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In de literatuur wordt niet over 
zelfportretten uit de klassieke 
oudheid, en dan ook nog met een 
hond, gesproken. Pas in het begin 
van de 14de eeuw, als de Renais-
sance aanbreekt, ontstaan in de 
schilderkunst de eerste zelfportret-
ten. Het is precies de periode waarin 
de religieuze kunst wordt opgevolgd 
door de wereldlijke kunst. Niet de 
Kerk maar de mens en maatschappij 
worden leidend. 
In dit artikel beperk ik mij tot de 
schilderkunst en daarbij ook tot die 
schilderijen waarop de hond als 
type of als ras is te herkennen. 

SOORT VISITEKAARTJE
Het maken van zelfportretten komt 
in eerste instantie voor in de 
Nederlanden, maar verspreidt zich 
over geheel Europa. Het zelfportret 
gaat zich ontwikkelen als een soort 
visitekaartje voor toekomstige 
opdrachtgevers. 
In de tijd van het Impressionisme 
beleeft het zelfportret een opleving. 
Denk maar aan Vincent van Gogh, 
wiens turbulente levensloop in 
zelfportretten is te volgen. 
Over het algemeen zijn de honden 
die op zelfportretten figureren 
eigendom van de kunstenaar of van 
zijn familie. Want waarom zou je 
een hond van een vreemde op je 
zelfportret afbeelden? Soms wordt 

Zelfportret met hond
Dat je als kunstenaar jezelf afbeeldt, is een eeuwenoude gewoonte. Veel beroemde schilders 
hebben dat, meestal met behulp van een spiegel, gedaan. Maar dat je ook je hond op dat 
zelfportret vereeuwigt, zegt iets over de band tussen kunstenaar en hond. Van Leonardo da 
Vinci in de 15de tot Antonio Ligabue in de 21ste eeuw – zes eeuwen kunstenaar en hond.

Niets nieuws onder de zon…

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER

Leonardo da Vinci (1452-1519). Zelfportret met hond, geschilderd tussen 
1475 en 1480. Bichon of Volpino Italiano? (National Gallery Washington).
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dat eigendom benadrukt, door bij 
voorbeeld een hand op de kop of 
een arm om het lichaam van het 
dier te leggen of door de hond zo af 
te beelden dat deze een prominente 
plaats op het schilderij inneemt. 

BICHON - VOLPINO ITALIANO
De vroegste kunstenaar van wiens 
hand ik een zelfportret met hond 
vind, is Leonardo da Vinci (1452-
1519). Leonardo is architect, uitvin-
der, filosoof, natuurkundige, beeld-
houwer, schrijver, kunstschilder en 
componist. Hij wordt gezien als een 
Homo Universalis en werkt voor 
schatrijke Milanese en Florentijnse 
families, zoals de Sforza’s en de 
Borgia’s. Zijn bekendste werk is de 
‘Mona Lisa’, dat in het Louvre in 
Parijs hangt. 
Het zelfportret toont de kunstenaar 
met een wit hondje, dat voor hem op 
een tafeltje lijkt te liggen. Op het 
eerste gezicht een hondje van het type 
Bichon, maar diverse auteurs houden 
het erop dat dit een voorloper van de 
Volpino Italiano kan zijn. De Volpino 
Italiano, met een witte of rode vacht, 
is in die periode heel populair bij de 
Italiaanse adel en artiesten. Een 
andere naam voor dit ras is Volpino 
Quirinale, waarbij Quirinale verwijst 
naar één van de zeven heuvels waarop 
de stad Rome is gebouwd. 
Terug naar Da Vinci’s ietwat donkere 
zelfportret, dat tussen 1475 en 1480 
is gemaakt. Het toont de jonge 
Leonardo, ongeveer 23 jaar oud. 

POEDEL
Rembrandt van Rijn (1606/07-
1669) is een meester in het maken 
van zelfportretten – hij heeft er 
bijna honderd gemaakt – en bij 
hem, maar ook bij tijdgenoten, 
wordt het zelfportret een projectie 
van karaktertrekken. Rembrandt is 
de belangrijkste Hollandse meester 
in de 17de eeuw en zijn werken 

worden tot de Barok gerekend. In 
1631, hij is dan 24 jaar, schildert hij 
zichzelf, ten voeten uit, in Oriën-
taals kostuum en in een wat som-
bere setting. Hoewel Rembrandt 
zich voor zijn zelfportretten wel 
vaker in bijzondere kleding hult, is 
de combinatie ‘oriëntaals’ en ‘hond’ 
bijzonder. Erg bijzonder blijkt, want 
in 1631 maakt Rembrandt het 
portret en in 1633 voegt hij het 
hondje toe. Dat hondje is op het eer-
ste gezicht een in model geknipte 

Poedel, want wie goed kijkt, ziet dat 
het achterlijf is geschoren. Een 
meester in het schilderen van 
honden is Rembrandt dan (nog) 
niet; de voorpoten van het dier zijn, 
ten opzichte van het lichaam, wel 
erg grof en fors en ze hebben 
enorme tenen. Op dit portret lijkt 
er ook geen enkele vorm van 
communicatie tussen baas en hond 
te zijn. Dat kan ook bijna niet als je 
als hond later op het portret van je 
baas er bij wordt geschilderd. 

Rembrandt van Rijn (1606/07-1669). Zelfportret in oriëntaals kostuum, 
geschilderd in 1631; de Poedel wordt toegevoegd in 1633. 
(Musée des Beaux Arts, Parijs).
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IJDELTUIT
Een zelfportret dat we vaak tegenko-
men in artikelen over de jacht is dat 
van de Fransman Alexandre-François 
Desportes (1661-1743). Hij speciali-
seert zich in schilderstukken over de 
jacht en individuele honden. In zijn 
zelfportret, met de titel ‘Zelfportret 
als jager’ (1659), laat hij zijn virtuosi-
teit met het penseel zien. Desportes 
is een meester in het detail; kijk maar 
eens even naar de uitdrukking in de 
hoofden van de beide honden en naar 
de in plooien vallende schitterende 
blauwe jas. Desportes anatomische 
kennis van honden is op diverse van 
zijn schilderij te zien. Die kennis doet 

hij ook op tijdens zijn liefste tijdver-
drijf: jagen. Dan heeft hij altijd een 
boekje bij zich, waarin hij schetsen 
maakt. Uit die schetsen maken zijn 
opdrachtgevers een keuze en 
Desportes werkt de schetsen 
dan uit tot schilderijen. 
Deze schilder is een beetje een 
ijdeltuit, maar dit schilderij legt hem 
geen windeieren, want de Franse 
koningen Louis XIV en Louis XV 
geven hem opdrachten.
De hond links is een windhond van 
het Greyhound type. Bij kunsthistori-
sche beschrijvingen van dit schilderij 
wordt de hond rechts steeds als 
Pointer aangeduid. Daarbij moeten 

we niet aan de huidige Engelse Pointer 
denken, maar aan één van de vele 
grote Franse Staande Honden. 
De hond op het schilderij heeft een 
witte vacht met zwarte ticking en een 
zwarte vlek op het hoofd. Hij zou e
en voorloper van de Grand Gascon 
Saintongeois of de Ariégeois 
kunnen zijn.

MOPSHONDEN
Een zelfportret waarop de hond 
minstens zo prominent in beeld is 
als zijn baas, is dat van de Engels-
man William Hogarth (1697-1764). 
Opgeleid als goudsmid en graveur, 
maakt hij genrestukken, historie-
stukken en bijbelse taferelen. Als hij 
48 jaar oud is maakt Hogarth een 
zelfportret met één van zijn twee 
Mopshonden. We weten zelfs hoe 
ze heten: Pug en Trump; laatstge-
noemde is hier vereeuwigd en is 
ook het hondje dat steeds dicht in 
de buurt van de schilder is. 
Mopshonden worden populair in 
Engeland doordat stadhouder-
koning Willem III en zijn Engelse 
vrouw koningin Mary Stuart in 
1688, bij hun komst naar Engeland, 
ook een aantal Mopshonden vanuit 
Nederland meeneemt. Iedereen 
weet dat dit ras is uitverkoren door 
‘the House of Orange’. Terug naar 
het schilderij van Hogarth; de 
schilder heeft behalve zijn hond nog 
een aantal andere attributen 
geschilderd. Zo ligt daar zijn schil-
derspalet (met de tekst: the line of 
beauty), als vertegenwoordiger van 
zijn kunstenaarschap, en een stapel 
boeken. Dat zijn werken van Wil-
liam Shakespeare, de dichter John 
Milton en Jonathan Swift; een 
verwijzing naar zijn lievelingsau-
teurs en/of naar zijn belezenheid.

ZWARTE SPANIEL
Zo strak en ingetogen het zelfpor-
tret van William Hogarth met zijn 

Alexandre-François Desportes (1661-1743). Zelfportret als jager, geschilderd 
circa 1699. (Louvre, Parijs).
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Mopshond is, zo zwierig en luchtig 
is het zelfportret van de Fransman 
Gustave Courbet (1819-1877) met 
zijn zwarte Spaniel. Courbet is een 
uitgesproken socialist, een overtui-
ging die ook in zijn schilderkunst 
terugkomt, door bij voorbeeld 
afbeeldingen van het dagelijks leven, 
steenhouwers, dorpsmeisjes en 
een begrafenis te maken. Courbet 
maakt de werkelijkheid niet 
mooier dan ze is en vooral zijn 
naakten leiden tot opschudding in 
de Franse kunstwereld. Hij wordt 

gerekend tot een vertegenwoordiger 
van het Realisme en een voorloper 
van het Impressionisme. Dit ‘Zelf-
portret met zwarte hond’ maakt hij 
tussen 1842-1844, aan het begin 
van zijn carrière, en dit schilderij 
wordt in 1844 geaccepteerd door de 
invloedrijke Salon de Paris. 
Zo te zien zitten Courbet en zijn 
Spaniel op een uitstekende rand in 
de rotsen, die hen uitzicht biedt 
over de velden. Zowel de schilder 
als zijn hond kijken ons recht aan 
en de een lijkt niet belangrijker 

Barok: stijlperiode van de 17de 
tot eerste helft van de 18de eeuw. 
Kenmerkt zich door pracht en 
praal.
Expressionisme: gevoelens en 
waarnemingen worden vastge-
legd, niet perse de werkelijkheid. 
Homo Universalis: talentvol op 
diverse terreinen van de kunst, 
een scherp verstand, en met vele 
vaardigheden. 
Impressionisme: kunststroming 
waarin bijzondere aandacht voor 
lichteffecten en kleur is, een 
schetsachtige werkwijze en 
werken in de open lucht.
Naïeve kunst: een eenvoudige 
en soms kinderlijk aandoende 
manier waarop het onderwerp 
wordt uitgebeeld en de technie-
ken worden gebruikt. 
Oriëntaals: oosters.
Pointer: afgeleid van het Engelse 
pointing = voorstaand.
Pointillisme: verfstippen worden 
in primaire kleuren op het doek 
aangebracht. Voorbeeld: kleine 
rode en gele stippen naast elkaar 
worden waargenomen als oranje.
Realisme: stroming in de 19de-
eeuwse kunst, waarin gestreefd 
wordt naar het weergeven van de 
werkelijkheid.
Renaissance: letterlijk: wederge-
boorte. Nieuwe ontwikkelingen 
in de kunst, in de maatschappij 
en de wetenschap. 
Salon de Paris: een grote kunst-
tentoonstelling, die regelmatig 
in Parijs plaatsvindt. Vooral in 
de 19de eeuw van groot belang.
Surrealisme: een stijl met 
absoluut onverwachte, verras-
sende en schokkende com-
binaties.
Ticking: gekleurde vlekjes in een 
hondenvacht.

William Hogarth (1697-1764). Zelfportret met Mopshond, geschilderd 1745. 
(Tate Gallery, Londen).
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dan de ander. Dit is een beeld van een 
onderbreking in de wandeling. De 
wandelstok en het schetsboek zijn 
even neergelegd, Courbet heeft een 
pijpje in zijn hand, klaar om op te 
steken. De details van de zwarte 
hond zijn niet (meer) heel goed te 
zien, maar het is met zekerheid een 
zwarte Spaniel. Courbet beeldt in 
veel van zijn schilderijen een hond 
af. Kunstkenners melden dat zwarte 
honden in mythes en volksgeloof 
een link hebben met de duivel en 
daarom door schilders niet veel 
worden afgebeeld. Is het Courbets 
tegendraadse karakter om dan juist 
een zwarte hond af te beelden of is 
dit gewoon zijn zwarte Spaniel? 
Ik ga voor het laatste. Courbet 
schildert immers de verbeelding 
van de werkelijkheid.

DUITSE HERDERSHOND
Hebben we tot op heden alleen 
zelfportretten met honden uit 
Italië, Nederland, Frankrijk en 

Engeland gezien, het zelfportret van 
de Kroatische schilder, graveur en 
beeldhouwer Miroslav Kraljević 
(1885-1913) laat ons weer een 
geheel andere benadering zien. Deze 
kunstenaar is actief aan het begin 
van de 20ste eeuw en wordt gezien 
als de grondlegger van de moderne 
Kroatische kunst. Kraljević is niet in 
één stijl te vangen, want men rekent 
zijn werken zowel tot het Impressio-
nisme, het Pointillisme als het 
Expressionisme. Zijn zelfportret 
draagt de kenmerken van het 
Impressionisme, een schetsachtige 
wijze van schilderen. 
Na zijn studie in München, keert hij 
terug naar zijn ouders in Požega, bij 
wie hij in 1910 en een goed deel van 
1911 verblijft. Daar schildert hij in 
1910 het werk ‘Autoportret sa 
psom’ – Kroatisch voor ‘Zelfportret 
met hond’. Misschien mogen we 
daarom veronderstellen dat hij 
zichzelf schildert in zijn ouderlijk 
huis en wellicht is de hond van zijn 

ouders. De schilder kijkt ons, vanuit 
zijn ooghoeken, strak aan; de blik 
van de hond is zachtaardig, melan-
choliek bijna. Over het ras is dit 
portret duidelijk: een Duitse Her-
dershond, wiens type precies past in 
de tekeningen van Kraljević’ tijdge-
noot Richard Strebel. Er zijn heel 
weinig kleuren gebruikt in dit 
zelfportret: zwart, geelachtig beige, 
bruin en een beetje wit. 
In 1911 krijgt hij een beurs van de 
staat waarmee hij in Parijs kan 
studeren, maar hij komt een jaar 
later naar huis vanwege de eerste 
tekenen van tuberculose. Twee 
maanden brengt Kraljević in een 
hospitaal door, dan sterft hij in 
Zagreb, in 1913. Zijn ‘Zelfportret 
met hond’ wordt tot één van zijn 
beste zelfportretten gerekend. 

DOKTER ZHIVAGO EFFECT
Vanuit Kroatië reizen we verder, 
naar het oosten, om terecht te 
komen bij de Russische kunstschil-
der Pyotr Konchalovsky (1876-
1956). Geboren in wat nu Oekraïne 
is, studeert hij in Moskou, Parijs en 
St. Petersburg. In 1922 heeft hij 
zijn eerste solo expositie in de 
Tretyakov Galerie in Moskou. 
Konchalovsky begint met het schilde-
ren van stillevens en landschappen 
en daarin is de invloed van de Franse 
schilder Paul Cézanne duidelijk te 
zien. Later legt hij zich toe op por-
tretten in wat men de ‘socialistische 
realistische’ stijl noemt. Sommige 
schilderstukken verbeelden het leven 
in de communistische heilstaat. 
Zijn productie ligt hoog: er zijn 
zo’n 5.000 schilderstukken van 
Konchalovsky’s hand bekend. 
Zonder de naam van de kunstschil-
der te kennen, is bij een eerste 
oogopslag duidelijk: ‘hier is een Rus 
aan het werk geweest’. De sneeuw, 
de kale takken, de royaal met bont 
afgezette winterjas en de bontmuts 

Gustave Courbet (1819-1877). Zelfportret met een zwarte hond, geschilderd 
tussen 1842-1844. (Muséee des Beaux Arts, Parijs).
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hebben dat ‘Dokter Zhivago effect’. 
Ook op dit schilderij geen onduide-
lijkheid over het afgebeelde ras: een 
Dobermann. De black en tan hond, 
met gecoupeerde oren, richt zijn 
blik op hetzelfde punt als de schil-
der. In 1949 schildert Konchalovsky 
nog een keer een Dobermann, nu 
aan de riem bij een jonge knaap, 
Andrei Konchalovsky. Dat is zijn 
kleinzoon, die is gekleed in korte 
broek, een geruit hemdje en om zijn 
nek een rode doek: hij is lid van de 
pioniers, een soort padvinderij die 
de jeugd tot goede communisten 
moet kneden. Terug naar Pyotr 
Konchalovsky en zijn Dobermann, 
een prachtig zelfportret met hond. 

MEXICAANSE NAAKTHOND
Een stijl in de kunst die we nog niet 
hebben gehad, is het Surrealisme. 

Daarvan is de Mexicaanse kunst-
schilderes Frida Kahlo (1907-1954) 
een uitgesproken vertegenwoordig-
ster. Sommige van haar werken 
kunnen tot de naïeve kunst worden 
gerekend en zijn beïnvloed door 
Mexicaanse folklore. 
Als Frida op 18-jarige leeftijd in het 
verkeer wordt aangereden, ernstig 
wordt verwond en maandenlang op 
bed moet blijven liggen, gaat ze 
schilderen. Omdat haar moeder 
spiegels voor haar neer kan zetten, 
schildert Kahlo tientallen zelfpor-
tretten. Zowel Frida als haar man 
Diego Riverse hebben vele buiten-
echtelijke relaties, waaronder Frida 
met Leon Trotski, de naar Mexico 
gevluchte Russische revolutionair. 
In haar huis wemelt het van de 
dieren: apen, papegaaien en een ree. 
Haar vrijgevochten geest is terug te 

zien in de vele zelfportretten, zo 
ook in een portret dat ze in 1945 
maakt. Op dat ‘Zelfportret met 
kleine aap’ is één aapje te zien, het 
beeld van een Colombiaanse voor-
vader en – prominent op de voor-
grond – een hond. Het is een 
Itzcuintli, een type dat ook op haar 
andere schilderijen voorkomt. De 
band, die alle geportretteerden met 
elkaar verbindt, symboliseert de 
verbondenheid met deze dieren en 
met de natuur. De spijker is een 
christelijk symbool, verwijzend naar 
het lijden van Christus. Ook in 
werkelijkheid heeft Frida Kahlo die 
zware wenkbrauwen en het begin 
van een snor; ze schildert hoe ze 
eruit ziet en doet geen concessies 
aan haar uiterlijk. 
Niet vaak vertegenwoordigt een hond 
op een zelfportret tegelijkertijd zijn 

Miroslav Kraljević (1885-1913). Zelfportret met hond, 
geschilderd in 1910. (Moderna Gallerija, Zagreb).

Pyotr Konchalovsky (1876-1956). Zelfportret met hond, 
geschilderd in 1933. 
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land van herkomst. Bij het portret van 
Kahlo is dat wel het geval: een ras dat 
wij nu herkennen als de Xoloitzcuintle 
of Mexicaanse Naakthond. De vacht 
bij dit ras – of liever het vel – is bruin 
tot blauwgrijs en die wordt soms, 
onder invloed van de zon, zwart. 
Bij de schilderijen waarop Frida’s 
Naakthonden voorkomen, spreekt 
men van een Itzquintle (of Itzcuintli; 
in de taal van de Azteken betekent dit 
hond), een andere naam voor de 
Mexicaanse Naakthond. Het lijdt 
geen twijfel dat de Naakthondjes op 
Frida’s schilderijen haar eigendom 
zijn; in 1944 wordt ze er met twee 
gefotografeerd. Bij haar overlijden, in 
1954, vermoedelijk door zelfmoord, 
laat ze een briefje achter met de tekst: 
Ik hoop dat het einde vrolijk is en 
hoop nooit meer terug te keren. 

DE GEKKE MAN
Terug naar het Europese continent en 
wel naar Italië, waar we onze ‘zelfpor-
trettenreis met hond’ zijn begonnen. 
Antonio Ligabue (1899-1965; zijn 
officiële naam is Laccabue) wordt 
geboren in Zwitserland als zoon van 
Elisabeth Costa. Zijn vader is onbe-
kend, maar is afkomstig uit de 
Italiaanse provincie Reggio Emilia. 
Antonio’s jeugd is turbulent en 
kenmerkt zich door wangedrag en 
tekentalent. Zijn moeder en drie 
broers sterven aan voedselvergifti-
ging. Antonio leidt een zwervend 
bestaan als boerenarbeider en wordt 
in 1919 Zwitserland uitgezet. In 1920 
werkt hij aan de oevers van de rivier 
de Po en wordt tot driemaal toe in een 
psychiatrisch ziekenhuis opgenomen; 
zijn temperament is een tikje geweld-
dadig. Na 1948 krijgen kunstkenners 
belangstelling voor hem en zijn 
werken, die onder de noemer ‘naïeve 
kunst’ kunnen worden gerangschikt. 
Ligabue’s bijnaam is ‘Al Matt’ (de 
gekke man) of ‘Al tedesch’ (de Duit-
ser). Les heeft hij nooit gekregen; 
Antonio is volledig autodidact. In 
2002 wordt er een catalogus met zijn 

schilderstukken gepubliceerd en in 
2008 is er een solo expeditie van zijn 
werken in het Palazzo Reale in 
Milaan. Zijn stijl is erg herkenbaar; 
de kleuren oranje en groen komen 
veelvuldig voor. Behalve zelfportret-
ten schildert Lugabue wilde dieren, 
landschappen, paarden, vogels, 
pluimvee, honden en scènes uit het 
boerenleven. Hij wordt gezien als één 
van de belangrijkste naïeve schilders 
van de 20ste eeuw. 
Zijn zelfportret met hond heet 
‘Auroritratto con cane’ en wordt in 
1957 gemaakt. Antonio is bekend 
met jachthonden, want hij maakt 
ook prachtige, moderne afbeeldingen 
van Setters in het jachtveld. 
Het werk toont de kunstenaar in volle 
lengte; hij draagt een (te) grote jas, 
een rode sjaal en zijn benen - in een 
gerimpelde broek – zijn in laarzen 
met een verhoogde hak gestoken. Hij 
heeft zichzelf afgebeeld zoals hij ook 
in werkelijkheid is: expressieve ogen, 
een grote, wat kromme neus en grote 
oren. Het doet hier en daar wat 
karikaturaal aan. Over de grote hond 
met hangende oren en een vacht met 
oranje stippen is er geen twijfel: die is 
van hém. Het ras is niet moeilijk te 
raden: Bracco Italiano. De rasstan-
daard geeft aan dat de vacht van deze 
hond ‘wit met meer of minder grote 
oranje of amberkleurige aftekeningen, 
wit met min of meer kastanjekleurige 
aftekeningen of wit met oranje of 
bruine spikkels’ moet zijn. 
Of een Spinone? Nee, want ondanks 
Ligabue’s naïeve stijl zien we duidelijk 
dat deze hond niet ruwharig is. 

NIETS NIEUWS
Van de 15de eeuw tot 20ste eeuw: 
zes eeuwen zelfportretten met een 
hond. Het 15de-eeuwse witte 
hondje van Leonardo da Vinci en de 
20ste-eeuwse wit-oranje jachthond 
van Antonio Ligabue bewijzen het: 
er is niets nieuws onder de zon.  

Frida Kahlo (1907-1954). Zelfportret 
met kleine aap, geschilderd in 1945. 
(Privé bezit).

Antonio Ligabue (1899-1965). 
Zelfportret met hond, 
geschilderd in 1957.


