
In 1412 gaf Willem VI, graaf van Holland en hertog van Beie-

ren, opdracht de Arkelse burcht te Gorinchem met de grond 

gelijk te maken met het doel ‘selfs de gedachtenisse van de 

voorgaande grootsheit van ’t Huys van Arkel uyt te roeyen’.1 

Daartoe ‘dede hij brecken uuyten gront die kijserlijcke borge 

van Arkel’, onder meer door de torens en muren met zware 

balken te schoren en die vervolgens in brand te steken, zodat 

niet alleen de schoren maar ook de muren, zalen, kapellen, 

torens en andere bouwwerken in de gracht stortten.2 Na het 

slechten van het kasteel bleef het terrein braak liggen en is er 

niet meer op gebouwd of gewoond. In 1996 kwamen tijdens 

graafwerkzaamheden langs de Dalemsedijk in Gorinchem de 

fundamenten van de voormalige voorburcht van het kasteel 

van de heren van Arkel tevoorschijn.3 Op de opgravingsteke-

ning (afb. 1) zien we rechts van de gracht het voorburchtter-

rein met de resten van een poortgebouw, de funderingen van 

een rechthoekig gebouw en ten oosten daarvan minder zware 

funderingen, die moeilijk te duiden zijn.

Een hondenbegraafplaats op het kasteel in 

Gorinchem?
Over middeleeuwse honden en hun adellijke eigenenaren

Elizabeth den Hartog

Afb. 1 Overzicht van de opgravingen langs de Dalemsedijk in Gorinchem. Tekening naar W. Floore, uit: P. Floore, ‘Het kas-

teel van de heren van Arkel’, in: Oud-Gorcum Varia, tijdschrift van de historische vereniging “Oud-Gorcum”, 1998-2, 200.
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Naar zeggen van de opgravers vond men in de zone tussen de 

zware en minder zware funderingen, waar overigens ook veel 

scherven van standaard Siegburgs aardewerk uit de veertiende 

of vroege vijftiende eeuw werden aangetroffen, resten van 

drie hondenskeletten: een vrij grote hond en twee kleinere ex-

emplaren. Van de grote hond is de schedel incompleet, maar 

desondanks heeft deze nog een lengte van 12,3 centimeter. 

De schedels van de kleinere honden zijn wel intact en meten 

respectievelijk 12 en 10,5 centimeter (afb. 2).4 Helaas staan 

de locaties van genoemde hondenskeletten niet aangegeven 

op de opgravingstekening en is er destijds ook geen foto of 

tekening gemaakt van de vondstomstandigheden. Een kran-

tenbericht van 1996 meldt dat ze “bij elkaar” lagen.5 De heer 

Ton Wijkamp, die bij de opgraving aanwezig was, wist aanvul-

lend te melden dat de hondenresten niet in één kuil lagen, 

maar dat de dieren naast elkaar waren bijgezet.6 Gezien deze 

vondstlocatie, tussen de funderingsmuren van twee gebouw-

en in, en de stratigrafie lijkt het er op dat de hondenbijzettin-

gen behoren tot de bewoningsfase van het kasteel en dus vóór 

1412 te dateren zijn. Als dit correct is, gaat het hier om een 

opmerkelijke vondst. Hondengraven uit de hoge (volle) en late 

Middeleeuwen worden vrij zelden aangetroffen op kasteelter-

reinen.7

In de vroege Middeleeuwen kwam het begraven van honden, 

alleen of in samenhang met paarden of mensen, vaker voor 

dan in de perioden daarna. De vondstcontext, de ouderdom 

van de begraven dieren en de doodsoorzaak geven inzicht in 

de betekenis van deze bijzettingen. Doorgaans lijkt het te gaan 

om grafgiften, wat impliceert dat de dieren gedood werden om 

met de overledene begraven te worden, als uitdrukking van de 

sociale status van de dode, doorgaans een vrouw.8 Heel soms 

betreft het echter een bijzetting van een natuurlijk gestorven 

dier.9 Het op deze wijze begraven van dieren verdween met 

de kerstening, maar wanneer precies is van streek tot streek 

verschillend. Doorgaans had dit type bijzetting zijn beste tijd 

gehad in de zevende of achtste eeuw.10

Volgens de christelijke leer was de mens geschapen in het 

evenbeeld van God en had God hem de heerschappij over de 

dieren gegeven (Genesis I, 26 en 28). De mens stond dus op 

een hoger plan dan het dier. Daarbij was men ervan overtuigd 

dat er in de hemel geen dieren zouden zijn.11 Van kameraad-

schap tussen mens en dier kon in de optiek van de kerk dan 

ook geen sprake zijn. ‘Mensen kunnen dieren geen liefde of 

vriendschap bewijzen, want dieren zijn geen rationele wezens 

en kameraadschap is gebaseerd op de rede’, zo schreef de der-

tiende-eeuwse schriftgeleerde Thomas van Aquino.12 Om die 

reden kwam de affectieve band tussen mens en dier in een 

Afb. 2 Schedels van de twee kleine hondjes die naast elkaar 

begraven lagen op het voormalige voorburchtterrein van de burcht 

van Arkel te Gorinchem (foto auteur).

negatief daglicht te staan, wat zijn weerslag had op de relatie 

die mensen met dieren hadden. Dieren waren vooral nuttig 

en werden in huis genomen omdat ze daar een rol te vervul-

len hadden: katten vingen muizen, honden bewaakten huis en 

vee of werden ingezet tijdens de jacht. En gingen ze dood, dan 

waren ze afval. Met betrekking tot de Engelse context heeft 

Richard Thomas in 2005 betoogd dat dode dieren doorgaans 

gewoon als vuilnis werden beschouwd; in sommige gevallen 

werd van katten de pels en van honden het vlees (waarschijn-

lijk als hondenvoer) gebruikt. Slechts incidenteel was er sprake 

van begraven dieren, doorgaans bouwoffers.13 Een respectvol 

begraven dier kwam soms wel voor, maar was eerder uitzon-

dering dan regel.14 Pas vanaf de late twaalfde eeuw werd de 

band tussen baas en hond langzaamaan hechter.
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De ontwikkeling van de affectieve band tussen baas en hond 

maakte de weg vrij voor een respectvolle memorie van het dier 

en voor het ontstaan van de hondenbegraafplaats. Mogelijk 

zijn de hondengraven op de voorburcht van het kasteel van Ar-

kel hier een vroeg voorbeeld van. Om te bezien of dit inderdaad 

het geval kan zijn geweest, zal in dit artikel worden ingegaan 

op de relatie tussen de elite en hun honden in de hoge en late 

middeleeuwen.

Honden en status in de Middeleeuwen

De veranderende relatie tussen baas en hond hing nauw sa-

men met de ontwikkeling van het jachtrecht. Het begon tus-

sen de elfde en de dertiende eeuw met het reguleren van de 

jacht in bosgebieden door de regionale heersers die hier het 

exclusieve jachtrecht voor zichzelf opeisten. Al in 1152 liet 

bijvoorbeeld keizer Frederik Barbarossa een algeheel verbod 

uitvaardigen op het jagen met netten en slingers en ander 

jachttuig (meestal in gebruik door boeren), behalve wanneer 

het beren, wilde zwijnen en wolven betrof. Aan boeren werd 

daarbij ook het dragen van zwaarden en lansen verboden, wat 

de mogelijkheden om op wild te jagen nog verder inperkte. Op 

stropen stonden zware lijf- en geldstraffen.15 Na verloop van 

tijd werd de uitsluiting steeds algemener toegepast totdat de 

algehele uitsluiting van de jacht voor de gewone boer en bui-

tenman een feit was. Hoe dat precies verliep, verschilde van 

streek tot streek.

Indicatief voor het belang van de jacht en de daarbij horende 

statusdieren voor de adel is het zegel. Hoewel ridders zich op 

hun zegels als militairen te paard lieten uitbeelden, compleet 

met harnas en helm, in volle galop, en met het wapenschild in 

de linkerhand, toonden edelen die de ridderslag nog niet ont-

vangen hadden, zich al jagend. Niet in het harnas dus, maar 

wel te paard met een roofvogel op de arm en in het gezel-

schap van één of twee jachthonden. Zo konden ze toch hun 

adellijke status laten zien. Dit type zegel was tevens in gebruik 

bij dames van stand.16 Een mooi voorbeeld is het ruiterzegel 

van Maria van Brabant (1188-1260), de echtgenote van graaf 

Willem I van Holland (afb. 3).17 

Hoezeer adellijke lieden hechtten aan hun jachtrecht, blijkt 

bijvoorbeeld ook uit twee klokken van het kasteel van Oke-

hampton (Devon, Engeland), die volgens de erop aangebrach-

te inscripties gegoten werden in opdracht van Eleanor, echt-

genote van Hugh Courtenay. Dat gebeurde na 1291, want 

Hugh overleed in dat jaar en een van de klokken refereert aan 

zijn overlijden. De tekst op de ene klok luidt: ‘We were both 

made to wake Eleanor for to catch game’ (wij werden beide 

gemaakt om Eleanor te doen ontwaken voor de jacht). Op de 

tweede staat: ‘But do by my advice think on Hugh’s soul and 

so was his name’ (maar neem mijn advies en gedenk Hugo’s 

ziel, want zo was zijn naam).18 Ook op graven werden soms 

jachtscènes aangebracht om de adellijke status van de over-

ledene te benadrukken, zoals op de grafzerken van Thiébauz 

Rupez in de kerk van St.-Memmie bij Châlons-sur-Marne (cir-

ca 1250), van Chase Conée (†1314) in de parochiekerk te Ar-

pajon en een vroeg veertiende-eeuwse grafzerk op het kerkhof 

van de Lambertuskerk te Horpmaal, die Daniël van Horpmaal 

weergeeft met zijn beide echtgenotes, Helvidis en Loretta.19 

Bij dit laatstgenoemde graf heeft elk van de drie echtelieden 

een hond onder de voeten. Bij de rechtse dame is er ook nog 

een haas te zien (afb. 4).

In ieder geval in Holland was het onderhouden van een ridder-

matige levensstijl in de late Middeleeuwen van wezenlijk be-

lang om als welgeborene van adellijke status door het leven te 

kunnen gaan.20 Wonen op een riddermatig goed voorzien van 

slotgracht, brug en poort was daartoe niet voldoende. Aanvul-
Afb. 3 Zegel van Maria van Brabant (1188-1260), echtgenote van 

graaf Willem I van Holland (Algemeen Rijksarchief, Den Haag).
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Afb. 4 Vroeg veertiende-eeuwse grafzerk op het kerkhof van de 

Lambertuskerk te Horpmaal die Daniël van Horpmaal weergeeft 

met zijn beide echtgenotes, Helvidis en Loretta. Uit: R. op de 

Beeck en E. van Caster, De grafkunst in Belgisch Limburg - platen 

met persoonsvoorstellingen (13e tot 17e eeuw), Maaslandse Mo-

nografieën 4, Assen 1981.

Afb. 5 Kopie van een in 1928/1932 gevonden mesheft van een 

dame met hondje (Essen, Ruhrlandmuseum). Het oorspronkelijke 

exemplaar was 8,2 cm hoog en werd gevonden op de bij Essen in 

Bredeney/Stadtwald liggende ruïne van de Isenburg. Bij de kopie 

zijn de beschadigingen onderaan het kleed aangevuld.
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lende bepalingen waren dat de ridderwoning niet te dicht bij 

het dorp of in een stad diende te staan, er moest grond en 

goed aan verbonden zijn, de heer mocht niet zelf een ambacht 

of handwerk beoefenen en hij moest een paard bezitten en 

berijden, tot de jacht bekwame honden onderhouden en één 

of meer roofvogels. Pas dan was hij een volwaardig lid van de 

ridderschap en kon hij aanspraak maken op de bij deze stand 

behorende privileges. Wie uit een adellijke familie stamde, 

maar niet in staat was de vereiste levensstijl te voeren, daal-

de op de maatschappelijke ladder en verloor bijvoorbeeld het 

recht om uit jagen te gaan.21 In 1465 liet Koen van Foreest in 

een proces dan ook nadrukkelijk weten zich “altijts als ridder-

schap gedragen ende gehouden hebben ende noch huyden-

dages houden, te weten paerden riddende, honden ende vogel 

houdende”.22

Hoe belangrijk het jachtrecht was, blijkt ondubbelzinnig uit het 

leenrecht. Lenen waren in Holland bijna altijd erfelijk. Wan-

neer een leengoed vererfde of een nieuwe eigenaar kreeg, was 

de opvolger of nieuwe eigenaar verplicht de leenheer binnen 

het jaar een heergewaad te betalen, een soort successierecht. 

Wie niet aan deze verplichting voldeed, verloor zijn rechten en 

verbeurde daarmee zijn leen. Aanvankelijk werd het heerge-

waad in natura uitbetaald, later kwam daar een geldbedrag 

voor in de plaats. In de leenregisters staat vermeld welk heer-

gewaad door wie voor welk leen werd geschonken. Soms gaat 

het om handschoenen of wapens, maar opvallend vaak om 

een statusdier: een paard, een jachtvogel, een jonge zwaan of 

honden.23 

Uiteraard ging het hier niet om zomaar honden: de ene hond 

was de andere niet, zoals we tegenwoordig nog steeds on-

derscheid maken tussen tot de jacht bekwame honden, ras-

honden en vuilnisbakjes. Rijpaarden, jachthonden en -vogels 

stonden hoger op de sociale ladder dan gewone boerderijdie-

ren.24 Met de verandering van de jacht in een adellijk voor-

recht begon men rijpaarden, jachthonden en -vogels daarom 

als statussymbolen te beschouwen.

In de dertiende eeuw onderscheidde Jacob van Maerlant al drie 

soorten honden. De edelste waren volgens hem lange honden 

die hoog op hun poten stonden, hard konden lopen en niet 

konden blaffen. Tot de tweede soort rekende hij de brakken, 

honden met lange afhangende oren en een scherpe reukzin, 

die het wild goed wisten af te matten. Tot de derde soort reken-

de hij de huishonden, die niet zo hoog werden aangeslagen, 

ook al maakten ze zich dag en nacht nuttig als waakhond.25 

Niet genoemd worden de gezelschapshondjes die vooral bij 

adellijke dames in trek waren en die eveneens statussymbolen 

waren; hoe kleiner het diertje hoe chiquer (afb. 5).26 Niet ver-

wonderlijk golden honden in adellijke kringen als uitstekende 

relatiegeschenken.

Favoriete honden werden, evenals favoriete valken overal mee 

naar toegenomen, zelfs naar het hof en in de kerk. Dat mee-

brengen van dieren naar de kerk leidde daar dikwijls tot pro-

blemen. Wanneer de honden in de kerk onrustig waren en de 

kerkdienst stoorden, kwam de zogenaamde hondenslager in 

actie. Met een zweep of stok werd de boosdoener dan de kerk 

uit gejaagd. Maar er was een duidelijk standsverschil. Zo gaven 

de burgemeesters en kerkmeesters van de St.-Bavo in Haar-

lem op 19 februari 1539 een ordonnantie uit waarin stond dat 

de hondenslager honden de kerk uit diende te werken wan-

neer ze zich misdroegen: ‘Voorts zoo zal hij [de hondenslager] 

naar ouder gewoonte met alle zijn naarstigheijd die honde uijt 

die kerk slaan, bijzonder die groot misbaer maaken, van blaf-

fen, ende die uijt die kerk slaan, hebbende een sweep met een 

of twee bellen daarom, altijt bij hem hebbende’. De honden 

van de heren van Brederode en andere heren van stand waren 

echter vrijgesteld van deze regeling, mits ze hun dieren had-

den aangelijnd: ‘maar die honden van mijn heer van Bredero, 

winden of speljoenen die aan een snoer zijn, of van anderen 

guden edele mannen om te zien bijzonder als zij geen misbaar 

en doen, zal hij toelating, maar andere rekels of baffeges zal hij 

vuijt slaan’.27 Pas in 1780 werd besloten geen honden meer in 

de kerk toe te laten.

Niet alleen edellieden namen huisdieren mee de kerk in, ook 

(adellijke) kloosterlingen deden dat. Dit kwam hen soms duur 

te staan, want volgens het kerkelijk recht was het houden van 

honden aan geestelijken verboden. De Decretales van paus 

Gregorius IX gaven aan dat bisschoppen, priesters en diakenen 

geen honden, valken en dergelijke mochten houden om mee 

te jagen. Overtreding leidde tot sancties.28 Dat blijkt wel uit 

het visitatierapport van Henricus van der Heyden die in 1488 

een bezoek bracht aan het klooster Leeuwenhorst. In zijn rap-

port stelde hij dat als een van de zusters het nog zou wagen 

vogels, honden of andere huisdieren mee te nemen naar het 

koorgebed, zij voor dit vergrijp zou worden gegeseld in het 

eerstvolgende kapittel.29

Toch waren jachtdieren in de laatmiddeleeuwse kloosters heel 

gewoon. Getuige de vijftiende-eeuwse rekeningen van het 

klooster Leeuwenhorst had de abdis van dit cisteriënzerinnen-

klooster zelfs een hofweidman in dienst en hield ze conform 

haar status een koppel jachthonden gereed voor de jacht.30 

Dat geldt evenzeer voor de hoogadellijke abdissen van Rijns-

burg. Uit de rekeningen van 1490, 1497 en 1561 blijkt dat 

de abdissen van dit klooster honden en valken hielden voor 

de jacht. Maar in beide gevallen diende de abdis dan ook een 
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‘goede geboirtige Joncvrouwe van vader en moeder’ te zijn en 

waar het de wereldlijke zaken van het convent betrof, dien-

de ze haar status tentoon te spreiden. De abdis van Rijnsburg 

vertoonde zich buiten de abdij dan ook enkel in het gezelschap 

van een grote stoet bedienden die zowel voor als achter haar 

uitliepen. Statushonden en -hondjes zullen bij dit vertoon niet 

hebben ontbroken.

Het verschil tussen honden van de adel en die van de gewone 

man speelde niet alleen in de kerk. Een boer die op zijn erf 

last had van herten, hazen of konijnen die zijn gewassen opat-

en, mocht hiertegen geen maatregelen nemen. Om ervoor te 

zorgen dat dat inderdaad niet gebeurde, was het de bewoners 

van het platteland verboden jachthonden te houden of hon-

den die men voor de jacht zou kunnen inzetten. Van overheid-

swege bestond de verplichting honden te poten of in het blok 

te zetten, wat wil zeggen dat de hond ofwel aan één poot een 

blok kreeg of dat er een pootje werd afgehakt. Een alternatief 

voor het poten was de remmel, een lang stuk hout dat de hond 

om zijn nek droeg en dat het dier ernstig in zijn bewegingsvri-

jheid beperkte.31 Dit maakte de hond ongeschikt om te jagen. 

Om dezelfde reden werden bij katten de oren afgesneden. Een 

kat zonder oortjes kroop niet in een konijnenhol. Volgens di-

ens taakomschrijving uit 1477 was de luitenant-houtvester 

van Holland onder meer belast met het poten van honden.32

Ook in de steden, waar honden regelmatig voor overlast zorg-

den, gaven de verordeningen die de overlast moesten beteuge-

len blijk van een dergelijk standsverschil.33 In Leiden bepaalde 

het stadsbestuur circa 1360 dat wie honden wilde houden, 

per hond moest beschikken over een hengst die men berij-

den kon. Wie één hengst bezat en kon onderhouden mocht 

één hond hebben, wie twee hengsten had mocht er twee. 

Omdat het onderhouden van paarden een kostbare aangele-

genheid was, was de maatregel er duidelijk op uit het aantal 

honden in de stad in de hand te houden en daarbij stadsadel 

en -patriciaat te sparen. Op overtreding stond een boete van 

12 schellingen. Deze keur werd in 1459 vervangen door een 

nieuwe met daarin de bepaling dat wie wind- of jachthonden 

wilde houden, gegoed diende te zijn voor een jaarlijkse rente 

van 100 pond. Wie zich niet aan deze regels hield, moest een 

boete van vierduizend stenen betalen. Later mocht men hon-

den houden vermits men een tonnetje zout in huis had staan. 

Zo’n tonnetje was vrij kostbaar en ook deze maatregel was dus 

bedoeld om het houden van honden financieel onaantrek-

kelijk te maken.34 Aangezien dergelijke ‘hondonvriendelijke’ 

maatregelen te weinig resultaat opleverden om de overlast 

aan banden te leggen, ging sommige stadsbesturen er toe 

over honden ‘quyt te maken’ (af te maken), zeker wanneer 

men bang was voor het uitbreken van de pest of hondsdol-

heid.35 Het baasje moest dan zelf zijn eigen huisdier ombren-

gen, anders werd er van stadswege iemand aangesteld dit te 

doen, de zogenaamde hondenslager.36 Dergelijke maatregel-

en golden echter niet voor iedere hond. Waren gewone hon-

den vogelvrij, de jacht- en schoothondjes van de elite werden 

ontzien en ook kleine hondjes ontsprongen de dans, zoals in 

Amsterdam. Een hond die hier door de ring of beugel aan kerk 

of stadhuis gehaald kon worden, mocht in leven blijven: hij of 

zij kon door de beugel.37

Hondenliefde

Eigenaren waren trots op hun honden, koesterden ze en kon-

den heel wat van ze hebben. Zoals gezegd waren hond en baas 

vaak onafscheidelijk. Van graaf Albrecht van Beieren, de vader 

van Jacoba van Beieren, is bekend dat hij de twee windhon-

den die Dirc van Polanen hem ten geschenke had gegeven, 

op zijn bed liet slapen.38 De rekeningen van een van de gra-

felijke rentmeesters over 1394 geven aan dat de honden van 

de graaf op zijn kamer verbleven en daar door de kamerheer 

werden gevoerd, ‘doe mijn here Sinte Gheertrudenberghe was 

omtrent Sinte Mertijns misse Translatio gaf Hannekiin die ka-

merlinc Roelant dem grote winde ende anders mijns heren 

honde die inder kamer ghebleven waren teten’. Toen de graaf 

later naar Haarlem toog, bleef Hannekiin achter om voor de 

honden te zorgen.39 Jacoba’s echtgenoot, Frank van Borssele, 

liet zijn honden eveneens in de slaapkamer toe, alwaar ze zich 

misdroegen en de kostbare tapijten kapotbeten.40

Het belang van honden blijkt ook uit hun verzorging. Hoe de 

dames met hun schoothondjes omgingen, wordt prachtig be-

schreven in het veertiende-eeuws gedicht tGeluc vanden hont 

van Jan van Boendale. Hierin geeft een ridder te kennen dat 

beter af zou zijn als hond dan als man. Dan kon hij de hele dag 

achter het vrouwtje aanlopen, door haar geknuffeld en gekust 

worden en zelfs in haar bed slapen, met dekens overdekt.41 

Ook de rekeningen geven blijk van de voorkeursbehandelingen 

die honden genoten. Volgens de grafelijke rekeningen van Hol-

land van 1345 voerde men de honden aan het hof in dat jaar 

wit brood.42 Wit brood was in de Middeleeuwen geen gewone 

kost, maar voorbehouden aan de rijken. Soms werden de hon-

den zelfs beter verzorgd dan de hovelingen. Zo geven de reke-

ningen van het kasteel van Sint-Maartensdijk uit de tijd van 

Frank van Borssele aan op dat 23 juni 1438 de tarwevoorraad 

van het kasteel opraakte. Voor de hofhouding werd toen brood 
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gebakken van een mengsel bestaande uit drie delen tarwe en 

één deel rogge, maar de honden kregen brood dat alleen van 

het duurdere tarwe was gemaakt en dat gedurende een vrij 

lange periode. Pas vanaf 20 augustus, toen de nieuwe oogst 

was binnen gehaald, was er voldoende tarwe om ook de hof-

houding weer brood zonder rogge aan te bieden.43 Een ander 

voorbeeld betreft de rekeningen van gravin Jacoba van Beie-

ren, daterend uit de tijd dat ze was getrouwd was met Jan van 

Brabant. De dienaar die haar witte honden verzorgde kreeg 

daarvoor een salaris van 200 pond, terwijl haar privésecretaris 

het met 30 pond moest doen.44

Dat honden meer zorg kregen dan de armen is iets wat in de 

middeleeuwse literatuur en in preken dikwijls werd aangekaart. 

In de proloog van Chaucers laat-veertiende-eeuwse Canterbury 

Tales figureert een priores van een klooster, Madame Eglentyne 

genaamd. Zij voerde haar kleine hondjes exclusief wit brood en 

gebraden vlees en was diep verdrietig als er een dood ging (‘Of 

smale houndes hadde she that she fedde with rosted flessh, or 

milk and wastel-breed. But sooe wepte she if oon of hem were 

deed’). Deze overdaad is in strijd met de regels van Benedic-

tus, waar armoede en soberheid voorop staan en het verdriet 

om een hond gold indertijd eveneens als ongepast.45 Impliciet 

wordt er dus behoorlijke kritiek op de priores en daarmee op de 

geestelijkheid geleverd. Schoothondjes riepen sowieso weer-

stand op. In de optiek van de veertiende-eeuwse prediker John 

Bromyard stonden de dikke, verwende en gepamperde diertjes 

symbool voor de edelman of -vrouw die beter voor zijn honden 

zorgde dan voor de armen.46 Of die dikke schoothondjes zo blij 

moesten zijn met die aandacht van hun baasjes is een ander 

verhaal. Al in de dertiende eeuw schreef Albertus Magnus in 

zijn traktaat De animalibus dat schoothondjes, zeker die van 

adellijke dames, vaak dusdanig werden overvoerd dat ze stier-

ven aan constipatie.47

Statushonden en -hondjes droegen kostbare halsbandjes, zo-

als de windhonden (wynden) die hertog Willem in 1430 van de 

Engelse koning had gekregen: ‘Item omme 2 halsbanden tot-

ten wynden die die Conynck aynen Here gegeven had’.48 Vaak 

werd in dergelijke halsbanden de naam of het wapenschild 

van het baasje gegraveerd. Uit de Middeleeuwen zijn niet veel 

hondenhalsbanden bewaard gebleven, maar we zien ze soms 

wel op schilderijen.49 In de National Gallery in Londen hangt 

een paneel van Gerard David uit 1510 dat de maagd Maria laat 

zien met links de opdrachtgever van het schilderij, in het ge-

zelschap van zijn hond. Het gaat hier om Richard de Visch van 

der Capelle, cantor van het St.-Donaaskapittel in Brugge. Zijn 

identiteit kon worden vastgesteld aan de hand van de hals-

band van de hond, die zijn wapenschilden draagt. Van Anna 

van Hongarije, de schoonzuster van Maria van Hongarije, be-

staat een portret uit 1520 waarop ze met hond is afgebeeld. 

De hond draagt een met edelstenen bezette halsband met de 

letter A, de eerste letter van Anna. Het zal hier dus om een 

bestaande hond gaan.50

Dat hondeneigenaren inderdaad genoeg om hun dieren gaven 

om ze te laten portretteren blijkt verder uit de boedelinventaris 

van slot Duurstede, de residentie van de Utrechtse bisschop 

Philips van Bourgondië, die in 1529 werd opgemaakt. Op folio 

VIIr-v worden de portretten (steeds omschreven als ‘een taef-

fereel’) opgesomd. Tussen het portret van de graaf van Nassau 

en van den ‘Hoefmeester Moescron’ staat een ‘taeffereel van 

en wit ijshontken mit lanck haer’ genoemd: een portret van 

een wit hondje met lang haar.51 Met andere woorden, de bis-

schop had een portret hangen van een hond, zonder dat het 

deel uitmaakte van een of andere allegorie en zonder dat hij 

daar zelf bij was afgebeeld. De heer van Ravestein in dezelfde 

collectie was wel vergezeld van zijn huisdier, een ‘taeffereel 

van mijnen ouden heere van Ravestein mit een hontken daar-

bij ende was gesonden mijnen heere van Ravestein’.52 Dat was 

niet ongewoon in die tijd. Margaretha van Oostenrijk (1480-

1530) was in het bezit van een schilderij waarop, onder meer, 

haar hond Boute stond afgebeeld. Het wordt omschreven als 

‘een goed schilderij van een mooie slavin, en op het luik daar-

van staat Charles Oursson, de controleur van Mevrouw en van 

haar vader, en ook Mevrouws hond die Boute heet’.53 Zeer be-

kend is het portret van Karel V met zijn hond door Jakob Sei-

senegger uit 1532, dat als voorbeeld diende voor het portret 

dat Titiaan later maakte van de vorst. Het gaat hier om een 

grote hond, met een prachtige halsband. Een dergelijke hond 

begeleidt ook Karel V in het gebedsportret van de vorst in het 

hoogkoor van de St. Katharinakerk in Hoogstraten.

In de Middeleeuwen was het zelfs niet ongewoon lofdichten op 

honden te schrijven. In de late Middeleeuwen bezong Gace de 

la Buigne de windhond van hertog Philips de Stoute (†1404) 

in zijn Roman des deduis.54 Karel van Orléans (†1465) schreef 

eigenhandig lofdichten op zijn honden.55 Een vroeg voorbeeld 

is het in het Latijn geschreven gedicht dat abt Diederik van 

St.-Truiden (†1107) componeerde ter ere van zijn overleden 

hond Pitulus, waarin hij overigens uitdrukkelijk refereert aan 

de klassieke literaire traditie die begon bij Ovidius en Vergilius 

die eveneens lofzangen schreven ten behoeve van gestorven 

dieren.56 Diederiks gedicht begint in vertaling als volgt: ‘O 

honden, huil, als huilen jullie is gegeven! Mijn hondje Pitulus 

is dood. Pitulus is dood? Maar wie was Pitulus dan? Meer nog 

dan een hond.’ En dan gaat de abt in op het verdriet dat hij 

heeft over de dood van de hond die vijf jaar zijn huisdier was. 
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Het was een Fries hondje, met wit haar en zwarte ogen. Was 

hij nuttig, is een vraag die in het gedicht wordt gesteld. Nee, 

maar zijn meester hield van hem, speelde met hem en had 

plezier van hem. Diederik laat ook weten dat het hondje geen 

graf heeft gekregen, want hij was er niet toen Pitulus overleed. 

Hoewel het gemis aan een graf geen obstakel is om de doden 

te eren, aangezien veel grote mannen zoals Cato en Pompeius 

het ook zonder graf moesten doen, vindt Diederik dat een graf 

vertroosting geeft. Omdat er geen graf is, componeert hij een 

gedicht om zijn hond de laatste eer te bewijzen.57 

Hondjes op en in graven

Het gegeven dat jacht- en schoothonden in de Middeleeuwen 

als statussymbolen golden, was de aanleiding ze vanaf de der-

tiende eeuw op grafmonumenten te laten figureren. Een voor-

beeld van zo’n graf is te vinden in de noordwestelijke hoek van 

het schip van de Janskerk van Gorinchem. Het gaat hier om de 

verhoogde tombe met daarop een dame en heer die vervaardigd 

zijn van harde Naamse steen, die er debet aan is dat de figuren 

wat stijfjes zijn uitgevallen. Opgepoetst met was kreeg de steen 

echter een zwart glanzend uiterlijk, reden waarom deze steen 

vaak voor grafmonumenten werd benut.58 De stijl en modeac-

cessoires wijzen op een datering in de vroege veertiende eeuw. 

De wapentekens op het schild van de man geven aan dat hier 

een echtpaar uit het huis Van Arkel is afgebeeld, maar verdere 

bijzonderheden ontbreken zodat een nadere identificatie van 

de personen lastig is.59 Aan de voeten van de dame bevinden 

zich twee hondjes met een stompe neus en grote oren, de een 

liggend, de ander zittend. Het rechtse exemplaar draagt zelfs 

een halsbandje met een hangertje eraan (afb. 6).

In de literatuur worden honden op grafmonumenten veelal als 

een symbool voor huwelijkstrouw geïnterpreteerd en, in het 

geval van priesters, voor het geloof in God. Het Latijnse woord 

‘fides’ is dan ook dubbelzinnig en kan zowel trouw als geloof 

betekenen. Deze interpretatie van de hond werd gelanceerd 

door Erwin Panofsky, een zeer invloedrijke kunsthistoricus, die 

in het bruine, langharige hondje dat op de voorgrond van Jan 

van Eycks portret van het zogenaamde Arnolfini portret (Na-

tional Gallery, Londen) prijkt, op deze wijze interpreteerde en 

deze duiding werd vervolgens voor vrijwel iedere hond overge-

nomen.60 De idee kwam dan ook niet uit de lucht vallen. In 

diverse middeleeuwse en latere teksten doen sterke verh-

alen over hondentrouw de ronde, zoals in de middeleeuwse 

beestenboeken - Bestiaria genaamd -, waarin dieren en hun 

gewoontes allegorisch worden uitgelegd. Ook Melis Stoke was 

bekend met de spreekwoordelijke hondentrouw en geeft in 

zijn vanaf 1290 geschreven Rijmkroniek een uitgebreid relaas 

van de twee windhonden van Floris V die zelfs na de dood van 

de graaf weigerden van zijn zijde te wijken. Ze volgden de lijk-

stoet van Floris naar Alkmaar en ‘ginghen si sitten bider bare 

ten voeten voor den outaere’, waar ze weigerden te eten of 

drinken. Stoke besluit met de moraal van dit verhaal; de hond 

is betrouwbaarder dan de medemens.61 De hond als een sym-

bool van trouw komt dus zeker voor, maar dit wil niet zeggen 

dat iedere hond aan de voeten van een dame of heer de trouw 

verbeeldt. Daarbij komt, zoals Kathleen Fiona Walker-Meikle in 

haar proefschrift Late Medieval Pet Keeping: Gender. Status and 

Emotions uit 2008 heeft betoogd, dat de trouwe honden uit 

de literatuur doorgaans grote jachthonden zijn, niet de kleine 

schoothondjes die we op grafmonumenten aan de voeten van 

dames verbeeld zien.62

Om de vraag te beantwoorden hoe de honden en hondjes aan 

de voeten van de overledene geduid moeten worden, is het 

zinvol nader in te gaan op de oorsprong van dit motief. In wel-

ke context dook het hondenmotief voor het eerst op?

De vroegste grafmonumenten met 
honden

De vroegste voorbeelden van honden op graven zijn waar-

schijnlijk te vinden op de monumenten voor de jonggestorven 

kinderen van de Franse koning Lodewijk IX de Heilige. Het gaat 

hier in de eerste plaats om de grafmonumenten voor Blanche 
Afb. 6 Honden op het graf van de Van Arkels in de kerk te Gorin-

chem (foto auteur).
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de France († 29 april 1243) en haar broertje Jean de France 

(† 10 maart 1248), die zich oorspronkelijk bevonden aan de 

noordkant van het koor van de koninklijke abdijkerk van Ro-

yaumont.63 Hoewel de monumenten van Blanche en Jean ver-

loren gingen, bleven de grafplaten met de gisants (liggende fi-

guren van de overledene) behouden en werden ondergebracht 

in de abdijkerk van St.-Denis bij Parijs. Blanche heeft op de aan 

haar gewijde grafplaat aan haar voeten een (uit de negentien-

de eeuw daterende) jachthond, maar oudere tekeningen uit 

onder andere de verzameling van François Roger de Gagnières 

(1642-1715) suggereren dat dat oorspronkelijk een draakje 

was. Aan de voeten van Jean ligt een leeuw.64 Uit tekeningen 

blijkt dat elk van de twee monumenten was opgebouwd een 

spitsbogige nis met daarin een graftombe met daarop een 

grafplaat met een in koper en email uitgevoerde beeltenis van 

het overleden kind. Hoewel de kinderen respectievelijk drie en 

één jaar oud waren toen ze overleden, zijn ze hier als jong vol-

wassenen weergegeven. Op de achterwand waren ze staan-

de afgebeeld; Jean met een valk en handschoenen in de hand 

en een jachthond aan zijn voeten (afb. 7). Een relatie met de 

jachtzegels van adellijke dames en nog niet tot ridder gesla-

gen adellijke zonen is evident. De manier waarop het eenjarige 

prinsje Jean op zijn graf is afgebeeld, lijkt indicatief geweest 

te zijn voor zijn status als edelman die geen ridderslag had 

Afb. 7 Graf van Jean de France (gestorven 10 maart 1248) in de abdijkerk van Royaumont, tekening gemaakt in opdracht 

van François Roger de Gagnières (1642-1715), (Parijs, Bibliothèque Nationale collection Clairambault 632, fol.131, Uit: A. 

Erlande-Brandenburg 1975, afb. 109.)
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ontvangen.Kurt Bauch65 meende in zijn studie over de graf-

sculptuur in de Middeleeuwen dat het grafmonument van de 

jong gestorven kroonprins Louis de France (†1260), een broer 

van de bovengenoemde Jean en Blanche, het vroegst bekende 

voorbeeld is waarbij een hond aan de voeten van de stenen 

gisant is weergegeven (afb. 8). Deze oudste zoon van Lodewijk 

IX was eveneens in de koninklijke abdijkerk van Royaumont 

bijgezet, maar ook zijn monument werd na de Franse Revolu-

tie naar de abdijkerk van St.-Denis overgebracht.66

Of dit echt de eerste voorbeelden zijn, is niet te zeggen. Op 

grafmonumenten komen honden voor vanaf de vroege der-

tiende eeuw, maar helaas is niet altijd precies bekend wie 

ze memoreren en als we het al weten is niet altijd duidelijk 

wanneer ze precies werden gemaakt. Een datering kan vaak 

alleen worden verkregen op basis van stijl en de door de gisant 

gedragen kleding. Hoe lastig dat dateren is, blijkt wel uit de li-

teratuur over de gisant op het grafmonument van Adelais, gra-

vin van Joigny, dat van de afgebroken abdijkerk van Dilo naar 

de kerk van Joigny werd overgebracht (afb. 9). De gravin stierf 

ergens na 1195. Haar monument werd echter pas later opge-

richt en wordt in de literatuur nogal divers gedateerd. Morgen-

stern gaat uit van een datering tussen 1224 en circa 1240 wat 

voor de jachthond aan haar voeten aan de vroege kant is.67

In ieder geval verspreidde het hondenmotief zich vanuit Frank-

rijk naar elders. In zijn studie van de dertiende-eeuwse graf-

kunst in Engeland liet Harrie Tummers weten geen voorbeeld 

van een hond op een graf te hebben gevonden dat met enige 

zekerheid voor het begin van het laatste kwart van de dertien-

de eeuw kon worden gedateerd.68

Ook het motief van niet één maar twee hondjes, zoals op het 

Arkelse graf, ontstond in de omgeving van het koninklijk hof 

van Frankrijk. Het vroegst bekende voorbeeld betreft de rond 

1275 opgerichte tombe van Isabella van Aragon (1247-1271) 

in de abdijkerk van St.-Denis bij Parijs (afb. 10). Zij was de eer-

ste echtgenote van Filips III de Stoute, koning van Frankrijk van 

1270 tot 1285. Dit monument bestaat uit een zwarte tombe 

met daarop een in wit marmer gehouwen gisant van de over-

ledene met aan haar voeten een paar hondjes met halsbanden 

met belletjes rond de nek. Erlain Erlande-Brandenburg identi-

ficeerde deze hondjes als puppy’s en zag ze als niet meer dan 

een pittoreske toevoeging.69 Dat lijkt onwaarschijnlijk want 

één van de twee hondjes kluift op een bot. In het kader van 

een grafmonument zal dit wel als een symbool van vergan-

kelijkheid bedoeld zijn, verwijzend naar de voorbijgaande aard 

van roem en status en de vluchtigheid van het bestaan, naar 

de ‘vanitas’. Zo is de marge bij de tekst van het dodenofficie 

in een handschrift in de British Library in Londen geïllustreerd 

met een hondje dat op een bot knaagt en een afbeelding van 

een schedel en botten.70 Instructief in dit kader is verder een 

circa 1485 door Hans Memling geschilderde voorstelling van 

de ‘Vanitas’ in Straatsburg. Midden in een landelijke omgeving 

met een boerenhuisje op de achtergrond staat rechts op het 

schilderij een jonge vrouw met niet meer aan dan twee slip-

pertjes. Zij draagt een spiegel in de hand. Rechts van haar staat 

een klein wit hondje, links van haar dollen twee windhonden 

in het gras. Ook hier dus statushonden, nu in gezelschap van 

de ‘Vanitas’. Evenals aardse status is schoonheid immers ver-

gankelijk.71

Afb. 8 Hond aan de voeten van de gisant van Louis de France 

(gestorven 1260), de oudste zoon van Lodewijk IX van Frankrijk. 

Het graf stond oorspronkelijk in de abdijkerk van Royaumont, maar 

kwam na de Franse Revolutie naar Saint-Denis (foto auteur).

Afb. 9 Hondje aan de voeten van de gisant van Adelais, gravin 

van Joigny, in de kerk van Joigny (oorspronkelijk in de abdijkerk 

van Dilo).
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Het graf van Isabella van Aragon zou het model worden waar-

naar graven van koninklijke dames gedurende de late dertien-

de en veertiende werden gemodelleerd, niet alleen in St.-De-

nis en Parijs en omgeving, maar zelfs verder van huis. Frankrijk 

was dan ook vanaf het einde van de dertiende eeuw op velerlei 

vlak toonaangevend en het Franse koningshuis bedreef een 

expansieve huwelijkspolitiek om in alle hoeken van Europa 

invloed te verkrijgen. Zo huwde Filips III na de dood van Isabel-

la met Maria van Brabant en huwden hun drie kinderen weer 

met telgen uit het huis van Navarra, Oostenrijk-Bohemen en 

Engeland. In die streken duiken vervolgens aan de voeten van 

de stenen grafbeelden hondjes op die met een bot in de weer 

zijn. Ook in andere media is het thema van de twee hondjes 

terug te vinden, zoals op de messing grafplaat van de priester 

Laurence de St.-Maur (†1337) in de kerk van Higham Ferrers.

Kortom, het graf in Gorinchem, waarbij de dame twee hondjes 

Afb. 10 Honden aan de voeten van de gisant van Isabella of 

Aragon (1247-1271), de eerste echtgenote van Filips III de Stoute, 

koning van Frankrijk van 1270 tot 1285 (foto auteur).

aan haar voeten heeft, kan dus gezien worden als een verre 

navolger van het dertiende-eeuwse monument voor Isabella 

van Aragon in de abdijkerk van St.-Denis.

Interpretaties: statusdier, wapendier en 

huisdier

Uit een bewaard-gebleven contract van 7 februari 1339, dat 

te Doornik werd afgesloten, blijkt dat de beeldhouwer Willem 

Dugardin toezegde een grafmonument te maken voor Hendrik 

van Leuven, zijn zoon Jan van Leuven en zijn kleinzoon Hen-

drik van Leuven, dat geplaatst zou worden in de Minderbroe-

derskerk te Leuven. Hoe dit monument eruit moest komen 

te zien, staat uitvoerig in het contract. Aan de voeten van het 

drietal moesten leeuwen of honden worden geplaatst (‘et si 

aront desous leurs piés lions ou ciens’: en zij zullen hebben 

onder hun voeten leeuwen of honden). Deze leeuwen of hon-

den dienden van dezelfde duurdere steen gemaakt moesten 

worden als de gisants zelf. 72 In een contract van 1296 voor de 

grafsteen voor de châtelaine van Lille staat: ‘II kiençons desous 

les piés le dame, de laiton, et bien graver et souffissaument’ 

(de honden onder de voeten van de dame, van messing, goed 

en voldoende gegraveerd).73 In een contract dat in 1325 te 

Douai werd opgesteld betreffende een grafsteen voor Willau-

me Catel en zijn echtgenote, wordt gespecificeerd dat hij een 

leeuwtje aan zijn voeten moest krijgen en zij twee hondjes: ‘et 

desous cascun piet, I lyonciel, en la maniere qu’il est ou mar-

bre dou dit tresorier, et desous les piés de le femme, II kien-

nes’ (en onder elk van zijn voeten een leeuwtje van het beste 

marmer, en onder de voeten van de vrouw twee hondjes).74 

De dieren onder de voeten van de grafbeelden vertegenwoor-

digden dus meerkosten; het zal hier dus om meer gegaan zijn 

dan pittoreske toevoegingen.

Gezien de status van honden in de Middeleeuwen ligt het voor 

de hand dat de stenen en messing exemplaren op grafmonu-

menten iets vertelden over de status van de overledene. Een 

leeuw stond voor macht en kracht, de koning der dieren. We 

zien hem overwegend bij mannengraven. Jachthonden zien 

we ook meer bij mannen dan bij vrouwen en hun voorkomen 

refereert waarschijnlijk aan adellijke privileges en afkomst. 

Kleine schoothondjes waren een statussymbool voor de adel-

lijke dame en ze komen ook voor bij kindergraven. Het Leuven-

se contract uit 1339 lijkt echter te suggereren dat honden en 

leeuwen inwisselbaar waren, maar ik denk dat dat niet juist is. 

Op het graven lagen drie generaties Van Leuvens: vader, zoon 
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en kleinzoon. Hun maatschappelijke status was waarschijnlijk 

niet identiek. De vader zal een leeuw aan zijn voeten hebben 

gehad; de kleinzoon één of twee honden. Bij de zoon ging het 

- afhankelijk van zijn status - om een leeuw of hond. De beeld-

houwer zal het wel geweten hebben.75

Lastiger is de vraag hoe de aanwezigheid van de dieren moet 

worden uitgelegd. Zitten of liggen deze dieren aan de voeten 

van het grafbeeld of staat de figuur op de diertjes? Deze vraag 

is te meer van belang omdat er bij sommige dertiende-eeuwse 

grafmonumenten van zowel kerkelijke als wereldlijke hoog-

waardigheidsbekleders sprake is van de combinatie draak/

leeuw of van twee draken aan de voeten van de overledene. 

Zeker wanneer het de combinatie draak en leeuw betreft zal 

er sprake zijn van een bewuste verwijzing naar psalm 90 (91), 

vers 13: ‘op slang en adder zult gij treden, leeuwenwelp en 

draak vertrappen’, een psalmvers dat al vanaf de vroegchris-

telijke tijd werd gerelateerd aan Christus’ overwinning op 

het kwaad. Vaak werd het viertal in het psalmvers genoemde 

wezens tot twee gereduceerd: leeuwen en draken. We zien dat 

bijvoorbeeld bij de grafsteen van Siegfried III van Eppstein († 

1249), aartsbisschop van Mainz, en bij die van graaf Hendrik III 

van Sayn († 1247)76 en Hendrik II van Laach († 1095, monu-

ment van circa 1270-1280). Door het plaatsen van een leeuw 

en draak onder de voeten van het grafbeeld van de overledene 

bracht men dus diens vrome levenswijze tot uitdrukking.77

Ook bij monumenten met een of twee draken ging het om 

slechte dieren die vertrapt dienden te worden. Aan de voet-

en van een abtenmonument van circa 1200 in de abdijkerk 

van Nesle-la-Reposte (Marne) ligt één draak; aan de voeten 

van bisschop Évrard de Fouilloy (†1222) in de kathedraal van 

Amiens prijken er twee. In het geval van Évrard de Fouilloy 

bleef het rondom de grafplaat aangebrachte grafschrift be-

waard, waarin in de laatste regel wordt gemeld dat deze bis-

schop een lam was voor de zachtmoedigen, maar een leeuw 

voor de ijdelen en een lans voor de hoogmoedigen.78 Hij was 

dus inderdaad een vertrapper van het kwaad, wat goed past 

bij een man van de kerk. Vandaar dat een draak aan de voet-

en van een overleden geestelijke een steeds weer terugkerend 

motief vormt, zeker in de twaalfde en dertiende eeuw. Een 

mooi voorbeeld in ons land is de gisant op het graf van Gwijde 

van Avesnes in de Utrechtse Dom, wiens voeten op twee mon-

sters rusten.79 Uitzonderlijkerwijs komt het motief ook voor 

bij vrouwen, zoals op een uit zwarte Doornikse steen vervaar-

digd grafmonument uit Maubuisson (nu in St.-Denis in Parijs), 

dat wel geïdentificeerd is als het graf van Marie de Brienne 

(†1280), de laatste keizerin van Constantinopel.

Passen we de idee van het vertrappen toe op de honden, 

hondjes en leeuwen dan kan het niet anders of zij symbol-

iseren zaken van voorbijgaande aard, zoals roem en status, die 

evenals leeuwen en draken vertrapt dienden te worden, omdat 

dergelijke zaken afleidden van de liefde voor God. In sommige 

middeleeuwse preken worden hondjes niet voor niets als de 

oorzaak genoemd waarom dames hun religieuze plichten ver-

zaakten, te weten het gebed en de liefdadigheid.80

Variaties op het thema

Met het verstrijken van de tijd veranderde de betekenis van 

de hond aan de voeten van de grafbeelden; naast het vertrap-

pingsmotief maakten ook andere interpretaties opgang. De 

hond als symbool van trouw is een al genoemde variatie. Een 

andere bestaat eruit dat vanaf de late veertiende eeuw de ge-

bruikelijke leeuwen en honden het veld ruimden voor dieren 

die uitdrukkelijk gerelateerd waren aan het wapen of de schild-

houders van de overledene.81 Zo heeft Robert de Vere (1240-

1296), de vijfde graaf van Oxford, op zijn grafmonument in 

de kerk van Bures (oorspronkelijk stond het in Colne Priory in 

Earl’s Colne in Sussex) een wild zwijn aan zijn voeten.82 Bij het 

rond 1330 vervaardigde grafmonument voor graaf Arnold van 

Kleef (1117-1142) en zijn vrouw Ida van Brabant in de kerk 

van Maria Hemelvaart in Kleef (voorheen in de premonstraten-

zerabdij Bedburg) zit er aan de voeten van de man een zwaan. 

Ook de gisant van Adolf I van Kleef-Mark (1368-1394) op de 

naastgelegen graftombe gaat vergezeld van een zwaan, die 

in dit geval het wapen van het huis Kleef draagt. Zijn echtge-

note Margaretha van Berg (+1425) heeft een leeuw met het 

Bergse wapen. Deze tombe dateert van rond 1420 en kwam 

eveneens uit Bedburg.83 De zwaan was het wapendier van de 

familie van Kleef vanwege de vermeende afstamming van de 

zwanenridder. Een dergelijke afstamming zou ook gelden voor 

Margaret de Bohun (†1391), kleindochter van Edward I. Op 

het dubbelgraf waarop zij samen met haar echtgenoot Hugh 

Courtenay, graaf van Devon (†1377), is verbeeld heeft ze een 

zwaan aan de voeten. Bij haar man gaat het om een leeuw. De 

tombe bevindt zich tegenwoordig in het zuidtransept van de 

kathedraal van Exeter.84

Hier bevindt zich overigens ook nog de zestiende-eeuwse 

tombe van Sir John Gilbert of Compton (†1596) en zijn echt-

genote Elizabeth Chudleigh, waarbij de heer een eekhoorn 

aan zijn voeten heeft. De eekhoorn was het embleem van de 

Comptons. Gilberts broer Humbert was kolonist en ging op de 

terugweg uit Amerika ten onder in zijn schip dat de ‘Squirrel’ 

was genaamd. Verder bevindt zich in de kathedraal van Exeter 
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aan de noordzijde van de kooromgang het monument voor Sir 

John Speke of White Lackington († circa 1517), die een egel als 

wapenfiguur heeft en bij wie dus een (ietwat curieus uitgeval-

len) egel onder de voeten rust. Ook beren, herten, zwijnen, lui-

paarden en andere heraldische dieren komen als voetsteunen 

voor, al blijven de leeuwen en honden overtuigend in de meer-

derheid. Blijkbaar had men er in deze tijd geen enkele moei-

te meer mee status tentoon te spreiden, want het is duidelijk 

dat de dieren op deze tombes dienden als ‘identity markers’ 

en niet langer symbool stonden voor aardse zaken waar men 

korte metten mee diende te maken. Datzelfde zien we bij de 

veertiende-eeuwse grafsteen van landgravin Jutta van Thürin-

gen (†1191), afkomstig uit Reinhardsbrunn (maar tegenwoor-

dig in Eisenach), die de gravin toont met een schoothondje op 

de arm, wat uitzonderlijk is. Omdat de gravin al geruime tijd 

dood was toen de steen werd gemaakt, is het hondje niet een 

geliefd huisdier maar dient het enkel als statussymbool.

Vanaf circa 1400 zien we dat de hond op het graf soms wel 

degelijk een portret werd van de eigen trouwe viervoeter. In 

Deerhurst wordt het statushondje op de messing grafplaat voor 

Sir John Cassey en zijn echtgenote Alice van circa 1400 in de 

noordelijke zijbeuk vergezeld van de naam ‘Terri’ (afb. 11). Terri 

kijkt liefdevol omhoog naar zijn bazin en draagt een halsband 

met belletjes.85 Hoewel het hier niet om een portret van een 

bestaand hondje gaat - dit type hondje met een halsband van 

belletjes komt namelijk veel voor - is het wel duidelijk dat een 

hondje genaamd Terri op de grafplaat wordt gememoreerd. Een 

tweede met naam genoemde hond bevond zich vroeger in de 

kerk van Ingham (Norfolk) op de grafplaat van Sir Brian Staple-

ton uit 1438. Onder zijn rechtervoet prijkte een leeuw, achter 

zijn linkervoet een hondje met de tekst ‘Jakke’.86 Deze vrij unie-

ke voorbeelden zijn prachtige illustraties van de veranderende 

band tussen honden en hun eigenaren. Van statusdier waren 

de honden geliefde huisgenoten geworden, dieren die na hun 

dood met een monument of een graf werden geëerd.

Honden in gewijde grond

Honden of andere dieren werden doorgaans niet in gewijde 

grond bijgezet. Illustratief hiervoor is een verhaal in de Les Cent 

Nouvelles Nouvelles (De honderd nieuwste nieuwtjes), een bun-

del korte verhalen van rond het midden van de vijftiende eeuw 

die aan het hof van de Bourgondische hertog Filips de Goede 

waren verteld. In verhaal 89 wordt een eenvoudige dorpspas-

toor opgevoerd die erg gehecht was aan zijn hond, waarvoor hij 

goed zorgde. Op een dag werd de hond echter ziek en stierf. De 

pastoor vond dat het dier, dat zo wijs en goed was geweest, een 

begrafenis verdiende en aangezien de pastorie grensde aan het 

kerkhof, besloot hij het dier hier bij te zetten. Of er ook sprake 

was van een grafsteen en een epitaaf wist de auteur niet, zo 

schrijft hij, maar hoe dan ook, het duurde niet lang of het hele 

dorp wist van het hondengraf op het kerkhof. Het gegeven be-

reikte ook de oren van de bisschop die de pastoor bij zich liet 

roepen door een gerechtsdienaar. De pastoor was zich van geen 

kwaad bewust en vroeg wat hij had misdaan. De gerechtsdie-

naar wist het niet maar dacht dat het misschien te maken had 

met het feit dat hij zijn hond in gewijde aarde had bijgezet tus-

sen christenen. Dat zei de pastoor genoeg: dit akkefietje ging 

hem geld kosten, want de bisschop stond bekend om zijn inha-

ligheid. Eenmaal voor het gerecht hield de bisschop een lange 

toespraak over het begraven van de hond en deed het voorko-

men dat een erger misdaad haast onmogelijk was en stelde voor 

de pastoor een fikse gevangenisstraf op te leggen. De pastoor 

wist zich echter goed te verdedigen. Hij hemelde de verdiensten 

van zijn hond hoog op, vertelde dat het een zeer wijs en vrijge-

vig dier was geweest en dat dat wel bleek uit zijn testament. 

Hierin had hij namelijk een legaat van 50 gouden kronen aan 

de bisschop vermaakt. Zo’n hond verdiende toch een goed graf? 

Daarop gaf hij de bisschop de vijftig kronen en die kon niet an-

ders dan beamen dat dit toch wel een heel brave hond was die 

zeker wel een plekje op het kerkhof verdiende.87

Dit verhaal geeft aan dat het bijzetten van honden weliswaar 

niet ongebruikelijk was en dat er hierbij zelfs grafstenen en epi-

tafen bij te pas konden komen, maar dat de graven van mensen 

Afb. 11 Detail van het messing grafmonument van Sir John Cas-

sey en zijn vrouw Alice in de kerk van Deerhurst, circa 1400. De 

honden aan de voeten van Alice heet ‘Terri’ (detail van een afbeel-

ding die in de kerk wordt verkocht).
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en dieren in de regel strikt gescheiden waren. In de hoge en 

late Middeleeuwen hoeven we dus geen hondengraven op het 

kerkhof te verwachten en ook geen bijzettingen van dieren in de 

menselijke graven. Desondanks zijn er enkele uitzonderlijke ge-

vallen waarbij een hond wel degelijk bij zijn baas kwam te liggen. 

Zo werd er in 1849 in de kerk van het Engelse Staindrop (County 

Durham) een menselijk skelet gevonden met de resten van een 

windhond aan zijn voeten. Het zou hier gaan om een lid van 

de familie Neville van het naburige Raby Castle. Gedacht wordt 

aan Ralph Neville, de eerste graaf van Westmorland, omdat be-

kend is dat hij in de kerk was begraven.88 In 1871 werden in de 

St.-German’s kathedraal op het Isle of Man de resten gevonden 

van Simon, bisschop van Sodor en Man, die hier rond 1247 was 

bijgezet. Aan zijn voeten lag een grote hond.89 In beide geval-

len moet er sprake zijn geweest van een uitzonderlijke band 

tussen de overledene en zijn hond; wellicht dat het tweetal in 

beide gevallen gezamenlijk om het leven kwam. Interessant in 

deze context is het graf van Sir Richard Musgrave († 1464) in de 

kerk van Kirkby Stephen (Yorkshire, Engeland). Sir Richard stond 

erom bekend het laatste wilde zwijn in de omgeving te hebben 

uitgeroeid. Hij was daar blijkbaar zo fier op dat de slagtanden 

van het zwijn in zijn graf werden meegegeven. In de kerk wordt 

nog altijd een van de slagtanden van het dier getoond; volgens 

het bordje in de kerk zou het in de Victoriaanse tijd in zijn graf 

gevonden zijn.

 Over het begraven van honden

Overal in Europa bevinden zich bij kastelen en buitenplaatsen 

hondengraven en -begraafplaatsen, waar eigenaren hun hon-

den een laatste rustplek gaven. De graven werden gemarkeerd 

met een kleine steen met daarop het geboorte- en sterfjaar van 

het desbetreffende dier. Doorgaans zijn deze begraafplaatsen 

niet ouder dan de achttiende eeuw. Bekende voorbeelden zijn 

de graven van de honden van de Pruisische vorst Frederik de 

Grote (1712-1786) naast het paleis van Sanssouci bij Berlijn 

en in ons land de begraafplaats van de teckels Hexe, Erdmann, 

Dachs, Liesel en Senta van keizer Willem II bij Huis Doorn (de 

keizer verbleef daar van 1920 tot 1941). Uit schriftelijke bron 

zijn echter veel oudere voorbeelden bekend.

Zo viel in 1634 het hondje Tyter, huisdier van de weinig ge-

liefde Leidse schout Willem de Bont die een berucht remon-

strantenjager was, een dermate pompeuze begrafenis ten deel 

dat heftige reacties niet uitbleven aangezien men vond dat De 

Bont zijn hond beter behandelde dan zijn medemens. Vondel 

schreef naar aanleiding van het gebeuren een hekelschrift en 

Jan Miense Molenaer vervaardigde twee schilderijen: één met 

het sterfbed van de hond, de ander met de begrafenis, waar-

van alleen twee achttiende-eeuwse kopieën bewaard bleven. 

Volgens contemporaine bronnen werd Tyter in een matje ge-

wikkeld op een bankje gelegd en nodigde de schout allerlei kin-

deren en honden uit aan de begrafenis deel te nemen en hun 

rouw te betonen. Twee familieleden van Tyter, de honden van 

de dienstmaagd, voerden getooid met rouwbanden en lange 

sluiers de begrafenisstoet aan. Hierop volgde de hond van 

een professor, ook familie van Tyter, die eveneens rouwkled-

ing droeg. Het lijkje van Tyter was bedekt met een zwart kleed 

en werd gedragen door de zoon van een advocaat. Een kat die 

ook was uitgenodigd, wilde de stoet niet volgen en ging er van-

door. Het gezelschap liep driemaal rond het bleekveld om Tyter 

vervolgens onder een perenboom te gegraven. Er werd een bel 

geluid, waarna het gezelschap eerbiedig met ontbloot boven-

hoofd toekeek hoe de hond met aarde werd bedekt. Daarna 

toog men naar het huis van de schout, waar de aanwezigen 

werden gefêteerd met wijn, rijstebrij, pannenkoeken en andere 

lekkernijen, en bij het heengaan kreeg elk kind een koek mee.90

Dergelijke hondenbegrafenissen zien we overigens ook al in 

laatmiddeleeuws Italië, en wel aan het hof van Mantua. In 

1462 werd Rubino, de hond van de hertog van Mantua Ludovi-

co II Gonzaga, ziek. De dokter kon niets meer voor hem doen 

en de hond stierf. Ludovico, die niet bij het gebeuren aanwezig 

kon zijn, had instructies achtergelaten voor het geval Rubino 

tijdens zijn afwezigheid zou overlijden. De hond moest in een 

mand worden begraven en er zou een grafsteen voor hem ge-

maakt worden, compleet met epitaaf. Ook Ludovico’s hondje 

Bellina, dat in het kraambed stierf, kreeg een grafsteen met een 

Latijns epitaaf.91 In de tijd van Isabella d’Este was het rouwbe-

toon over gestorven huisdieren aan het hof van Mantua nog 

uitbundiger. De begrafenis van de kat Martino in 1510 werd 

bijgewoond door de honden Aura en Ribolin en door hovelin-

gen, waarvan er één een grafrede hield. Andere hovelingen 

schreven grafschriften voor de kat. Toen de al genoemde Aura, 

de lievelingshond van Isabella, zelf op onfortuinlijke wijze om 

het leven kwam, was de hertogin ontroostbaar. Aura werd 

in een loden kistje gesloten en zou te zijner tijd een prachtig 

grafmonument krijgen waarvoor de hertogin eigenhandig de 

eerste steen zou leggen op een tijdstip dat door astrologen was 

bepaald. Vrienden, bekenden en hovelingen schreven epitafen 

en elegieën om de hertogin te troosten en om bij haar in het 

gevlei te komen.92

Interessant in deze context is de Franse windhond Guinefort 

die op basis van een misverstand door zijn baas werd omge-
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bracht. De cultus van deze Saint Guinefort staat beschreven 

in Stephen de Bourbons († 1262) De Supersticione, over het 

bijgeloof.93 De hond ontdekte in de kamer waar de pasgeboren 

zoon van zijn heer in zijn wiegje sliep een enorme slang en 

nam deze te grazen. Tijdens de worsteling viel de wieg om en 

was de gedode slang aan het zicht onttrokken. De meid die op 

het lawaai afkwam zag de omgevallen wieg en de hond, die 

onder het bloed zat, en concludeerde dat de hond het kind had 

opgegeten. De moeder die kwam kijken dacht er net zo over. 

Zo ook de vader, die de hond met zijn zwaard doodde. Pas toen 

ze het kind ongeschonden terugvonden en daarna de gedode 

slang, begrepen ze wat er werkelijk was gebeurd. De baas had 

wroeging over zijn daad en deponeerde het dode dier buiten 

het kasteel in een put, die werd afgedekt met stenen en om-

kranst met bomen om de plek te markeren. Omdat er zich al 

snel wonderen afspeelden bij Guineforts graf kreeg de hond de 

status van heilige. De Kerk , die niet op een hond-heilige zat te 

wachten, poogde de cultus in de kiem te smoren. Hoewel het 

verhaal van Guinefort uniek is, maakt het toch ook duidelijk 

dat men al in de dertiende eeuw bij uitzondering honden be-

groef en hun graven markeerde.

Ook uit archeologische opgravingen blijkt dat honden in de 

Middeleeuwen zo af en toe werden begraven. Alleen is er 

vooralsnog weinig aandacht geweest voor dit verschijnsel. 

In het verleden was het vaak zo dat opgravingsrapporten de 

hondenresten noemden maar het daar bij lieten. De precieze 

locatie en de manier waarop een gevonden hond erbij lag, is 

echter wel van belang om te bepalen of het om een liefdevolle 

bijzetting handelde of om iets anders, zoals een bouwoffer.94 

Echte hondengraven zijn vrij recent gevonden in Halbert-

stadt95, Siegburg96 en op een kasteelterrein in Maenclochog 

(Wales).97 In Nederland werd in het kasteel Schaloen in Lim-

burg een compleet hondenskelet uit 1600 opgegraven, maar 

zonder verdere gegevens zegt dat op zich niet zo veel.98 De 

vondst in 2010 op het kasteelterrein de Wickenburgh (ge-

meente Houten) van twee naast elkaar begraven complete 

skeletten van grote mannetjeshonden en van het skelet van 

een kleine hond iets verderop wekt wel de indruk van een hon-

denbegraafplaats. De datering van deze graven is helaas onze-

ker omdat de Wickenburgh, alhoewel reeds rond 1300 gen-

oemd, een lange bewoningsgeschiedenis kent. Vanwege de 

stratigrafie vermoedt men echter dat ze middeleeuws zijn.99

Besluit

De op het kasteelterrein van Arkel aangetroffen hondengrav-

en zijn niet uniek, maar vooralsnog zijn er weinig vergelijkbare 

bijzettingen op kasteelterreinen vastgelegd. Hoewel de kerke-

lijke instanties menden dat vriendschap tussen mens en dier 

onmogelijk was, geeft het bronnenmateriaal vanaf de volle 

Middeleeuwen aan dat bazen hun honden wel degelijk naar 

waarde wisten te schatten en wel degelijk vriendschappelijke 

gevoelens koesterden voor hun trouwe viervoeters. Daaraan 

gaf men in steeds toenemende mate uitdrukking door honden 

een keurige begrafenis toe te kennen. Uiteraard houdt deze 

toegenomen status van de hond verband met het gegeven dat 

honden vanaf de hoge Middeleeuwen waren uitgegroeid tot 

belangrijke statusdieren die de adellijke positie van de eigenaar 

onderstreepten, temeer ook omdat ze gebruikt werden voor de 

jacht. De jacht was een bron van voedselvoorziening en sport 

die gaandeweg tot een adellijk privilege was uitgegroeid. Daar-

om ook werden honden op grafmonumenten afgebeeld, zoals 

op de tombe van de Van Arkels in de kerk te Gorinchem. In 

eerste instantie verschenen de honden op de graven als sym-

bool van de vergankelijke aardse roem waar de geportretteerde 

afstand van nam door er men zijn of haar voeten op te sta-

an, maar naarmate de tijd vorderde veranderden de hondjes 

aan de voeten van de overledenen in symbolen symbool van 

trouw en in sommige gevallen werd er zelfs gerefereerd aan 

een bestaand huisdier.

Om terug te komen op de vondst van de drie hondenskelet-

ten op het Arkelse kasteelterrein. Het heeft er alles van dat de 

heren van Arkel, of een persoon uit hun huishouden, een goede 

verstandhouding hadden met deze dieren, reden waarom ze 

op de burcht begraven werden en niet als afval afgedankt. 

Naar alle waarschijnlijkheid gebeurde dat voor 1412. Het zou 

hier dus om de oudst bekende hondenbegraafplaats in Ned-

erland kunnen gaan, ware het niet dat we bij deze conclusie 

toch een slag om de arm moeten houden. Dat de drie honden 

op een rijtje lagen en niet in een kuil werden gevonden komt 

van horen zeggen, aangezien er destijds niets is vastgelegd, 

noch op schrift, noch op tekening, noch op foto. Moge dit ar-

tikel dan ook een aansporing zijn om bij toekomstig archeolo-

gisch onderzoek op kasteelterreinen meer aandacht te geven 

aan de vastlegging van de precieze vondstlocaties en omstan-

digheden van dierlijk botmateriaal, aangezien het waardevolle 

gegevens kan opleveren over het leven en de gedachtewereld 

van de kasteelbewoners en over de relatie tussen de kasteel-

bewoners, hun honden en andere huisdieren.
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