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Clingendael. De hondengrafjes van freule Daisy 
 

Auteur: Joost S.H. Gieskes 

 
Over de historie van het landgoed Clingendael is reeds veel geschreven, en zeker ook over de periode 

dat de familie Van Brienen eigenaar was van Clingendael. Marguerite Mary baronesse Van Brienen 

was de laatste van deze tak (1903-1939). Dit artikel beperkt zich tot de lange reeks honden van de 

baronesse – freule Daisy – die allemaal een graf met zerk kregen op haar landgoed.  

 

 
 

Achter het landhuis Clingendael staat een zilverlinde (Tilia tomentosa ) met aan de voet 14 

hondengrafjes of zerkjes. De hondjes van de freule waren onder andere spaniëls en pekinezen, en een 

enkele waakhond. Volgens een kennis van de freule, mevrouw Catherine Wilkens, waren er nog twee 

hondjes, Taky en Switch, maar daar zijn geen grafjes van gevonden. Een enkele zerk is onleesbaar. 

Het is niet ongebruikelijk dat eigenaren van landgoederen hun huisdieren vooral honden maar ook 

paarden op hun goed begroeven inclusief een zerk. 

De grafsteentjes stonden blijkens een foto uit 1930 rechtop:  

 

 
 

Dat de zerkjes tegenwoordig liggen, daarover doen diverse anekdotes de ronde, hier niet 

vermeld. De veertien zerkjes of grafsteentjes worden hieronder afgebeeld. 

De zerkjes zijn genummerd, de teksten op de zerkjes volgen daarna. 
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Tekst op de steentje per nummer: 

 

1. My faithful guardians. Watch(1904-1916), Monty ( 1909-1915 ). 

2. Lassie. 1898-1907 

3. My beloved San. 1921-1932. 

4. To my Peter. Ever faithful. Born 1897, died 9th January 1910 

5. Little Billy. 1926- 1937. 

Noot: In 1939 overleed freule Daisy. 

6. Bunco. 1891-1907. 

7. Togo. 1921-1935. Heard nothing, saw nothing, knew everything. 

Noot: de freule had een renpaard ‘Admiraal Togo’, geb.1904. In 1909 won haar paard 

een superprijs in Engeland. 

8. Mike. Born 1891. Died 24th juli 1896 ( er staat niet ‘July’) 

9. Fuffut. Such a darling peke. 1921-1932. 

10. Dushka ( het staat in Russische letters). Faithful but short lived friend. 

      Born 11th Jan. 1893.  Died 19th Oct. 1893. 
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11. My ever loyal little friends Chang ( 1912-1920) ; Fury ( 1910-1920). 

12. Miss Wu. My devoted friend. From April 1916 to November 13th. 1929. 

13. My beautiful playful Sonnie. Killed by a motor 30.7.1921. 

 

Vanaf haar twinstigste tot vlak voor haar overlijden heeft de freule vrijwel constant hondjes 

gehad. Uit de soms ontroerende teksten blijkt wel hoe zij van haar hondjes hield. 

 

Met deze registratie wordt het fenomeen van die hondengrafjes, populair bij het publiek,  voor 

de toekomst vastgelegd. Het belang van de foto’s, ook in groot formaat beschikbaar, is dat de 

teksten vastliggen, juist ook voor de toekomst als ze door beschadeging of erosie verdwijnen. 

 

 


