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WAT ZIEN WE?
Schilderijen van dwergen die zijn 
afgebeeld met een hond – meestal 
een grote hond – zijn vooral bekend 
uit de 16de en 17de eeuw. Het vindt 
zijn oorzaak in het feit dat het 
‘houden van dwergen’ aan vrijwel alle 
Europese hoven heel gebruikelijk is. 
Aan het Spaanse hof bevinden zich 
op een gegeven moment meer dan 
100 (!) dwergen. Ze dienen als 
bezienswaardigheid, statussymbool 
en bron van vermaak. Dwergen ten 
geschenke geven of doorverkopen 
komt regelmatig voor en bij een 
vorstelijk huwelijk krijgt de bruid niet 
zelden een dwerg mee, als huwelijks-
geschenk. Dwergen hebben zeker een 
functie aan de hoven; ze dansen op 
feesten, maken grappen, musiceren 
en imiteren. Ze krijgen weliswaar 
veel aandacht, maar worden soms 
slecht behandeld en betiteld als 
vergissingen van de natuur. Echter, 
anoniem zijn ze niet, want soms 
kennen we hun namen. 

ONGEMAKKELIJK GEVOEL
Wie één of meer dwergen bezit, moet 
daar natuurlijk mee pronken en 
hofdwergen worden dan ook in de 
duurste kledij gestoken. Maar niet 
alleen dat, de vorsten laten hen ook 
portretteren, soms met zichzelf, de 
kinderen of een hond erbij. De hond 
kan een lid van de familie zijn, maar 
ook ‘entourage’ die het kleine formaat 
van de dwerg nog eens extra moet 

benadrukken. Het geeft deze schilde-
rijen soms een komisch tintje, maar 
ook een ongemakkelijk gevoel. Uit 

Hond & Dwerg
Ze spelen, rennen, poseren of kijken ons aan: honden op schilderijen. Schilderstukken die 
onmisbaar zijn bij het ontrafelen van de geschiedenis van rashonden…

Honden op schilderijen

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER 

‘Kardinaal Granvelle’s dwerg’. Zelfs kerkvorsten bezitten dwergen. Deze 
naamloze dwerg draagt chique hofkledij en is vereeuwigd door Antonio 
Moro ofwel Anthonis Mor, een Utrechtse kunstschilder.

mijn onderzoek komt naar voren dat 
het portretteren van dwergen in 
noordelijk Europa nauwelijks voor-
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komt. De meeste schilderijen komen 
uit Spanje, Italië en Frankrijk. 
Wel vind ik een novelle, getiteld 
The Tsar’s Dwarf, met het verhaal 
van Sorine, een Deense vrouwelijke 
dwerg die door de koning van Dene-
marken aan de Russische tsaar 
Peter wordt cadeau gedaan. De tsaar 
wordt getroffen door haar boven-
matige intelligentie en frustraties 
over het dwerg zijn. Tegen haar wil 
neemt hij haar mee naar het hof in 
St. Petersburg.
Omdat in de 18de en 19de eeuw de 
moraal verandert – de mensen zijn 
niet elkaars eigendom en ook geen 
onderdeel meer van een zakelijke 
transactie – verplaatsen de dwergen 
hun werkterrein naar kermissen en 
circussen. Maar ook dat is verleden 
tijd, want in de 21ste eeuw behande-
len we de minder bedeelde medemens 
met zorg en respect. 

DWERG VAN DE KARDINAAL
Niet alleen wereldlijke vorsten, ook 
kerkvorsten houden dwergen aan hun 
hof. Een voorbeeld daarvan zien we 
op Antonio Moro’s schilderij De dwerg 
van kardinaal Granvelle met een grote 
hond (circa 1549). 
Antonio Moro (1519-1575) is de 
Spaans klinkende versie van Antho-
nis Mor, een Utrechtse kunstenaar, 
die in de 16de eeuw ‘en vogue’ is aan 
de Europese vorstenhoven, met 
name aan het Spaanse. Hij maakt de 
bekende portretten van onder 
anderen Margaretha van Parma, 
Willem van Oranje en Philips II. 
Kardinaal Granvelle kennen wij uit 
de vaderlandse geschiedenis als de 
meest invloedrijke raadgever van 
koning Philips II van Spanje, die de 
koning ertoe beweegt Willem van 
Oranje vogelvrij te verklaren. 
Granvelle is een voorstander van de 
harde lijn als het gaat om de opstan-
dige Nederlanden in de Tachtigjarige 
Oorlog op de knieën te krijgen. 

Maar nu de hond: we kunnen er geen 
naam van een ras op plakken, maar 
rekenen hem tot de voorvader van de 
Spaanse Mastiff ofwel de Mastin 
Español; ook zijn gele vacht pleit 
daarvoor. De halsband is versierd met 
de wapens van de kardinaal. Op het 
eerste gezicht lijkt het alsof de dwerg 
een hondenlijn vasthoudt, maar het is 
een narrenstaf. Zijn linkerhand rust 
op de schouder van de hond; een 
gebaar dat de hond zijn hoofd in de 
richting van de dwerg doet draaien. 
De – naamloze – dwerg draagt een 
puntmuts en verder chique hofkledij, 
compleet met zwaard. Ondanks zijn 
krijgshaftige uiterlijk lijkt hij naast de 
reusachtige hond toch kwetsbaar. Het 
schilderij hangt in het Louvre, Parijs.
 
LAS MENINAS (1656)
De bekendste kunstenaar die hof-
dwergen schildert is Diego Velásquez 

(1599-1660), een schilder die tiental-
len jaren als hofschilder aan het 
Spaanse hof is verbonden. Van hem 
zijn ten minste tien portretten van 
hofdwergen bekend, bijna allemaal te 
zien in het Prado Museum in Madrid.
Het hier afgebeelde schilderij (detail) 
is het bekendste. Het wordt in 1656 
gemaakt en draagt als titel Las 
Meninas, hetgeen De hofdames 
betekent. We zien links de infante 
Margarita Teresa (1651-1673), 
dochter van de Spaanse koning 
Felipe IV, met hofdames en twee 
dwergen. Rechts staat een ‘meisjes-
dwerg’, gehuld in dezelfde rijke 
kleding als de anderen. We kennen 
haar naam: Maria Barbola en ze is 
afkomstig uit Duitsland. Voor haar 
ligt een grote, gele hond; en een 
andere dwerg, de Italiaan Nicolasico 
Pertusato, zet speels zijn voet op de 
rug van de hond. Ook deze hond is 

Detail van ‘Las Meninas’. Het middelpunt van het schilderij wordt gevormd 
door infante Margaretha Theresa, dochter van koning Filips IV van Spanje. 
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weer van het type Mastiff, dat in het 
17de-eeuwse Spanje aanwezig is en 
tot de voorouders van onder andere 
de Dogo Canario wordt gerekend. 
Wat opvalt is het mooie, zwarte 
masker en de gecoupeerde oren. Uit 
de plek waar hij op dit schilderij is 
afgebeeld, kan worden afgeleid dat hij 
een belangrijke plaats in het familie-
leven inneemt. We kennen nog twee 
Spaanse schilderijen met dit type 
hond – misschien wel dezelfde hond. 
Een samen met koning Felipe IV en 
een met Don Fernando de Austria, 
een broer van de koning; op beide 
schilderijen staan ze afgebeeld als 
gereed voor de jacht. 
‘Las Meninas’ is te zien in het Museo 
del Prado, Madrid.

HOND, DWERG EN KNAAP
De Vlaamse kunstenaar Jan Fyt 
(1611-1661) is een kunstschilder uit 
de Antwerpse School. Hij staat onder 
andere bekend als schilder van jacht-
stillevens, bloemen en van dieren, 
waaronder veel honden. In dat laatste 
is hij zo bedreven dat tijdgenoten 

hem vragen om op hun schilderijen 
de dieren voor zijn rekening te willen 
nemen, terwijl hij op zijn beurt 
collega’s vraagt om de personen op 
zijn werken te schilderen. In 1652 
maakt hij Grote hond, dwerg en knaap, 
in die volgorde. Het is de vraag wat 
de opdrachtgever heeft bedoeld, 
een portret van de hond of van de 
jongen? Helaas heb ik niet kunnen 
achterhalen wie de knaap en de 
dwerg zijn. De hond is duidelijk 
dominant in dit schilderij en is, zelfs 
ten opzichte van de knaap, nog 
reusachtig. Het zou een voorvader 
van de Duitse Dog kunnen zijn. 
Achter hem is een enorm barok 
gordijn geschilderd in een kleur die 
terugkomt in de kleding van de 
jongens. Als halsband draagt de hond 
een donkere strik en het lijkt erop dat 
de jongen het uiteinde daarvan om 
zijn vinger heeft gewikkeld. Wat de 
jongen en de dwerg van plan zijn, is 
misschien af te leiden uit het attri-
buut dat ze allebei vasthouden. Is 
dat een enorme rode halsband met 
(gouden?) ringen aan het uiteinde? 

Gaan ze wandelen met de hond? Of is 
het een zadeldekje met aan het uit-
einde kleine stijgbeugeltjes voor de 
voetjes van de dwerg? Dit schilderij 
is eigendom van de Staatliche Kunst-
sammlungen, Dresden.

DON ANTONIO ‘EL INGLES’
Rond 1640 maakt Velásquez (voluit 
Diego Rodriguez de Silva y Velazquez) 
dit schilderij: Dwarf with a Dog, later 
omgedoopt tot Don Antonio el Inglés 
– Don Antonio de Engelsman. 
Het gaat om een hofdwerg, maar 
waar het bijvoegsel ‘de Engelsman’ 
vandaan komt, heb ik niet kunnen 
achterhalen. Ook staat het bekend 
als Portret van een Buffoon met een 
Hond, waarbij Buffoon staat voor 
clown, harlekijn of hansworst. In 
1879 maakt de Amerikaanse schilder 
John Singer Sargent een kopie van 
dit schilderij en hij noemt het Dwarf 
with a Mastiff, waarmee meteen het 
type (ras) is vastgelegd. Wat direct 

‘Grote hond, dwerg en knaap’ wordt geschilderd door Jan Fyt, in 1652. 
Deze Vlaamse kunstenaar is een kunstschilder uit de Antwerpse School. 
Hij is onder meer bekend als schilder van jachtstillevens. 

Don Antonio el Inglés’, rond 1640 
geschilderd door Diego Rodriguez 
de Silva y Velásquez. Sommige 
bronnen noemen Juan Bautista 
Martínez del Mazo als maker van 
dit schilderij. Hij beweegt zich in de 
kringen van Velásquez.
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opvalt is de bijna impressionistische 
manier waarop de dwerg en de hond 
zijn vereeuwigd, waardoor het lijkt 
alsof ze achteloos zijn neergezet. 
Daarnaast de rijke, barokke kleding 
met kanten manchetten en de grote, 
witte, kanten kraag. De hoed met 
pluimen en de hoge laarzen maken 
het plaatje compleet. Don Antonio 
heeft de hond stevig vast aan een 
(rode) lijn. 
Ook William Secord, in zijn boek 
Dog Painting 1840-1940, kan geen 
etiket op de hond plakken als het om 
de naam van een type of van een ras 
gaat. Uit het feit dat dit type hond op 
veel Spaanse schilderijen uit de 17de 
eeuw voorkomt, mogen we zeker 
afleiden dat het om een destijds 
veel voorkomend type gaat. 
‘Don Antonio ‘El Ingles’ is te zien in 
het Museo del Prado, Madrid. 

FERDINAND II EN ZIJN 
HOFDWERG (1604)
Joseph Heintz de Oudere (1564-
1609) is een Zwitserse kunstschilder 
en architect. Door de Boheemse 
koning Rudolf II wordt hij aangesteld 
als portrettist en hofschilder; de 
koning verheft hem zelfs in de 
adelstand. Na Praag werkt hij ook in 
Rome en Augsburg, als schilder en 
architect. Heintz maakt religieuze 
schilderijen, maar ook portretten en 
– op verzoek van zijn vorstelijke 
opdrachtgever – ook erotische 
mythologische voorstellingen. Geen 
echte hondenschilder dus, maar toch. 
In 1604 maakt hij een portret van 
Ferdinand II, keizer van het Heilige 
Roomse Rijk. Diens hofdwerg komt 
ook op het portret en die heeft een 
kleine, isabel kleurige hond, met een 
rode halsband, aan de lijn. Het hondje 
heeft een hangende staart, grote 
ogen, korte snuit en hangende oren. 
Bedenk daar maar eens een type of 
ras bij. Misschien een (voorloper van 
de) Petit Brabançon? 
Hij trekt een beetje aan de lijn, verzet 
zijn rechter voorpootje al met de 
bedoeling te gaan lopen, maar de 
dwerg houdt de lijn strak. 
In een beschermend, dominant, trots 
of bezitterig gebaar heeft de keizer 
zijn hand op het hoofdje van de 
dwerg gelegd. Dat Ferdinand II een 
lid is van de Habsburg familie is 
onmiskenbaar te zien: zijn kinnebak 
spreekt boekdelen. Dit schilderij 
hangt in het Kunsthistorisches 
Museum in Wenen.

ALETHEA HOWARD EN HAAR 
GEVOLG (CIRCA 1620)
Peter Paul Rubens (1577-1640) 
behoort tot de Vlaamse barok-
schilders; hij is geboren in Siegen, 
Duitsland, en overlijdt in Antwer-
pen, België. Een veelzijdige kun-
stenaar: schilder, tekenaar, beeld-
houwer, architect en diplomaat. 

Als hofschilder van aartshertog 
Albrecht van Oostenrijk en aarts-
hertogin Isabella van Spanje 
verkeert hij in de hoogste kringen. 
Rubens schildert circa 1620 een 
portret van Alethea Howard, 
gravin van Arundel (1585-1654), 
geboren Lady Alethea Talbot. Zij is 
de echtgenote van Thomas Howard, 
de 21ste graaf van Arundel (1585-
1646). Rubens schildert het 
portret in Antwerpen, als zij op 
weg is naar Italië. Alethea is de 
erfgename van een zeer groot 
fortuin aan bezittingen in diverse 
Engelse graafschappen. Thomas 
Howard is een ambitieus kunst-
verzamelaar; hij bezit zo’n 700 
schilderijen. Hun rijkdom mag 
worden gezien en de gravin van 
Arundel laat zich portretteren met 
haar gevolg, bestaande uit een nar, 
een dwerg en een hond. De man 
rechts achter haar – die er later 
wordt bij geschilderd – is hoogst-
waarschijnlijk haar echtgenoot, 
Lord Arundel; andere deskundigen 
denken dat het Sir Dudley Carleton 
is, ook een kunstverzamelaar, 
diplomaat en Secretary of State. 
Ook de naam van de dwerg is 
vastgelegd: Robin; die van de 
nar kennen we niet.
Dit keer is het type hond erg 
duidelijk: een windhond, preciezer 
nog: een Greyhound. Zijn witte 
vacht heeft enkele zwarte afteke-
ningen en hij draagt een rijk 
versierde halsband. De hand van 
de nar rust op zijn rug en gravin 
Arundel aait hem over het hoofd. 
Hoewel Rubens geen dierenschil-
der is, heeft hij de bouw, de 
bespiering en de ribbenkast van 
de Greyhound goed getroffen. Nu, 
vier eeuwen later, ziet een Grey-
hound er min of meer nog zo uit. 
Slechts bij een klein aantal andere 
hondenrassen is dit het geval. Te zien 
in de Alte Pinakothek in München.

Joseph Heintz de Oudere (1564-
1609) is een Zwitserse kunstschil-
der en architect, die in 1604 een 
portret maakt van de hofdwerg en 
zijn kleine hond. 
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HARIGE HARRY, GEKKE PETER 
EN KLEINE AMON
Tussen 1598 en 1600 maakt de 
Italiaanse schilder Agostino 
Carracci (1557-1602) het schilderij 
Arrigo peloso, Pietro matto e Amon 
nano of wel Harige Harry, gekke 
Peter en kleine Amon, de dwerg 
die ook wel Rodomonte wordt 
genoemd. Een schilderij om lang 
en aandachtig te bekijken, om tot 
de conclusie te komen dat de twee 
afgebeelde honden weliswaar niet 
bij type of ras worden genoemd, 
maar wel met vakmanschap zijn 
geschilderd. De opdrachtgever van 
dit merkwaardige schilderij is 
kardinaal Eduardo Farnese, hertog 
van Parma. Hij bestelt het voor 
zijn Palazzo Farnese in Rome en 
het toont de drie karakters die 

aan zijn hof voor het amusement 
zorgen. In het midden Henry 
Gonzalez (Arrigo Peloso), een 
‘wilde man’ afkomstig van de 
Canarische eilanden, met een 
uitzonderlijke hoeveelheid ge-
zichts- en lichaamsbeharing. 
Links staat de dwerg Amon en 
rechts zien we het hoofd van de 
nar, gekke Peter. Een zwart met 
oranje vogel, met een scherpe 
snavel, eet vruchten uit de hand 
van ‘Harige Harry’. Niet voor niets 
wordt Carracci wel de uitvinder 
van de karikatuur genoemd. 
Dan zijn er ook nog twee aapjes 
te zien en twee honden. De linker 
hond zou zo maar een uit de 
kluiten gewassen Engelse Springer 
Spaniel kunnen zijn. Onzin na-
tuurlijk, want dat ras ontstaat pas 

een kleine drie eeuwen later, maar 
de gelijkenis is wel frappant. In 
ieder geval is de schilder met een 
dergelijk type hond bekend. Dat 
geldt ook voor de kleine, bruine 
hond op de schoot van ‘Harige 
Harry’. Een black and tan vacht, 
hangende oren, grote ogen en een 
korte snuit. Een Border Terrier 
avant la lettre. Ik kan er geen 
(Italiaans) ras aan koppelen. 
Dit aparte drietal is in het bezit van 
het Museo di Capodimonte, Napels.

HONDEN VAN DE FAMILIE DE 
MEDICI IN DE BOBOLI TUIN
Het mooiste schilderstuk dat ik 
heb gevonden van een dwerg met 
honden is dat van Tiberio Titi of 
Tiberio di Tito (1573-1627): De 
honden van de familie De Medici in 
de Boboli tuin. Titi werkt voorna-
melijk voor de Florentijnse adel en 
is de officiële portretschilder van 
de bekende en onmetelijk rijke 
familie De Medici. In het begin 
van de 17de eeuw schildert hij de 
honden van deze familie in hun 
Boboli tuin. Deze tuin is nu een 
park in Florence gelegen achter 
het Palazzo Pitti, een groot 
Renaissance paleis dat in 1549 
door de familie wordt gekocht. 

Een wat merkwaardig schilderij: 
‘Harige Harry, gekke Peter en kleine 
Amon’, dat tussen 1598 en 1600 
wordt geschilderd. Zij zorgen aan het 
hof van kardinaal Eduardo Farnese, 
hertog van Parma, voor het vertier.

De rijkdom van de gravin van Arundel mag worden gezien en zij laat zich 
dan ook portretteren door Peter Paul Rubens met haar nar, dwerg en hond. 
Lord Arundel wordt later op het schilderij toegevoegd. De Greyhound is 
qua uiterlijk vrijwel niet veranderd.
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Aan het begin van de 17de eeuw 
ontstaat de gewoonte dat vorsten 
hun gehele menagerie laten 
schilderen, inclusief apen, vogels, 
enzovoort. Uiteraard heeft men 
personeel om de dieren te verzorgen 
en dat is ook bij de honden van de 
familie De Medici het geval. Het is 
een bijzondere hondenverzorger: 
een weldoorvoede dwerg met een 
nogal hooghartige blik. Hij draagt 
een gouden ketting en een bronzen 
medaillon met een portret. Zijn 
naam kennen we niet, maar zijn 
functie stijgt ver uit boven het 
gebruikelijke grappen en grollen 
maken, op een gedekte tafel 
rondspringen of musiceren. 
In zijn linkerhand houdt hij een lijn 
waaraan de grote, zwarte hond zit, 
die wel iets van een jonge beer weg 
heeft. Dat zou overigens zo maar 
kunnen. Verder tellen we drie 
zwart-witte honden, met korte en 
lange vacht, vier rood-witte hondjes 
en twee witte hondjes, waarvan er 
eentje in een mooie rode doos zit. 
Ze hebben of belletjes of rode strikken aan de oren en ze dragen 

mooi versierde halsbanden. Verder 
dan ‘schoothondjes’ komen de 
meeste kunsthistorici niet, maar 
wellicht dat die rood-witte de 
voorlopers van de huidige King 
Charles Spaniel zijn, terwijl de witte 
– in het midden – wellicht een vroeg 
Leeuwhondje is. Titi is niet gewend 
honden te schilderen; zijn kracht 
ligt vooral in de portretschilder-
kunst, waarin hij veel meer 
kwaliteit toont. 
Dit schilderij wordt in 1854 door 
koningin Victoria aangekocht en is 
nu in privébezit. 

HOFDWERG VAN CARLOS II 
Terug naar Spanje, waar aan het 
Spaanse hof van de Habsburgers 
de dwergen niet alleen als vermaak 
dienen, maar ook als bedienden en 
verzorgers van dieren en prinsen 

en prinsessen. De meeste Spaanse 
kunstschilders worden beïnvloed 
door de dwergen en narren van 
Velásquez, zo ook de adellijke Juan 
Carreño de Miranda (1614-1685), 
die in 1669 tot hofschilder wordt 
benoemd. Hij maakt Enano de la 
Corte de Carlos II con un perrillo 
ofwel Hofdwerg van Carlos II met 
een kleine hond. Zoals vaak op schil-
derijen van kleine honden is ook 
deze moddervet. Er is niet echt 
een type aan te koppelen, laat 
staan een ras. 

PORTRET VAN MICHOL
Carreño maakt rond 1680 een 
tweede schilderij van een dwerg 
onder de titel Retrato del enano 
Michol (Portret van de dwerg Michol). 
Hoewel de dwergen op elkaar 
lijken, hoeft het niet dezelfde 
dwerg te zijn; de mogelijkheid 

Begin 17de eeuw schildert Tiberio di Tito (1573-1627): ‘De hondenverzorger van 
de familie De Medici in de Boboli tuin’. Een dikke dwerg is de hondenverzorger. 

De hofdwerg van de Spaanse 
koning Carlos II (1661-1700)
met een kleine hond.
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bestaat dat het portret met één 
hondje een voorstudie is geweest. 
Dwergen aan het hof van de Spaan-
se Habsburgers zijn niet alleen 
entertainers, maar ook bedienden, 
begeleiders en verpleegsters voor de 
koninklijke kinderen. 
Op dit portret van de dwerg Michol 
– voluit Miguel Pol geheten – is hij 
in het gezelschap van twee hondjes 
en twee papegaaien. Het kan zijn 
dat Michol (1672-1681) de offici-
ele dierenverzorger is; hij is ge-
kleed in een deftige, zwarte jas 
met enorme witte manchetten, die 
zijn kleine formaat benadrukken. 
De geopende granaatappels, op de 
voorgrond en op het kastje, zijn 
emblemen van de Habsburgers 
en ze refereren aan Michols 
koninklijke eigenaar. 
De twee hondjes zijn van het type 
‘schoothondje’; de linker lijkt op 
een Épagneultje, de rechter kan ik 
niet thuis brengen. Dit schilderij 
is sinds 1985 in bezit van het 
Meadows Museum in Dallas.

SCHILDER MET DANSENDE 
DWERG EN HOND
Ik sluit af met een schilderstuk van 
eigen bodem, gemaakt in 1631 door 
Jan Miense Molenaer (1610-1668). 
Hij schildert in Haarlem en Amster-
dam en aan alles is te zien dat hij 
een leerling en bewonderaar van 
Frans Hals is. Zijn schilderstukken 
kenmerken zich door vrolijkheid en 
luchthartigheid; er wordt – door 
boeren, burgers en buitenlui – 
gezongen, gemusiceerd, gedanst 
en gegeten. In die zin is Molenaer 
een voorganger van Jan Steen. 
Muziekgezelschappen zijn populair 
bij Molenaer en op één van die 
vrolijke stukken vinden we een 
dwerg en hond. Het werk is getiteld 
De schilder in zijn studio met een-
dansende-dwerg-en-hond. Het is 
bekend dat Molenaer een zwak 
voor het schilderen van dwergen 
heeft en de dwerg op deze afbeel-
ding speelt een voorname rol: hij 
staat in het midden en eist de 
aandacht op. Links staat de 

schilder zelf, die bezig is met het 
schilderen van een ander stuk dat 
op de ezel staat en waarop min 
of meer dezelfde scene is te zien: 
dansende dwerg met hond. Daarin 
blinkt Molenaer uit: in genre-
stukken. De jongen achter de stoel 
– met een palet in zijn hand – wordt 
vermanend toegesproken door de 
vrouw en de oude man met baard 
heeft waarschijnlijk een muziekin-
strument onder zijn arm, waarmee 
hij de dwerg begeleidt. Links staat 
een groter snaarinstrument, 
hoogstwaarschijnlijk een luit of een 
mandoline. De omgevallen wijnkan 
geeft aan dat er al het nodig is 
gedronken. Meer dan dat het een 
kleine hond is, met een krulstaartje, 
hangende oren en met wat tan aan 
de poten en de snuit, valt er niet 
over het diertje te zeggen. 
Misschien een type Chihuahua? 
Of een King Charles Spanieltje? 
Dit schilderij is eigendom van de 
Staatlichen Museen in Berlijn.  

Portret van de dwerg Michol, rond 
1680 gemaakt door Juan Carreño 
de Miranda met twee honden. 

De kunstschilder Jan Miense Molenaar in zijn studio. Hij schildert in 1631 
dit genrestuk met zichzelf, een muzikant, een schildersleerling, een vrouw 
en een dansende dwerg met een hond. 


