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WAAR?
Winnenden ligt in de deelstaat 
Baden-Württemberg, in het zuidwes-
ten van Duitsland. In 1834 wordt 
Schloss ‘Winnental’ ingericht als 
ziekenhuis voor psychiatrie en 
neurologie, later omgedoopt in 
‘Centrum voor Psychiatrie’. 

WAT ZIEN WE?
Tussen de ingangspoort en het 

hoofdgebouw van dit Centrum staat 
het ‘Mopsdenkmal’, met een in steen 
uitgehouwen Mopshond. Die Mops is 
‘Fortunatus’, geboren in 1713, wiens 
naam ‘De Gelukkige’ betekent. Op het 
monument is een epitaaf – een 
grafschrift – aangebracht, dat is te 
lezen op: www.zfp-winnenden.de/
unser-klinikum/geschichte/digitales-
museum/vorgeschichte/der-mops-
von-winnental/ 

HET VERHAAL ERACHTER
Karl I Alexander, hertog van Würt-
temberg-Winnental (1684-1737), is 
militair in het keizerlijke leger en 
staat in dienst van de Oostenrijkse 
Habsburgers. Hij neemt deel aan 
veldtochten en bevrijdt grote delen 
Balkan van de Turkse heerschappij. In 
1717 is hij bij de verovering van 
Belgrado en op deze tocht neemt de 
hertog ‘Fortunatus’ – de Hofmops – 

Het ‘Mopsdenkmal’
Overal ter wereld zijn ze te vinden. Staand en liggend, uitkijkend over water of straten en 
pleinen. Ze zijn onbeweeglijk en soms bedrieglijk echt. Vereeuwigd, omdat ze ons dikwijls 
een verhaal kunnen vertellen. ONZE HOND reist over de wereld en maakt een keuze uit 
de standbeelden van honden. Dit keer is dat het ‘Mopsdenkmal’ in Winnenden...

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER

Het ‘Mopsdenkmal’ in Winnenden met het portret van ‘Fortunatus’. Sommige winkels hebben een passende Mopshond als uithangbord. 
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Het ‘Mopsdenkmal’

mee. In het krijgsgewoel worden baas 
en hond gescheiden en Karl Alexan-
der gaat er van uit dat zijn vermiste 
hond niet meer leeft. 
Wat er gebeurt, is dat de hond in circa 
elf dagen terugloopt naar Winnen-
den, een afstand van zo’n 1200 
kilometer! Het personeel van de 
hertog herkent ‘Fortunatus’ direct en 
de kok bereidt de lekkerste hapjes 
voor hem. ‘Fortunatus’ overlijdt in 
1733 en zou dus 20 (!)jaar oud zijn 
geworden. Hij wordt in de tuin van 
het slot begraven. 

MOPS-WEIN
Ook in 1733 – als hij de regering in 
het hertogdom overneemt – komt 
Karl Alexander terug naar Winnen-
den. Als hij hoort dat ‘Fortunatus’ 
naar huis is teruggelopen en begraven 
ligt in de slottuin, richt hij uit blijd-
schap en dankbaarheid in dat jaar een 
monument voor hem op. 
Het ‘Mopsdenkmal’ in Winnenden 
is nu een toeristische attractie en de 
middenstand speelt daarop in. 
Weingut Konrad Häußer produceert 
‘Mops-Wein’, zoals Mops-Rotwein 
Cuvée, ‘Qualitätswein Kabinett’ en 
‘Mops Sekt’. De flessen hebben 
etiketten met afbeeldingen van 
Mopshonden en het monument. 

‘Ulli’s Confiserie’ in Winnenden 
maakt en verkoopt gevulde choco-
lade onder de naam ‘Winnender 
Möpsle’. In elk doosje is het verhaal 
van de trouwe Mopshond te vinden. 
Ook is er ‘Winnender Möpsle 
Kaffee’ te koop.

MOPSENGEKTE
De Mopsengekte vindt een hoogte-
punt in 2006, als kunstenaar Martin 
J.J. Kirstein van de gemeente de 
opdracht krijgt in de stad een ‘Win-
nender Mopsparade’ te organiseren. 
Een kleine veertig kunstig versierde, 
kleurige Mopsfiguren uit kunststof 
zijn te zien en sommige winkels 
hebben een passende Mopshond als 
uithangbord. 
Kirstein is ook de maker – vooruitlo-
pend op een boek – van een door 
hemzelf geïllustreerde ‘Mopsenkalen-
der’ – ‘Epitaph für einen Mops’ – 
waarin hij het verhaal van ‘Fortuna-
tus’ vertelt. Zo is een achttiende 
eeuwse Mopshond een mascotte en 
reclameobject geworden.

DE MAKER
De naam van de maker van dit 
monument kon ik nergens vinden, 
maar als ik in de buurt van Winnen-
den kom ga ik het zeker bekijken.  Sommige winkels hebben een passende Mopshond als uithangbord. 

De Mopsengekte vindt een hoogtepunt in 2006, als in de 
stad een ‘Winnender Mopsparade’ plaatsvindt.

Leden van de ‘Schlosstanzgruppe’ poseren voor het monu-
ment voor ‘Fortunatus’. 

Weingut Konrad Häußer produceert 
‘Mops-Wein’, zoals onder andere 
‘Qualitätswein Kabinett’. 


