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In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is 
de geschiedenis van hondenrassen vastgelegd. En ook het werk dat ze doen. 
Meegaan op jacht, het drijven en hoeden van een kudde, het bewaken van 

huis en haard en het gezelschap houden van de mens. Elke maand gunt 
Onze Hond de lezer een inkijkje in de rijke historie van een hondenras.

Deze keer een lid van de uitgebreide Bichon-familie.

Historisch portret

Bolognezer
Dameshond die al eeuwen zijn mannetje staat

Portret van de driejarige Simonne Bucheron. Geschilderd door de 
Belgische kunstschilder Louis Gallait (1810-1887.)
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De Bichon-familie bestaat uit zes meer of 
minder langharige dwerghonden: de Maltezer, 
Bolognezer, Havanezer, Bichon Ténérife (of 
Bichon Frisé), Coton de Tuléar en het Leeuw-
hondje. Sjieke namen voor rashondjes die zich 
in het verleden vooral thuisvoelden bij sjieke 
dames in de landen rond de Middellandse Zee. 
Hun meestal witte vachten zijn glad, gekruld of 
gegolfd. Maar er zijn meer gezamenlijke 
kenmerken: Ze hebben een goed zichtbare stop 
(de overgang van het voorhoofd naar de neus), 
zwarte neusgaten en lippen, hangende oren en 
ze dragen hun staart in een krul of gekruld over 
de ruglijn. 

Barbet als voorouder?
De Amerikaanse kunstkenner en kynoloog 
William Secord, oprichter van het befaamde The 
American Kennel Museum of the Dog, gaat ervan 
uit dat de Bichons afstammen van de Barbet of 
Water Spaniel, waarbij Barbet via Barbichon 
later wordt afgekort tot Bichon. In een deel van 
de encyclopedie Histoire Naturelle (1755) van de 
Franse natuuronderzoeker Georges-Louis 
Leclerc Buffon (1707-1788) is een Grand Barbet 
afgebeeld. Het doorslaggevende bewijs van 
William Secords veronderstelling heb ik 
nergens kunnen vinden maar de oude Grand 
Barbet kan, in een paar maten kleiner, doorgaan 
voor een Bolognezer.  

Een ‘Canes 
Melitenses’. De 
voorouders van 
de Bolognezer en 
de Maltezer zijn 
dezelfde kleine, 
witte hondjes, die 
al worden 
vermeld door de 
Griekse filosoof 
Aristoteles. Dit is 
een afbeelding uit 
de renaissance.
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TWEE RUSSISCHE RASSEN
Tijdens de regering van de Franse 
koningen Louis XV (1710-1774) en Louis 
XVI (1754-1793) gaan er Bichons naar 
Russische adellijke families. Die lijken, 
aldus een ooggetuige, het meest op een 
Bichon Frisé. Ze lijken niet alleen op 
Bichons, voor de kenners van het ras zijn 
het ook Bichons. Een Russische naam 
voor deze witte dwerghondjes is snel 
gevonden: Bolonka franzuska ofwel 
‘schoothondjes uit Frankrijk’. De geschie-
denis van de Bolonka Franzuska en de 
daaraan sterk verwante Bolonka Zwetna 
lees je in Onze Hond van februari 2021. 
Zij vallen nu buiten het kader van het 
historisch portret van de Bolognezer, 
maar ze brengen het aantal leden van de 
Bichon familie op acht.  



Uitgehaald breiwerk
De geschiedenis van dit hondenras, of beter gezegd van dit 
type hond, begint in het Middellandse Zeegebied ten tijde 
van de maritieme handel via de schepen van de Grieken en 
de Feniciërs. Vanaf de 15de eeuw namen schippers kleine, 
vaak witte hondjes aan boord, die zich nuttig maakten met 
het vangen van ratten en muizen. Via deze weg verspreid-
den de Bichons zich over landen wier schepen de Middel-
landse Zee bevoeren. 
De historie van de Bolognezer wordt nogal eens verward 
met die van de Maltezer. Dat is niet verwonderlijk want hun 
voorouders zijn dezelfde kleine, witte hondjes die al worden 
vermeld door de Griekse filosoof Aristoteles (384 v.Chr.-322 
v.Chr.). Hij noemt hen Canes Melitenses ofwel ‘de honden van 
Malta’. Andere namen voor die witte hondjes zijn Catellus, 
Catella, Melita, Barbet en Barbichon. Behalve met een witte 
vacht zijn er ook die een geelachtige, zwarte of grijze vacht 
hebben, maar uiteindelijk wordt een witte vacht de norm. 
Vandaag de dag hebben Bolognezers volgens de rasstan-
daard een ‘behoorlijk pluizige vacht, niet platliggend maar 
in strengen’. In de periode dat ze nog geen apart ras vorm-
den kwamen zowel lang- als kortharige vachten voor. 

Op de vraag, tijdens een keurmeesterexamen, 
hoe de vacht van een Bolognezer eruit 
behoort te zien, antwoordde een kandidaat: 
“... als een uitgehaald breiwerk.”  

Hondje van naam
De Maltezer is genoemd naar het eiland 
Malta, de Havanezer naar Havana, de Frisé of 
Ténérife naar een van de Canarische eilanden 
en de Tuléar naar een stad op Madagaskar. De 
Bolognezer dankt zijn naam aan de Noord-
Italiaanse stad Bologna. Daar ontwikkelde het 
ras zich vanaf de renaissance. Er bestaat 
echter ook een theorie die de Franse haven-
stad Boulogne-sur-Mer als bakermat ziet. 
Vanaf de derde eeuw na Chr. wordt de 

Bolognezer.
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BOLOGNEZER
Land van herkomst: Italië
Gebruik: ratten- en muizenvanger, 
gezelschapshond
Rasgroep: 9, gezelschapshonden
Rasvereniging Nederland: 
www.eerstegezelschapshondenclub.nl, 
www.pekingees-en-dwergspanielclub.nl.
Rasvereniging België: www.bbcbb.be.

Foto: M
iciobao



De Spaanse schilder Francisco de Goya (1746-1828) schildert in 1783 María Teresa de Borbón y Vallabriga. Het schilderij, met een 
hondje van het Bichon type, hangt in de National Gallery of Art in Washington. 
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Vanaf de 17de eeuw is de Bolognezer, behalve op schilde-
rijen, ook te zien op Vlaamse wandtapijten. Dit alles zegt 
heel veel over zijn populariteit in West-Europa.  

De Russische tsarina Catharina de Grote (1729-1796), 
keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk (1717-1780) en 
Madame de Pompadour (1721-1764; de bekendste maî-
tresse van koning Lodewijk XV) zijn niet alleen tijdgeno-

Romeinse naam van Boulogne-sur-Mer – tot 
dan Gesoriacum – gewijzigd in Bononia. En 
laat dat nu dezelfde Latijnse naam zijn als 
waaronder het Italiaanse Bologna in vroeger 
eeuwen bekendstond!

Scheepshondje wordt dameshondje
Langzamerhand verandert het oude scheeps-
hondje in een dameshondje, vooral bij de adel 
en aristocratie. Vandaag de dag zijn de 
Bichons, soms met enige moeite, van elkaar te 
onderscheiden. Op oude schilderijen worden 
de witte hondjes eenvoudigweg Bichon 
genoemd. De nationaliteit van de kunstenaar 
en het land waarin deze werkt kunnen soms 
meer duidelijkheid geven over welk lid van de 
Bichon familie is afgebeeld. 
Al vanaf de middeleeuwen fungeren honden 
als geschenken tussen bevriende koningshui-
zen en adellijke families. Ook Bolognezers 
worden als geschenk hogelijk gewaardeerd. 
Zo brengt de gefortuneerde Italiaanse bankier 
Cosimo de’ Medici (1389-1464) niet minder 
dan acht Bolognezers mee naar Brussel als 
cadeautjes voor adellijke Belgen. Ongeveer 
honderd jaar later krijgt de Spaanse koning 
Felipe II (1527-1598) twee Bolognezers cadeau 
van de Italiaanse hertog Alfonso II d’Este. De 
koning bedankt de hertog in een brief: ‘… 
Deze twee kleine hondjes zijn de meest 
koninklijke cadeaus die men aan een keizer 
kan geven.’ 

Het bed delen met de rich and famous
De Venetiaanse schilder Titiaan (1488/90-1576) 
maakte een prachtig portret van Frederico II 
Gonzage, hertog van Mantua (1500-1540), 
waarop ook een Bolognezer is te zien. Omdat 
de hertog in 1529 trouwde zou dit schilderij 
een huwelijkscadeau aan zijn vrouw Marga-
retha van Monferrato kunnen zijn. Ook de 
Spaanse schilder Francisco de Goya (1746-
1828), de Fransman Antoine Watteau (1684-
1721) en de Venetiaan Vittore Carpaccio 
(1465-1526) hebben de Bolognezer vereeuwigd. 

In de Histoire Naturelle van de Franse natuuronderzoeker 
Georges-Louis Leclerc Buffon (1707-1788) is een Grand Barbet 
afgebeeld. Waarschijnlijk een van de voorouders van de Bolognezer.
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Maria-Theresia was zo aan haar hondje gehecht 
dat ze het diertje na zijn overlijden liet opzetten, 
waarna het werd opgenomen in de collectie van 
het Weense Natuurhistorisch Museum.



ten en machtige vrouwen, maar waren ook 
alle drie liefhebsters van Bichons en met name 
van de Bolognezer. Maria-Theresia was zo aan 
haar hondje gehecht dat ze het diertje na zijn 
overlijden liet opzetten, waarna het werd 
opgenomen in de collectie van het Weense 
Natuurhistorisch Museum. Als ik echter bij 
een bezoek aan Wenen dit hondje bekijk, lijkt 
het op een Kooikerhondje… 
Van recenter datum (1930) is prins (later 
koning) Umberto di Savoia (1904-1983) van 
Italië, die zijn verloofde, prinses Marie-José 
van België (1906-2001), als verjaardagsge-
schenk twee Bolognezers gaf. 
Terugkijkend in de historie zijn er aan de 
hoven van Italië, Spanje, Oostenrijk en België 
van de 16de tot de 19de eeuw vele Bolognezers 
geweest, die niet zelden het voorrecht hadden 
om het bed te delen met de rich and famous.  

“Loopen kunnen ze haast niet”
De eerste Bolognezers worden in 1929 door de Italiaanse 
Kennel Club (Ente Nazionale Cinofilia Italiana-ENCI) geregis-
treerd, in totaal zeven. 1929 is ook het jaar waarin de eerste 
officiële rasstandaard wordt geschreven, die in 1971 en 
1989 op diverse punten wordt aangepast. 
Als in 1904 het standaardwerk Hondenrassen van de hand 
van A.H. graaf van Bylandt verschijnt maakt de auteur al 
een onderscheid tussen de Maltezer (die hij Melita noemt), 
de Bolognezer en het Leeuwhondje. De andere Bichons 
noemt Van Bylandt niet. Acht jaar later, in 1904, verschijnt 
L. Segers’ boek Hondenrassen, waarin de auteur ook een 
paar bladzijden inruimt voor de Maltezer, Havanezer en 
Bolognezer Hondjes. Seegers schrijft: “Van het drietal is het 
Bolognezer Leeuwtje het best te onderscheiden, niet alleen 
door zijn eigenaardige beharing, maar vooral door zijn vale 
kleur, terwijl de twee vorigen spierwit moeten zijn. De 
Bolognezer draagt met recht den naam van Leeuwtje, want 
hij is het, maar een heel klein dwergleeuwtje in beharing. 

‘Pucky’, een 
Bolognezer van 
mevrouw A. 
Behr in Berlijn. 
Tekening 
gemaakt naar 
een schilderij 
van de Duitse 
schilder 
Heinrich 
Sperling 
(1844-1924). 
(Uit A.H. graaf 
van Bylandts 
Hondenrassen, 
1904.)
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komt, zo weinig bekend is. Wel vond ik in de internatio-
nale database van het ras Italian Champion Tommy 
(registratienummer VC094948). Deze Tommy is de vader 
van acht Italiaanse nesten uit de jaren tachtig en negentig, 
maar er is geen link te vinden met Rusland of België. 
In Nederland is er slechts een heel klein aantal fokkers 
van de Bolognezer; van oudsher zijn er meer in België. 
Wel heeft het ras zich inmiddels over grote delen van 
Europa en in Amerika verspreid.      

Het lichaam lijkt kort behaard behalve 
aan kop, hals en voorpooten, waar 
inderdaad manen aanwezig zijn. 
Hoogst zelden ontmoet men een goed 
exemplaar in de kooitjes op de honden-
tentoonstellingen. Maltezer, Havanezer 
en Bolognezer zijn de dameshondjes bij 
uitnemendheid, lastig te houden en 
moeilijk groot te brengen. Loopen 
kunnen ze haast niet en meestal 
moeten ze gedragen worden.”
Met recht een curieuze beschrijving 
van Bichons.

Tommy
Na de renaissance, een culturele 
beweging die begint in Italië, gaat het 
bergafwaarts met de Bolognezer. 
Zowel de Eerste als de Tweede Wereld-
oorlog verlopen, evenals bij andere 
hondenrassen, desastreus. Na de 
Tweede Wereldoorlog zijn het een 
zekere C.F. Casabella en M. Persichi 
die, respectievelijk in de jaren vijftig en 
zeventig van de vorige eeuw, de oude 
Bolognezer proberen te ‘restaureren’. 
Daarvoor worden de Maltezer en de 
Poedel gebruikt.
Ook genoemd moeten worden het 
Italiaanse fokkersechtpaar Fabrizio 
Bonanno en Federica Brambilla 
Bonanno (kennel di Platino Iridio) en 
Gianfranco Gianelli, die over het ras 
publiceert. In Tsjechië is het Hilda 
Kuběnová die een solide basis voor het 
ras in dat land legt. 

En dan is er het hondje Tommy, dat zijn 
stempel op de fokkerij zou hebben 
gedrukt. Afkomstig uit een dierenwin-
kel, heeft hij geen afstammingspapie-
ren. Als hij op twee tentoonstellingen 
wordt beoordeeld als zijnde een 
typische Bolognezer, krijgt hij de status 
van rashond. Tommy, afkomstig uit 
Rusland of uit België, zou 16 jaar oud 
zijn geworden en zijn naam is op een 
flink aantal Bolognezer stambomen te 
vinden. Bij het samenstellen van dit 
artikel heb ik mij regelmatig afge-
vraagd of de geheimzinnige Russische 
of Belgische Tommy wel heeft bestaan. 
Het is toch merkwaardig dat van een 
hondje met veel nakomelingen, wiens 
naam in elke rasbeschrijving voor-

Een vertederend plaatje van een Bolognezer met zijn kleine bazin. (Gioacchino 
Gamberini (1859-1904.)

HISTORISCH PORTRET

ONZE HOND 10 | 2021 | 53

BEELDMATERIAAL BIJ DIT ARTIKEL
Alle pogingen zijn in het werk gesteld om namen van 
fotografen/illustratoren te achterhalen van het 
beeldmateriaal. Dit is niet altijd gelukt. Wie recht op 
afbeeldingen meent te hebben, kan contact opnemen 
met de auteur: horter@tiscali.nl 


