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Honden komen in Europa al heel lang voor, maar we moeten gissen hoe 
de prehistorische honden er precies hebben uitgezien. Eén ding staat wel 
vast: het werk dat ze doen. Dat is meegaan op jacht, drijven of verdedigen 
van een kudde en bewaken van huis en hof...

De Maltezer
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MELITAEUS, MELEDA, MELITA, 
MLJET, MALAT
Het is verleidelijk om aan te nemen 
dat de Maltezer afkomstig is van 
Malta, een eilandrepubliek in de 
Middellandse Zee, waarvan de 
historie begint met de komst van 
de Feniciërs – 2700 jaar voor Chr. 
Zo’n 200 jaar voor Chr. schrijft de 
Griek Callimachos over dwerghon-
den op het eiland Melitaeus. Daar-
mee bedoelt hij niet Malta maar 
Meleda (Italiaans) of Melita (Latijn), 
een eiland gelegen in de Adriatische 
Zee, voor de Dalmatische kust. Wij 
kennen het nu als Mljet; alle namen 
hebben een relatie met het Semiti-
sche woord Malat, dat ‘haven’ of 
‘schuilplaats’ betekent; niet verwon-
derlijk bij eilanden in zee. Dat het 
huidige Malta in vroeger tijden 

VERWARRING
Echter, een Maltezer gaat niet mee 
op jacht, drijft of hoedt geen kudde 
en het bewaken van huis en hof is 
voor dit ras niet weggelegd. 
Werken voor de kost is de Maltezer 
vreemd. Een Franse uitdrukking 
Sois belle et tais-toi, hetgeen zoveel 
betekent als ‘Wees mooi en hou je 
mond’ lijkt op dit ras van toepas-
sing te zijn. 
In de kustplaatsen aan de Middel-
landse Zee heeft hij vroeger in 
pakhuizen en scheepsruimen op 
muizen en ratten gejaagd, maar in 
onze schone huizen van nu is dat 
niet meer nodig.
Een groepje dwerghonden dat sinds 
de klassieken in de landen rondom 
de Middellandse Zee voorkomt is 
voornamelijk bekend als ‘schoot-

hondjes’, die in het verleden chique 
dames begeleiden. De meeste 
hebben zacht, wit, soms gekruld 
haar en een schouderhoogte van 
rond de 30 cm. Wat ze ook gemeen 
hebben is een zwarte neus en een 
duidelijke stop (de overgang van 
het voorhoofd naar de neus). Dat 
geldt ook voor de hoog aangezette 
oortjes, een schaargebit en een 
hoog aangezette staart, die over de 
rug of in een krul wordt gedragen. 
Ze zijn in de FCI-indeling onderge-
bracht in rasgroep 9, Gezelschaps-
honden, sectie 1: Bichons en 
gerelateerde rassen. Om niet in 
verwarring te raken noemen we 
ze hier allemaal: Havanezer, 
Bolognezer, Bichon Frisé (ook 
Bichon Téneriffe), Leeuwhondje, 
Coton de Tuléar en Maltezer. 
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‘De Maltezer, Havanezer en 
Bolognezer Hondjes zijn de 
dameshondjes bij uitnemendheid, 
lastig te houden en moeilijk groot 
te brengen, vooral de Maltezers. 
Loopen kunnen ze haast niet en 
meestal moeten ze gedragen 
worden. ‘

L. Seegers in ‘Hondenrassen’, 1914

ook Melita heet, maakt het er niet 
gemakkelijker op. Dat klassieke 
historici het niet altijd eens zijn, 
bewijst de Griek Strabo (circa 
50 voor Chr.), die het huidige 
Malta als oorsprong van de Malte-
zer aanwijst. Dan de Romein Plinius 
de Oudere die de honden van Melita 
diverse keren in zijn geschriften 
noemt en meldt dat deze hondjes 
niet groter als eekhoorntjes zijn… 
Genezende krachten hebben ze 
ook: op de buik gelegd verdwijnen 
maag- en buikklachten. Tot slot 
Aristoteles (384-322), die melding 
maakt van de Canis Melitensis, een 

favoriete gezelschapshond. Tot ver 
in de achttiende eeuw is dit hondje 
te vinden op de portretten van 
deftige dames. 

HANDELSLUI & KRUISRIDDERS
De populariteit van dit kleine witte 
hondje is mede te danken aan 
Nederlandse, Portugese en Spaanse 
handelslui, die een ‘hondje voor 
thuis’ meenemen. In The Maltese 
Dog van Virginia Leach is te lezen 
dat de Maltezer nawijsbaar aanwe-
zig is in vrijwel geheel Europa. 
Ook is er een theorie die zegt dat 
het hondje door de Romeinse 
legers is meegebracht naar de rest 
van Europa én Engeland. Anderen 
beweren dat de Maltezers zijn 
meegekomen met de kruisridders 
als een geschenk voor hun vrouwen. 

Dr. Johannes Caius (1510-1573), de 
lijfarts van koningin Elizabeth I, 
wordt altijd geciteerd als het om 
honden gaat. In Off Englishe Dogges 
schrijft hij …een ander soort zacht-
aardige honden, dat door Callimachus 
Melitaers wordt genoemd, afkomstig 
van het eiland Melita in de Siciliaanse 
Zee (dat vandaag de dag Malta wordt 
genoemd, inderdaad een beroemd en 
vermaard eiland). 
Volgens Georges-Louis Leclerc de 
Buffon (1707-1788), een Franse 
natuuronderzoeker en medewerker 
aan de Histoire Naturelle, is de 
Maltezer …een gewilde of toevallige 
paring tussen een kleine Barbet en een 
kleine Épagneul. En zo zijn er nog 
diverse andere veronderstellingen. 
Koningin Victoria (1819-1901) 
bezit een ‘Maltese dog’ en laat zich 
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er mee vereeuwigen. In 1841, als de 
Maltezers in Engeland vrijwel zijn 
uitgestorven, brengt ene Captain 
Lukey van de Oost-Indische Han-
delscompagnie twee Maltezers uit 
Manilla (Filippijnen) mee: Cupid en 
Psyche. Engeland komt de eer toe de 
Maltezers te hebben ‘gemodelleerd’ 
naar het huidige uiterlijk. 
In Frankrijk worden de Maltezers 
gezien als het ‘speelgoed’ voor 
prinsessen en maîtresses; vandaar 
de bijnaam Petit Chien Madame 
de Pompadour. 

MAAGDELIJKHEID
De Engelsen hebben nog een andere 
naam voor het ras: Comforter, 
hetgeen zoveel betekent als trooster; 
het is ook de naam voor een dek-
bed… De Engelsman Edward Topsell 
(1572-1625) schrijft in The History 
of Four-footed Beasts (1607) over de 
Maltezer: ‘Deze honden zijn klein, 
knap en aangenaam en bestemd als 
narrig speelgoed van knappe dames, 
die niets anders doen als spelen, 
liefkozen en de kostbare tijd verdoen in 
plaats van die nuttig te besteden.’ 

Hutchinson’s Popular and Illustrated 
Encyclopaedia (circa 1935) meldt 
dat het ras rond 1840 in Engeland 
uiterst zeldzaam is en ook dat er 
weinig veranderingen in uiterlijk 
zijn bij de importen rond 1850. 
Tegelijkertijd wordt beweerd dat 
men deze hondjes onder de naam 
Maltese Terrier te koop aanbiedt op 
de hondenmarkt in Londen. Dat 
klopt, Richard Ansdell (1815-1885) 
heeft daar een prachtig schilderij 
van gemaakt. 
Twee zaken in de kunst vallen op: 
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er zijn in de negentiende eeuw heel 
veel kleine meisjes met Maltezers 
of Bichonachtige hondjes gepor-
tretteerd. En ook dat op zeven-
tiende en achttiende eeuwse 
portretten de Bichonachtige 
hondjes echtelijke zuiverheid of 
een tweede maagdelijkheid (= een 
tweede huwelijk) betekenen. 

‘EN VOGUE’
In 1862 worden er 20 Maltezers 
ingeschreven op de Holborn ten-
toonstelling in Londen en ook in 
1883 en 1884 zijn er op shows 
diverse klassen voor Maltezers 
opengesteld. Lady Giffard, de 

eigenaresse van de Maltezer Hugh, 
die is afgebeeld in zowel Dalziels 
British Dogs (circa 1879) als in 
Beckmanns Die Rassen des Hundes 
(1894) is een regelmatige exposante. 
Dalziel schrijft dat ‘…op Malta 
‘furnished toy dogs’ worden gefokt 
voor de ‘dainty dames and mincing 
mistresses’. 
Circa 1880 is het ras wat men 
noemt ‘en vogue’, maar na de Eerste 
Wereldoorlog is de Maltezer in 
Engeland nagenoeg uitgestorven. 
Als men opnieuw probeert te 
importeren worden er … dogs nearly 
as big as Sheepdogs aangeboden. Dan 
wenden de Engelsen zich tot 

Nederland en Duitsland: Harlingen 
Dolly, … a very fine and small bitch, 
wordt geïmporteerd. Ook Harlingen 
Snowman en Harlingen Emblem 
dragen bij aan de Engelse populatie. 
In de jaren tussen 1860 en 1870 zijn 
het – volgens Vero Shaw in zijn The 
Illustrated Book of the Dog – de 
honden van Mr R. Mandeville uit 
Londen die op de shows in Birming-
ham, Crystal Palace en Islington … 
pratically swept the board. 

PRACHTEXEMPLAARTJE
In 1874 zijn er in het Paleis voor 
Volksvlijt in Amsterdam 18 Malte-
zers te zien. In Hondenrassen van 
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MALTEZER
Land van patronage: Italië. 
Gebruik: gezelschapshond. 
FCI-nummer: 65.
Rasstandaard: http://www.fci.be/
Nomenclature/Standards/065g09-
en.pdf 
Rasgroep: 9. Gezelschapshonden, 
Sectie 1, Bichons en gerelateerde 
rassen. 
Rasverenigingen: Maltezer Vere-
niging Nederland, Nederlandse 
Maltezer Club en Eerste Gezel-
schapshonden Club Nederland. 
Websites: www.nederlandsemalte-
zerclub.com, www.maltezervereni-
ging.nl en www.egcn.nl 

L. Seegers (1914) lezen we: ‘De eerste 
Nederlander die ons goede exemplaren 
liet zien, was de heer L.R. Dobbelman in 
1890. Hij was echter niet de eerste 
bekende fokker van Maltezers; die eer 
komt toe aan den heer J.C. Abraas te 
Amsterdam, die op de Cynophilia-
tentoonstelling in 1891 een pracht-
exemplaartje had ingezonden, dat 
door hem in 1889 gefokt was.
Op den heer J.C. Abraas volgde in 1891 
de heer D.H. Brondgeest te Amsterdam, 
die in 1892 een zeer middelmatig teefje, 
Petite Duchesse, exposeerde, dat hij door 
Petit Duc uit Aristocrate gefokt had.’
Onze ‘nationale’ kynoloog 
H. A. Graaf Van Bylandt heeft het 
(in 1904) over Melita Hondjes en 
L. Seegers (1914) behandelt de 
Maltezer, Havanezer en Bolognezer 
als één ras, met één rasstandaard. 
De eerste Maltezer in het Nederlands 
Honden Stamboek is Kleine Nelly. 
Het is mevrouw Kaptein van kennel 

‘van Bloemenland’ die tussen de jaren 
1920 en 1950 succesvolle Maltezers 
fokt. Kennel ‘van Westereinde’ van 
mevrouw Neefjes moet in dit verband 
ook worden genoemd. Andere 
bekende kennels in die periode zijn: 
‘De Hoenshof’, ‘Freule Rubenstein’, 
‘Ons Leeuwtje’, ‘van Eriksvels’ en 
‘van de Bogaard’. 
Er wordt geïmporteerd uit onder 
andere Engeland, Amerika en de 
Scandinavische landen. Met de 
gezondheid is het over het algemeen 
goed gesteld. De uiterlijke verzorging 
vraagt veel geduld en zorg; belangrijk 
is dat de Maltezer, ondanks een 
weelderige vacht, geen last van haren 
in of voor de ogen heeft. En dan 
brengt een speldje of een strikje 
uitkomst. 

CREATIEVE NOVITEIT
In 1991 wordt in Nederland de 
eerste rasvereniging opgericht, de 

Maltezer Vereniging. In 2011 komt 
de Nederlandse Maltezer Club erbij. 
Een novum in de kynologie is dat 
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VAN DE ABHB TRIMSALONS:

Een Maltezer is beweeglijk, actief en mag graag ravotten. De zijdeach-
tige, lange haren kunnen best dat stootje hebben maar behoeven zeer 
intensief onderhoud. De hondjes waarvan de vacht tot aan de grond 
mag groeien worden vrijwel dagelijks verzorgd met varkensharen 
borstels en voedende sprays. Bovendien moeten zij frequent gewassen 
worden met verzorgende producten en vooral zeer zorgvuldig gedroogd. 
Haarschade en klitvorming blijven daarbij zoveel mogelijk beperkt. De 
meeste eigenaars prefereren een korter model. De gecertificeerde ABHB 
trimmer (www.abhb.nl) zal een Maltezer elke 10 tot 14 weken verzorgen 
en naar wens geheel langharig laten of een korter model aanmeten. 
Echter ook een ingekorte vacht moet thuis verzorgd worden. De trimmer 
kan u dit bij uw puppy vanaf 10 weken al demonstreren. De dagelijkse 
zorg bestaat uit het reinigen van de ooghoekjes, eventueel ook het 
kontje en het controleren van de vacht op klitjes en vuiltjes. Beginnende 
klitjes kunnen met de vingers worden uitgeplozen en met een wijde kam 
worden nagekamd. Lange haren aan benen, hoofd en oren verdienen 
extra aandacht. Minstens eens per week hoort zowel het ingekorte als 
het lange haar doorgeborsteld te worden. Een wijdgetande metalen kam 
controleert op dieper gelegen klitjes. Daarmee wordt voorkomen dat 
klitjes viltplakkaten worden. Een trimmer kan vilt niet wegtoveren, en 
moet in die gevallen soms helaas kiezen voor kaalscheren.

een rasgroep zich presenteert als 
rasvereniging. Zo is de rasgroep 
9 tegenwoordig ook een rasvereni-
ging met 25 rassen. Op zich is het 
optuigen van een rasgroep naar een 
rasvereniging een creatieve noviteit 
in de kynologie, maar of dit houd-
baar is dan wel navolging verdient 
is de vraag. De drie verenigingen 
zijn aangesloten bij de Raad van 
Beheer en geven op hun website 
helaas nauwelijks informatie over 
de geschiedenis van het ras.
Natuurlijk is de Maltezer veranderd 
in de afgelopen eeuwen. De soms 
kroezige, rommelige vacht heeft 
plaatsgemaakt voor een sluike, 
spierwitte vacht. Maar de pittige 
kraaloogjes kijken nog even ondeu-
gend de wereld in als duizenden 
jaren geleden…  


