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BOEF, SCHURK, REKEL EN 
BASTAARD
Hoewel de historie van oude Mastiff 
types niet altijd precies te beschrij-
ven valt en afbeeldingen schaars 
zijn, wordt er niet aan hun bestaan 
getwijfeld en dat is al heel wat in 
deze wereld van speculaties en 
theorieën. Echt sluitend bewijs is in 
de geschiedenis van de types die wij 
nu tot de Mastiffs rekenen vaak 
lastig te vinden, maar soms helpen 
oude afbeeldingen, waarmee we hun 
bestaan kunnen reconstrueren. 
Afbeeldingen zijn ook een mogelijk-
heid om uit te vinden of types en 
rassen glorieus ten onder zijn 
gegaan en uitgestorven, of dat ze 
weliswaar zijn uitgestorven, maar 
wel een bijdrage hebben geleverd 

aan de ontwikkeling van thans be- 
staande hondenrassen.
De herkomst van het woord Mastiff 
heeft veel kynologische auteurs 
beziggehouden. De meeste houden 
het op ‘een grote hond ontstaan uit 
kruisingen’; soms komen daar 
minder vleiende benamingen 
achteraan, zoals ‘boef’, ‘schurk’, 
‘rekel’ en ‘bastaard’. De kynologi-
sche auteur Dr. Hans Räber noemt 
als eventuele herkomst het Latijnse 
woord ‘mansuetus’, dat ‘kalm’, 
‘rustig’ en ook ‘gedomesticeerd’ 
betekent. Of is Mastiff afkomstig 
van het eveneens Latijnse woord 
‘mastibe’: ‘hoeder van de kudde’? 
Maar er zijn nog meer verklaringen: 
zoals Mast-teve (Platduits), dat 
zware, plompe hond betekent, en 
Mixtivus, vertaald met bastaard. 
Gooien we dat op één hoop, dan 
blijft er een grote, zware, plompe 
en rustige bastaard over. 
 
VOORLOPERS, GÉÉN VOOR-
VADEREN
De meeste auteurs beginnen hun 
Mastiff historie bij het paleis van 
Assurbanipal (669-627 voor Chr.) 
in Nineve; deze vorst is de laatste 
grote heerser over Assyrië. In de 

muren van dit paleis bevinden zich 
schitterende bas-reliëfs, waaronder 
afbeeldingen van de koninklijke 
jacht. De naam Mastiff wordt bij 

Diverse oude  
Mastiff types
In de geschiedenis van rashonden komen we hondenrassen tegen die nu nauwelijks of 
niet meer bestaan. Echter, hun bloed stroom ongetwijfeld door de aderen van rassen die 
we vandaag de dag kennen. We volgen het kynologisch spoor terug…

Volg het kynologisch spoor terug…

Het is verbazingwekkend hoeveel 
schrijvers over rashonden met 
droge ogen blijven volhouden dat 
de huidige Molossers en Mastiffs 
rechtstreekse nakomelingen zijn 
van de honden van de Molossiërs 
uit Epirus en van de grote honden 
uit Assyrië.

Bas-reliëf op de muren van het paleis 
van de Assyrische heerser Assurbani-
pal. Bij de historie van de Mastiff 
nemen veel kynologische auteurs deze 
afbeelding van grote, zware honden 
als startpunt. 
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Diverse oude  
Mastiff types

deze bas-reliëfs niet genoemd, maar 
het is erg verleidelijk om het uiter-
lijk van deze honden – groot, sterk, 
zware hoofden – met Mastiffs te 
verbinden. In zijn boek Honden bij 
de Grieken en Romeinen schrijft 
Robert van der Molen hierover: In 
elk geval moeten wij, indien we de 
geschiedenis overzien, vaststellen dat 
de voorlopers van onze huidige 
Mastiffachtigen reeds in het oude 
Assyrië bestonden. Of, laat ons 
voorzichtiger zijn: de oude afbeeldin-
gen van zware honden doen ons 
denken aan de huidige zware Mastiff-
achtigen. Let wel: voorlopers, géén 
voorvaderen.

ALPINE MASTIFF
Een type dat vandaag de dag niet 
meer bestaat, maar wel heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling 
van een nog bestaand ras, is de 
Alpine Mastiff, die voorkomt in de 
Italiaanse en Zwitserse Alpen. De 
Alpine Mastiff wordt gezien als een 
voorloper c.q tijdgenoot van de Sint 
Bernard. Ook zou hij hebben 
bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de moderne Engelse Mastiff. 
De auteur M.B. Wynn schrijft in zijn 
boek History of the Mastiff (1886, 

herdruk 2006): In 1829 a vast light 
brindle dog of the old Alpine mastiff 
breed, named L’Ami, was brought from 
the convent of Great St. Bernard, and 
exhibited in London and Liverpool as 
the largest dog in England. En ook 
dan al zijn kynologen het niet altijd 
eens, want in zijn boek The Dog Book 
(1906) beschuldigt James Watson 
Wynn van ‘selectief onderzoek’ en 
‘tendentieuze argumenten’. 
Van de Engelse aristocraat William 
Cavendish, de 5e hertog van Devon-
shire (1748-1811), wordt gezegd dat 
hij bij ‘Chatsworth House’ Alpine 
Mastiffs fokt. In 1817 wordt er een 
portret van een Alpine Mastiff in 
Spring Gardens tentoongesteld. Die 
hond, ‘Lion’ genaamd, is eigendom 
van Mrs L.W. Boode; de befaamde 
kunstenaar Sir Edwin Landseer 
maakt een portret van hem. 

‘VERY FINE COATED ANIMAL’
Ook in de titel van een ander 
schilderij van Landseer, dat van een 
in de Alpen verdwaalde reiziger, 
wordt de Alpine Mastiff genoemd: 
Alpine Mastiffs Reanimating a 
Distressed Traveller. 
De auteur H.D. Richardson vermeldt 
in zijn boek Dogs. Their Origin and 

ALEMANNISCHE WETTEN: De Aleman- 
nen zijn een stam die oorspronke-
lijk in het land tussen Rijn en 
Donau woont.
BRINDLE: gestroomd (zoals bij 
voorbeeld een tijger).
CONQUISTADOR: Spaanse term 
voor ‘veroveraar’; zij brengen een 
groot deel van Latijns-Amerika 
onder Spaanse controle.
EPIRUS: een regio verdeelt tussen 
Griekenland en Albanië. Strekt 
zich uit van het Pindus gebergte 
tot aan de Ionische Zee.
FAWN: gelig bruin, bruinrood.
HADRIAN’S WALL: muur dwars door 
Engeland, even ten zuiden van 
de grens met Schotland, die de 
Romeinse noordgrens moet 
beschermen tegen aanvallers
ISABEL: vuil wit, bleek geel.
JAN VAN RIEBEECK: chirurgijn en 
koopman in dienst van de Ver-
eenigde Oostindische Compagnie.
MARCUS AURELIUS: regeert van 
161 tot 180 het Romeinse rijk.
NINEVE: ruïnestad in Irak; eens 
hoofdstad van Assyrië.
PARFORCE: vrij vertaald: met 
geweld, gewelddadig.
SOLIDUS: oorspronkelijk een 
Romeinse gouden munt, in 
gebruik in het Byzantijnse rijk 
tot in de tiende eeuw.

Een everzwijn en een hond op een reliëf dat dateert van de derde eeuw na Christus. 
Met een beetje fantasie kan de hond als een Mastiffachtige worden geïdentifi-
ceerd. (Collectie Germaans-Romeins Museum, Keulen). 

‘Alpine Mastiffs Reanimating a 
Distressed Traveller’, 1820. (Schilderij 
van Sir Edwin Landseer). 
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Variety (1847) de Alpine Mastiff en 
hij schrijft erbij: uitgestorven. Een 
illustratie in dit boek toont een 
Alpine Mastiff, eigendom van ene 
Mr W. Flood. Deze hond wordt 
beschreven als …a very fine coated 
animal, the stern being fine, tapering, 
and free from any rough hair, the ears 
are rather large and heavy, the fore- 
head is full and broad. Het verschil 
tussen de Alpine Mastiff en de 
Engelse Mastiff zit ‘m vooral in het 
formaat; de Alpine Mastiff is groter 
dan zijn Engelse soortgenoot. 
Begin 19e eeuw worden de namen 
Alpine Mastiff en Sint Bernard door 
elkaar gebruikt en dat gebeurt nu 
nog wel eens. Is de ‘echte’ Alpine 
Mastiff uitgestorven of is het type 
geëvolueerd en volledig opgegaan in 
de huidige Sint Bernard? 

ALAUNT OF ALANO
De Sarmaten, een Iraans sprekend 
nomadenvolk, beheersen vanaf circa 
300 jaar voor Chr. tot 270 na Chr. 
de steppen ten noorden van de 
Zwarte Zee. Hun machtigste stam, 
de Alanen, levert paarden aan de 
Romeinse legers in Noord-Europa 
en de invloed van de Alanen reikt 

tot in Engeland. Ze zijn bekend om 
hun ruiters, die worden vergezeld 
door ‘enorme honden’. Als in 376 de 
Hunnen het Ostrogotische rijk 
vernietigen, komen de Alanen in 
Noordwest Spanje terecht. Hun 

‘enorme honden’ worden Alaunts, 
Alans of Alano’s genoemd. 
Marcus Aurelius (121-180 na Chr.), 
heerser over het Romeinse rijk, stuurt 
vanuit Europa 5.500 Alaunts naar 
Engeland; zij moeten Hadrian’s Wall 

‘Lion’, een Alpine Mastiffl, 1815. In zijn tijd wordt ‘Lion’ als de grootste hond in 
Engeland gezien. (Gravure van Thomas Landseer, naar een schilderij van Sir 
Edwin Landseer).

Lithografie uit ‘A History of the Earth and Animated 
Nature’, 1868. De hond op de voorgrond (nummer 3) is de 
‘St. Bernard’s Mastiff ’. (Gravure van J. Miller, naar een 
afbeelding van J. Stewart).

De ‘raszuivere’ Alaunt heeft tot rond 1900 bestaan. 



OUDE RASSEN 59             

bewaken tegen noordelijke indringers. 
De Engelsen noemen de Alaunts 
‘hunting Mastiffs’ – jagende Mastiffs. 
Eén van de eerste uitgebreide be- 
schrijvingen van de Alaunt is te vin-
den in het boek Libro de Monteria, 
geschreven door koning Alfonso XI 
van Castilië (1311-1350). Hij 
schrijft over een …woeste jacht- en 
oorlogshond. Met het lichaam van een 
Greyhound, een solide hoofd en 
vierkante kaken. Smalle ogen en met 
gecoupeerde oren. De beste zijn degene 
met een witte vacht met zwarte 
vlekken bij het hoofd en de staart. 
Maar ook grijs, zwart en geheel wit 
zijn de gebruikelijke kleuren. 
Deze beschrijving zou kunnen 
verklaren hoe het komt dat we op 
middeleeuwse afbeeldingen van de 
jacht op groot wild veel Greyhound 
types zien met – inderdaad – een 
fors hoofd en vierkante kaken. 

OERLELIJKE HOND
De beste Alaunts komen uit Spanje 
en de auteur van het befaamde boek 
Le Livre de Chasse, Gaston III de Foix 
(1330/1-1391), die niet ver van de 
Spaanse grens woont, bevestigt dat 
in zijn boek. Op de miniaturen 
in dit boek zijn talrijke witte 
 Alaunts te zien.
De Franse kroniekschrijver Jean 
Froissart laat ons weten dat Gaston 
de Foix de beschikking heeft over 
maar liefst 1600 honden voor de 
jacht op allerlei soorten wild. Omdat 
in die tijd in de Pyreneeën nog beren 
voorkomen, is één van Gastons 
meutes speciaal bestemd voor de 
berenjacht en daarvoor zijn de 
vasthoudende Alaunts heel geschikt. 
In de Engelse editie van Le Livre de 
Chasse, met als titel The Master of 
Game (circa 1406/13), worden drie 
types Alaunts onderscheiden: 
Alaunt Gentile, Alaunt de Boucherie 
en Alaunt Vautre of Veantre. De 
Alaunt Gentile lijkt op een Grey-

hound met uitzondering van het 
grote, korte hoofd met de vierkante 
kaken. De Alaunt de Boucherie – wij 
zouden zeggen ‘slagershond’ – lijkt 
op een Mastiff en het is hun taak 
om, voor de slagers, het vee van en 
naar de stal te drijven. De Alaunt 
Vautre (of Veantre) tenslotte is een 
oerlelijke hond met een groot hoofd, 
overhangende lippen en ze worden 
alleen maar gehouden om met de beer 
en het wilde zwijn te vechten. 
Alle drie – aldus deze tekst – zijn 
stevig gebouwd en erg geschikt voor 
diverse doeleinden. Een goede Alaunt 
is onvoorwaardelijk trouw aan zijn 
eigenaar, is snel en onverschrokken 
genoeg om alle buit vast te grijpen en 
deze niet meer los te laten.

CONQUISTADORES
Zo langzamerhand zijn we al beland 
bij de huidige hondenrassen die de 

‘De Alaunt Vautre is een oerlelijke 
hond met een groot hoofd, overhan-
gende lippen en ze worden alleen 
maar gehouden om met de beer en 
het wilde zwijn te vechten.’ 
Uit: ‘The Master of Game’, uit circa 
1410. De witte hond op de voorgrond 
is zonder twijfel een Alaunt. 

Miniatuur uit ‘Le Livre de Chasse’ van 
Gaston de Foix – ‘Phoebus’. De 
afbeelding laat de voorbereidingen 
voor een jacht zien. Rechts achteraan, 
bovenin, is een Alaunt te zien. 

Een nazaat van de Alaunt, de Vieja 
Perro de Pelea Cordobés of wel de 
Oude Vechthond van Córdoba wordt 
door de Argentijnse broers Nores 
Martínez gebruikt in hun creatie 
van de Dogo Argentino. (Uit: 
M.M. Bèthencourt, ‘El Presa Canario’).
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Alaunt als voorvader hebben. Het 
beste is dat te zien in Zuid-Amerika, 
waar in de 16e en 17e eeuw Spaanse 
en Portugese conquistadores land 
na land veroveren. Niet alleen met 
soldaten, maar ook met hun als 
oorlogshonden meegebrachte 
Alaunts. Dat het er niet zachtzinnig 
aan toe gaat, bewijst onder andere 
het verhaal van Vasco de Balboa 
(1475-1519), een Spaanse 
 conquistador, die Alaunts gebruikt 
om gevangen genomen indianen in 
Peru te doden. 
De ‘raszuivere’ Alaunt heeft tot 
rond 1900 bestaan. Als aan het 
einde van de 19e eeuw de trend 
ontstaat om voor verschillende 
methodes van jagen ook verschil-
lende, meer zachtaardige rassen te 
fokken, als in Spanje de gevechten 
tussen hond en stier verdwijnen 
en er modernisering in het slachten 

en houden van vee plaatsvindt, is er 
voor de Alaunt geen bestaansreden 
meer overgebleven.
Hondenrassen als de Perro de Presa 
Canario, Cane Corso Italiano, Perro 
Dogo Mallorquín, Cão Fila de São 
Miguel en Dogo Argentino hebben 
de Alaunt als verre voorvader. 
En, zoals het bijna altijd gaat in de 
historie van rashonden, een directe 
afstammingslijn van de Alaunt naar 
de Presa en Fila rassen is niet 
voorhanden, maar in dit geval 
zeggen afbeeldingen genoeg. 

VIEJA PERRO DE PELEA 
CORDOBÉS
Een andere nazaat van de Alaunt, de 
Vieja Perro de Pelea Cordobés – of 
de Oude Vechthond van Córdoba – 
wordt door de Argentijnse broers 
Nores Martínez gebruikt in hun 
creatie van de Dogo Argentino. De 

Cordobés (afgeleid van de Argen-
tijnse stad Córdoba) heeft blijkbaar 
nog veel bloed van de Alaunt Vautre 
in de aderen, want deze vechthon-
den zijn zó scherp dat ze met elkaar 
in plaats van met de prooi vechten. 
Deze vechthond – een typische 
dogachtige, wit of met donkere 
spots – is gefokt uit de naar Zuid-
Amerika gekomen Fila en Presa 
rassen van de Spanjaarden en de 
Portugezen en wordt destijds in 
Argentinië gezien als een zuiver 
gefokt ras. Na kruisingen met onder 
andere de Pointer, Bull Terrier, 
Duitse Dog en Bordeaux Dog, ver- 
wachten de broers Nores Martínez 
dat het resultaat ver genoeg verwij-
derd staat van de oude vechthond. 
Dat is ook zo, maar qua uiterlijk 
staat het nieuwe ras – de Dogo 
Argentino – niet eens zo heel ver 
van zijn belangrijkste voormoeder 
af. In menselijke termen zouden we 
de Dogo Argentino als een kleinkind 
kunnen beschouwen, met de oude 
vechthond van Córdoba als moeder 
en de Alaunt als grootmoeder. 

BULLEN- EN BERENBIJTERS
In Duitsland en Nederland komen 
in de 16e, 17e en 18e eeuw Mastiff 
types voor die men Bullebijters en 
Berenbijters noemt. De auteur Hans 
von Flemming geeft in zijn boek Der 
vollkommene Teutsche Jager (1719; 
herdruk 2012) een vrij gedetail-
leerde beschrijving van hun uiter-
lijk. Het zijn … middelmatig grote 
honden, maar zwaar van bouw. Ze 
hebben een brede borst, een kort dik 
hoofd, met een korte, oplopende neus. 

Qua uiterlijk staat het nieuwe ras van de gebroeders Nores Martínez niet eens zo 
heel ver van zijn belangrijkste voormoeder af. (Foto: M. Lechat).

Door de tijd worden oude bena-
mingen zoals Alaunt, Alano en 
Alaunt Vautre of Veantre vervan-
gen door het Engelse Mastiff of 
het Franse Dogue.
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Ze hebben rechtop gedragen en spits 
toegesneden oren en een dubbel gebit. 
Daarom laten ze moeilijk los. Ze lopen 
wat lomp, zijn echter wel sterk, zwaar 
en zitten goed in het vlees. Behalve de 
grote ‘Danziger Bollbeisser’ komt in 
Brabant een andere soort voor. Deze 
zijn middelgroot en meestal kleiner 
dan het eerstgenoemde slag, maar wat 
ledematen en bouw betreft zijn ze 
hetzelfde. Ze heten ‘Brabanter Bulle-
bijters’. Als er weinig beren zijn 
worden de honden afgericht om stieren 
of ossen na te zitten en aan te vallen, 
hoewel dit eerder een sport is die bij 
een slager past dan bij een jager.
Bij ‘Brabant’ moeten we niet alleen 
denken aan de huidige provincie, 
maar ook aan de gelijknamige 
provincie in België. De Bullebijters 
wordt door veehandelaren en 
slagers gebruikt om het vee te 
drijven of te hoeden. Er worden drie 
types onderscheiden: de grote, 
zware van het Mastiff type, een 
kruising tussen een Bullebijter en 
een oud type dat voor de jacht op 
herten en wilde zwijnen wordt 
gebruikt en het kleine type, onge-
veer zo groot als de huidige Boxer.

BOXER
Zowel de Danziger als de Brabanter 
Bullebijter is uitgestorven, maar in 
het algemeen ziet men de kleinere 
variant – de Brabanter – als de 
grondvorm van de huidige Boxer. 
Bij de ontwikkeling van de Boxer is 
het doel om het oude Bullebijter-
type vast te houden en niet af te 
dwalen naar een Terrier of een 
Bulldog type. 
De Duitse auteur Richard Strebel 
schrijft in zijn boek Die Deutschen 
Hunde und ihre Abstammung (1904/ 
05; herdruk 1986) bij het hoofdstuk 
over de Boxer dat hij het spijtig vindt 
dat de oorspronkelijke naam – Bären- 
of Bullenbeisser – in Duitsland niet 
is gehandhaafd, maar dat voor het 
Engelse Boxer is gekozen. 
Behalve de Boxer heeft ook de 
Zuid-Afrikaanse Boerboel de 
Bullebijter als voorvader. Als Jan 
van Riebeeck (1619-1677) in 1652 
in Kaapstad aankomt, heeft hij een 
Bullebijter bij zich. Niet om te jagen 
of met stieren te vechten, maar als 
bescherming van zijn gezin. Van 
Riebeecks hond wordt beschreven 
als Bullenbijter van het Mastiff type. 

DOGO CUBANO
Wie ook van het Mastiff type is, is 
de Dogo Cubano, ook bekend als 
Cuban Mastiff. Deze hond is ont-
wikkeld uit diverse Bulldog types, 
Mastiffs en veedrijvershonden. 
Hun formaat ligt tussen dat van de 
Bulldog en Mastiff in. Ze hebben 
een breed hoofd, een brede en korte 

Danziger Bärenbeisser. ‘Ze lopen wat lomp, zijn echter wel 
sterk, zwaar en zitten goed in het vlees.’ (Uit: Von Flem-
ming, ‘Der volkommene Teutsche Jager’, 1719).

De ‘Niederländischer Bollbeisser’ of ‘Brabanter Bollbeisser’. 
In het algemeen ziet men de Brabanter als de grondvorm 
van de huidige Boxer. (Uit: Von Flemming, 1719). 

Dogo Cubano, ook bekend als Cuban 
Mastiff. Deze hond is ontwikkeld uit 
diverse Bulldog types, Mastiffs en 
veedrijvershonden. (Naar: William 
Youatt, ‘The Dog’, 1857).
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voorsnuit, hangende oren en een 
tamelijk korte staart. Volgens de 
kenners krijgt men zo een ideale 
vechthond en een goede bewaker 
van have en goed. De kleur wordt 
omschreven als ‘roest’ – ongeveer 
zoals fawn – met een zwart masker. 
In de tijd van de slavernij wordt de 
Dogo Cubano gebruikt om weggelo-
pen slaven achterna te zitten. Ook 
in de zuidelijke staten van Amerika 
zouden Dogo’s Cubano daarvoor, 
tot 1865, zijn ingezet. Zijn andere 
naam, Cuban Bloodhound, herin-
nert daaraan, waarbij kynologische 
auteurs het niet nalaten om te 
vertellen dat deze hond zijn slacht-
offers uit elkaar scheurt. Een echte 
Bloedhond valt niet aan, laat staan 
dat het slachtoffer wordt gemoles-
teerd en dus is Cuban Bloodhound 
een feitelijk onjuiste naam. Na het 
afschaffen van de slavernij in Cuba, 
in 1886, wordt deze hond nagenoeg 

waardeloos, omdat er geen werk 
meer is en hij te agressief is om als 
huisdier te worden gehouden. Aan 
het einde van de 19e eeuw sterft het 
ras uit. Het gerucht gaat dat er 
vandaag de dag nog nakomelingen 
van de Dogo Cubano – ontstaan uit 
kruisingen met de Vieja Perro de 
Pelea Cordobés, Pitbull en de Dogo 
Argentino – worden gebruikt bij 
illegale hondengevechten. Ze zijn 
groter en sterker dan de oorspron-
kelijke Dogo Cubano en lijken op de 
American Pitbull Terrier. 

ULMER DOG
In middeleeuws Europa zijn op veel 
plaatsen ‘grote, zware honden’ te 
vinden, die voornamelijk bij de jacht 
op groot wild worden gebruikt. In 
de Alemannische wetten uit de 7e 
eeuw is al over hen te lezen: Bonum 
Canem porcatorium, qui capit porcas, 
ursaritium, qui ursos capit, vel qui 

vaccam et taurum prendit, si occiderit 
aliquis, cum 3 solidis componat. 
Vrij vertaald: Als iemand een goede 
Varkenshond, die varkens vangt, een 
Berenhond, die beren pakt, of een 
hond die een koe of een stier aanvalt, 
doodt, dan krijgt diegene een boete 
van drie Solidis. Er zijn afbeeldin-
gen van deze ‘Varkens-’ en ‘Beren-
honden’, onder andere in reliëfs 
op verschillende gebouwen. 
Aan de Europese hoven wordt bij 
voorkeur de parforce jacht beoe-
fend, waaraan soms wel 80 tot 100 
honden deelnemen. Het gaat er bij 
deze jacht niet zachtzinnig aan toe, 
een reden om deelnemende doggen 
te voorzien van een ‘pantser’. 
In het midden van de 16e eeuw 
begint de import van hoogbenige, 
zware doggen vanuit Engeland naar 
midden Europa; in Duitsland zijn 
deze honden bekend onder de naam 
‘Englische Docke’ en ‘Englische Tocken’ 

In de tijd van de slavernij wordt de Dogo Cubano gebruikt om weggelopen slaven achterna te zitten.
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Aan het begin van de 17e eeuw is 
uit deze ‘Docke’ al een ‘Duits type’ 
ontstaan en aan het begin van de 
18e eeuw zijn uit nakomelingen van 
deze ‘Dockes’ ook diverse regionale 
types ontstaan. Zoals bij voorbeeld 
de Ulmer Dog in Zuid-Duitsland, 
vooral in de omgeving van Ulm. De 
Ulmer Dog is een zware, massieve 
hond, die meestal een zwarte of 
zwart met witte vacht heeft. In het 
midden van Duitsland worden deze 
types honden Deense Doggen 
genoemd. Deze hebben overwegend 
een fawnkleurige, isabel of brindle 
vacht, zijn kleiner van formaat en 
lichter in gewicht dan de Ulmer 
Dog. Tot in de 19e eeuw blijft de 
naam ‘Englische Dogge’ echter nog 
in gebruik, maar Duitse Dog komt 
dan ook al voor. 

‘CAMMER-HUNDE’
Als we lezen over de jacht in de 17e 
en 18e eeuw worden meestal de 

namen ‘Saupacker’, ‘Saurüde’ of ‘Hatz- 
rüde’ gebruikt, wellicht om hen te 
onderscheiden van de zogenoemde 
‘Leib-Hunde’ en ‘Cammer-Hunde’, die 
in aanzien een stukje hoger staan 
dan de ‘Saupackers’ en soms worden 
getooid met zilveren en gouden 
halsbanden. De toevoeging ‘rüde’ 
betekent hier niet een geslachtsaan-
duiding, maar ‘grote jachthond’. 
Langzamerhand worden ook de 
‘Sauhunde’ gezelschapsdieren, onder 
de naam Duitse Dog, maar in Würt-
temberg blijft men de Ulmer Dog (of 
Ulmer Hund) trouw. Als in 1863 in 
Hamburg een van de eerste grote 
tentoonstellingen wordt gehouden, 
zijn daar acht ‘Dänische Doggen’ en 
zeven ‘Ulmer Doggen’ ingeschreven. 
In 1869 zijn er 15 ‘Dänische’ en 
12 ‘Ulmer’ op de tentoonstelling in 
Altona. De ‘Dänische’ komen overi-
gens niet uit Denemarken. Pas in 
1876 wordt, naar aanleiding van een 
voorstel van de keurmeesters aan de 

fokkers, besloten beide namen op te 
laten gaan in Duitse Dog. En om dit te 
bekrachtigen worden de honden die 
in 1876 in Frankfurt op de tentoon-
stelling zijn ingeschreven onder de 
namen Ulmer Dog, Hatzrüde, 
Saupacker en Dänische Dog, in één 
klas gekeurd: die van de Deutsche 
Dog. Engeland en Frankrijk kiezen 
(politieke beslissing?) voor Deense 
Dog (Great Dane of German Mastiff 
en Danois). En daarmee is de Ulmer 
Dog opgegaan in de Duitse Dog en 
worden deze honden naar één 
rasstandaard gekeurd. 

MALTESE MASTIFF 
Een wat onbekendere oude Mastiff 
is de Maltese Mastiff, aanwezig op 
het eiland Malta in de Middel-
landse Zee. Dit type ontwikkelt 
zich met behulp van Siciliaanse en 

Dit is Spot, een Dogo Cubano, de enige overlevende van een groep honden die 
ontsnapte gevangenen uit de Andersonville gevangenis, in de zuidelijke Ameri-
kaanse staat Georgia, achterna zit. Dit is géén Bloedhond, maar een typische 
Mastiffachtige. 
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Calabrese honden van het type 
Cane Guzzo, één van de vele oude, 
lokale versies van de Cane Corso 
in het zuiden van Italië. Ook 
Engelse Bulldogs en ‘Bull-and-
Terriers’ worden in de fokkerij 
gebruikt. 
Net als in andere delen van Europa 
krijgen de Italiaanse Mastiffs ook 
namen die wijzen op hun gebruik: 
de Cane di Maccelaio (slagers-
hond) en Cane di Carretiere 
(drijfhond). 
De Maltese Mastiff heeft, behalve 
van de Cane Cuzzo, ook een flinke 
scheut bloed van de Engelse Mastiff 
in de aderen. Niet verwonderlijk, 
want Malta is tot 1964 een Britse 
kroonkolonie en daarna onderdeel 
van het Britse Gemenebest. Pas in 
1974 wordt het een onafhankelijke 
republiek. Niet zelden wordt de 
Maltese Mastiff gezien als een 
variant van de Maltese Bulldog. 
Voor de Maltese Mastiff is nooit een 
rasstandaard geschreven, laat staan 
dat het type een officiële erkenning 
heeft gekregen. Als meest voorko-

mende vachtkleuren worden rood, 
fawn en bruin genoemd, met of zon-
der zwart masker en kleine witte 
aftekeningen. De oren worden 
gecoupeerd.
In de tijd dat dit nog is toegestaan, 
neemt de Maltese Mastiff deel aan 
hondengevechten en staat de hond 
bekend als kwaadaardig en koppig. 
Hij komt vooral op het platteland 
voor, waar hij waakt over have en 
goed en soms zijn dagen aan een 
ketting slijt. Er zijn mensen die 
denken dat er nog enkele exempla-
ren op Malta voorkomen, maar de 
meeste kynologen gaan ervan uit 
dat dit type in het eerste kwart van 
de twintigste eeuw is uitgestorven. 

MOLOSSER
En hoe zit dat nu met de term 
Molosser? Molosser en Mastiff 
worden in de kynologische litera-
tuur vaak door elkaar gebruikt, 
waarbij het lastig is vast te stellen 
welk type of ras men op het oog 
heeft. Er is oudere literatuur waarin 
Molosser domweg wordt vertaald 

met Mastiff. Het woord Molosser is 
afgeleid van de Molossiërs, een 
Grieks nomadenvolk dat in de 
oudheid in de Griekse regio Epirus 
woont. De honden van de Molos-
siërs genieten in de oudheid een 
goede reputatie en diverse schrijvers 
vermelden hun bestaan, waarbij 
de jacht met Molossers expliciet 
wordt genoemd. Zo ook bij de 
Griekse auteur Aristoteles (384-322 
voor Chr.), die in zijn Historia 
Animalium schrijft: Met uitzondering 
van de ezel zijn alle viervoetigen van 
Epirus erg groot en naar verhouding 
zijn de runderen en de honden het 
grootst. En: Bij honden van de soort 
der Molossers is er bij de jacht geen 
verschil te merken met andere honden, 
maar als begeleider van schaapskuddes 
onderscheiden ze zich in grootte en in 
moed tegenover wilde dieren. 
Echter, we kunnen uit oude be-
schrijvingen opmaken dat met het 
woord Molosser niet alleen grote, 
zware honden met een brede 

Perros Conquista, zo worden de Mastiffs van de Spaanse en Portugese conquista-
dores genoemd. (Uit: Miguel Gomez, ‘La Conquista de Mexico’). 

Midden 16de eeuw begint de import 
van hoogbenige, zware doggen vanuit 
Engeland naar midden Europa; in 
Duitsland zijn deze honden bekend 
onder de naam ‘Englische Docke’ en 
‘Englische Tocken’. (Gravure van 
Johann Elias Ridinger, 1698-1767). 
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schedel en een korte snuit worden 
bedoeld, maar dat Molosser in de 
oudheid ook betrekking kan hebben 
op grote berghonden of op jacht-
honden. We moeten dan denken 
aan een berghond zoals bijvoorbeeld 
de Pyrenese Berghond of de Kuvasz 
en een jachthond van het Beagle 
formaat of iets groter. 

GEWOON FOUT
Het begrip Molosser kan absoluut 
niet één op één worden vertaald naar 

een aantal 
rassen in 
de huidige  
FCI-groep 2, 
waarin de 
Molossers zijn 
ingedeeld. 
Laat staan dat 
we een directe 
afstamming van 
de honden van 
de Molossiërs 
kunnen bewij-
zen, want die 
is er niet. 
De naam 
Molossers in 

FCI-groep 2 (Pinschers, Schnauzers, 
Molossers en Sennenhonden) is mislei-
dend, bedacht door de kynologie en 
feitelijk gewoon fout.
Omdat kynologische auteurs in het 
verleden zijn uitgegaan van het feit 
dat de honden van de Molossiërs 
altijd groot, zwaar en plomp zijn 
en altijd een brede schedel hebben, 
is bij een aantal types honden dat 
aan deze beschrijving voldoet en 
dat later is uitgegroeid tot aparte 
rassen, de link met de hond van de 

Molossiërs gelegd en krijgen zij het 
stempel Molosser. 
Rassen die nu worden gezien als 
‘Molossers’ – zoals bijvoorbeeld 
de Bordeaux Dog, de Mastiff, de 
Bullmastiff, de Rottweiler, de 
Fila Brasileiro, de Broholmer, 
enzovoort – zijn dus géén directe 
afstammelingen van de honden van 
de oude Molossiërs. Ze hebben 
alleen het begrip ‘geleend’. 

‘Eine Sauhatze’ ofwel een wilde zwijnenjacht. Daarbij 
worden voor de honden meestal de namen ‘Saupacker’, 
‘Saurüde’ of ‘Hatzrüde gebruikt. 
(Gravure van Johann Elias Ridinger, 1698-1767). 

De Ulmer Dog, die vooral in Zuid Duitsland voorkomt, is een 
zware, massieve hond. Schilderij van Johann Christof 
Merck, 1705. (Jagdschloss Grünewald, Berlijn).

Het gaat er bij de parforce jachten niet 
zachtzinnig aan toe, een reden om de 
deelnemende doggen te voorzien van 
bescherming. Dit is een pantser uit de 
zeventiende eeuw.


