
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 Komondor.
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Komondor, noch de Kuvasz voorkomt en men het verschil 
dus niet precies kent. Het zijn immers allebei witte, sterke, 
grote en moedige herdershonden, die hun mannetje staan. 
Komt de Komondor voornamelijk ten noordoosten van de 
stad Hongaarse stad Debrecen voor, de Kuvasz vindt men 
ten westen van Szeged. Als kynologen en fokkers zich met 
deze honden gaan bemoeien en er officiële beschrijvingen 
verschijnen, verdwijnt niet alleen het door elkaar gebruiken 
van de namen, maar komt er ook een einde aan het door 
elkaar fokken van de types. 
In het boek ‘Die Deutschen Hunde’ (1904/05) van Richard 
Strebel staan een beschrijving en een afbeelding van twee 
Komondors. Die van de Kuvasz ontbreekt. Echter, de 
beharing van de Komondor wordt beschreven als ‘sehr dicht 
und derb mit einer ganz schwachen Wellung’. Dat doet niet 
echt denken aan een Komondor en ook de afgebeelde 
honden zijn pure Kuvasz. Dit is een goed voorbeeld van het 
door elkaar gebruiken van namen en types.

’MAJESTEITELIJK’      
Als je een hond de kwalificatie ‘majesteitelijk’ zou willen 
verlenen, dan is de Komondor een kansrijke kandidaat. Bij 
meer dan welk ander ras dan ook, is een eerste blik al 
voldoende om te constateren dat men te maken heeft met 
een hond van stand. Niet voor niets noemen de Hongaren 
hem ‘de koning der honden’. Adel, kracht, moed en superi-
oriteit zijn de trefwoorden.
Er bestaan diverse lezingen over het ontstaan en de 
geschiedenis van de Komondor. De eerste veronderstelling 
luidt dat ze door het volk van de Magyaren, afkomstig uit 
Turkije en Mongolië, zijn meegebracht naar het bekken van 
de Donau. Dat gebeurt tijdens de Grote Volksverhuizingen 
tussen de vierde en zesde eeuw na Christus. Maar ook het 

Hongarije is het land van poesta’s, de Donau en zigeunermu-
ziek, maar ook van Turkse overheersing, Habsburgse keizers, 
communistische regimes en de volksopstand van 1956. Een 
doorgangsgebied waar volkeren zich door de eeuwen heen in 
verplaatsen: Hunnen, Avaren, Germanen, Slaven en Turken. 
Een smeltkroes, waarin zich herdershonden kunnen ontwik-
kelen, die we nu tot de nationale Hongaarse rassen rekenen.
Waar komen al die kudde bewakende rassen in midden-
Europa toch vandaan? Als stammen of volken verder 
trekken, nemen ze de bewakers van de kudde mee. Vanuit 
het noorden van India, via Iran en noordwest Azië, door 
oost-Europa en de landen rond de Middellandse Zee, tot in 
west-Europa en de Britse eilanden is hun spoor te volgen. Al 
die herdershonden zien er min of meer hetzelfde uit en delen 
het goed ontwikkelde instinct voor bewaking. Hun vacht is 
veelal wit of licht van kleur; ze zijn robuust en imposant en 
uitgerust met sterke kaken en botten en hebben aangepaste 
vachten. Ze zijn helemaal ingesteld op de aard van hun werk.     
Tot het einde van de negentiende eeuw is er van een georga-
niseerde rashondenfokkerij in Hongarije eigenlijk nog geen 
sprake. Niet alleen de Oostenrijkse overheersing, maar ook de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben een snelle ontwikke-
ling van nationale rassen in de weg gestaan. Als Hongarije 
deel gaat uit maken van het ‘vrije westen’, gaan de poorten - 
letterlijk en figuurlijk - open, ook voor de kynologie.

GROTE EN MOEDIGE HERDERSHONDEN
Tot de grote Hongaarse herdershonden behoren de Ko-
mondor en de Kuvasz. Nu twee volstrekt aparte rassen, 
maar er is een periode geweest waarin hun namen wille-
keurig door elkaar worden gebruikt. Dat gebeurt in de 
achttiende en negentiende eeuw en één van de redenen 
daarvoor is dat in sommige delen van Hongarije noch de 

Hongaarse Herders-
honden uit Ludwig 
Beckmann, ‘Rassen 
des Hundes’ (1894).
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razendsnel in actie als dat nodig is. Omdat zijn gevoel voor 
goed en kwaad prima is ontwikkeld en hij een eigenzinnig 
karakter heeft, onderneemt de Komondor actie als hìj  - en 
niet de baas – denkt dat het nodig is. De Komondor is een 
typische kuddebewaker, geen kuddedrijver. Hij gaat 
indringers niet achterna, maar verdedigt zijn bezit ter 
plekke. Omdat zijn vacht op die van het Hongaarse Racka 
schaap lijkt, kan hij als het ware in de kudde opgaan.      
Hoewel herders graag een witte vacht hebben, omdat ze 
die in het donker kunnen zien, zijn vale platen of geelach-
tige vlekken voor hen geen probleem. Dat is veranderd, 
want de rasstandaard schrijft nu uitsluitend ivoorkleurig 
voor en een ‘niet-ivoorkleurige of multi-kleurige vacht’ is 
zelfs een diskwalificerende fout geworden.
Op oude afbeeldingen ziet men ook Komondors met 
rechtopstaande oren. Niet aangeboren, maar gecoupeerd.

GESCHEIDEN ONTWIKKELING
In oude geschriften wordt verteld dat de vacht van de 
Komondor in het voorjaar, vooral nadat de teven pups 

volk van de Komanen wordt genoemd, dat zich met 
tienduizenden, Turkssprekende families rond 1239 in 
Hongarije vestigt en waar hun leider, Köten Khan, 
asiel krijgt van koning Béla IV (1206-1270). De naam 
Komondor (meervoud Komondorok) zou afkomstig 
zijn uit het Turks, het Syrisch of uit de taal van de 
Hunnen en betekent ‘hond van de Komanen’. Het 
eerste geschrift waarin de Komondor wordt vermeld 
als ‘een Hongaars herdershondenras’ dateert van 
1544. Daaruit blijkt dat deze hond zich heeft ver-
spreid over de poesta’s tussen de rivieren Donau en 
Theiss (of Tisa) en de Karpaten. De Tsjechische 
humanist Amos Komesnky (Comenius, 1592-1670) 
schrijft: ‘Komondoroc oerzic a csordat’, hetgeen 
betekent: ‘De Komondors bewaken de kudde’. In het 
boek ‘Természethistória és mesterségtudomány’ 
(Over de natuurlijke historie en de wetenschappen), 
geschreven door Ferenc Pethe (1766-1832) en versche-
nen in 1815, vinden we de eerste afbeelding van een 
Komondor. Op die primitieve tekening kan men met 
een beetje fantasie een Komondor herkennen, echter 
nog zonder de typerende vacht. Oude foto’s van rond 
1900 tonen Komondors die nu – zo’n 120 jaar later – 
zo de showring in kunnen. 
    
EIGENZINNIGE KUDDEBEWAKER
Die typische, vervilte vacht, soms met lange koor-
den, berust niet op toeval. De klimatologische en 
geografische omstandigheden vragen om een hond 
die bestand is tegen temperaturen tot zowel 30 
graden boven als onder nul. Daarnaast is zo’n 
vervilte vacht een uitstekende bescherming tegen 
beten van wolven en beren. Het bewaken van de 
kudde, dag en nacht en onder alle omstandigheden, 
is de taak van de Komondor. Behalve vierbenige 
rovers zijn er ook tweebenige, die het op de herder 
en zijn kudde hebben voorzien. Dat bewaken doet de 
Komondor weliswaar bedachtzaam, maar hij komt 

Komondor en Racka schapen op één afbeelding. 

Een ruim tachtig jaar oude foto uit Huntchinson’s Popular & 
illustrated Dog Encyclopaedia (circa 1935).

In die tijd kan een 
‘kale Komondor’ 
gemakkelijk 
worden aangezien 
voor een Kuvasz
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hebben gekregen, wordt verdeeld tussen de 
herders. In die tijd kan een ‘kale Ko-
mondor’ gemakkelijk worden aangezien 
voor een Kuvasz. Er is in de vroege 
historie een periode geweest waarin de 
beide ‘soorten’ zich hebben gesplitst en er 
bewust twee verschillende rassen zijn 
ontstaan. Hoe en waarom dat is gebeurd, 
is niet echt bekend. Misschien vanwege 
verschillende werkwijzen en gebruik bij de 
herders? Of zijn er geografische obstakels? 
Het enige dat we weten is dat ze in 1815 
allebei worden afgebeeld en dat de ken-
merken van beide rassen in 1841 apart 
worden beschreven.
Het boek ‘Pechenegs, Cumans, Iasians, 
Steppe peoples in medieval Hungary’ 
(1989) geeft voor deze gescheiden ontwik-
keling een simpele verklaring: de Ko-
mondor is de hond van de Komanen en de 
Kuvasz die van de Magyaren en beide 
volken leven strikt gescheiden.

RUIGE BENDE
De georganiseerde fokkerij van de Ko-
mondor begint pas tussen 1910 en 1930. 
Omdat professionele kynologen zich met 
het ras gaan bemoeien, ontstaat er meer 
aandacht voor uiterlijk schoon. Men geeft 
in die periode de voorkeur aan vachten die 
makkelijker te onderhouden zijn en 
daardoor schoner blijven. Langzamerhand 
maakt die ‘woeste vacht’ plaats voor een 
iets minder woeste, want nog altijd is die 
vacht in de ogen van leken een ruige bende. 
Die ruige bende is wel hét kenmerk van de 
Komondor en de conditie waarin de vacht 
verkeert is voor showhonden cruciaal. Teven 
die regelmatig nesten krijgen zijn moeilijk in 
goede vachtconditie te houden. Om de vacht 
schoon te houden, moet hij een paar keer per 

Een Komondor die internationaal naam heeft gemaakt is de uit Hongarije 
afkomstige reu ‘Jázkiséro Kócos Csupor’, die in Amsterdam Winner 2001 wordt. 
Er zijn op deze Winner 9 inschrijvingen tegen 47 Kuvasz. (Fotograaf onbekend.)

KOMONDOR
Land van herkomst: Hongarije
Gebruik: bewaker van de kudde, nu ook gezinshond
Levensverwachting: 10 tot 12 jaar
Eerste ‘rasstandaard’: 1920 
F.C.I rasstandaard: http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/053g01-en.pdf (Engels)
Rasgroep: 2 (Herdershonden en Veedrijvers)
Rasvereniging Nederland: Vereniging Herders- en Berghonden van Zuid- en Oost Europa en Azië 
(www.vhbinfo.com)
Rasvereniging Hongarije: https://komondorklub.hu/

jaar worden gewassen. Kammen en borstelen is niet aan de 
orde. Omdat een doornatte vacht loodzwaar wordt en de 
hond daardoor moeilijk overeind kan komen, moeten ze na 
het wassen goed in de gaten worden gehouden en zeker niet 
gaan zwemmen. 
Voor keurmeesters is de Komondor geen gemakkelijk ras. 
Het hele lijf is bedekt met massa’s haar, ogen en lichaams-
vormen zijn niet of nauwelijks te zien. 

PASTORALIS VILLUSUS HONGARICUS
In Hongarije komt er langzamerhand een einde aan de echte 
taak van de Komondor: het beschermen van de kudde tegen 
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greep. Gezien hun historie en uiterlijk 
kunnen we speculeren over een oude 
genetische relatie tussen hen en de 
Komondor. Harde bewijzen zijn er niet, 
maar soms is het oog het beste bewijs.    

BESCHERMINGSDRANG
Een Komondor voelt zich thuis in een 
vertrouwde omgeving, waar hij iedereen 
en alles in de gaten kan houden. Zijn 
beschermingsdrang is uitstekend 
ontwikkeld en door zijn wantrouwen ten 
opzichte van vreemden, is dit absoluut 
geen hond die voor iedereen geschikt is. 
Een Komondor is van nature gewend de 
indringer te bespringen en wie zo’n 70 
kilo te verwerken krijgt (waarvan circa 20 
kilo vacht), delft al snel het onderspit. Hij 
blaft niet veel, maar als hij het doet, is er 
echt wat aan de hand. 
De standaard spreekt van een grote, 
gespierde hond, die iets langer is dan 
hoog. Het brede hoofd heeft een gewelfde 
schedel met stop. De hals wordt vrijwel 
horizontaal met het lichaam gedragen. 
We zien dat heel nadrukkelijk op de 
tekening uit 1815! De ogen zijn ovaal en 
donkerbruin; de V-vormige oren zijn 
middelhoog aangezet. De Komondor is 
in alles een werkhond en heeft dus sterke 
kaken, een brede voorborst, sterke botten, 
gespierde, brede lendenen en een 
tonvormige, diepe borstkas. In verhou-
ding tot de rug is de schoft tamelijk lang 
en de brede croupe helt licht omlaag. Bij 
de achterhand zijn de steile, breed 
geplaatste achterbenen opvallend. 
Ondanks hun gewicht (reuen circa 60-70 
kg, teven circa 50-60 kg) moet het 
gangwerk licht en uitgrijpend zijn. De 
schofthoogte bij de reuen is 70-80 cm, bij 
de teven 65-70 cm.
De rasbelangen worden in Nederland 
behartigd door de Vereniging Herders- 
en Berghonden van Zuid- en Oost 
Europa en Azië (www.vhbinfo.com) De 
rasvereniging meldt dat er geen speci-
fieke gezondheidsproblemen bekend zijn.

Alle pogingen zijn in het werk gesteld om 
namen van fotografen van foto’s te achterha-
len. Dit is niet altijd gelukt. Wie rechten op 
afbeeldingen meent te hebben kan contact 
opnemen met de auteur: horter@tiscali.nl ■

indringers. Dat heeft een grote afname in aantallen tot gevolg gehad 
en de resterende exemplaren komen terecht op de boerenhoeves als 
waakhond of huishond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 
Komondors ingezet om militaire installaties te bewaken. Kenners 
melden dat het verdwijnen van hun originele taak niet tot gevolg 
heeft gehad dat daarmee ook de werkkwaliteiten zijn verdwenen. 
Een groep liefhebbers van Hongaarse herdershonden richt in 1924 
de ‘Komondor Club’ op en er verschijnen diverse edities van de 
rasstandaard; de eerste in 1920. Dr. Emil Raitsits is één van de 
eersten die een helder overzicht maakt van de diverse Hongaarse 
herdershonden (1924). De beschrijving van de Komondor (1935) van 
dr. Csaba Geyza Anghi, die een boek schrijft over de Hongaarse 
herdershonden, wordt als de beste gezien. Ook in 1935 verschijnt 
‘Het stambomenboek van Hongaarse rashonden’, waarin 972 
Komondors vermeld staan. Ter vergelijking: in dit register staan 992 
Puli’s, 293 Pumi’s en 1700 Kuvasz. 
In 1960 wordt de rasstandaard door de F.C.I. geaccepteerd; het ras 
behoort tot Rasgroep 1: Herdershonden en Veedrijvers, behalve 
Zwitserse Sennenhonden. Er is nu een einde gekomen aan de 
zwerftocht van de Komondor.    
De Magyaren of de Komanen hebben, zoals we hiervoor hebben 
gelezen, hun herdershonden meegebracht naar Europa, die zich 
vervolgens over vele landen hebben verspreid. In Zuid-Rusland 
vinden we de Owcharki, in Tibet de Tibetaanse Mastiff, in Polen de 
Tatrahond en in Italië de Bergamasco en dat is nog maar een kleine 

De Komondor is een typische kuddebewaker, geen kuddedrijver.

de resterende exemplaren komen terecht op de 
boerenhoeves als waakhond of huishond
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