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In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is de 
geschiedenis van honden vastgelegd. En dan vooral het werk dat ze doen. Meegaan 
op jacht, het drijven en hoeden van een kudde, het bewaken van huis en hof en het 
gezelschap houden van de mens. Elke maand biedt Onze Hond jou een inkijkje in 
de rijke historie van een rashond. Deze maand: de Engelse Springer Spaniel; een 
ras dat zijn naam dankt aan het feit dat ’t gebruikt werd om het wild op te stoten. 

In het Engels heet dit ‘springing the game.’

Historisch portret

Engelse Springer Spaniel
Springing the game

Schilderij uit 1936 van Frederick Thomas Daws. Deze Springers 
kunnen vandaag de dag zo de showring in. 
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In de 15e eeuw komt in Europa de vogelhond 
voor; 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 kunnen trekken. Ook bij de 
valkenjacht wordt de vogelhond gebruikt. Hierbij 
is het niet een kwestie van zich drukken, maar 
van het wild uit de dekking jagen zodat de valk 
het kan vangen. Na de uitvinding van het geweer 
en het buskruit verdwijnen de jacht-vogels en is 
het de jager die het wild uit de lucht schiet. In het 
boek Le Livre de la Chasse uit 1389 zijn vogelhon-
den te zien. De auteur beschrijft ze als honden 
met een groot lichaam, een fors hoofd en een 
mooie, witte of gevlekte pels. Nadat de vogelhon-
den ophouden te bestaan, krijgen de uit hen 
voortgekomen rassen langzamerhand vorm. Dit 
is een proces dat eeuwen beslaat. 

Uit Spanje?
De Engelsman dr. Iohannes Caius (1510-1573) 
schrijft in zijn boek De Canibus Britannicus over 
spaniels: “Deze hondensoort kwam van origine 
en allereerst uit Spanje vandaan.” Deze conclusie 
is in de loop der eeuwen door veel kynologische 
auteurs overgenomen. 

In 1960 schrijft Jean Castaing, auteur van Les Chiens 
d’Arrêt (staande honden), dat hij een verband ziet 
tussen de Franse term s’espaigner, die voorliggen, 
zich neerleggen of zich tegen de grond drukken 
betekent, en de landsnaam Spanje (in het Frans 
l’Espagne). De naam, aldus Castaing, is dus niet van 
een land afgeleid maar van een karakteristiek van 
de hond.

Spanieltypen
De meeste kynologische auteurs verdelen de 
spanieltypen aan de hand van het werk dat ze doen: 
‘setting’ (voorzitten), ‘springing’ (opstoten) en 
‘water’ (apporteren uit water). Uit de 17e en 18e eeuw 
bestaan diverse beschrijvingen van de verschillende 
spanieltypen. Vrijwel altijd generaliserend: ‘middel-
matig groot, ronde lijven, lange oren, korte neuzen 
en donkere ogen.’ 
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ENGELSE SPRINGER SPANIEL
Land van herkomst: Groot-Brittannië.
Gebruik: jachthond.
Rasgroep: 8, retrievers, spaniels en waterhonden.
Rasvereniging Nederland: www.esscn.nl.

De succesvolle ‘Ch Rivington Sam’. Deze afbeelding uit 1911 is gemaakt naar een schilderij van Reuben Ward Binks.



Tussen 1799 en 1805 verscheen Sydenham Edwards’ 
boek Cynographia Britannica. Dit eerste hondenboek met 
platen in kleur toont de voorlopers van diverse jachtspa-
niels. In de 18e eeuw is er steeds meer sprake van 
‘springing spaniels’; dat is de verzamelnaam voor de 
landspaniels geworden. Uit die landspaniels worden 
andere typen met andere namen ontwikkeld. Langza-
merhand sterft ook landspaniel als groepsaanduiding 
uit. De huidige Clumber Spaniel, Engelse Cocker 
Spaniel, Engelse Springer Spaniel, Field Spaniel, Welsh 
Springer Spaniel en Sussex Spaniel hebben de oude 
landspaniel als verre en gemeenschappelijke voorouder.

Niet direct een beauty 
In de literatuur wordt de Norfolk Spaniel als een van de 
voorvaderen van de Engelse Springer Spaniel genoemd. 
Al in 1857 wordt dit type onder de naam ‘Norfolk 
Spaniel of Springer’ tentoongesteld. Dat weten we zeker, 
omdat het om de hond Tissington Flush gaat, eigendom 
van Sir Hugo Fitz-Herbert. 
Ook in Amerika dringt de Norfolk Spaniel door: ene 
Dash II, gefokt door Mr E.M. Oldham verschijnt in 1886 
op de show in Madison Square Garden in New York. 
Hij wint een tweede prijs in de ‘klasse voor grotere 
spaniels’. Er is een foto van Dash II: een laagbenige 
spaniel, wat breed in schedel en met een korte nek. Niet 
direct een beauty. 
Wanneer in 1885 in Engeland de Sporting Spaniel Club 
wordt opgericht, verliest de naam Norfolk Spaniel 
terrein en uiteindelijk heeft die de classificatie van 1902 
niet overleefd. Vanaf dat jaar is er meestal sprake van 
(Engelse) Springer Spaniels. Een van de grondleggers 
van de huidige Engelse Springer is de familie Boughey, 
die vanaf 1812 tot de jaren dertig van de vorige eeuw 
Shropshire Spaniels fokt. 

‘Unknown’
Hoewel in 1902 zuiver fokken het doel wordt is de scheids-
lijn tussen de variëteiten niet altijd even scherp. Op 
stambomen van Engelse Springer Spaniels uit het eerste 
kwart van de 20ste eeuw komen ‘unknown’, ‘unregistered’ en 
‘Field Spaniel’ regelmatig voor. De Welsh Springer Spaniel 
Guy of Gerwn wordt geregistreerd als Engelse Springer 
Spaniel en er zijn gevallen bekend waarbij een spaniel op 
de ene tentoonstelling is ingeschreven als Field Spaniel en 
op de volgende als Engelse Springer Spaniel. Pups uit een 
nest met een Engelse Setter worden als Welsh Springers 
geregistreerd, kortom: de lens van de pure fokkerij moet 
nog scherp worden gesteld. Toegestane vachtpatronen zijn 
leverkleur en wit, zwart en wit of een van deze kleuren 
met tan aftekeningen, de zogenoemde driekleur. 
In de 19e eeuw floreert de fokkerij met spaniels, vrijwel 
uitsluitend voor de jacht. Weliswaar wordt de Spaniel Club 
in 1885 opgericht, maar pas in 1901 wordt een veldproef 
gewonnen door een Engelse Springer Spaniel. Enkele jaren 
later volgt The Sporting Society; beide clubs leggen zich 
toe op de organisatie van veldwedstrijden. 

In de Sandringham kennels van koning Edward VII 
(1841-1910) is een behoorlijk aantal Springer Spaniels 
aanwezig, die als Norfolk Spaniels te boek staan. Na de 
classificatie van 1902 worden ze beschreven als (Engelse) 
Springer Spaniels.
Bij het vastleggen van het juiste type Engelse Springer 
Spaniel worden andere rassen ingekruist. Zo fokt Mr. C.A. 
Phillips (Rivington) een nest met de Cocker Spaniel teef 
Rivington Ribbon en de Engelse Springer Spaniel reu Spot 
of Hegley. Het resultaat is de succesvolle Ch Rivington 
Sam, die in 1913 de eerste Field Trial Champion wordt. Ook 
Engelse Setters, Pointers, Clumber Spaniels en Field 
Spaniels zijn gebruikt om respectievelijk het bone en het 
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Een ‘brown and white Norfolk or Water Spaniel’, in 1778 geschilderd 
door George Stubbs.

Er zijn gevallen bekend 
waarbij een spaniel op 
de ene tentoonstelling 
stond ingeschreven 
als Field Spaniel 
en op de volgende als 
Engelse Springer 
Spaniel.



hoofd van de Engelse Springer te verbeteren. Na de 
erkenning als apart ras in 1902 komen al snel de eerste 
showkampioenen. Beechgrove Will van Mr. W. Smith is 
de eerste kampioen reu en bij de teven is dat Fansom 
van Mr. H. Jones. 

Twee types
Het ontstaan van twee verschillende types – de jacht-
hond en de showhond – is grotendeels te wijten aan een 
besluit van The Kennel Club in 1950. Om de titel 
Champion te krijgen, worden zowel kwalificaties op 
tentoonstellingen als in het veld verlangd. Na 1950 
wordt de titel Sh(ow) Ch(ampion) gegeven aan honden 
die kampioenschappen op shows hebben gewonnen, 
zonder dat er veldkwalificaties moeten zijn. Daarmee 
ontstaan er langzaam maar zeker twee verschillende 
types; de kleinere en lichtere werkhondjes en de 
robuustere showhonden. De Nederlandse rasvereniging 
zegt er dit over: “De honden uit de showlijnen zijn over 
het algemeen iets groter en zwaarder dan de honden uit 
de jachtlijnen en hun beharing is vaak ook iets langer. 
Bovendien hebben honden uit showlijnen langere oren, 
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Dash II was een laagbenige Spaniel, wat breed in schedel en met een korte nek. Niet direct een beauty. 

Tekening uit 1927 van Reuben Ward Binks.



die vaak wat lager zijn aangezet.” Deze kloof zal helaas 
nooit meer worden gedicht. Soms zijn de verschillen bij 
de werkhondjes zo groot dat je je moet afvragen of ze 
nog wel aan de rasstandaard voldoen. De laatste tijd 
gaan er regelmatig stemmen op om het ras dan maar te 
splitsen in twee verschillende standaards. 
 
De Engelse Springer Spaniel in Nederland
In het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) is als 
eerste ene Wallace geregistreerd, geboren in 1899. Dat 
het een Engelse Springer Spaniel moet zijn, wordt 
afgeleid uit de vachtkleur, (kastanje)bruin en wit. 
Kastanjebruin komt in de vachten van de andere 
Engelse jachtspaniels niet voor. In 1902 wordt in NHSB 
een nest Engelse Cocker Spaniels ingeschreven van 
fokker R. Determeyer; enkele pups worden later als 
(Engelse) Springer Spaniel tentoongesteld. 
In 1925 importeert mevrouw L. van Herwaarden 
(Wagtail), de reu Hick (Cassio Trooper x Shalassa), uit 
de lijnen Avondale en Ranscombe. Hick is van alle 
markten thuis want behalve dat hij in een aantal 
Europese landen wordt tentoongesteld en de eerste 
Nederlandse kampioen wordt, is hij ook een goede 
gebruikshond. Pas na de Tweede Wereldoorlog krijgt 
het ras in Nederland enige bekendheid. Met als kennel-
naam van het Watervliet fokt J.C. Sillem met de geïm-
porteerde Horsford Hence en Horsford Tara in 1948 zijn 
eerste nest. Deze combinatie wordt in 1951 herhaald. 
Andere kennels in opkomst zijn dan van de Ulenpas 
(Buitenhuis) en van het Eversnest (van der Wal). Een 
belangrijke dekking vindt plaats in 1956, als met de reu 
Kamp. Winch Crocidolite de eerste steen wordt gelegd 
voor de later zo succesvolle kennel van Duin en Kruid-
berg (J.T. Cremer, later S. Kingma-Boele). In de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw komt de fokkerij 
goed op gang met onder andere de kennels van het 

HISTORISCH PORTRET

ONZE HOND 9 | 2022 | 51

Deze Engelse Springers zijn een typisch beeld van ‘working’ 
Engelse Springer Spaniels. (Werk van de Engelse kunstenaar 
Mick Cawston, collectie Ria Hörter.)  

In Leeuwarden 2005 wordt Obsession in Blue uit de kennel van 
Jeanne van Beers Best in Show.

SUCCESVOLLE FOKKERS
Bij de oprichting van The English Springer Spaniel Club 

in 1921 neemt de belangstelling voor het ras fors toe. De 

pioniers moeten we even noemen: Mr. H.S. Lloyd (of 

Ware), de Duke of Hamilton (Avondale), Mr. C.C. 

Eversfield (Denne) en Lady Portal (Laverstoke). Bekende 

dekreuen zijn Ch Rex of Avondale, Ch Flint of Avondale, 

Ch Springbok of Ware, Ch Velox Powder en de reeds 

genoemde  Ch Rivington Sam.

Dorothy Morland Hooper (Ranscombe) schrijft in 1963 

het boek The Springer Spaniel, dat in 1971 en 1972 wordt 

herdrukt. De of Ware kennel van Mr. H.S. Lloyd is 

wereldberoemd, niet alleen voor wat betreft de Engelse 

Springer Spaniel, maar ook voor Cocker Spaniels. Ook 

moet Boxer of Bramhope van Mary Scott worden 

genoemd vanwege zijn grote invloed op de fokkerij.

Tot slot nog een aantal namen die oudere kynologen 

bekend zullen voorkomen. Het zijn niet alleen succes-

volle fokkers, maar ook keurmeesters op tentoonstellin-

gen in ons land: Jo Braddon (of Ide), Judith Hancock 

(Hawkhill), wiens Hawkhill Connaught in 1972 en 1973 

top dog is, Olga Hampton (Larkstoke), Mrs. E. Dobson 

(Tyneview), Mr. en Mrs. D. Miller (Feorlig), Mrs. J. 

Taylor (Cleavehill) en Mr. C. Muirhead (Shipden). Ook 

laatstgenoemde schrijft een boek over het ras, The 

Complete English Springer Spaniel (1996). Op een 

behoorlijk aantal stambomen van Engelse Springers die 

naar Nederland zijn geïmporteerd, zijn de hiervoor 

genoemde kennelnamen terug te vinden. 
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Kruisselt (Steenbergen) en van de Springershoek (Radsma). 
Anton Viergever, landelijk bekend bij spanieleigenaren, 
importeert in 1970 de teef Larkstoke Sarcelle, die in Utrecht de 
eerste Best in show wordt onder keurmeester Jo Braddon.   

Een heel eigen Springer
Behalve vanuit Engeland worden er ook Springers uit Scandi-
navië en Amerika geïmporteerd. G.M.C. de Vette’s Kamp. 
Saxdalens Dette de Vette heeft Amerikaans en Scandinavisch 
bloed en domineert begin jaren negentig de showring. Maar 
als de heren C.A.F. Warmenhoven en C.L. Pieterse (Snuggle-
wood’s) in het begin van de jaren negentig uit Amerika 
geïmporteerde Engelse Springers tentoonstellen barst de 
discussie los. Voornamelijk omdat de Amerikanen een geheel 
eigen Springer blijken te hebben gecreëerd, waarmee het ras er 
een apart, derde type bij krijgt. Keurmeesters, fokkers en 
exposanten hebben er hevig over gediscussieerd. Het resultaat 
is dat in de loop van de 21ste eeuw in de fokkerij een soort 
compromis ontstaat: een beetje Engels, een beetje Scandina-
visch en een klein beetje Amerikaans. Niet alleen in de 
politiek zijn er compromissen, ook in de rashondenfokkerij. 
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Alle pogingen zijn in het werk gesteld om namen 
van fotografen/illustratoren van het beeldmateriaal 
te achterhalen. Dit is niet altijd gelukt. Wie recht op 
afbeeldingen meent te hebben kan contact opne-
men met de auteur: horter@tiscali.nl.

Een Engelse 
Springer Spaniel? 

Ja, het Amerikaan-
se type, dat 

spottend een grote 
Amerikaanse 

Cocker Spaniel 
wordt genoemd. 

Alle show-
springers in 

Amerika zien er 
zo uit: overhoekt, 

geen knie in de 
achterhand, ‘clean 

shaven’ en een 
strakke scheiding 
tussen de vacht-

kleuren. 

NEDERLANDSE NAMEN DIE WE 
NIET MOETEN VERGETEN
Fokkers die succes hebben met dual purpose 

Springers zijn onder anderen mevrouw J. Antonis-

se-Zijda (van de Woudstreek), Bart Boers (Hauks’s) 

en Rokus van Stuyvenberg (Dashhill). Voorbeelden 

zijn Fedor van de Woudstreek – veldwedstrijdkam-

pioen – en Hauk’s Donald – Nederlands en interna-

tionaal veldwedstrijdkampioen. De heer en 

mevrouw Arendse-Rozebrand importeren twee 

honden uit de Teesview kennel en leggen daarmee 

de basis voor hun van de Dongemond Springers, die 

op tentoonstellingen hoge ogen gooien. 

Een paar namen uit de recentere geschiedenis: eind 

jaren tachtig komen nestbroer en -zus Ch Chrich-

view Cognac en Ch Chrichview Carlyn van Mrs. C. 

Bradley naar Nederland. Een van hun nakomelin-

gen vormt mede de basis voor Helma, Daphne en 

Rudo van den Brinks kennel van het Veense 

Springertje. Inmiddels hebben zij een indrukwek-

kende rij van ‘beste show Engelse Springers’ gefokt. 

De belangen van de Engelse Springers worden 

behartigd door de Nederlandse Spaniel Club 

(inmiddels ter ziele). Nadat in 1964 voor de Ameri-

kaanse Cocker Spaniels en in 1976 voor de Welsh 

Springer Spaniels een club is opgericht, treden in 

1981 ook de Engelse Springers uit de ‘moedervereni-

ging’, onder leiding van Henk Bruggink.


