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In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is de 
geschiedenis van honden vastgelegd. En ook het werk dat ze doen. Meegaan op 

jacht, het drijven en hoeden van een kudde, het bewaken van huis en haard en het 
gezelschap houden van de mens. Elke maand gunt ONZE HOND de lezer een 
inkijkje in de rijke historie van een rashond. Deze maand: de Franse Bulldog.

Historisch portret

Franse Bulldog 
- Franse charmeur met vleermuisoren -

Vanuit historisch oogpunt een prachtig, vroeg portret (1874) van 
Carl Reichert (1836-1918). Deze Oostenrijkse kunstschilder is bekend 
om zijn trefzekere hondenportretten. 
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De Franse Bulldog mag zich verheugen in 
niet alleen de voortdurende aandacht van 
kunstschilders, maar ook van fotografen en 
reclamemakers. Er is een schier oneindige 
stroom van afbeeldingen, in kinderboeken, 
beeldjes, tabaksdozen, reukflessen, spot-
prenten, ansichtkaarten, sigarettenplaatjes 
en oude en nieuwe foto’s. Ook zie je de 
Franse Bulldog nogal eens aangekleed, in 
een motorpak, met een zonnebril op of in 
een jogging pak. Dat heeft ongetwijfeld te 
maken met zijn komische uitstraling maar 
ook met de populariteit. Echter, niet elke 
(aspirant)hondenliefhebber is gecharmeerd 
van de Franse Bulldog en dat heeft vooral te 
maken met wat in de kynologie ‘ongezonde 
overdrijving’ wordt genoemd.
In de afgelopen jaren is er een aanhoudend 
commentaar op het uiterlijk van de Franse 
Bull ontstaan, waarbij vooral het hoofd – 
met de uitpuilende ogen en de zeer korte 
snuit - onderwerp van kritiek is. Vanuit het 
oogpunt van gezondheid is dat begrijpelijk. 
Wie, bij voorbeeld, de website van het 
Landelijk Informatie Centrum Gezelschap-
dieren (LICG) raadpleegt, ziet dat dit ras 
hoog scoort als het gaat om erfelijke aandoe-
ningen. Aandoeningen die voor een deel 
samenhangen met de specifieke bouw van 
het ras. 
In dit verband wil ik ook graag wijzen op de 
website van de Raad van Beheer:
https://www.houdenvanhonden.nl/
fokken-met-je-hond/fokken-met-kortsnuiti-
ge-honden Waarbij ik me aansluit bij de 
conclusie van de Raad: ‘We hebben hetzelf-
de doel: een gezonde en sociale hond’.

Jong ras
Terug naar de Franse Bulldog en dat betekent 
terug naar Engeland. Het is niet moeilijk naar 
de herkomst van de Franse Bulldog te raden. 
De geschiedenis van dit ras is nog jong en 
begint in het midden van de negentiende 
eeuw. Als rond 1835 in Engeland het houden 
van gevechten tussen een (Engelse) Bulldog 
en een stier wordt verboden, raakt eerstge-
noemde niet alleen werkloos, maar veran-
dert ook van uiterlijk. In plaats van een 
zware vechthond, waarmee geld is te 
verdienen, gaat men ook een lichter en 
kleiner formaat bulldog fokken. Geschikt 
als huishond in de kleine woningen van de 
arbeiders en minder kostbaar in onderhoud: 
de Toy Bulldog is geboren. 

Er bestaan diverse lezingen over hoe die Toy Bulldogs in Frankrijk 
zijn terechtgekomen. De ene is dat handwerkslieden uit de 
industriesteden, zoals Manchester, Birmingham en Nottingham, 
bij een vanwege de crisis gedwongen emigratie hun hondjes 
meenemen naar Frankrijk, met name naar de streek rond Calais. 
De andere lezing zegt dat Franse hondenliefhebbers rond 1868 in 
Engeland een aantal Toy Bulldogs kopen en deze meenemen naar 
Parijs. Weer andere bronnen beweren dat Engelse keurmeesters 
die in Frankrijk op een tentoonstelling hebben gekeurd, tientallen 
kleine bulldogs meenemen terug naar Engeland. 

Komische dwerghond
Hoewel die kleine bulldogs in Frankrijk aan het einde van de 
negentiende eeuw al op tentoonstellingen verschijnen, is er dan 
nog geen sprake van een Franse Bulldog.  
Het verhaal wil dat James Hinks uit Birmingham – de schepper 
van de Bull Terrier – de aanvragen uit Frankrijk voor Toy 
Bulldogs nauwelijks aan kan. Behalve Hinks is er nog een 
aantal Engelse Bull Terrierfokkers dat gebruikt maakt van de 
vraag naar kleine bulldogs.   
Over de vraag welke andere rassen hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de Franse Bulldog, zijn de lezingen niet eendui-
dig. Franse slagershonden van het doggentype, de Mopshond, 
diverse terriers en de Belgische Griffon worden genoemd. 
Het typische kenmerk van de Franse Bulldog – de rechtopstaande 
tulpen- of vleermuisoren – is de verdienste van Franse fokkers. Zij 
zijn er in een tijdperk van enkele tientallen jaren in geslaagd dit 
kenmerk vast te leggen. Die oren vormen meteen het onderscheid 
tussen de Bouledogue Français en de Engelse Toy Bulldog.  
Charles Roger is een van de bekendste Franse fokkers; sinds 1872 
bezit hij Franse Bulldogs en volgens de overlevering zijn die gefokt 
uit kruisingen van Engelse Bulldogs met terriers. Roger noemt zijn 
honden dan ook Terrier-Boules.  
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Een oude foto met twee bulletjes, een met een recht front en een met de 
zo typische kromming in de voorbenen. Let even op de ‘badger collars’.



Mikpunt van spot
In Engeland is men verre van gelukkig met die 
Franse Bulldogjes. Men kan zich überhaupt al niet 
voorstellen dat er buiten Engeland ook bulldoggen 
aanwezig zijn. Die grote oren worden een mikpunt 
van spot en Lady Kathleen Pilkington schrijft rond 
1900: Het is niets anders dan de wedergeboorte van 
een ras. De kantwerkers uit Nottingham kenden de 
Toy-Bulldog al rond 1840. Maar die geraakte uit de 
mode en verdween bijna volledig. Men kan niet 
beweren dat hij (d.w.z. de Toy Bulldog) zich tijdens 
zijn verblijf in Frankrijk ten goede heeft veranderd. 
Rond 1890 keerde hij met een perfect Frans accent en 
uitstekende manieren naar Engeland terug, maar met 
afschuwelijke vleermuisoren en een onaangename 
vooruitstekende onderkaak. Tot zover Lady Pilking-
ton, die in 1880 een van de grondleggers van de 
French Bulldog Club in Engeland wordt… Het kan 
verkeren.   

Rozen- en tulpenoortjes 
In Frankrijk groeit de petit bouledogue Anglais met 
de tulpenoortjes uit tot favorieten van - zoals de 
auteur W. van der Werff in ‘Doggen‘ schrijft - de 
dames der hooge en halfhooge wereld. Maar ook bij 
de kleine luiden – schoenmakers, groente- en 
fruithandelaren, koetsiers, cafébazen – is het 
bulldogje populair.  

Pierre Mégnin (1828-1905) is in de kynologie vooral 
bekend vanwege zijn boekillustraties van honden; 
ook is hij de oprichter van het Franse tijdschrift 
L’eleveur (De fokker). Hij laat van dat curieuze 
Franse hondje echter geen spaan heel.
Bij oude afbeeldingen is de grens tussen de oude 
Engelse (Toy) Bulldog en de nieuwe Franse Bulldog 
geen recht getrokken streep. De bekende kynoloog 
Hans Räber noemt die periode in zijn Enzyklopaedie 
der Rassehunde een Niemandsland. Een tekening 
van rond 1890 in het Engelse tijdschrift The 
Stock-Keeper van een bulldogje met rozenoortjes 
– de erfenis van de Engelse Bulldog - en een met 
tulpenoortjes laat dat heel duidelijk zien.

Onnozelen en gespuis
In 1880 wordt in Frankrijk de eerste rasvereniging 
voor de Franse Bulldog – toen nog Terrier-Boules 
geheten - opgericht. Men treft elkaar op de hon-
denmarkt, later op de vogelmarkt. De oprichting 
van de rasvereniging betekent ook dat men het ras 
zuiver wil gaan fokken. In 1885 verschijnt het 
eerste stamboek, terwijl de eerste rasstandaard in 
1888 het licht ziet. Het hondje wordt daarin een 
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Deze gravure van twee Franse Bulldoggen – ‘Basquine’ en ‘Rabat’ 
- verschijnt in het Franse tijdschrift ‘Chasse et Pêche’, het Engelse 
‘The Stock-Keeper’ en in Van Bylandt’s ‘Les Races de Chiens’ 
(1897). De honden zijn het eigendom van Mr. R.S. Thomas uit 
Londen. De tekening is gesigneerd met E. Castelein en R.H. Moore. 

Lady Kathleen Pilkington (kennel ‘Chevet’) op een foto uit 
1927/28. Zij is de grondlegster van de Franse Bulldog Club 
in Engeland.



kleine Hercules genoemd; het oor mocht zowel 
naar voren ‘geknakt’ als rechtopstaand worden 
gedragen.
Als stamvader van de Franse Bulldogs wordt de 
Terrier-Boule reu Loupi gezien, een donker 
gestroomde hond van 25 pond met staande oren, 
een geknoopte staart en een karperrug. In 1898 
wordt het ras erkend door de in 1881 opgerichte 
Société Centrale Canine pour l’Amélioration des 
Races de Chiens en France (SCC). Bij de officiële 
erkenning worden meteen de vleermuisoren en 
de geknoopte staart als raskenmerk vastgelegd.
Hoe dan de opinie van Franse kynologen is, als 
het gaat om de Franse Bulldog, wordt vastgelegd 
door monsieur M. Boutroux, de toenmalige 
secretaris van de SCC. In 1896 spreekt hij over … 
slagershondjes, die leven te midden van onnozelen 
en gespuis (!). Hij ziet voor het ras geen enkele 
toekomst en schrijft: U zult serieuze informatie 
hooguit bij kolenhandelaren en straatvegers kunnen 
vinden want de gegoede burgerij interesseert zich 
niet voor dit ras, dat men alleen bij volkse types in 
het centrum (d.w.z. van Parijs) aantreft. Diezelfde 
Boutroux wordt in 1910 de secretaris van de 
Franse Bulldoggen Club...     

Al aan het einde van de negentiende eeuw wordt 
ook de basis gelegd voor het feit dat de Franse 
Bulldog de lieveling wordt van royalty, aristocra-
tie en kunstenaars. Prins Felix Yusupov, één van 
de moordenaars van Raspoetin, de Russische 
prinsessen Tatjana en Anastasia, koning Edward 
VII van Engeland, Joséphine Baker, allemaal zijn 
het grote liefhebbers van de Franse Bulldog. En 
ook in de Parijse bordelen is het hondje met het 
excentrieke uiterlijk een graag geziene gast. 

De mij toegemeten ruimte komt in zicht en daarmee 
ook de overstap naar de Franse Bulldog in Nederland. 
Volgens kynologische auteurs verschijnt de eerste Franse 
Bulldog, Négresse (Bouboule x Miss) genaamd en 
eigendom van A. Outshoorn uit Antwerpen, op een 
tentoonstelling in Rotterdam. Négresse - geboren in 1906 
- is ook de eerste Franse Bulldog die in het Nederlandse 
Honden Stamboek wordt ingeschreven (1908). Langza-
merhand komen er meer; in 1910 is het aantal inschrij-
vingen op de tentoonstelling in Amsterdam al gestegen 
tot vijf. De in 1907 opgerichte Hollandse Bulldoggen 
Club (HBC) behartigt aanvankelijk de belangen van de 
Engelse Bulldog en de Toy Bulldog. Nu is de HBC de 
rasvereniging voor uitsluitend Franse Bulldoggen. Een 
jaar later, in 1908, wordt het eerste nestje in Nederland 
geboren. Vermeldenswaard is dat enkele jaren later zes 
uit Engeland (!) geïmporteerde honden in het stamboek 
worden vermeld, en ook uit België worden Franse Bullen 
geïmporteerd. 

En dan komen we in de Nederlandse geschiedenis 
terecht bij de kennelnamen ‘Bibi’s’ (A. G. Bontekoe-

FRANSE BULLDOG
Land van herkomst: Frankrijk
Gebruik vroeger en nu: gezelschapshond, showhond 
Erkenning: Société Centrale Canine pour l’Amélioration 
des Races de Chiens en France (SCC), 1898  
FCI standaard: www.fci.be/Nomenclature/
Standards/101g09-fr.pdf
FCI nummer: 101
Rasgroep: 9, Gezelschapshonden
Rasverenigingen Nederland: Hollandse Bulldoggen 
Club en Eerste Gezelschapshondenclub Nederland
Websites: www.hbc-fransebulldog.nl en 
www.eerstegezelschapshondenclub.nl 
Rasvereniging Frankrijk: Club du Bouledogue Français
Website: www.cbf-asso.org
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Prins Felix Yusupov (1886-1967), telg uit een extreem rijke Russische 
familie, echtgenoot van een nicht van de Russische tsaar en één van de 
moordenaars van Raspoetin. Hij is, net als een tiental familieleden, een 
liefhebber van de Franse Bulldog. De Russische kunstschilder Valentin 
Serov maakt dit schilderij van Yusupov met zijn hond.



Hielkema), ‘von Königswinter’ (E. de Wit-Krantz) en 
‘van Hulkesteijn’ (E. Frowein-Gratema). Na de Tweede 
Wereldoorlog kent het ras een zekere bloei en zijn het 
onder andere de kennels ‘Trajectum’s’, ‘van de Goffert’, 
‘van Woudlust’, ‘van de Bergsteen’, ‘Di Neal’, ‘van de 
Molenstal’, ‘van Zuylenstede’, ‘de l’État du Jeu de Boule’, 
‘El Fuerte’, ‘van ’t Zelants Koven’ en ‘Du Sourire Doux’ 
die hun Bulletjes met succes in de showring laten zien. 
Het is slechts een greep uit de vele kennelnamen; mijn 
ruimte is te beperkt om hen allemaal te noemen. 
We maken tot slot nog een uitstapje naar Duitsland, 
naar de wereldwijd bekende kennels ‘von Ratibor und 
Corvey’ en ‘von der Grimmelsburg’. Niet alleen 
vanwege hun grote successen, maar vooral omdat beide 
kennels aan de wieg staan van de uit 1972 daterende 
kennel ‘de la Parure’ van vader en zoon Victor Alexan-
der (†) en Dimitry van Raamsdonk. Zij behoren zonder 
twijfel tot dé toonaangevende fokkers van Franse 
Bulldoggen. Multi Ch Kokette de la Parure is daarvan een 
voorbeeld. Op Crufts 2015 wordt zij Best of Breed.
 
Feestversiering
Tot slot: de Franse Bulldog is een lid van de grote 
bulldoggenfamilie, waarin we onder andere ook de 
Bullmastiff, de Engelse Bulldog en de Bordeaux Dog 
aantreffen. De Franse Bulldog wordt in de standaard 
omschreven als Typisch een klein formaat dogachtige; 
het temperament laat zich karakteriseren als speels, 
vrolijk, extravert en clownesk. Men zou verwachten dat 
de Franse Bulldog in rasgroep 2 thuishoort, die van de 
Molossers c.q. Dogachtigen. Dat was ook zo, maar als 
de Raad van Beheer in 2001 besluit om de FCI groeps-
indeling te gaan volgen, verhuist de Franse Bulldog 
naar rasgroep 9, die van de Gezelschapshonden. 
Op één van zijn voorvaderen, de Engelse Bulldog, lijkt 
de Franse Bulldog nog wel; de grote verschillen zitten 
onder andere in het formaat, het gewicht en de stand 
en vorm van de oren.

Tot slot nog iets over een wereldwijd verbreid accessoire, 
dat bij mijn weten alleen bij de Franse Bulldog is te zien. 
Vooral op foto’s en prenten uit het eerste kwart van de 
twintigste eeuw zien we dat een badger collar – een 
halsband met dassenhaar – bij een Franse Bulldog heel 
gewoon is. Die ‘feestversiering’ verdient enige toelich-
ting. Met zo’n halsband krijgt men het effect van een 
soort halo. Is het een statussymbool of een fashion 
statement? Het is in ieder geval een oud accessoire dat 
bij deze charmante Fransman heeft gepast. ■
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Moeder en dochter. De lange neusrug heeft plaatsgemaakt voor een 
kortere. Oude foto’s en schilderijen tonen aan dat neus in de afgelopen 
tientallen jaren steeds korter is geworden. (Foto: Eva-Maria Krämer.) 

Voorzijde van een catalogus van het Parijse warenhuis La Samaritaine, 
circa 1920. Het is één van de duizenden reclame uitingen die van het 
Franse Bulldogje zijn gemaakt.


