jardin geboren, 
andere zijn afgestaan door hun 
fokkers, zoals onder anderen 
door de bekende, 19de-eeuwse 
Franse kynoloog graaf 
Le Couteulx de Canteleu. 

‘SJieKe’ KennelS
De bovenstaande voorbeelden zijn 
slechts een greep uit de historie van 
de kennel als verblijfplaats voor 
honden. Vanaf het midden van de 
19de eeuw, als veel van de nu 
bestaande rashonden hun defini-

De bekende kennels bij Chateau Cheverny in het departement Loir-et-Cher in de 
Loire Vallei. Het kasteel is open voor bezoekers en in de tuin is een kennel voor 
circa vijftig Anglo Français Tricolores.

Elke dag rond 15.00 uur worden de honden in de kennels van Chateau Cheverny 
gevoerd en kan het publiek kijken hoe gedisciplineerd ze wachten op het sein dat er 
mag worden gegeten. 
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tieve vorm en naam krijgen, zien we 
een ontwikkeling in de zorg voor een 
goede behuizing van de honden. Het 
zijn de jaren waarin fokkers twintig, 
dertig of meer honden hebben, 
gebruikshonden en fokdieren. 
Een mooi voorbeeld van ‘sjieke’ 
kennels zijn die van de Fransman 
Emmanuel Boulet. Hij is de naamge-
ver van de Griffon Boulet, een Franse 
Lopende Hond, die in het laatste 
kwart van de 19de eeuw wordt 
ontwikkeld. Boulet is eigenaar van 
een wolspinnerij en weverij en 
beschikt over voldoende financiën 
om zijn hobby’s – jagen en fokken –
te financieren. De foto toont hem 
met een aantal honden voor zijn 
kennels, die al verrassend modern 
aandoen en zijn voorzien met 
traliehekken van fraai smeedwerk. 
Let ook even op de borden met de 
namen van de honden. 

Hang naaR luxe
Inmiddels hebben andere materia-
len dan hout en steen hun intrede 
gedaan; metaal en kunststof 
worden bij de moderne kennelbouw 
toegepast. In Nederland wordt 
veelal gekozen voor metaal, eventu-
eel met gebruik van kunststof. De 
Engelse markt biedt een variëteit 
aan charmante houten kennels aan 
en in Amerika is er een hang naar 
luxe kennels, soms in de vorm van 
een klein huis of gebouwd in een 
bepaalde stijl. 
Maar in het principe van de hon-
denkennel is niets gewijzigd; een 
veilige en droge verblijfplaats, 
met ligplaatsen, uitloopplaatsen 
en een gelegenheid om de honden 
te kunnen voeren. 
Diezelfde zaken zien we ook op 
de prachtige middeleeuwse 
afbeelding in ‘Le Livre de Chasse’. 
Precies: er is dus helemaal niets 
nieuws onder de zon. 

Een mooi voorbeeld van ‘sjieke’ kennels zijn die van de Fransman Emmanuel 
Boulet. Hij is de naamgever van de Griffon Boulet. 

Een verplaatsbare kennel, speciaal voor moeder en pups. 


