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TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER

Honden in de 	

middeleeuwen

De eerste periode in onze geschiedenis waarin afbeeldingen van en teksten over honden
echt worden verspreid zijn de middeleeuwen. Getijdenboeken, kronieken, wetboeken,
handleidingen over de natuur, allemaal bevatten ze een schat aan teksten, miniaturen en
andere afbeeldingen, waarin de hond een duidelijke rol speelt...
LIJFEIGENEN, BOEREN, ADEL
EN GEESTELIJKHEID
Historici markeren de middeleeuwen
tussen de 8ste en 14de eeuw en
onderscheiden drie perioden: de
vroege middeleeuwen tot circa 1000,
de volle of hoge middeleeuwen van
circa 1000 tot circa 1300 en de

late middeleeuwen van circa 1300 tot
de ‘nieuwe tijd’, rond 1500.
De ontwikkeling van de landbouw, de
opkomst van de steden, uitbreiding
van markten en handel, de positie van
lijfeigenen, boeren, adel en geestelijkheid en de ontwikkeling van religieuze kunst naar profane kunst

The Hunt of the Unicorn ofwel de Unicorn Tapijten is een serie van zeven
tapijten, gemaakt tussen 1495 en 1505. De Unicorn verwondt hier een van
de honden met zijn spiraalvormige hoorn. Vrijwel alle honden zijn van het
Greyhound type. In 1922 worden de tapijten gekocht door John D. Rockefeller
voor ongeveer één miljoen dollar. Hij schonk ze aan het Metropolitan Museum
of Art en nu bevinden ze zich in The Cloisters in New York.

zijn belangrijke gebeurtenissen in die
eeuwen. Pestepidemieën, tijden van
schaarste en honger en eindeloze
twisten en bloedige oorlogen leiden
tot zwarte tijden.
In de vroege middeleeuwen hebben
de adel en de aristocraten zeggenschap over een grote massa onvrije
lijfeigenen en boeren. Laatstgenoemden bewerken de akkers en
moeten niet alleen het grootste deel
van de opbrengst daarvan aan de
eigenaar afdragen, maar ook diens
rechten respecteren, zoals bijvoorbeeld het jachtrecht, visrecht,
maalrecht en tolrecht.
De maatschappelijke tegenstellingen zijn heel groot; terwijl lijfeigenen, horigen, boeren en de opkomende burgerij een zeer armoedig
bestaan leiden, leven de adel,
aristocratie en geestelijkheid in
onvoorstelbare, decadente luxe.
Dat afbeeldingen van middeleeuwse
hond vrijwel uitsluitend een relatie
hebben met die adel en geestelijkheid,
laat zich raden. Lijfeigenen, horigen
en boeren hebben geen bezittingen;
zij zijn bezit.

BRONNEN
Ik besteedde in ONZE HOND eerder
aandacht aan middeleeuwse aspecten
van de hond. In september 2006 in
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Vijf jagers en evenzoveel honden op jacht naar de Unicorn. Drie jagers zijn
bewapend met speren. Drie honden zijn van het Greyhound type en de twee op
de achtergrond lijken op een lymer of lime-hound. Dit is een afbeelding op één
van de zeven tapijten uit de serie ‘The Hunt on the Unicorn’.

De Valkenjacht, in december 2006 in
Le Livre de Chasse, in april 2007
gevolgd door De geschiedenis van de
Nettenjacht, daarna in januari 2008
De Jacht in de middeleeuwen en in april
2008 Een vorstelijk genoegen, de keizer
en de koning op jacht.
Ik heb mezelf met dit artikel, Honden
in de middeleeuwen, in die zin een

beperking opgelegd dat ik afbeeldingen die in één van de hiervoor
genoemde artikelen zijn afgebeeld,
alleen gebruik als er in deze tekst
naar wordt verwezen. De bronnen
waaruit kan worden geput om
inzicht te krijgen in de rol van de
hond in de middeleeuwen zijn heel
divers. Er zijn manuscripten (hand-
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• Bestiarium – geïllustreerd
handschrift met opsommingen
van fabeldieren, echte dieren,
planten, enzovoort. Ook wel
‘Beestenboek’ genoemd.
• Brevarium – kort overzicht met
praktische wenken voor het
bidden; van oorsprong een
onderdeel van een getijdenboek.
• Fowling dog – de hond die op
veerwild jaagt.
• Getijdenboek – handschrift dat
leken in de middeleeuwen
gebruiken tijdens het getijdengebed, het dagelijks gebed voor
monniken, priesters en leken.
• Harrier – een hond die wordt
gerekend tot de geurjagers; hij
lijkt op een Fox Hound.
• Heraldiek – de betekenis van
wapenschilden.
• Horigen – veelal boeren, verbonden aan hun land zonder
dit te bezitten, met verplichtingen aan de landeigenaar.
• Lijfeigene – een vorm van
horigheid, die de slavernij
dicht benadert.
• Profane kunst – wereldlijke
kunst (tegenovergestelde van
religieuze kunst).
• Psalter – psalmboek.
• Rabiës – hondsdolheid; virusinfectie van de hersenen.
• Religieuze kunst – bijbelse
onderwerpen, veelal in opdracht van de Kerk gemaakt.
• Staghound – vooral gebruikt op
de hertenjacht.
• Unicorn – een legendarisch
beest dat nooit is gezien, maar
al in de oudheid wordt beschreven. Hij lijkt op een paard,
heeft gespleten hoeven en uit
het voorhoofd groeit een lange,
spiraalvormige hoorn.
• Veerwild – gevederd wild,
gevogelte.
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Twee Greyhound hoofden op één van de Unicorn Tapijten. Heel apart zijn de
bewerkte halsbanden met de intialen. Men veronderstelt dat Anne de Bretagne
(1477-1514), een verzamelaarster van tapijten, de opdrachtgeefster is en de
tapijten laat maken ter ere van haar huwelijk met koning Louis XII van Frankrijk.
Links is nog net een hand te zien waarin de riem wordt vastgehouden.

geschreven), boeken (in druk),
zogenoemde getijdenboeken,
wetboeken (handgeschreven

of in druk), kronieken, psalters,
bestiaria, brevaria en boeken in de
categorie ‘Hoe hoort het eigenlijk?’

Miniatuur uit Le Livre de Chasse. Acht bedienden verzorgen acht jachthonden: gebitsverzorging, het verbinden van
een poot, enz. Er zijn verschillende types honden te zien,
zoals windhonden en speurhonden. De man links, helemaal
in het rood gekleed, is waarschijnlijk Gaston Phoebus, de
opdrachtgever en auteur van Le Livre de Chasse.

voor een middeleeuwer van stand.
Onder de bestiaria is het Rochester
Bestiary een werkelijk schitterend
manuscript met veel afbeeldingen
van honden. Dat kunstenaars dit
aan het begin van de dertiende
eeuw zo trefzeker hebben kunnen
maken is fenomenaal.
Behalve op papier, wordt de middeleeuwse hond ook afgebeeld op
muurschilderingen, wandtapijten en
gebruiksvoorwerpen. Overbekend
zijn de jachtscènes op het 70 meter
lange Tapijt van Bayeux, gemaakt
rond 1082, en op de Devonshire
Hunting Tapestries, die dateren van
tussen 1430 en 1450.
Beroemd zijn ook de Unicorn Tapijten,
een serie van zeven tapijten, gemaakt
in de Zuidelijke Nederlanden tussen
1495 en 1505. Zij tonen een groep
edelen en jagers die met honden op
jacht gaan naar de Unicorn.
De plaats die honden in de middeleeuwen op afbeeldingen innemen

Afbeelding uit het veertiende eeuwse manuscript Le
Livre de Chasse van Gaston Phoebus. Dit is de ‘ruimte
waar de honden op een gepaste wijze moeten verblijven.’
Er zijn hier zes verzorgers bezig met het klaarmaken
van het voer en de slaapplaatsen voor de honden.
Een kennel avant la lettre.
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verschilt; ze kunnen ‘hoofdpersonen’
zijn – in geschiedenissen, handleidingen, jachtboeken – of (letterlijk)
in de kantlijn fungeren als versiering
bij het geschrevene. In ons digitale
tijdperk is het bijna logisch dat een

groot aantal middeleeuwse bronnen
online is te raadplegen. Ik heb mij
voornamelijk beperkt tot Nederlandse, Vlaamse, Franse en Engelse
bronnen, maar landen als Duitsland
en Italië beschikken ook over

Een hond, zo te zien van het type
‘Cur’, bijt een reizende muzikant in
de benen. Afbeelding uit het Luttrell
Psalter van rond 1330,zo genoemd
naar Sir Geoffrey Luttrell III,
Second Lord of Imham, die het
psalter voor zijn vrouw laat maken.
Behalve bijbelse voorstellingen
bevat dit psalmenboek tekeningen
uit het dagelijks leven, waaronder
deze muzikant.

Dit is een voorbeeld van religieuze
kunst in de middeleeuwen. De
afbeelding staat in het Vlaamse
gebedenboek van Joanna van Ghistelles (circa 1516). Een engel wijst de
wond, ten gevolge van de pest, aan op
het been van Sint Rochus. De hond zit
klaar, met een stuk brood in de bek.
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Jachtscène uit het Brevarium Grimani (ca.1490-1510), zo genoemd naar een
bezitter ervan, de kardinaal Domenico Grimani. Het is het einde van de jacht:
er wordt op een hoorn geblazen en de ingewanden van de buit zijn voor de
honden. Op dit zoekplaatje telde ik er twaalf. De vier witte honden zijn van
het Greyhound type, maar omdat ze wit zijn, kunnen het ook Alaunts zijn.
De kleinere bruine honden lijken op Lymers.
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Lurcherkenner Jason Framingham,
een kruising tussen twee honden, van
wie er tenminste één een windhond
als voorouder heeft. Gazehound is een
ander woord voor windhond en een
stealer is de ‘canis furax’, een hond die
niet blaft. Boeren noemen dit type
hond een ‘night cur’, omdat hij in het
donker werkt. Hoewel bij de naam
Cur meer dan één type lijkt te passen,
zijn het over het algemeen kortharige
herdershonden met kleine oortjes.

LANGE HOND MET KORTE
POOTJES

Afbeelding uit een laat vijftiende eeuws Duits boek met fabels. Met mijn roestige
kennis van het Latijn en ondanks ‘a little help from my friend’, kom ik er niet uit
wat hier wordt bedoeld. Het zou, aldus de ‘friend’, een spotprent kunnen zijn op
de middeleeuwse, kerkelijke armenzorg, die ten koste gaat van de rijkdom van de
Kerk en haar dienaren. Als behoeftigen – hier verbeeld door zwerfhonden – zich
bij de Kerk (het grote hondenhok) melden, dan staan de waakhonden van de Kerk
(de priesters) klaar om ze af te blaffen. En dat ondanks het feit dat er plaats is in
het ‘logeerkerkje’. De auteur houdt zich aanbevolen voor een betere uitleg.

magnifieke middeleeuwse geschriften met afbeeldingen van honden.
Wat mij opvalt bij het bekijken van
talloze miniaturen, is dat het type
van een hond op wereldlijke voorstellingen beter is getroffen dan die
op bijbelse voorstellingen. Op
bijbelse voorstellingen is de hond
vaak ‘versiering’; op wereldlijke
afbeeldingen wordt hij ‘naar de
natuur getekend’.

ONDERSCHEID TUSSEN DE
‘SOORTEN’
Hoewel er in de tijd van de achtste tot
de veertiende eeuw geen sprake is van
rassen zoals wij die nu kennen, is er
wel een duidelijk onderscheid tussen
de ‘soorten’ honden. Dat onderscheid
heeft veelal te maken met het doel

waarvoor ze worden gebruikt. Over
het algemeen zijn dat: de jacht,
bewaking – van huis en haard en van
vee – en schoothondjes voor de
dames. Een laatste categorie zijn de
‘mongrels’ en ‘rascals’, vrij vertaald de
bastaards en de schelmen. Onder
schelmen zouden we de zwerfhonden
kunnen verstaan, in de middeleeuwen
geen onbekend verschijnsel.
De Engelsman John Caius, de
schrijver van Of Englishe Dogges
(1570), gaat verder dan de hiervoor
genoemde ‘soorten’; hij verdeelt de
hunting dogs in: harrier, terrier,
bloodhound, greyhound, lurcher,
tumbler, ‘gazehound’ en ‘stealer’.
Onder de fowling dogs verstaat hij de
spaniel, setter, waterspaniel en ‘fisher’.
Een Lurcher is, aldus auteur en

Bij de waakhonden vermeldt Caius de
mastiff, dog-keeper, butcher’s dog,
dog-messenger, mooner, waterdrawer,
tinker’s cur en defending dogs. Het zijn
bijna allemaal honden wiens namen
duidelijkheid geven over wat ze
(moeten) doen. De Mastiff heeft een
dubbele taak; hij is geschikt voor de
jacht op (groot) wild en functioneert
als waakhond. De dog-messenger
brengt boodschappen over, die in zijn
leren halsband worden verstopt, de
mooner blaft tegen de maan en de

In al zijn eenvoud een prachtig
miniatuur uit het Rochester Bestiary
(begin dertiende eeuw). Bovenaan
zien we, volgens de informatie, twee
Mastiffs het schapenhok bewaken.
Onderaan een jager met vier honden
van het Greyhound type.
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draaien, waaraan het vlees zit. Tot
slot de dancer, een hond die voor het
vermaak zorgt.
Hier niet genoemd, maar wel aanwezig in de middeleeuwen is de Alaunt
of Alant, een robuuste, veelal witte
hond waarmee voorzichtig moet
worden omgegaan. Hij is geschikt
voor de beren- en zwijnenjacht, maar
deinst er niet voor terug om ook
huisdieren aan te vallen. Als waakhond is hij geschikt en gevreesd.

ADEMBENEMEND

Illustratie uit het ‘Buch der Weisheit mit der alten Weisen’ (1483). Het is de
Duitse vertaling van ‘Bidpai’s Hindu animal fables’, vanwege de houtsneden
heel populair in het middeleeuwse Europa.

waterdrawer moet een rad voortbewegen. De tinker’s cur is een hond die bij
een marskramer, zigeuner of muzikant hoort en optreedt tijdens
jaarmarkten of in circussen.
Lapdogs zijn, volgens Caius, chamber
companions… to satisfy the delicateness
of dainty dames en instruments of folly
for them to play and dally. Kort gezegd,
om sierlijke dames in hun kamers te
behagen en met hen te spelen…
Bij mongrels en rascals onderscheidt
Caius de warner, de hond die alleen
maar waarschuwt – en dus blaft – en
de turnspit, een lange hond met
korte pootjes, die – veelal in de
keuken – het spit moeten laten

Dankzij handschriften en boeken
waarin middeleeuwse honden worden
afgebeeld, kunnen we zien welke
types bij welke beschrijvingen horen.
Zeker niet minder interessant is om
te lezen wat de plaats van honden in
de middeleeuwen is. Hoe worden ze
behandeld? Waar is hun slaapplaats?
Hoe gaat men om met zieke honden?
Hoe worden ze getraind? En, wie
mogen er eigenlijk honden bezitten?
Zonder andere bronnen tekort te
doen, moet ik hier toch (weer) even
het wereldberoemde manuscript Le
Livre de Chasse noemen. Daterend uit
de tweede helft van de veertiende
eeuw, is dit een complete verhande-

Illustratie uit het dertiende eeuwse Rochester Bestiary. De man op het paard
draagt een gevlekt puppy in zijn armen. De moederhond, herkenbaar aan de
vlekjes, kijkt in een spiegel, waarin ze haar puppy ziet.
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ling over de jacht. Een laat-middeleeuws beeldverhaal met maar liefst
87 adembenemend mooie miniaturen. Het wordt gemaakt in opdracht
van de Franse edelman graaf Gaston
III de Foix (1330-1391) – beter
bekend als ‘Phoebus’ – en de beste
Franse boekillustratoren tekenen de
kleurige miniaturen. Ik laat u twee
afbeeldingen zien uit dit werk. Op de
ene worden acht honden door even
zovele personen verzorgd. De tweede
afbeelding toont een houten omheining, waarbinnen bedienden druk
bezig zijn met het voeren van de
honden en het gereedmaken van hun
slaapplaats.

PAKWERK IN DE 13DE EEUW

Afbeelding uit het begin dertiende eeuwse Rochester Beatiary. Een jager, gewapend
met een stok en vergezeld van drie honden, jaagt achter een aap met een jong aan.

Afbeelding uit ‘Li livres dou tresor’,
gemaakt door de Italiaanse schrijver
en filosoof Brunetto Latini (ca. 12201294). In ballingschap aan het Franse
hof maakt hij zijn encyclopedische
werk, waarin ook plaats is voor de
hond. Let op de hond links onderaan
die eten uitbraakt voor de puppies.

Duitse filosoof en theoloog Albertus
Magnus (circa 1200-1280), schrijft
halverwege de dertiende eeuw De
Animalibus (Over de dieren), waar hij
ook teksten aan de hond wijdt. Zo
zegt hij dat de beste pup degene is
die het eerste de ogen open heeft of
degene die het eerste door de moeder
wordt gedragen. Een drachtige teef,
aldus Albertus Magnus, moet
worden gevoed met melk, boter, een
beetje brood en gekookt vlees. Als
het over training gaat, schrijft hij: De
training voor de jacht moet beginnen
als de hond anderhalf jaar oud is en zij
moeten geleidelijk aan oefeningen
worden blootgesteld. Ook over waakhonden heeft hij iets te zeggen: Bij de
training van een waakhond moet de
hond worden aangemoedigd om een

Vier afbeeldingen uit een Engels bestiarium, daterend van na 1236. We zien een
herdershond met herder en schapen, een
jachthond die een hert achtervolgt en een
jachthond die achter een haas aanzit.
Het onderste plaatje toont een hond die
tegen de moordenaar van zijn baas op
springt en daarna treurt bij het lijk van
zijn doodgestoken meester.
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Ook als versiering in de tekst komen honden voor. Waar
deze dertiende eeuwse honden zo vastberaden naar
kijken? Misschien naar voedsel? Naar hun baas?
(Manuscript uit de Bodleian Library, Oxford).

man aan te vallen, die vooraf is gehuld
in dikke kleding, die de hond niet aan
stukken kan scheuren. De man moet
vallen en toelaten dat de hond hem bijt.
Pakwerk in de dertiende eeuw!
Waakhonden moeten, volgens
Magnus, de gehele dag vastgebonden
worden opgesloten en alleen ’s nachts
worden losgelaten.

PATROONHEILIGE
Het dertiende eeuwse bestiarium
van de Fransman Pierre de Beauvais,
verschenen voor 1218, vermeldt dat
honden wonden bij mensen kunnen
helen door die te likken. Eenzelfde
gave vinden we terug in het verhaal
van Rochus van Montpellier, die
begin veertiende eeuw wordt getroffen door de pest. Niet alleen brengt
een hond hem dagelijks brood, maar
deze likt ook zijn open wonden.
Rochus is nooit officieel heilig
verklaard, maar geldt als de patroonheilige van de pest en wordt heel
vaak met een hond afgebeeld.
De twaalfde eeuwse abdis Hildegard
von Bingen schrijft dat honden het
meteen in de gaten hebben wie deugt
en wie niet. De hond is lief voor en
trouw aan de eerste categorie en
gromt tegen de tweede, waarbij hij z’n
tanden laat zien. Ook kunnen hon-

33

Afbeelding uit het bestiarium van Anne Walshe, gemaakt in
Engeland tussen 1400-1425. Is het een hond die treurt om zijn
dode meester of – andere bronnen – beschikt de hond over
speciale gaven en staat hij op het punt om zijn meester te gaan
genezen? (Koninklijke Bibliotheek, Kopenhagen, Denemarken).

den, aldus Hildegard, de toekomst
voorspellen. Wanneer de toekomst
goed is, zwaait de hond vrolijk met
zijn staart; als er ongeluk in het
verschiet ligt, laat hij een wanhopig
gehuil horen.

MONGREL
Een boek dat absoluut thuishoort in
middeleeuwse literatuur waarin
honden een rol spelen is het vijftiende eeuwse The Boke of Saint Albans,
een handleiding voor jagen, valkerij
en heraldiek. Het is, opmerkelijk
genoeg, in 1486 geschreven door een
vrouw, Dame Juliana Berners,
priores van het klooster van St. Mary
in Sopwell (Hertfordshire).
Zij schrijft overigens ook het eerste
boek over de sport van het vissen.
Net als Caius, geeft ook Juliana een
opsomming van de bestaande types
honden, maar haar beschrijvingen
zijn van een kwart eeuw eerder dan
die van Caius. In haar lijst met the
names of diverse manner of hounds
staan: de greyhound, bastard, mongrel, mastiff, lymer, spaniel, rache,
kenet, terrier, butcher’s hound,
Mydding dogges, trundle-tail, prickeared cur en small ladies’ puppies that
bear away the fleas.
Volgens de huidige begrippen zijn

een mongrel en een bastard hetzelfde, namelijk honden zonder
bekende afstamming. De auteur
Kathleen Walker-Meikle vertaalt
bastard met ‘greyhound kruising’ en
bedoelt daarmee misschien een
Lurcher. Bij mongrel geeft deze
auteur geen verdere uitleg.

MYDDING DOGGES
De lymer (of limer) is een hond die
meer op reuk jaagt dan op zicht. In de
middeleeuwen wordt hij – altijd
aangelijnd – gebruikt voor de jacht op
groot wild. Het type is te vergelijken
met de huidige Bloedhond. Ook de
namen lyam hound of lime-hound
komen voor, waarbij lyam het oude
Engelse woord voor riem is.
Rache is een in onbruik geraakte
naam van ook weer een hond die zijn
neus gebruikt en de sporen van het
wild volgt. Hij jaagt in een meute en
nadat het wild is uitgeput, wordt het
door hem gedood.
Met kenet wordt een kleine jachthond bedoeld en Mydding dogges
zijn de honden die op de boerderijen
voor de bewaking worden gebruikt.
Een trundle-tail is niets anders dan
een hond met een gekrulde staart
en de prick-eared cur is weer de
kortharige herdershond, nu niet
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Afbeelding uit het Brevarium Grimani (detail; 1490-1510):
’Rijk man aan tafel’. Een chique geklede heer zit voor het
haardvuur aan een goed gevulde tafel; bedienden staan klaar
met meer voedsel. Rechts op de voorgrond wordt een hond
van het type Greyhound gevoerd, waarschijnlijk met hapjes
van de tafel. De spanielachtige hond links richt zich op tegen
een valkenier, ook met voedsel in zijn hand en op zijn linkerarm een jachtvogel. (Biblioteca Marciana, Venetië).

met kleine oortjes, maar met rechtop
staande oren.
Het laatste type in de opsomming
van Dame Juliana Berners is het
leukste: … de kleine hondjes voor de
dames, die de vlooien weghouden.
Jawel, niet de vlooien van de
hondjes, maar die van de dames…
En nu we het toch over kloosterdames hebben, in 1442 is William
Alnwick, bisschop van Lincoln, bij
zijn bezoek aan het klooster in
Daventry onaangenaam verrast als
hij ziet dat alle monniken honden
hebben die worden gevoerd met wat

De Engelse koning John (1166/67-1216), bij ons beter
bekend als ‘Jan zonder land’, afgebeeld met twee van zijn
honden. De staande is van het Greyhound type en de
liggende lijkt op een lymer. De koning aait zijn hond en
ziet er ontspannen en vriendelijk uit. Maar bij historici
staat hij bekend als een verrader en een samenzweerder
met wrede trekjes. (Chronicles Peter of Langtoft circa
1307-1327, British Library).

over is van de tafel. En dat terwijl dit
eten is bedoeld voor de armen!
De Benedictijner nonnen van de
kloosters in Chatteris en Ickleton
maken het nog bonter, want in 1345
wordt het hen verboden nog langer
honden te houden, die ze verstopt
hebben onder de koorbanken.
Lady Audley, een deftige dame uit
Langley, presteert het om met haar
12 honden naar de kerk te komen:
who made a great noise in church,
stopping the nuns in their psalms,
and by this, the nuns are terrified
– doodsbange nonnen in de kerk,

die hun psalmen onderbreken
omdat er 12 grote, luidruchtige
honden binnenkomen...

GEITENMELK
Tussen 1406 en 1413 verschijnt er in
Engeland een vertaling van Le Livre de
Chasse. Edward, de tweede Hertog
van York, zorgt voor die vertaling en
The Master of Game is het resultaat.
Dit is meteen het oudste Engelse boek
over de jacht. De hertog van York laat
bij de bewerking een aantal Franse
zaken weg en voegt vijf typisch
Engelse jachtmethoden toe.
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Op leeuwenjacht met een hooivork! Maar toch kijkt de
leeuw benauwd… Drie honden van het windhondentype,
hoewel men voor de jacht op groot wild toch veelal de
Mastiff gebruikt. Maar zo nauw kijken de middeleeuwse
kunstenaars soms niet. Niet iedere maker van miniaturen heeft namelijk honden in de buurt en soms gebruikt
men daarom voorbeelden uit andere geschriften.
(Rochester Bestiary, circa 1230).

Koning Edward III van Engeland
(1312-1377) neemt tijdens één van
zijn veldtochten 60 koppels staghounds
(voor de hertenjacht) en een meute
Harriers mee uit Frankrijk. Gekocht of
geroofd, dat vermeldt de historie niet.
Wij kunnen ons nu nauwelijks een
voorstelling maken van het aantal
personen in het gevolg van de koning
die met het vervoer en de verzorging
van deze honden zijn belast. Maar het
kan altijd meer: Gaston Phoebus, de
man achter Le Livre de Chasse, lijkt
1600 honden te hebben gehad,
allemaal voor de jacht!
Na het verschijnen van The Master of
Game kunnen de Engelsen lezen – althans voorzover men van hoge
geboorte is en kan lezen – hoe honden
moeten worden verzorgd in het geval
ze geen voedsel kunnen binnenhouden: The best medicine is to let them go
wherever they will, and let them eat all
that ever they will. Fijn gesneden vlees,
gedoopt in bouillon of geitenmelk

Dit is een niet afgemaakte illustratie uit het Rochester
Bestiary (circa 1230). Een beeld uit het leven van koning
Garamantes. Volgens de legende wordt de koning door zijn
vijanden gevangengenomen, maar zijn 200 honden halen
hem achter de vijandelijke linies vandaan en brengen de
koning in veiligheid. Rechts worden zijn vijanden, mede
onder dwang van drie honden, ‘opgebracht’. Links staat de
koning, omringd door getrouwen en een hond en op de
voorgrond ligt een vijand die het niet kan navertellen.

Een ietwat merkwaardige afbeelding uit het midden van de veertiende eeuw.
Een als bisschop verkleedde charlatan laat een kleine hond door een ring
springen. Zo’n hondje wordt door John Caius tot de ‘dancers’ gerekend; honden
die een optreden geven. (Luttrell Psalter, British Library, Londen).
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door de hond, negen keer met zeewater moet worden gewassen.
Albertus Magnus houdt het op
kippenstront door het hondenvoer
te doen. Als de hond na negen dagen
niet beter is, moet hij worden gedood.
En ook al zijn deze adviezen allang
achterhaald door de moderne
veterinaire geneeskunde, men heeft
er in ieder geval over nagedacht.

RIJK BEZIT

Een heer van stand, te zien aan de waardevolle jachtvogel die op zijn hand zit, biedt
aan de dame van zijn keuze een ring aan. Zij heeft een klein eekhoorntje in haar
hand en accepteert de ring. Behalve de hond, wellicht als symbool van trouw, zien
we ook nog een kat, die geduldig op de muis wacht. Afbeelding uit het Ormesby
Psalter, laat dertiende eeuw, begin veertiende eeuw. (Bodleian Library, Oxford).

– en in kleine porties – wordt ook
aanbevolen. Voetzolen die, tengevolge van het lopen op stenen of
harde grond, zijn beschadigd,
moeten worden gewassen in
water met zout. En: de nagels
moeten keurig worden geknipt.

RABIËS
In de middeleeuwen is brood het
hoofdvoedsel van honden en als dat
in middeleeuwse geschriften wordt
vermeld is dat meestal in het Latijn:
panes pro canibus. Het brood is
gemaakt van tarwe of andere
graansoorten. Ook wordt veel pap
gevoerd gemaakt van haver, zemelen of gerst.
Soms geeft men vreemde adviezen,

want wat te denken van het wrijven
van gember en peper in een beschadigd oog? Maar er zijn ook waardevolle tips, die we vandaag de dag nog
toepassen: het regelmatig schoonmaken van lange oren, die over de grond
slepen. Dat moet worden gedaan met
handwarm water en druppels olie.
Doet men dat niet, aldus de Franse
dokter Henri de Mondevilles, dan
kan de hond doof worden.
De middeleeuwse mens is bekend
met opmerkelijk veel zaken die te
maken hebben met honden en men
weet ook dat een beet van een
hondsdolle hond dodelijk kan zijn.
Genoemde Mondevilles geeft als
geneesmiddel voor rabiës, dat zowel
de hond als degene die is gebeten

In de fokkerij van honden wordt in de
14de eeuw al min of meer op werkcapaciteiten geselecteerd.
‘Speurhonden’ en ‘aanvalshonden’
houdt men bij de fokkerij apart en
vereisten zoals snelheid, uithoudingsvermogen, moed, intelligentie en
speurzin worden vastgelegd.
De fokkerij, training en verzorging
van (jacht)honden staat op een hoog
peil. Middeleeuwse vorsten besteden
fortuinen aan de aan- en verkoop van
honden, het onderhoud van hun
meutes en aan de salarissen van
jachtopzieners, hondentrainers en
kenneljongens. Als jachthonden
tijdens de jacht geblesseerd raken,
staan de verzorgers klaar. Dat zijn
veelal jonge jongens, die in de
kennels slapen; zo kunnen ze een
oogje op de honden houden en
ingrijpen bij ziekte of gevechten. Ze
houden de kennels schoon en gaan in
alle vroegte de velden in om naar
verse wildsporen te zoeken. Zo
kunnen ze hun meesters inlichten
waar de jacht die dag het beste kan
beginnen en wordt er niet nodeloos
veel van de honden gevergd.
Jachthonden spelen de grootste rol
onder de middeleeuwse honden. Zij
immers bezitten de rijkste en voornaamste eigenaren, maar ze vormen
– op hun beurt – ook een rijk bezit
van hun meesters.
Het heeft me enige tijd gekost om uit
te zoeken of, hoe en waar honden
hun ligplaats hebben in deze eeuwen.
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Behalve in Le Livre de Chasse, wordt
in middeleeuwse teksten nauwelijks
over hondenligplaatsen gerept.
Behalve in kennels, slapen ze in
manden – soms gemaakt van eikenhout – op de grond en… op bed. De
dichter John Gower (circa 13301408) schrijft in een gedicht waarin
hij de slaapkamer van zijn maîtresse
beschrijft: Ik speel met haar kleine
hond, dan op het bed, dan op de grond.

HALSBANDEN
De mij toegemeten ruimte is niet
groot genoeg om alles over
honden in de middeleeuwen te
vertellen. Hun plaats op middeleeuwse wapenschilden, de sterke
verhalen die er zijn over oneindige liefde en trouw van een hond,
de hond als symbool, legendes
waarin de middeleeuwse hond een
hoofdrol speelt, kortom te veel
om hier uit te werken.
Wel wil ik u wat over ‘hulpstukken’
vertellen, zoals riemen en halsbanden. De middeleeuwse hond is veelal

een jachthond of een waak- c.q. een
herdershond. Bij de laatstgenoemde
wordt vaak een ijzeren halsband met
uitstekende punten gebruikt, als
bescherming van hun hals en nek
tijdens het gevecht met roofdieren. Er
zijn ook halsbanden van leer, zilver of
textiel en bij de schoothondjes is de
halsband vaak voorzien van kleine
belletjes, zodat iedereen kan horen
waar ze zijn. Soms zijn de naam van
de hond of de initialen van de eigenaar op de halsband aangebracht.
Een prachtige, originele collectie
halsbanden is bijeengebracht in
Leeds Castle in het Engelse graafschap Kent. Ik schrijf ‘originele’
omdat op internet talloze modellen
van ‘middeleeuwse handbanden’ te
koop zijn. Niet echt dus, maar vaak
wel prachtig nagemaakt.
Tot slot iets over middeleeuwse
hondennamen. Ongeveer duizend
geschikte hondennamen zijn toegevoegd aan The Master of Game. Ik
noem er een aantal: Bo, Parcifal,
Mirre, Blesse, Trynket en Absolom.

Het Aberdeen Bestiary (twaalfde eeuw) toont deze drie
gelijksoortige honden. Opvallend zijn hun mooie halsbanden
en lijnen, waarmee ze aan een boom zijn vastgemaakt.
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Enkele bronnen:
• John Caius, Of Englishe Dogges
(te lezen online)
• John Cummins, Medieval
Hunting. The Hound and the
Hawk
• Edward Duke of York, The
Master of Game
(te lezen online)
• The Medieval Bestiary, Animals
in the Middle Ages
(te lezen online)
• Kathleen Walker-Meikle, Medieval Dogs
• Diverse bestiaria, kronieken,
getijdenboeken, psalters en
andere middeleeuwse teksten
en afbeeldingen die online
beschikbaar zijn

En omdat middeleeuwse honden in
gedrag niet anders zijn dan hun
collega’s uit de 21ste eeuw, zullen ze
daar dan eens wel en dan eens niet
naar hebben geluisterd...

Vloertegel, toegeschreven aan het atelier van Antonio dei
Fideli, circa 1490. Deze majolica tegel is gedecoreerd met een
witte hond, het embleem van de familie Gonzaga.

