
Tekst en illustraties: Ria Hörter

In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is de ge-
schiedenis 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 Pointer.

Historisch portret

Pointer
Van lelijk eendje tot sierlijke zwaan

‘Pointer in a Landscape’. Schilderij van William Green, 1757.
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De Engelse Pointer behoort tot de groep voor-
staande jachthonden. Door een bepaalde li-
chaamshouding aan te nemen maakt hij de jager 
attent op de aanwezigheid van wild. Hij ruikt het 
wild en blijft, met een hoge kophouding, bewe-
gingsloos en geruisloos staan. Er wordt meestal 
een voorpoot opgetild en het lichaam staat ‘strak 
van de spanning’. Het wild wordt niet opge-
schrikt, niet gevolgd en ook niet opgejaagd. Het is 
de jager die met een schot het werk afmaakt. Dat 
is, in kort bestek, de manier van jagen met een 
voorstaande hond. 

Vogelhonden
Veel kynologische auteurs gaan ietwat kort door 
de bocht waar het de geschiedenis van de Engelse 
Pointer betreft: De oude Spaanse Pointer of Perro 

de Punta Español is een Spaans hondenras dat in de 
tweede helft van de 19de eeuw uitstierf. Dit is de 
oudste voorvader van alle voorstaande hondenras-
sen, dus ook van de huidige Engelse Pointer. In 
1260/65 schrijft de Italiaanse schrijver, filosoof en 
staatsman Brunetto Latini het encyclopedische 
werk Li Livres Dou Tresor. Daarin beschrijft hij de 
jacht met honden die het wild ‘aanwijzen’ en die 
vogelhonden worden genoemd. Ruim een eeuw 
later, in 1387, schrijft Gaston Phoebus ook over de 
jacht met voorstaande honden in het wereldbe-
roemde Le Livre de Chasse. Daarin lezen we: “Zoals 
men spreekt over een windhond uit Groot-Brittan-
nië, zo komen de zwijnenhonden en vogelhonden 
uit Spanje. De mooie vogelhond moet een brede 
kop, een groot lichaam en een mooie witte of 
gevlekte vacht hebben.” 

Schilderij van Jean-Baptiste Oudry (1686-1753), die tientallen portretten maakte van grote Franse brakken, die een gelijkenis 
vertonen met de Engelse Pointers. (AKC Museum of the Dog, St. Louis, USA.) 
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‘Zo lelijk als de nacht’
Een van de theorieën over de herkomst van 
de Engelse Pointer is dat zijn wieg in Spanje 
stond en dat deze honden aan het begin van 
de 18de eeuw naar Engeland kwamen. Van 
1701 tot 1715 waren Frankrijk en Spanje in 
oorlog met verschillende andere Europese 
mogendheden. Engelse officieren maakten in 
Spanje kennis met jachthonden die het wild 
niet opstootten of najoegen, maar het met 
hun lichaamshouding aanwezen, ‘to point out’. 
William Youatt, auteur van The Dog (1845), 
beschrijft de hond die de Engelse officieren 
zien: ... large and heavy in his limbs and he has 
wide spread ugly feet, exposing him to frequent 
lameness. His muzzle and head were large 
corresponding with acuteness of his smell. His 
ears were large and pendant and his body ill 
formed. He stood steadily to birds; but it was 
difficult to break him of chasing hares. He was also 
deficient in speed, but his redeeming quality was 
excellent scent, unequalled in any other kind of 
dog. Met andere woorden: een hond zo lelijk 
als de nacht, niet hazenrein, een tekort aan 
snelheid, maar met een ongeëvenaard 
reukvermogen. Om een lang verhaal kort te 
maken: Engelse officieren namen die voor-
staande honden, met de ugly feet en ill formed 
bodies, mee terug naar Engeland, waar het ras 
zich verder ontwikkelde tot de Engelse 
Pointer van nu. 

Spaanse archieven
Vrijwel alle bekende Engelse kynologische 
auteurs laten hun licht schijnen over de 
vroege geschiedenis van de Pointer. De een 
pleit voor een Spaanse herkomst; in Spanje is 
immers de in de 19de eeuw nagenoeg 
uitgestorven Spaanse Pointer aanwezig. De 
ander wijst erop dat er vanaf de vroege 
middeleeuwen overal in Europa al voorstaan-
de honden waren en dat er dus geen sprake is 
van Spaanse exclusiviteit. Dat er een oude 
Spaanse/Franse relatie bestaat, is zonder 
meer duidelijk. Je hoeft alleen maar te kijken 
naar de Pachón Navarro, de Perdiguero de 
Burgos of naar een aantal grote Franse 
Brakken om te zien dat deze honden sterk 
verwant zijn aan de Pointer. In zijn British 
Dogs (1903) schrijft William Drury dat de 

William Arkwright was de onbetwiste kenner als het om Pointers gaat. 
Deze foto is waarschijnlijk genomen op een show in Stockholm, waar hij in 
1903 de Pointers keurde.

Afbeelding uit Cynographia Britannica van Sydenham Edwards. 
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eerste aanwijzing van een Pointer in Engeland 
een schilderij is van Evelyn Pierremont, second 
Duke of Kingston-upon-Hull met zijn Pointers, 
in 1725 gemaakt door Peter Tillemans. 
William Arkwright is de onbetwiste kenner als 
het om Pointers gaat. Hij schrijft in 1902 The 
Pointer and His Predecessors. Arkwright is een 
vermogend man en besteedt veel geld en tijd 
aan het doorzoeken van Spaanse en continen-
tale archieven. Hij is ervan overtuigd dat er 
voor 1700 geen Spaanse Pointers in Engeland 
waren en het bewijs voor een exclusieve Spaan-
se herkomst vindt hij niet. Sydenham Edwards, 
de man achter het boek Cynographia Britannica 
(1803), is van mening dat de Pointer rond 1800 
naar Engeland is gebracht door een Portugese 
koopman. Col. David Hancock, een gelauwerd 
kynoloog met tientallen boeken en honderden 
artikelen op zijn naam, wijst er terecht op dat er 
in de vroege middeleeuwen overal in Europa 
voorstaande honden waren en noemt de Duitse 
Weimaraner, de Spaanse Navarro, de Italiaanse 
Bracco’s en de grote Franse Brakken; wellicht 
allemaal ontstaan uit de middeleeuwse ‘vogel-
honden’ of ‘patrijshonden’. Kortom, veronder-
stellingen te over, maar weinig sluitend bewijs. 

Dash
In de 18de en 19de eeuw ontwikkelt de Pointer 
in Engeland zich als zelfstandig ras en komt er 
een eenheid in type. Dit in tegenstelling tot de 
honden op het vasteland van Europa, waar 
voorstaande honden zich ontwikkelen in 
tientallen types en in evenzovele zelfstandige 

POINTER
Land van herkomst: Engeland
Rasgroep: 7 voorstaande honden
Rasstandaard: www.fci.be, zoeken op ‘English Pointer’ 
Gebruik: jachthond, huishond en showhond
Rasvereniging Engeland: www.thepointerclub.co.uk
Rasvereniging Nederland: www.nederlandsepointerclub.nl

De wit-bruine reu Dash uit de kennel van Colonel Thomas Thornton 
wordt voor 150 guineas verkocht aan Sir Richard Symonds. Joshua 
Reynolds schildert rond 1770 dit portret van Symonds met Dash. 
(Collectie Cincinnati Art Museum, USA.)

Een Pointer rond 1890. Dit is de teef ‘Stella’ 
(Sancho x Bess); haar grootvader is Hamlet, een 
van de vier stamvaders van de huidige Pointer.  

HISTORISCH PORTRET

76 | ONZE HOND 8 | 2022



bekendste Pointers is Ben of Kippen 
(1891), eigendom van Frederick Carne-
gie Lowe. De leverkleurige en witte reu 
Appleby, geboren in 1871 is de eerste 
Pointer die wordt ingeschreven in het 
Engelse Stamboek; zijn fokker is 
George Moore.
Tot op heden heeft een Pointer twee-
maal een Best-in-Show op Crufts 
gewonnen. In 1935 was dat Pennine 
Prima Donna (1931; 12 CC’s) van 
Arthur Eggleston; in 1958 volgt Ch 
Chiming Bells van Mrs Bill Parkinson.
Bij de vroege fokkerij van Pointers zijn 
de adel en de aristocratie ruim verte-
genwoordigd; Lord Lichfield, de Duke 
of Kingston, Lord Mexborough, Lord 
Derby en de Earl of Lauderdale, om er 
maar een paar te noemen, investeren 
veel tijd en geld in hun kennels.  
Een uitgebreide geïllustreerde beschrij-
ving van alle Pointerkennels in Enge-
land tot aan de jaren negentig van de 
vorige eeuw is te vinden in Pointers 
Past & Present (2004) door Cicely A. 
Robertshaw. 

De Pointer in Nederland
Van meet af aan is de Pointer in 
Nederland vooral een gebruikshond. 
In 1878 wordt in de Heemskerker 
duinen bij Castricum de eerste veld-
proef gehouden voor Engelse en 
continentale voorstaande honden. Van 
de tien ingeschreven honden zijn er 
twee Pointers. De belangstelling stijgt 
want in 1885, bij de zesde veldproef, 
zijn er bij de 21 ingeschreven honden al 
14 Pointers. Een mijlpaal is het jaar 
1900; de Nederlandse Pointer en Setter 
Club houdt haar eerste veldproef 
uitsluitend voor Pointers. De Pointer 
met de toepasselijke naam Fly of 
Zandvoort is de beste van de 11 
ingeschreven rasgenoten.
De registratie van Pointers die in 
Nederland zijn geboren, wordt in 
eerste instantie verzorgd door de 
Nederlandsche Jachtvereeniging 
Nimrod. Lady Lulla (1884) en Nelly 
(1888) worden als eerste Pointers 
ingeschreven. Van 1890 tot 1900 
registreert Nimrod 1175 honden, 
waarvan 143 Pointers. 
In tegenstelling tot bij voorbeeld de 

rassen. Omdat de Pointers in Engeland wat plomp gaan worden (denk 
aan de beschrijving van Youatt in 1845), kruist men Foxhounds (werk-
lust) in en in beperkte mate ook Greyhounds (rank en snel) en Bloed-
honden (scherpe neus). Genoemde William Arkwright bezit een zwarte 
Pointer, gefokt uit een kruising van Pointers met zwarte Greyhounds. 
De eerste kruising tussen een Pointer en een Foxhound vindt vermoe-
delijk in 1795 plaats in de kennel van Colonel Thomas Thornton. Een 
wit-bruine reu uit deze kruising is Dash, die vanwege zijn geweldige 
prestaties in het veld voor 150 guineas wordt verkocht aan Sir Richard 
Symonds. Echter, behalve guineas moet Symonds ook nog in natura 
betalen: een vat Bordeaux wijn (andere bronnen: Champagne), een 
goed jachtgeweer en een brak. Tot aan zijn 13de levensjaar wordt Dash 
voor de fokkerij gebruikt, maar als hij oud is en een poot heeft gebro-
ken, koopt Colonel Thornton hem voor 50 guineas terug.

Foxhound-bloed
In 1859, nog voordat in 1873 The Kennel Club wordt opgericht, wordt 
de eerste tentoonstelling in Newcastle upon Tyne georganiseerd, 
uitsluitend voor Setters (37) en Pointers (23). De eerste veldproef vindt 
plaats in 1865 en wordt georganiseerd door William Brailsford; de 
eerste veldproef kampioen is Ch Drake (1867). Aan het einde van de 
19de eeuw zijn er vier Pointerreuen in Engeland die we als stamvaders 
van de huidige Pointers kunnen zien: Bounce (wit-bruine vacht, eig. 
Brockton), Hamlet (wit-gele vacht; eig. Whithouse), Major (wit-gele 
vacht, eig. Staller) en Ch Drake (wit-bruine vacht, eig. Garth). Een van 
de meest succesvolle fokkers is dan Thomas Webb Edge, die Pointers 
met een wit-bruine vacht fokt en geen driekleurige Pointers gebruikt 
omdat deze te veel Foxhound-bloed zouden hebben. Uit de paring van 
een dochter van Bounce met een zoon van Hamlet wordt in 1870 de reu 
Ch Bang geboren; een veelgebruikte reu, van wie kenners zeggen dat 
hij eigenlijk het beginpunt van de zuiver gefokte Pointers is. Een van de 

Pennine Prima Donna van Arthur Eggleston won in 1935 Best in show op 
Crufts. Deze afbeelding wordt gemaakt door Ruben Ward Binks.
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Ierse Setter, is de Pointer in Nederland 
nooit populair geworden als show- of 
huishond, en grote kennels zoals in 
Engeland zijn er hier nooit geweest. Er 
zijn jaren waarin de aantallen geboren en 
geïmporteerde pups zo klein zijn dat het 
ras nauwelijks op de been kan worden 
gehouden. 
Een bekende fokker in het begin van de 
20ste eeuw is A. Coppens met zijn 
Careful Pointers. Na hem zijn het F.M. 
Wilton en C. C. Verduin (Wilduin) die 
Pointers showen, maar de Eerste Wereld-
oorlog zorgt ervoor dat er nauwelijks 
wordt gefokt en het ras in ons land 
vrijwel verdwijnt. Ook de Tweede 
Wereldoorlog doet de fokkerij geen goed. 
De goede Pointers zijn, aldus G.J. Verwey 
in zijn boekje Setters en Pointers (1949), op 
de vingers van één hand te tellen. 

Jachtvelden
In november 1938 richt een aantal 
Setter- en Pointerliefhebbers de Neder-
landse Pointer Club op. Een bloeiende 
Pointerfokkerij komt echter niet van de 
grond. Een van de oor-
zaken van het feit dat Pointers in Neder-
land heel weinig worden gebruikt als 
jachthond is dat ons land te weinig 
uitgestrekte jachtvelden heeft. Daarnaast 
is de populariteit van de Duitse voor-
staande honden zo groot dat de Pointer 
die concurrentie eigenlijk niet aan kan. 
Het eerste nest na de Tweede Wereldoor-
log is van de teef June (Stylish Reap x 
Stylish Sunshine) uit de bekende Engelse 
Pointer- en Setterkennel Stylish van Isaac 
Sharpe. Vooral dankzij het importeren 
van Engelse honden komt er meer 
belangstelling voor het ras. Vrij kort na 
de oorlog importeert Eef van Schuppen 
(kennel Fieldstone) Stonethorp Sunspot 
uit de bekende Engelse kennel van P. 
Woodford. Ook broer en zus Kamp. Dash 
Winner 1947 (eig. E. van Schuppen) en 
Kamp. Patricia Winster 1947 (eig. J.W. 
Schlimmer) dragen bij aan het ras. 
Oude(re) kynologen zullen zich wellicht 
de door Van Schuppen gefokte Fieldsto-
ne’s Thunderclap (1951), Fieldstone’s Hera 
(1958), Fieldstone’s Orange (1965), Field-
stone’s Sunstar (1975), Fieldstone’s Dutch 
Surprise en Fieldstone’s Dutch Farmer’s 
Rezha (1967), herinneren. Uit Engeland 

komen in de jaren zeventig Traveller of Crookrice en Toberdony Isolda. 
Circa 50 Pointers worden rond 1969 ingeschreven in het NHSB, terwijl de 
aantallen in de jaren zeventig tot boven de 200 stijgen. 

‘Glaasje kouwe thee’
Eef van Schuppen – de naam is al gevallen – was wat men een ‘character’ 
noemt: fokker, exposant, keurmeester, actief als voorzitter in de Neder-
landse Pointer Club en in andere jachthondenrassen. Als tatoeëerder voor 
de Raad van Beheer was hij kind aan huis bij honderden fokkers. Ik zal 
nooit vergeten hoe hij bij bezoek aan mijn nesten het tatoeëergereedschap 
aan zijn vrouw Bertha gaf, neerplofte op een stoel en op mijn vraag ‘Wat 
wilt u drinken?’ steevast antwoordde: “Geef mij maar een glaasje kouwe 
thee.” 
Een tweede man die ik in dit artikel niet wil vergeten is Piet(tje) van 
Rijssel (van de Sonse Bergen), een man met een briljant oog voor een 
goede Pointer, zoals bij voorbeeld Poelie van de Sonse Bergen (1964) en 
Robber van de Sonse Bergen (1975). Namen noemen is altijd arbitrair en 
dit artikel is gebonden aan een maximum aantal woorden. Toch wil ik 
nog drie namen noemen: Peter J. Eering, die met Majbrit von Hammer-
heim in 1980 de eerste jachthondententoonstelling won. Als fokker, 
keurmeester, voorjager, bestuurder en auteur was hij een ware ambassa-
deur voor de Pointer. Dat geldt ook voor Hubert J.G. Hoenen, auteur van 
De Pointer, en G.L. Goesten (van de Kievitsham). 
 

Alle pogingen zijn in het werk 
gesteld om namen van fotogra-
fen/illustratoren van het beeld-
materiaal te achterhalen. Dit is 
niet altijd gelukt. Wie rechten op 
afbeeldingen meent te hebben, 
kan contact opnemen met de 
auteur: horter@tiscali.nl

De historie van de jacht met 
Pointers valt buiten het 
kader van dit artikel maar 
wordt prachtig verteld door 
Peter Eering op 
www.nederlandsepointerclub.
nl/activiteiten/jacht/
historie-veldwedstrijden.

De bekende Engelse Pointer- en Setterkennel ‘Stylish’ van Isaac Sharpe 
krijgt regelmatig bezoekers uit binnen- en buitenland, die in zijn honden 
zijn geïnteresseerd.  (Fotograaf onbekend.)  
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