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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...

Grand en Petit
Basset Griffon Vendéen
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Alleen al in Frankrijk zijn er bijna 
dertig rassen die tot de Brakken-
familie behoren. Een behoorlijk 
aantal is genoemd naar de streek 
van herkomst, zoals bijvoorbeeld 
de Grand Bleu de Gascogne, de 
Basset Artésien-Normand, de 
Griffon Fauve de Bretagne of de 
Griffon Nivernais. In de Franse 
rasnamen van de grote en kleine 
Basset Griffon Vendéen zit ook 

In zijn boek De Brakken (1988) geeft 
Brakkenkenner A.L.C. van Lier de 
definitie van een Brak: Een jachthond 
van zeer oude stempel, met hangende, 
vaak lange gedraaide oren. Meestal 
kortharig, soms ruwharig. Van origine 
in meuteverband met luide stem 
jagend. Bij alle is de vachtkleur van het 
‘black and tan’ patroon of een variant 
daarvan, al of niet met meer of minder 
wit. Ruwhaar kan wildkleur (‘Agouti’) 
meebrengen. Soms is het vel ruim. Het 
reukvermogen is uitzonderlijk ontwik-
keld. Zijn sociale gedrag is van belang 
in de meute. 

MIDDELLANDSE ZEEGEBIED
Wanneer en waar de bijzondere vorm 
van jachthonden, die we nu Brakken 
noemen, is ontstaan weten we niet. 
Wel dat het grootste deel van de 
huidige Brakkenrassen is ontstaan in 
het zuiden van Europa, aldus de 
Oostenrijkse kynoloog Emil Hauck 
(1879-1972). Ook andere auteurs 
nemen aan dat de Brakken uit het 
Middellandse Zeegebied naar 
Noord-Europa zijn gekomen. 
Brakken hebben een grote jacht-
passie en bij de jacht moeten ze 
het van hun neus en speurzin 
hebben. In Nederland noemt 
men de Brakken ook wel Lopende 
Honden; in Duitsland heet dit 
type jachthond Bracke, in Zwitser-
land Laufhund en in Frankrijk 
Chien courant. (Maar: een 
Staande Hond heet in het 
Frans een Braque!). 
Om het nog een tikje ingewikkelder 
te maken, noemen de Engelsen de 
Brakken Hounds, maar zij verstaan 
daaronder meer rassen dan die in 
de FCI-indeling. Bijvoorbeeld ook 
de Greyhound en Elandhond, die in 
de FCI-indeling tot respectievelijk 
de Windhonden en de Spitsen en 
Oertypen worden gerekend. Dat 
zijn dus géén Brakken, maar de 
Foxhound is dat weer wel.

BRAKKENFAMILIE
In dit portret is het onmogelijk om 
zowel de grote als de kleine Basset 
Griffon Vendéen – vaak voor het 
gemak afgekort met GBGV en 
PBGV – volledig te portretteren. 
Zij maken deel uit van de meer dan 
tachtig leden van de Brakkenfami-
lie. Van Spanje tot Finland en van 
Rusland tot Amerika, overal zijn 
nationale Brakkenrassen te vinden. 

GBGV
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De Grand Basset Griffon Vendéen 
heeft van alles iets meer dan de 
Petit Basset Griffon Vendéen: een 
langer lichaam, langere benen, 
langere oren en een langere staart.
Gezien de ruige vegetatie en des- 
tijds vaak onbegaanbare wegen, 
jaagt men in de Vendée te voet.

andere informatie verborgen: Petit 
(klein), Basset (van het Latijnse 
‘bassus’ en het Franse ‘bas’ – laag), 
Griffon (ruwharig) en Vendéen 
(uit de Vendée, een departement 
in West-Frankrijk, ten zuiden 
van Bretagne en ten noorden 
van Bordeaux). 

XENOPHON
De geschiedenis van de Brakken is 
heel oud, maar ook heel ingewikkeld 
als het om de verspreiding over 
Europa gaat. Drs. Robert van der 
Molen vermeldt in zijn boek Honden 
bij de Grieken en Romeinen dat 
hoewel de Grieken en Romeinen de 
naam Brak niet gebruiken, het uit 
de wijze van jagen wel duidelijk is 
dat zij – met uitzondering van 

de Vertrages van Arrianus – alleen 
maar met Brakken jagen. Robert 
van der Molen besluit zijn werk met 
de conclusie: Uit de geschriften van 
Xenophon komt duidelijk naar voren 
dat hij de jacht op hazen bedreef met 
relatief kleine Brakken, die met de 
neus richting de grond probeerden de 
geur van het wildspoor te volgen.
Van de oudheid naar de middeleeu-
wen: de mooiste 14de-eeuwse 
afbeeldingen over de jacht zijn te 
vinden in het manuscript Le miroir 
de Phebus des deduits de la Chasse, 
des bestes sauvaiges et des oiseaux de 
poire, dat verschijnt tussen 1387 en 
1389 en kortweg Livre de Chasse 
wordt genoemd. In 1561 beschrijft 
de Franse edelman Jacques du 
Fouilloux de jacht met kortbenige 

honden. In beide werken zijn de 
‘voorlopers of voorouders van de 
Basset’ te zien. Dat wil zeggen de 
‘grondvormen’; kortbenig, hangen-
de oren en jagend met gebruik 
van hun neus.
De 13de-eeuwse Vlaamse dichter 
Jacob van Maerlant spreekt in zijn 
Der Naturen Bloeme (1207) over 
‘Brakken met de lange oren’. In het 
recentere verleden zijn het koning 
Karel IX van Frankrijk, Johann
Täntzer en Hans von Fleming, 
respectievelijk in de 16de, 17de en 
18de eeuw, die over Brakken 
berichten. Ook latere bekende 
kynologische auteurs, zoals Comte 
Le Couteulx de Canteleu, Maurice 
Leblanc en dr. Hans Räber, schen-
ken veel aandacht aan Brakken. 

GBGV
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CULTUURLANDSCHAP
Wie wel eens in de Vendée is ge-
weest, weet dat deze streek wordt 
gekenmerkt door een coulissen 
landschap, stukken wei- en akker-
land, die zijn omgeven door hoge 
heggen. Het gebied is ruw, kent een 
dichte vegetatie en heeft veel 
houtwallen. Dit cultuurlandschap 
is in de late middeleeuwen ont-
staan en is bij uitstek geschikt voor 
de jacht met ruwharige honden. 
Gezien de ruige vegetatie en de 
destijds vaak onbegaanbare wegen, 
jaagt men te voet. Daarbij heeft 
men niets aan grote, snelle honden 
en dit gegeven draagt bij aan de 
ontwikkeling van de Grand Basset 
Griffon Vendéen (GBGV) en de 
Petit Basset Griffon Vendéen 
(PBGV). Is de grote Franse Brak-
kenfamilie al lastig uit elkaar te 
houden, we kennen ook vier 
Griffon rassen, die uit dezelfde 
streek afkomstig zijn. Dat zijn de 
Grand Griffon Vendéen (schoft-
hoogte reuen tussen 62-68 cm; 
teven 60-65 cm). Dan de Briquet 

Griffon Vendéen (schofthoogte 
reuen tussen 50-55 cm; teven 
48-53 cm) en tot slot de GBGV 
en de PBGV.

KROMME EN RECHTE BENEN
Al in de 16de eeuw maakt Jacques 
du Fouilloux het onderscheid 
tussen Brakken à jambes torses en à 
jambes droites – die met kromme en 

met rechte benen. Wie aan Franse 
Bassets denkt, ziet al heel snel een 
hond met kromme voorbenen voor 
zich. Echter, zowel de GBGV als de 
PBGV behoren nu tot de groep met 
rechte voorbenen. 
Wie leest over Franse Brakken, 
komt onherroepelijk de naam van 
de Comte Le Couteulx de Canteleu 
(1827-1910) tegen, een Franse 
jager en kynoloog met een voor-
liefde voor de meutejacht op de 
wolf. In 1858 publiceert hij het 
boek La Vénérie Française, waarin 
wordt geprobeerd een zo compleet 
mogelijk beeld van de in Frankrijk 
aanwezige Brakkenrassen te geven. 
Le Couteulx de Canteleu is van 
mening dat... in Artois, in Vlaande-
ren en in de Elzas goede Bassets te 
vinden zijn en dat er in de Vendée 
Bassets worden gefokt met een 
medium formaat, met rechte poten, 
ruw dekhaar en een zijdeachtige 
ondervacht. Ze hebben een vacht met 
gele of grauwe vlekken en zijn sterk 
gebouwd. En, niet onbelangrijk, ze 
zijn uitzonderlijk goed geschikt 
voor de voetjacht. 

ZUIVERE STAMMEN
De Griffon is de enige Franse Brak 

Bassets van de équipage van Comte d’Elva, in 1894 getekend door Paul Mahler.
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die in vier groottes voorkomt: de 
Grand Griffon, de Briquet, de 
GBGV en de PBGV. Pas in 1975 
worden kruisingen tussen deze 
Griffons niet meer toegestaan. 
Tegen het einde van de 19de eeuw 
beginnen de fokkers Lane en Le 
Couteulx zuivere stammen met 
Bassets te fokken. Echter, ze hebben 
allebei een verschillend idee over het 
uiterlijk. Graaf le Couteulx de 
Canteleu heeft vooral bekendheid 
gekregen door zijn publicaties over 
alle aspecten van de jacht, die tussen 
1854 en 1901 verschijnen. 
Een tekening van de ruwharige 
Grand Griffon Vendéen ‘Stentor’ uit 
1896 en een recente foto van het-
zelfde ras laat natuurlijk kleine 
verschillen zien, zoals in beharing, 
hoofdtype en staartaanzet. Maar dat 
is het dan ook, terwijl de foto meer 
dan een eeuw later is gemaakt dan de 

tekening. Echter, er is een wereld van 
verschil in uiterlijk tussen ‘Stentor’ 
(1896) en een tekening van P. Mégnin 
(1890) en dan hebben we het over 
zes jaar. Gaan we nog verder terug 
in de geschiedenis, bijvoorbeeld naar 
de miniaturen in Le Livre de Chasse 
(1387), de tekening in het boek van 
Fouilloux (1561) en de beschrijving 
van Jacob van Maerlant (1207), dan 
is het verschil onderling weer heel 
klein, ondanks een tijdspanne van 
drie eeuwen. Een vergelijking 
tussen de drie laatstgenoemde en 
de hedendaagse Bassets Griffon 
Vendéen begint en eindigt met de 
wijze waarop de hond jaagt en de 
hangende oren. 

VADER VAN BASSET GRIFFON
Uit een veelheid van namen van 
eigenaars, meutes en fokkers 
komt in het laatste kwart van de 

19de eeuw die van Comte Christian 
d’Alincy d’Elva (1850-1925) naar 
voren. Hij wordt gezien als de eerste 
belangrijke fokker van de PBGV. In 
zijn kennel wordt de eerste aanzet 
gegeven door een Basset Vendéen 
teef in 1875 te laten dekken door 
een Basset de Bretagne (fauve 
kleurig). Het kost de Graaf meer 
dan tien jaar om een meute van 
eenzelfde type te fokken. Behalve 
dat met deze meute wordt gejaagd, 
worden zijn honden ook tentoonge-
steld. In 1885 presenteert hij twaalf 
honden op de tentoonstelling in 
Parijs, onder de kennelnaam 
‘Ricoudet’, de naam van zijn land-
goed. De reu ‘Royal Combattant’ 
– die nu als Grand Basset zou worden 
betiteld – krijgt de meeste aandacht; 
deze driekleurige hond meet 43 cm 
en is d’Elva’s favoriete reu. 
‘Royal Combattant’ is de tweede 

GBGV
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Basset Vendéen die in het Franse 
Hondenstamboek (LOF) wordt 
ingeschreven. Echter, kenners 
zeggen dat d’Elva’s honden het 
midden houden tussen een Basset 
en een Briquet. Dat zou logisch zijn, 
omdat de Briquet een van de vier 
groottes van de Grand Griffon 
Vendéen is. 
D’Elva wordt gezien als de eerste 
fokker die zich tientallen jaren 
serieus bezighoudt met fokmetho-
des binnen het ras. Toch kan hij 
geen keuze maken tussen de 
Briquets of de Bassets. Desalniette-
min staat d’Elva bekend als ‘de vader 
van de Basset Griffon Vendéen’.

JARDIN D’ACCLIMATATION
De ‘Jardin d’Acclimatation’ in Parijs, 
gelegen in het Bois de Boulogne, is 
een veelzijdige onderneming. Zo is 
er een amusementpark voor 
kinderen, het ‘Exploradôme’, een 
wetenschapsmuseum, en een ‘Jardin 
d’Acclimatation’ of de ‘Jardin 
Zoologique d’Acclimatation’. Het 
park heeft nog tientallen andere 
attracties, maar is voor de kynolo-
gie belangrijk, omdat er diverse 
hondenrassen worden gefokt, 
die voor het publiek zijn te zien. 
De kennel van de Jardin d’Accli-
matation bezit ruwharige Bassets. 
In 1886 worden ‘Santanas’, een 
driekleurige Basset Griffon Ven-
déen van 41 cm (afkomstig van 
Comte d’Elva) en ‘Clairon’, een 
Basset Fauve van 30 cm aange-
schaft. Midden 1887 volgen een 
Basset Fauve van 31 cm en een 
wit-oranje Basset Griffon van 
30 cm, afkomstig van Vicomte 
De Villebois-Mareuil.
De kennelmanager van de Jardin, 
Louis Lesèble, is een liefhebber 
van Franse Bassets en hij creëert 
in zijn kennel de grootste ‘collec-
tie’ Franse Bassets die er in die 
tijd bestaat. Het mag vreemd 

PBGV
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lijken dat een amusementspark 
rashonden fokt, maar ook in de 
dierentuinen van andere West-
Europese steden komt dit voor. 

ONVREDE
In Nederland worden de rasbelan-
gen van de Vendéens tot 1985 
behartigd door de Nederlandse 
Brakkenclub. Dan vindt er een 
‘afscheiding’ plaats door oprichting 
van de Club du Griffon Vendéen des 
Pays-Bas, die in 1988 voorlopig en 
in 1993 definitief wordt erkend. De 
geschiedenis herhaalt zich, want in 
2006 wordt de Stichting Vrienden 
van de Basset Griffon Vendéen 
opgericht, uit onvrede met de gang 
van zaken in de club. Deze stichting 
wordt – nadat de mogelijkheid van 
meer aangesloten rasverenigingen 
per ras zich voordoet – omgezet in 
een vereniging, die thans de naam 
Basset Griffon Vendéen Club 
Nederland draagt en zich in 2010 
aansluit bij de Raad van Beheer. 

ZWEETWERK
Jagen met een meute Brakken is 
niet meer toegestaan in Nederland. 
Wat wel kan is zweetwerk – het 

speurwerk naar gevlucht, gedood of 
gewond wild. Een voordeel daarvan 
is dat de hond bij de voetjacht 
aangelijnd kan blijven en daarmee 
niet voor zichzelf kan gaan werken. 
De websites www.jagendebrak.nl en 
www.infinitygundogs.nl geven veel 
informatie voor Brakkeneigenaars die 
dit werk met hun hond willen doen. 

In dit bestek is het niet mogelijk om 
alle namen te noemen van fokkers 
die een bijdrage hebben geleverd aan 
de ontwikkeling van de Bassets 
Griffon Vendéen. 
De Fransman Paul Dézamy legt zich 
toe op de fokkerij van ruwharige 
honden, onder andere afkomstig van 
de reeds genoemde Comte d’Alincy 
d’Elva. Hij is degene die in 1904 de 
raspunten opstelt, waarin hij een 
onderscheid maakt voor wat betreft 
het front: rechte en kromme voorpo-
ten. In 1907 wordt door hem een 
rasvereniging opgericht – de Club du 
Basset Griffon Vendéen. Het accent 
bij de fokkerij ligt dan nog steeds op 
de functionele eigenschappen bij de 
jacht – de Petit Vénérie, de jacht op 
klein wild. Een uitgangspunt dat in 
Frankrijk tot op heden nog geldt! 
In die periode kunnen in een nest 
zowel grote als kleine BGV’s worden 
geboren; op een later tijdstip wordt 
dan uitgemaakt tot welke maatgroep 
ze behoren. Pas in 1922 gaat de 
rasvereniging de Bassets indelen 
naar maat, maar toch duurt het nog 

tot 1952 voordat de Franse Kennel 
Club een nieuwe rasstandaard erkent 
en daarmee wordt de ‘Basset Griffon 
à Petite Taille’ – de kleine dus – als 
een apart ras erkend. Dat neemt niet 
weg dat er nog jaren in een nest twee 
verschillende rassen zitten, met 
andere woorden bij de geboorte is 
men nooit zeker of de pups een 

In 2013 wordt de PBGV Ch. Soletrader Peak A Boo – roepnaam Jilly – de 
Best-in-Show op de Crufts Dog Show.

  Brakken zijn gefokt 
om zelfstandig en met 
luide stem te jagen...
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GRAND BASSET GRIFFON 
VENDÉEN & PETIT BASSET 
GRIFFON VENDÉEN
Land van herkomst: Frankrijk. 
Gebruik: jachthond (meute).
Eerste rasstandaard: rond 1904. 
FCI-nummers: 33 en 67.
Rasverenigingen: Basset Griffon 
Vendéen Club Nederland (beide 
rassen); Club du Griffon Vendéen 
des Pays Bas (beide rassen). 
Rasstandaard: http://www.fci.be/
Nomenclature/Standards/
033g06-en.pdf en
Nomenclature/Standards/ 
067g06-en.pdf 
Rasgoep: 6, Lopende Honden, 
Zweethonden en aanverwante 
rassen, sectie 3: aanverwante 
rassen.
Websites: http://www.bgvclub.nl/ 
en http://griffon-vendeen.nl

‘Petit’ of ‘Grand’ zullen worden. In 
1976 worden de huidige namen 
– Grand Basset Griffon Vendéen 
en Petit Basset Griffon Vendéen – 
officieel door de Franse ras-
vereniging ingevoerd.
‘Rasfanaten’ zouden het mij kwalijk 
nemen als ook niet Abel Dézamy en 
zijn zoon Hubert Dézamy worden 
genoemd. Zij hebben de club en de 
bijbehorende rassen in de voorbije 
eeuw ‘groot’ gemaakt. Abel Dézamy 
is de schoonzoon van Paul Dézamy 
en neemt het stokje van hem over. 
Vaak wordt aangegeven dat de PBGV 
een Briquet op korte benen is en dat 
de GBGV de dito uitvoering van de 
Grand Griffon Vendéen is.

AMBASSADEURS
Zowel de Grand als de Petit komen 
in drie kleurvariaties voor; het haar 
moet hard, vlak en niet te lang zijn. 

Los lopen moet worden getraind, 
want de genen van een oude 
meutejachthond, die graag het 
ruime sop kiest, verloochenen 
zich niet! Brakken zijn gefokt om 
zelfstandig te kunnen jagen. Luid 
blaffend, zodat de jager weet waar 
de meute is, volgen ze een spoor. 
Mevr. A. Gondrexon Ives-Browne 
importeert in 1950 twee Bassets 
Griffon Vendéen en een andere 
naam uit het verleden is Carla 
Gerber (‘van Holland Heim’).
Kijken we nu in de showring in 
Nederland, dan zijn de Grand en de 
Petit allang geen onbekenden meer. 
Dat is onder meer te danken aan 
de kennel ‘du Greffier du Roi’ van 
Jolanda Huisman en de kennel 
‘Van Tum-Tum’s Vriendjes’ van 
Gwen Huikeshoven. 
In Nederland, maar zeker ook 
daarbuiten, zijn zij zeer succesvol 

PBGV
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VAN DE ABHB TRIMSALONS:

De vacht van de Grand én Petit Basset Griffon Vendéen voelt hard aan, 
en hoewel de hond een zachtere ondervacht bezit mag het beeld niet 
wollig of zijdeachtig zijn. Geen enkele haar gaat eeuwig mee, maar 
wordt periodiek vervangen. Een werkhond die een jachtseizoen lang de 
wildernis doorkruist verliest vanzelf veel van de oudste haren. Toch 
hebben Bassets grondige verzorging nodig om hun huid gezond te 
houden en hun plekje naast de bank mogelijk te maken. De langste, 
oudste ruwe bovenharen worden twee tot drie keer per jaar uitgeplukt 
waarna de huid bedekt achterblijft met nieuwe, (nog) korte dekharen en 
zachte onderwol. Verder worden tijdens de trimbeurt het hoofd en de 
beenbeharing gemodelleerd. Het plukken van ruwharen is een techniek 
die in een ABHB-trimsalon (www.abhb.nl) uitstekend beheerst wordt. 
Echter thuis, tussen de trimbeurten door, moet de vacht bijna dagelijks 
met de handen gecontroleerd worden op klitvorming en plantendeeltjes 
in de vacht. Verwijder deze direct met de vingers of een wijd getande 
metalen kam met lange tanden. Wat maïzena in de klitjes vergemakke-
lijkt het uitkammen, zeker als deze vochtig of vies zijn. 
Eens per week krijgt de hele vacht een borstelbeurt met een borstel met 
kromme, dunne pennetjes. De kam ruimt daarna ‘de restklitjes’ op. De 
haren aan oren, baard en benen zijn het gevoeligst voor klitvorming. Als 
de eigenaar die klitvrij kan houden kan de trimmer de volle aandacht 
geven aan het modelleren van de hond. Omdat vuil haar makkelijker klit 
dan schoon haar is een periodieke wasbeurt geen overdreven luxe. 
Begin beslist al op pupleeftijd met vachtverzorging en -training; de vacht 
heeft het nodig, en dit eigenwijze type hond ook!

en ambassadeurs voor beide rassen. 
De titel Internationaal Kampioen 
is alleen weggelegd voor hen die 
hun ‘Brevet de Chasse’ in het 
buitenland hebben behaald. 
Pups moeten met consequente 
hand worden opgevoed. Een 
training om alleen te kunnen 
blijven is heel belangrijk. Honden 
die in een meute opgroeien moe-
ten sociaal gedrag vertonen. 
Bij werkende honden is het veld 
de grootste trimmer. Bij honden 
waarmee niet wordt gewerkt moet 
de vacht zo’n drie tot vier maal 
per jaar worden geplukt. Voor de 
details zie de verzorgingstips van 
de ABHB-trimsalons die in het 
kader hiernaast staan. 
Vrijblijvend fokken is bij serieuze 
fokkers niet meer het geval. Het 
Verenigingsfokreglement helpt 
daarbij en is een grote stap vooruit: 
http://griffon-vendeen.nl/wp-
content/uploads/2014/09/Format-
VFR_def_AV-070113-BRS-2.pdf   

PBGV


