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PORTRET

… een kunstenaar wordt, door de eeuwen heen, het uiterlijk van honden
vastgelegd. Of het nu de 14de-eeuwse graveurs zijn, 18de-eeuwse schilders
of fotografen in onze tijd, zij laten honden door hún ogen zien.
ONZE HOND kijkt naar de uiterlijke ontwikkelingen van (ras)honden door
de eeuwen heen. Niet langs afgesleten paden maar off the beaten track, met
een vleugje historie voor het goede begrip.

Grote Münsterlander
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De historie van de Grote Münsterlander is eeuwenoud en tegelijkertijd heel jong, afhankelijk van
waar men begint. Vanaf de middeleeuwen tot aan de 17de en
18de eeuw worden zogenoemde
‘vogelhonden’ in grote delen van
Europa bij de jacht gebruikt.
Schitterend verbeeld in het 15de-

eeuwse manuscript Le Livre de
Chasse. Jachthonden worden dan
verdeeld in drie ‘soorten’: Brakken, Windhonden en Vogelhonden. De Vogelhonden komen tot
ontwikkeling en gaan een rol
spelen bij zowel de valkenjacht als
de nettenjacht. Over het algemeen
is een Vogelhond een hond die
zich met de vogels onder het net
laat vangen of de vogels in het
(trek)net drijft.

JAGEN ZOALS VROEGER

Kaartje van het Münsterland.

De komst van het geweer betekent
een omwenteling in de jacht en
het jagen. Behalve voorstaan – het
aangeven dat er wild zit – moet
nu ook het geschoten wild door
honden worden gevonden en
geapporteerd. Bij de fokkerij staat

de gebruikswaarde van honden
voorop; rasstandaarden bestaan
nog niet. In die periode is de Grote
Münsterlander nog geen apart ras
en niet meer dan een zwart-witte
versie van de verschillende langharige Duitse Staande Honden.
Na de middeleeuwse afbeeldingen
is het schilderij van David Teniers
(1610-1690), Boerenjongen met
hond, op de vorige pagina, een van
de oudste en mooiste afbeeldingen
van een 17de-eeuwse vogelhond.
‘Hühnerhunde’ – Vogelhonden –
zijn van verschillend formaat en
hebben verschillende vachten en
kleuren. Franse en Duitse dierenschilders beelden jachtscènes af,
met wit-bonte voorstaande honden, die gelijkenis vertonen met
de huidige Grote Münsterlander.

Vogelhond en patrijzen van de Franse schilder Jean-Baptiste Oudry (1686-1755). Deze honden kunnen de voorlopers zijn van de zogenoemde Vogelhonden, die in geheel Europa worden gebruikt op de kwarteljacht.
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VOORSTAAN
Het voorstaan van een hond is de
wijze waarop het dier, zodra het de
verwaaiing van wild krijgt, het wild
‘aanwijst’. De hond verstrakt, staat
als bevroren, en staat soms met
een voor- of achterpoot omhoog.

De uitvinding van het geweer betekent een omwenteling in de jacht en het jagen. Schilderij van Francisco de Goya
(1746-1828), getiteld ‘De Jacht op Kwartels’ of ‘De Jachtpartij’.
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Een 17de-eeuws schilderij naar Jan Fyt (1611-1661), getiteld ‘Dood wild’, met een uitgesproken type Grote Münsterlander.

Het hoofd van een Vogelhond (1597) van Hendrick
Goltzius (1588-1617). (Collectie: Teylers Museum).
16

Op het vasteland van Europa is het treknet bekend
als ‘tirasse’. Bij het tirasseren wordt het net over de
hond en de vogels getrokken. Uit: ‘Libri Quarto della
Caccie’, naar Eugenio Raimundi, Venetië, 1630.

PORTRET
Kenmerkend voor de oude Vogelhonden is het relatief kleine
formaat, de zijdeachtige lange
beharing aan de oren en de staart,
de hoge blaf en het plezier waarmee het wild wordt geapporteerd.
In zijn Enzyklopädie der Rassehunde’ bericht Dr. Hans Räber dat met
de revolutie in 1848 ‘...wurden die
guten Hundestämme fortgefegt’ en
‘die Verbastardierung der Vorstehhunde’ voltrekt zich binnen drie
jaar. In de jaren tachtig van de
19de eeuw moet men constateren
dat door het inkruisen van Engelse en Franse honden – veelal
Setters – zogenoemde ‘Halbbluthunde’ zijn ontstaan. Diverse
jagers-kynologen besluiten te
redden wat er te redden valt van
de oude Duitse Vogelhond. Dat
heeft te maken met de golf van
nationalisme, die rond 1870 door
midden Europa trekt. Men wil
weer ‘mit den Hunden auf die Jagd
gehen, die schon die Urgrossväter
begleitet hatten.’

PIONIERS
Rond de wisseling van de 19de
naar de 20ste eeuw zijn uit de
Vogelhonden of Hühnerhunde de
langharige voorstaande honden,
de Grote en Kleine Münsterlander
en Wachtelhund (Kwartelhond)
ontstaan.
Bij de hondententoonstelling in
Frankfurt am Main (1878) wordt
besloten dat de raskenmerken van

Prachtige 16de-eeuwse vogelhond, gemaakt door Hendrick Goltzius (15581617) in 1597. Er bestaat een soortgelijke gravure waarop de jongen geen duif
in de rechterhand, maar een roofvogel in de linkerhand houdt. Die jongen is
Frederik de Vries, die bij Goltzius woont als zijn vader – de schilder Dirck de
Vries – naar Venetië is om daar te werken. De hond is Goltzius’ eigen ‘spaniel’.

Het voorstaan op wild en het
werken na het schot is jarenlang
het werk van dit ras geweest,
maar ook speuren, vooral naar
aangereden wild, en terugbrengen
van een verloren apport of ziek
geschoten veer- of haarwild
behoren tot zijn kwaliteiten.

Jagers-kynologen besluiten
de oude Duitse
Vogelhond te redden...
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Henriëtte Ronner-Knip:
Grote Münsterlander met
geschoten haas, 1933.
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Duitse voorstaande honden het
volgende jaar, op de tentoonstelling in Hannover, zullen worden
vastgelegd. Dat gebeurt wel, maar
alleen voor de Duitse Staande
Hond Korthaar en de Duitse
Staande Hond Langhaar. Vanaf
dat moment wordt een wit-zwarte
of volledig zwarte vacht niet meer
geaccepteerd. En wel omdat men
– met name Karl Brandt, ‘de vader
van de Duitse Staande Hond
Langhaar’ – er zeker van is dat
zwart in de vacht wijst op het
inkruisen van Setters. Gemakshalve gaat men voorbij aan het feit
dat er onder de oude Vogelhonden
ook zijn met een wit-zwarte vacht.
Tot 1908 worden er wit-zwarte
Langharen in het stamboek
ingeschreven, daarna niet meer.
In de geschiedenis van de Grote
Münsterlander zijn een leraar uit
Recklinghausen, A.E. Westmark,
en Edmund Löns twee pioniers.
Zij zijn het niet eens met de
theorie van Karl Brandt. In hun
opinie stamt de Grote Münsterlander af van grote, langharige
honden, die zijn gepaard met
zwart-witte en zwart-roestkleurige
honden uit de omgeving van
Borken in Nordrhein-Westfalen.
Kort door de bocht zou men
kunnen zeggen dat het uitsluiten
van wit-zwarte en zwarte vachten
bij langharige Duitse Staande
Honden de geboorte van de Grote
Münsterlander betekent.

Franse en Duitse dierenschilders beelden jachtscènes af, met wit bonte
voorstaande honden, die gelijkenis vertonen met de huidige Grote
Münsterlander. ‘Jagdbeute’ (1849) van Wilhelm Melchior (1817-1860).

OUD EN JONG TEGELIJK
Er is eeuwenlang gefokt op bruikbaarheid en niet op kleur, uiterlijk, vacht of formaat. Aan het
begin van de 20ste eeuw komt het
er op aan om naar de raskenmerken te gaan fokken, waarbij de
bruikbaarheid in het jachtveld
absoluut niet verloren mag gaan.
Na het uitsluiten van de wit-zwarte

Herbstzuchtprüfung Grote Münsterlander in 1925. Derde van links: Edmund
Löns en tweede van rechts A.E. Westmark met voor zich ‘Siegerin Bella’.
Rond 1870 gaat men verlangen om ‘… mit den Hunden auf die Jagd gehen,
die schon die Urgrossväter begleitet hatten.’
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en zwarte langharige Duitse
voorstaande honden is het
logisch dat deze uitmuntende
werkhonden een ras gaan vormen; de naam wordt Große
Münsterländer Vorstehhund.
In 1919 wordt er in Haltern,

gelegen in Münsterland, een
Verein für die Reinzucht des
Langhaarigen, großen, schwarzweißen Münsterländer Vorstehhunde opgericht. De toevoeging
‘Große’ is nodig, want de Kleine
Münsterlander bestaat al.

De 15de eeuw of 1919 – de Grote
Münsterlander is oud én jong tegelijk.

DRIE SEPARATE BLOEDLIJNEN
In 1919 worden in Duitsland
83 Grote Münsterlanders geregistreerd. Als het stamboek in

Er is eeuwenlang gefokt op bruikbaarheid

Oude foto van een Grote Münsterlander. Er is ook een Kleine Münsterlander of Heidewachtel. Dit ras valt buiten
het kader van dit artikel. Wel delen de Grote en de Kleine dezelfde voorvaderen.
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Johann Jakob Biedermann (1763-1830) is een dierenschilder en schilder van het landelijk leven en legt daarbij
ook (jacht)honden vast.

1922 wordt geopend, worden die
83 honden en hun nakomelingen
erin opgenomen. De eerste tentoonstelling voor uitsluitend Grote
Münsterlanders wordt in 1921
gehouden in Haltern en heeft
23 inschrijvingen. Een jaar later
wordt, tijdens een tentoonstelling
in Münster, het ras erkend. Aan
het begin van de 20ste eeuw zijn
er drie bloedlijnen, de ‘Haltener’,
‘Borkener’ en ‘Heiden’ lijnen, zo
genoemd naar de verschillende
regio’s in Münsterland.
1922 is …auch das Jahr einer neuen
Vereinsgründung: de Zuchtverein
Große Münsterländer-Essen von

1922 e.V. In 1925 volgt de eerste
Zuchtprüfung. Tijdens het Naziregime wordt het ras door het
Fachschaft Deutsch-Langhaar
vertegenwoordigd, maar na de
oorlog (1947) worden er meteen
twee fokverenigingen opgericht: de
Verein für Große Schwarz-Weiße
Münsterländer Vorstehhund v. 1919
e.V. – de Borkenergroep – en de
Zuchtgruppe Große Münsterländer
– de Essenergroep. In 1957 (andere
auteurs zeggen 1959) verschijnt
een gezamenlijk stamboek en, na
onderhandelingen, krijgt de
vereniging die het stamboek
beheert in 1974 haar huidig naam:

Verband Große Münsterländer e.V.
(VGM). Er zijn in Duitsland nu
negen Landesgruppen, die hun
eigen activiteiten hebben.

NEDERLAND
In Hondensport en De Nederlandse
Jager publiceert eerdergenoemde
A.E. Westmark een artikel en een
oproep. Westmark gaat er van uit
dat aan de andere kant van de
grens ook Grote Münsterlanders
zijn. Na de erkenning in Nederland,
in 1922, wordt de eerste hond pas
in 1929 in het Nederlandse stamboek ingeschreven. Dat is de vanuit
Duitsland geïmporteerde teef,
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Woda von der Berkelquelle, die in
1933 moeder wordt van het eerste
in Nederland ingeschreven nest.
Mondjesmaat worden er nesten
in het stamboek ingeschreven;
het vijftigste in 1967.
In 1975 wordt de Nederlandse
Grote Münsterlander Vereniging
opgericht. In 1976 volgt de
eerste Kampioenschapsclubmatch,
waarvoor 40 honden zijn ingeschreven, en een jaar later organiseert men voor het eerst jacht-

hondenproeven. In 1981 behaalt de
eerste Grote Münsterlander het
AA-diploma op de Nimrod. Kortom, het ras krijgt voet aan de
grond en mag zich verheugen in
een zeer bescheiden belangstelling.
In Engeland komen de eerste acht
Grote Münsterlanders in 1971 en
er is ook een rasvereniging.
Natuurlijk is dit ras in 150 jaar qua
uiterlijk iets veranderd, maar de
rasstandaard kent geen eisen die de
gezondheid kunnen aantasten.

Standfoto van de moderne Grote Münsterlander. (Foto: Alice van Kempen).
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KAMERAAD
De Grote Münsterlander is tientallen jaren gefokt als gebruikshond
en is vrijwel uitsluitend in handen
van jagers geweest. Echter, als
familiehond is hij een plezierige
kameraad. Maar: dit ras vraagt
veel beweging met bij voorkeur
ook jachttraining. Het socialiseren
moet vroeg beginnen en de opvoeding vraagt een consequente hand.
De site www.grotemunsterlander.nl
is zeer informatief en up to date.
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GROTE MÜNSTERLANDER
Land van herkomst: Duitsland.
Gebruik: veelzijdig inzetbare
jachthond wiens grootste kracht
ligt in het werken na het schot.
Eerste rasstandaard: 1879.
FCI-nummer: 118.
Rasstandaard: www.fci.be/Nomenclature/Standards/118g07-de.pdf
Rasgoep: 7 Voorstaande honden,
Sectie 1.2 Continentale Voorstaande
Honden, type Spaniel met werkproef
Schofthoogte: (stokmaat) reuen
60 - 65 cm; teven 58 - 63 cm.
Gewicht: ongeveer 30 kg.
Rasvereniging: Nederlandse Grote
Münsterlander Vereniging, 1975
Website: www.grotemunsterlander.nl

VAN DE ABHB TRIMSALONS:

Kopstudie van de moderne Grote
Münsterlander. (Foto: Alice van
Kempen).

Ook uit de Duitse website van het
Verband Große Münsterländer e.V.
www.grossermuensterlaender.de
blijkt dat bij dit ras de jacht nog
steeds prioriteit nummer één is.
Dat is ook het geval in het
Verenigingsfokreglement (VFR):
www.grotemunsterlander.nl/
honden/fokreglement

De vacht van een jachthond moet hem beschermen tegen distels,
struikgewas en alle weersinvloeden. Bij de Grote Münsterlander
zijn de haren op het lichaam vrij lang. Aan de oren, borst, staart
en benen heeft de beharing een zachtere structuur en meer lengte.
Het onderhoud van die vacht is niet moeilijk. Voel dagelijks, vooral
in de langste haren, naar beginnende klitjes en vuiltjes, en verwijder deze direct met uw vingers. Met een slickerborstel wordt eens
per week de hele vacht doorgeborsteld. Controleer daarna met een
wijdgetande metalen kam of er geen klitten zijn achtergebleven.
De oorranden en de voeten verdienen hierin extra aandacht.
Circa drie tot vier keer per jaar is het tijd voor groter onderhoud.
In de ABHB trimsalon verwijdert men de dode haren uit de vacht
en wordt de hond tevens professioneel gemodelleerd. Honden
van dit beharingstype ondergaan een vachtverandering na eventuele castratie. Castraten verdienen daarom vaker een trimbeurt.
Kijk voor een trimsalon bij u in de buurt op de site: www.abhb.nl
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