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TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER EN ALICE VAN KEMPEN

De Field Spaniel
Honden komen in Europa al heel lang voor, maar we moeten gissen
hoe de prehistorische honden er precies hebben uitgezien. Eén ding
staat wel vast: het werk dat ze doen. Dat is meegaan op jacht, drijven
of verdedigen van een kudde en bewaken van huis en hof...
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VOGELHONDEN
Een type hond dat in de 15de eeuw
in Europa voorkomt is de zogenoemde Vogelhond. Een jachthondje van het Spanieltype, dat wordt
gebruikt bij de nettenjacht op vogels.
De Vogelhond moet het wild aanwijzen en zich daarna drukken, zodat de
jagers het net over de hond en het
wild heen kunnen trekken. Het is
immers de periode dat het jachtgeweer nog niet is uitgevonden dan wel
algemeen bekend is en dan speelt
vindingrijkheid bij de jacht een rol.
Ook bij de valkenjacht wordt de
vogelhond gebruikt, echter met een
andere taak. Dan is het niet een
kwestie van zich drukken, maar van
het wild opstoten en het uit de
dekking jagen, zodat de losgelaten
valk het in de lucht kan vangen.
Er zijn Vogelhonden te zien op de
miniaturen in ‘Le Livre de la Chasse’
(1389) van Gaston, graaf de Foix.
Deze schrijft: ‘…de Vogelhonden die
men Spaniels noemt’. Hij beschrijft ze
als honden met een groot lichaam,
een fors hoofd en een mooie, witte of
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Afbeelding van een Vogelhond op het vroeg 15de eeuwse Devonshire Hunting
Tapestry, vermoedelijk gemaakt in Arras, Noord-Frankrijk, tussen 1430 en 1450.

gevlekte pels. Ook op het vroeg-15deeeuwse Devonshire Hunting Tapestry
is een Vogelhond te zien, zo ook op
oude prenten van de nettenjacht. Ze
bestaan nu niet meer, maar, onder
andere de Heidewachtel, Drentsche

Patrijshond en Grote Münsterlander
vormen een deel van hun erfenis.
Waar en wanneer de Vogelhonden
ophouden te bestaan en de uit hen
voortgekomen rassen vorm krijgen,
is een proces dat diverse eeuwen
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De Field Spaniel is geen type dat
uitblinkt op veldwedstrijden.
Hutchinson’s Dog Encyclopaedia,
1935

beslaat. De mens speelt daarin een
grote rol door nieuwe types andere
namen te geven, verschillende types
voor de jacht op specifieke dieren te
fokken en – nog later – die types ook
zuiver te gaan fokken. Alle Engelse
jachtspaniels krijgen rond de
wisseling van de 18de naar de 19de
eeuw een uniform uiterlijk én
vastgelegde raspunten, die wij nu
rasstandaards noemen.

OORSPRONKELIJK UIT SPANJE
Hoewel er voor de Renaissance al
manuscripten over jachthonden zijn
verschenen, is de Engelsman Dr.
Iohannes Caius (eigenlijk John Keys
of Keyes; 1510-1573) de eerste die
in zijn boek De Canibus Britannicus
(Over de Britse Honden) een poging
doet om de Engelse honden systematisch in types te verdelen. Om
het in het Latijn verschenen boek
voor een groter publiek toegankelijk
te maken, wordt het in 1576 in het
Engels vertaald onder de titel ‘off

Englishe Dogges, the diuersities, the
names, the natures, and the properties’ (Over de Engelse honden, de
diversiteiten, de namen, de karakters en de eigenschappen).
Caius verdeelt de honden in categorieën: de ‘Venatici’ (Bloedhonden,
Greyhounds, Terriers), ‘Rustici’
(Mastiffs, Herders, ‘Slagershonden’)
en ‘Aucupatorii’ (Land Spaniel,
Setter, Water Spaniel). Een vierde
categorie zijn de ‘Delicatus’, die wij
nu als Gezelschapshondjes (Toys)
zouden kunnen aanduiden.
Als Caius over Spaniels in het
algemeen schrijft, zegt hij kort maar
krachtig: ‘As though these kinde of
Dogges came originally and first of all
out of Spaine’ (‘dit soort honden
kwam oorspronkelijk uit Spanje’).
Of Spaniels werkelijk oorspronkelijk
uit Spanje komen, is een héél andere
discussie, waarvoor hier de ruimte
ontbreekt. Wel weten we inmiddels
dat Caius het dus niet bij het rechte
eind heeft.

LAND EN WATER SPANIELS
De meeste auteurs verdelen de
Spanieltypes aan de hand van het
werk dat ze doen: ‘setting’ (voorliggen), ‘springing’ (opstoten) en ‘water’
(apporteren uit water). Er bestaan
diverse beschrijvingen uit de 17de en
18de eeuw van de verschillende
Spanieltypes. Vrijwel altijd generaliserend als het om het uiterlijk gaat:
‘middelmatig groot, ronde lijven,
lange oren en donkere ogen.’ In deze
beschrijving past ook de Field Spaniel.
Samen met de huidige Clumber
Spaniel, Engelse Cocker Spaniel,
Engelse Springer Spaniel, Welsh
Springer Spaniel en Sussex Spaniel
heeft ook de Field Spaniel de oude
Land Spaniel als verre en gemeenschappelijke voorouder.
De naam Field Spaniel wordt rond
1800 een verzamelnaam voor Spaniels met een gewicht tussen de 25 en
45 Engelse ponden. Honden die
lichter in gewicht zijn noemt men
Cocking of Cocker Spaniels.
13

PORTRET

Drie eeuwen na Caius staat er een iets
gedetailleerdere verdeling van
Spaniels in het werk van J.H. Walsh:
‘Manual of British Rural Sports’ (1855).
Walsh verdeelt de Spaniels in Field
Spaniels (= Land Spaniels) en Water
Spaniels. In die periode zijn de Fields
voornamelijk zwart, in mindere mate
leverkleurig en bont.
Eerst verdwijnt de Vogelhond,
gevolgd door de oude Land Spaniel
en dan krijgen de Engelse jachtspaniels eigen rasstandaards en aparte
namen. Onder andere de Engelse
Cocker Spaniel, Engelse Springer
Spaniel, Welsh Springer Spaniel,
Sussex Spaniel én de Field Spaniel
blijven over. En om de laatstgenoemde gaat het hier.

JACHTMAKKER
Alle grote auteurs uit de 19de en de
20ste eeuw maken in hun boeken
gewag van de Field Spaniel.
J.H. Walsh, in zijn boek The Dogs of
the British Islands (1867), is een van
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de eerste die de Modern Field Spaniel
beschrijft en hoe… ‘He is remarkable
among his compeers for tenderness of
nose, high intelligence, devotion to his
master’. De Field Spaniel is dan nog
zeker niet een huishond, maar wel
een gewaardeerde jachtmakker ‘…
pluck, stamina and perseverance in the
pursuit of his game’. Ofwel: moedig,
met uithoudingsvermogen en
vasthoudend bij de achtervolging
van de buit.
Maar, vervolgt Walsh, ‘hij is niet
bruikbaar voor alle soorten jacht en
enige jaren geleden is hij verdrongen
door de Pointer, Setter of Terrier.
Als Arthur Wardle in 1906 zijn
prachtige kleurenafbeelding ‘Field
Spaniels of the 20th Century’ maakt,
zijn daarop alle Land Spaniels (met
uitzondering van de Welsh Springer
Spaniel) te vinden, waaronder ook
twee Field Spaniels, een bruine en
een zwarte. Ze zijn ongeveer even
groot als de Sussex Spaniel en
beduidend groter dan de Engelse

Cocker Spaniel. In verhouding tot
laatstgenoemden zijn ze langer in
rug en staan ze lager op de benen.
In de jaren dertig van de vorige eeuw
mag de kleur van de vacht … liver,
golden liver, mahogany red, roan or
anyone of these colours zijn, …with tan
over the eyes, on the cheeks, feet and
pasterns. Voorts: black-and-white,
liver-and-white, red or orange-andwhite. De huidige FCI-standaard
vereist voor wat de vachtkleuren
betreft: black, black and tan, blue roan,
blue roan and tan, liver brown, liver
and tan, liver roan, liver roan and tan.
In self coloured dogs, white or roan on
chest is permissible. Clear black and
white, liver brown and white, orange,
red or golden is unacceptable.

‘CATERPILLAR’, ‘KACHELPIJP’
OF ‘KOMKOMMER’
De heren Jacobs en Woolland komt
de twijfelachtige eer toe de eens zo
sportieve Field Spaniel te hebben
veranderd in wat we gerust een
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karikatuur kunnen noemen. Het
uiterlijk verandert langzamerhand;
de rug wordt langer, de benen
korter; op een gegeven moment
vereist de standaard voor het
lichaam zelfs dat het … long and
very low moet zijn, terwijl voor de
benen immensely boned is vereist.
Iedere jager begrijpt dat een Field
Spaniel dan een verre van ideale
jachthond is en met enige minachting wordt er dan ook gesproken
over de ‘caterpillar’, ‘kachelpijp’ of
‘komkommer’. Ter ‘verdediging’
moet worden aangewend dat ook
de Engelse Cocker Spaniel en de
Sussex Spaniel lijken te worden
gefokt naar het ‘model Field’. Niet
zo moeilijk, want in de tweede
helft van de 18de eeuw worden ze
nog driftig door elkaar gefokt.
Arthur Craven schrijft in 1931, in
zijn boek Dogs of the World, dat
inmiddels tweederde van de Field
Spaniels wordt aangeschaft door
mensen die niet zijn geïnteresseerd
in veldwedstrijden of tentoonstellingen. Die trend heeft zich ook
buiten Engeland voortgezet,
hoewel in diverse Europese landen
en in Amerika dan al verwoede
pogingen worden gedaan om hun
natuurlijke aanleg te behouden en
te ontwikkelen. De ervaringen van
diegenen die, vroeger en nu, met
een Field Spaniel hebben gejaagd
of jagen zijn eensluidend: de Field
is een gedegen jager, maar wel in
het eigen tempo ofwel langzaam.
Zowel in Nederland als daarbuiten
is er gelegenheid om aan jachttraining te kunnen meedoen, maar de
eerlijkheid gebiedt om te zeggen
dat de Fields het afleggen tegen uit
werklijnen gefokte Engelse Springers en Engelse Cockers. Het is
verheugend om te kunnen constateren dat er bij de Field Spaniel
geen (d)ergelijke ‘waterscheiding’
is (geweest).
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geleverd aan de ontwikkeling van
de Field Spaniel in Nederland.
In 1980 wordt de Field Spaniel
Club Nederland opgericht met een
eigen clubmagazine, ‘Fieldish’.

MAATWERK

Een bijzonder werk van Arthur Wardle (1860-1949): Field Spaniels of the 20th
Century. ‘Field Spaniel’ is dan een verzamelnaam voor de afgebeelde honden.
De huidige Field Spaniel staat links onderaan, een zwarte en een leverkleurige.

IN NEDERLAND
Dat hondententoonstellingen in de
18de eeuw en begin 19de eeuw ook
verkooptentoonstellingen zijn,
bewijst de Field Spaniel Heather
Sarah, die zowel in Amsterdam als
in Haarlem is geëxposeerd en dan
te koop is voor 100 Engelse ponden. Voor die tijd een niet gering
bedrag. Al in 1895 wordt het eerste
nest in Nederland geboren met als
kennelnaam ‘van Rhienderstein’.
Pas in de jaren zeventig neemt de
fokkerij echt vorm aan als mevrouw
C.H. van Asch van Wijck-Verschoof
een leverkleurig teefje uit Engeland
importeert: Templetrine Prudence,
kort daarop gevolgd door Templetrine Sir Winston. Onder de kennelnaam ‘van ’t Wijckse Huys’ worden
niet alleen Field Spaniels gefokt,
maar wordt het ras door haar ook
in binnen- en buitenland gepromoot. Piet en Ricky Lochs dragen
meer dan 20 jaar met hun ‘Brooklet’s’ fokkerij bij aan het ras. Sinds
het begin van de jaren tachtig is ‘of
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the Field’s Society’ van Ellen en
Carel Canta actief. Deze drie
kennels hebben in de 20ste en
21ste eeuw de grootste bijdragen

De Field Spaniel heeft een aantal
kenmerken dat hem als gezinshond en als sportieve ‘buitenhond’
tot een fijn gezinslid maakt. Mits
hij buiten voldoende beweging
krijgt, is hij in huis rustig. Zijn
uiterlijk wordt gekenmerkt door
het adellijke hoofd met de hazelnootkleurige ogen, die diepzinnig
de wereld in kijken. Dat gecombineerd met zijn lange en glanzende
vacht, in diverse kleuren, geeft
hem een aristocratisch voorkomen. De Field Spaniel heeft een
zacht, maar tegelijkertijd zeer
onafhankelijk karakter. Laat u niet
verleiden door zijn ‘schattige
koppie’, want de opvoeding moet
consequent zijn. Niet elke Field
heeft dezelfde kenmerken: som-
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mige zijn gek op water, andere
niet, sommige zijn grote knoeiers
met eten en drinken, andere
minder, sommige kijken de kat uit
de boom, andere niet. En, sommige hebben een forse jachtaanleg, andere niet. Kortom, maatwerk bestaat niet.
De Field Spaniel heeft een geschiedenis waarin achteruitgang en
bloei elkaar afwisselen en men op
miraculeuze wijze twee wereldoorlogen overleeft. Tussen 1962 en
1966 wordt een Engelse Springer
Spaniel ingekruist om even wat
‘lucht’ in de fokkerij te krijgen.
In 2016 worden er 80 pups in het
Engelse stamboek ingeschreven.
Niet ten onrechte dus staat het ras
op de lijst van The Kennel Club
met ‘vulnerable native breeds’.

VAN DE ABHB TRIMSALONS:
Field Spaniels zijn levendige, sportieve honden met een ‘luxe’ ogende
vacht. Een gladde, glanzende vacht op hoofd en rug, en overvloedige
zijdeachtige haren aan oren, buik en benen. Maar bij zo’n levendige, in
het veld actieve hond houdt een dergelijk uiterlijk wél enige verzorging
in. Drie tot vier keer per jaar (voor castraten vaker) worden tijdens de
trimbeurt de oudste haren uitgeplukt en de rest van de beharing gemodelleerd. Ook thuis moet er tijd vrijgemaakt worden voor verzorging.
De kortere lichaamsbeharing strijkt men eenvoudig glad. De voeten, de
beenharen en de oren verdienen meer aandacht, want die zullen gemakkelijk nat en vuil worden. Een tot twee keer per week verwijdert men met
de slickerborstel (dunne, gebogen tandjes) het meeste vuil en de losse
haartjes. Een wijdgetande metalen kam controleert of elk klitje eruit is.
Een geregeld wasbeurtje, gecombineerd met een conditioner (eventueel
alleen voor oren en voeten) maken het onderhoud een stuk eenvoudiger.
In de erkende ABHB trimsalon (www.abhb.nl) kan uw Field Spaniel
vakkundig getrimd worden en bent u hartelijk welkom voor voorlichting
en borstelinstructies, en vaak ook voor de juiste verzorgingsartikelen.
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