
           Geschiedenis van de Epagneul nain Phalène en Papillon 
 

                                    De Dwerg spaniel  
 

 
                             Stil leven                             Jacob Bogdani Hongaarse schilder 

 

 

    

Phalène/ nachtvlinder genoemd door de hangende oren 

Papillon/vlinderhondje genoemd  door zijn staande oren 

Landen  van oorsprong zijn Italie, Spanje. Frankrijk,  

De phalène word al eeuwen lang op schilderijen en wandkleden  afgebeeld, al sinds de 13
e
  

eeuw. In de 16
e
 eeuw heeft het zich verspreid over europa , en was zeer geliefd bij koningen 

en koninginnen en in de hogere kringen  

 

 

                                      Phalene van Keizerin Maria Theresia     

                                        
                                                      

                               Te zien in het Natuurhistorisch Museum in Wenen 

 

 



 

Koningin Hedvig Eleonora en haar spaniels     

 

 

 

   
Koningin Marie-Antoinnette                              Madame de Pompadour en Alexandrine 

Onbekende schilder                                                                     Inez en Mimi 

                                                                                      François Guérin     Franse schilder  
 

 

                                                  haar hondjes  Inez en Mimi 

                                                
                                                
 Zo werd ook in die tijd het spioen-hondje (spaniel) veelvuldig afgebeeld, kleine, zwarte  

hondjes die in spanje de spanjoel genoemd werden, en voor de jacht gebruikt, de kleintjes 

werden als schoothondje gehouden, maar veel gelijkenis vertonen met het markiesje van nu  

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                            Markiesje          
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De rood /witte werden ook wel de italien spaniel genoemd, en werden in kleine mandjes 

gedragen 

Het waren de  gezelschap en schoothondjes in die tijd. Rond 1900 zijn de staande oren 

gekomen de papillon 

In 1934 is er een rasstandaard gekomen ,als voorbeeld le titien portret van Clarissa Strozzi 

 

 

 

 

Portrait of Clarissa  

Strozzi  ( Le Titien )                     

 

 Dit hondje werd in 1934  

als voorbeeld genomen voor de rasstandaard    

                        

 

 

                             

                                                                    1902 

    

1911                                                                                                                    1910 



 

 1911 

Tekeningen van toen en nu 

1952  2010 

 

Een kleine verzameling van schilderijen uit die tijd .waaronder ook van nederlandse schilders                                                                                                             

                         

Een Familie in de zomer villa aan het Garda meer        Consant Joseph Brochart 

                                                                                       Franse schilder 



                         

         

Koningin Charlotte                                    Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans 

Thomas Gainsborough                                     Pierre Mignard     

English schilder                                                  Franse schilder  

 

                                                                                                         
Koningin Sophie Dorothea                                Comtesse d'Egmont Pignatelli 

Antoine Pesne                                                             Alexandre Roslin 

Franse schilder                                                             Zweedse schilder 
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                                      Nederlandse Schilders 
 
 

         
 

Dame met schoothondje                                         Twee kleine honden in het park 

Abraham van den Tempel                                       Abraham van den Tempel 

 

              
 

Portret van Margaretha Dellf                                Portret van een Dame  

Jan Verkolje                                                         Nicolaes Maes  

 



                                                                                             

   
 

Zang repetitie                                                      Muziekles 

Jacob Ochtervelt                                                  Jacob Ochtervelt                                    

 

                                                      

 

 

In die tijd werden ook veel kinderen uit de hogere kringen met hun hondjes afgebeeld op 

schilderijen 

  

                          

                         
Vincente Osoruio de Moscisi     Portret van een jong meisje            De Mackinen kinderen 

Francis de Goya                          William Hogarth                     William Hogarth 

Spaanse schilder                         Engelse schilder                               Engelse schilder 

 



                                  
meisje zeepbellen blazend             mademoiselle du Blois                  Frederick Willem de II 

Pierre Mignard                               Pierre Mignard                              Antoine Pense 

Franse schilder                                Franse schilder Franse schilder 

 

Ook de kleine lievelingen werden afgebeeld op schilderijen 
 

                               
twee kleine honden De kleine favoriet 

NicasiusBernaerts Jean-Baptiste Huet 

Vlaamse schilder Franse schilder 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                          Kleine hond op rood kussen 

                                          Engelse school  onbekende schilder 

  

Dit is een kleine samenvatting van de geschiedenis van ons ras de Phalene en Papillon  

De bron  

buckedphoto 

http://www.papillonclub.org/History/Welcome.html 

       

http://www.papillonclub.org/History/Welcome.html
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