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In oude geschriften, documenten, boeken en op prenten en schilderijen is de  
geschiedenis van hondenrassen vastgelegd. En 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 hondenras. Deze maand: de Basset Hound.

Historisch portret

Basset Hound
met verfijnde neus

De reu en teef ‘Linguist’ en ‘Alice’, eigendom van luitenant-kolonel Heseltine. Zij worden naar Amerika 
geëxporteerd. (Uit: ‘Hutchinson’s Popular & Illustrated Dog Encyclopaedia’, 1935)
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Het historisch portret van de Basset 
Hound is eenvoudig te schrijven, in 
zoverre dat vrijwel alle kynologische 
auteurs het eens zijn over het ontstaan 
en de ontwikkeling van dit honden-
ras. Vast staat dat dit type hond in de 
middeleeuwen in Frankrijk vrij veel 
werd gebruikt bij de jacht. 

‘Laagstaande’ hond
Omstreeks 1561 verschijnt La Vénerie (De Jacht) 
van de Franse auteur Jacques Du Fouilloux 
(1519-1580). De schrijver draagt het boek op aan 
de jonge Franse koning Charles (Karel) IX, die 
regeert van 1560 tot 1574. Du Fouilloux schrijft 
dat deze honden – die hij Bassets d’Artésien of 
Bassets d’Artois noemt – afkomstig zijn uit de 
Franse provincie met die naam en uit Vlaande-
ren. De naam Basset – en dan met verschillende 
toevoegingen van de streek waarin deze 
honden zijn te vinden – is afgeleid van de 
Franse term voor ‘laagstaand’. Bovendien 
verdeelt hij de honden in twee types: de  
Artésien, met kromme voorbenen en de Vlaamse 
Basset, met rechte voorbenen. Du Fouilloux 
illustreert zijn boek La Vénerie onder andere met 
ruwharige Bassets, die een beetje op de huidige 
Basset Fauve de Bretagne lijken. 
Bij het verdwijnen van het koningschap, van de 
pracht en praal bij de jacht en bij de komst van 
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ verdwijnt 
ook een aantal typische Franse Brakken, zoals 
de Chien Norman en de Chien de Bresse. Zij 
overleven de grote maatschappelijke verande-
ringen niet. 
De Franse auteur Henri de la Blanchière 
publiceert in 1875 Les Chiens de Chasse en daarin 
schrijft hij: ‘Grote Brakken op korte benen. Het 
zijn de kracht en de massa van deze lage Brak 
die de vreemdeling steeds weer opvallen.’

Omstreeks 1561 verschijnt ‘La Vénerie’ (‘De Jacht’) van de 
Franse auteur Jacques Du Fouilloux (1519-1580). Het type 
Basset is op de afbeeldingen te herkennen. 

Portret van een volwassen Basset Hound. 

BASSET HOUND
Land van herkomst: Engeland
Erkenning: The Kennel Club (KC), 1880
FCI nummer: 163
Rasgroep: 6, Lopende honden en 
Zweethonden
Rasvereniging: Nederlandse Basset 
Hound Club
Website: www.nbhc.nl
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Uitwisseling van rassen
Dankzij de Franse graaf Jean-Emmanuel Hector le Cou-
teulx de Canteleu (1827-1910), een kapitein bij de cavalerie 
in het Franse leger, is de Basset d’Artois, een kortharige 
driekleur, altijd als zuiver ras blijven bestaan. Dit in 
tegenstelling tot de Bassets uit Normandië, Gascogne en 
Saintonge. De Basset d’Artois wordt voor het eerst tentoon-
gesteld in 1863 in Parijs en dat is tegelijkertijd de eerste 
hondententoonstelling die in Frankrijk wordt gehouden. 
Hoewel er vermoedens bestaan dat types zoals de Basset 
Hound al in de middeleeuwen in Engeland voorkwamen, 
begint de officiële geschiedenis dus op een tentoonstelling 
in Parijs. En zoals dat ook bij andere rassen het geval is, 
maken Engelse jachthondenliefhebbers diverse keren de 
overtocht naar Frankrijk, op zoek naar ‘iets nieuws’. Dat is 
van alle tijden, want ook veel Nederlandse kynologen zijn 
door de jaren heen afgereisd naar andere Europese landen 
om vandaar ‘iets nieuws’ te halen.  

Het ligt misschien niet zo voor de hand, 
maar de contacten en bezoeken over en 
weer van de Engelse en Franse adel zijn 
door de eeuwen heen een factor van grote 
betekenis geweest als het gaat om de 
uitwisseling van hondenrassen. Een goed 
voorbeeld hiervan is het Tapijt van Bayeux 
uit de elfde eeuw, waarop de Slag bij 
Hastings (1066) wordt verbeeld. Hierbij valt 
Willem de Veroveraar vanuit Normandië 
(Frankrijk) Engeland binnen en verslaat hij 
de Angelsaksische koning Harold. Behalve 
soldaten, wapens en paarden zijn er vooral 
veel honden op het tapijt afgebeeld. Zij 
vinden zowel in Frankrijk als in Engeland 
een nieuw bestaan en dragen bij aan de 
ontwikkeling van rashonden aan beide 
zijden van Het Kanaal. 

Afbeelding van een 
Basset d’Artois, een 
van de voorouders van 
de Basset Hound, door 
André Lagarrigue 
(Uit: ‘Tous les 
Chiens’, Herbert 
Heuillet, 1934)

‘Een jachthond van zeer oude stempel, met hangende, vaak lange 
gedraaide oren. Meestal kortharig, soms ruwharig, van origine 
in meuteverband met luide stem jagend’ 
– A.L.C. van Lier in De Brakken bij de definitie van een Brak
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Sir Everett Millais en zijn ‘Model’
In 1874 bezoekt Sir Everett Millais – niet te 
verwarren met zijn bekende vader, de 
Engelse kunstschilder Sir John Everett 
Millais – de Jardin d’Acclimatation in Parijs. 
Het is in de negentiende eeuw niet onge-
bruikelijk dat dierentuinen niet alleen 
honden huisvesten, maar er ook mee 
fokken. Millais wil in Parijs een Dashon-
denshow bezoeken, maar zijn oog valt op 
de Bassets; hij koopt de reu Model uit de 
kennel van de Franse graaf. Zijn nestbroer 
Fino de Paris gaat ook mee naar Engeland en 
komt in het bezit van Georg R. Krehl. 
Zowel Model als Fino gaan een grote rol 
spelen bij de ontwikkeling van de Basset 
Hound in Engeland. Millais heeft eigenlijk 
geen belangstelling voor hondenshows, 
maar hij wil toch zijn nieuwe aanwinst aan 
het publiek laten zien. In 1875 wordt Model 
voor de eerste keer tentoongesteld in 
Wolverhampton en daarna op de show in 
het Crystal Palace in Londen. Hoewel Model 
door kenners als verre van ideaal wordt 
beschreven, vanwege een platte schedel en 
een ‘slechte ooraanzet’, zijn de honden-
shows voor Millais toch aanleiding om met 
Model te fokken.   
Sir Everett Millais komt uit een getalenteer-
de familie met belangstelling voor kunst, 
natuur, planten en dieren. En hoewel hij 
niet de eerste is die een Basset uit Frankrijk 
importeert, wordt hij in de geschiedenis 
toch ‘de vader van het ras’ genoemd. 

‘A useful pack’
Als Lord Galway van Serlby Hall in Nottinghamshire in 1866 in 
het Franse Royat verblijft, krijgt hij van de Markies de Tournon 
of Montelmas en diens zoon twee Bassets, de reu Basset en de 
teef Belle. Zij zijn afkomstig uit de kennel van de hiervoor 
genoemde graaf Jean-Emmanuel Hector le Couteulx de Cante-
leu. Een jaar later wordt er uit deze twee Bassets een nestje met 
vijf pups geboren. Maar al in 1872 heeft Lord Galway blijkbaar 
zijn belangstelling verloren en wordt zijn kleine groep meute-
honden verkocht aan Lord Onslow, de eigenaar van Chobham 
Common, een natuurreservaat in het graafschap Surrey, onder 
de rook van Londen. Lord Onslow bouwt zijn meute verder uit 
met aankopen bij de zoon van de markies de Tournon en bij de 
Franse graaf. Onslow heeft de smaak te pakken, want in 1877 
importeert hij nog drie Bassets uit de kennel van Le Couteulx de 
Canteleu: Fino, Finette en Nestor, alle drie uit hetzelfde nest. In de 
literatuur wordt Onslows geïmporteerde meute ‘a useful hare-
hunting pack’ genoemd, die hij tot 1882 in stand houdt.                  

Sir Everett Millais, ‘de vader van het ras’, bezoekt in Parijs een Dashondenshow 
als zijn oog op de Bassets valt. Hij koopt de reu ‘Model’ uit de kennel van de 
Franse graaf Jean-Emmanuel Hector le Couteulx de Canteleu. 
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BRAKKEN: HOE ZIT HET PRECIES? 
Brakken hebben een grote jachtpassie en moeten het van hun 
neus en speurzin hebben. In Nederland noemt men de Brakken 
ook wel Lopende honden; in Duitsland heet dit type hond 
Bracke, in Zwitserland Laufhund en in Frankrijk Chien Courant 
(een Franse staande hond staat dan weer bekend als een 
Braque!). Om het een tikje ingewikkelder te maken, noemen de 
Engelsen de Brakken Hounds, maar zij verstaan daaronder 
meer rassen dan de FCI-indeling: bijvoorbeeld ook de Grey-
hound en Elandhond (die in de FCI-indeling tot respectievelijk 
Windhonden en Spitsen en Oertypen worden gerekend). Dat 
zijn dus géén Brakken, maar de Foxhound is dat weer wel. 

In de 19de eeuw
is het niet 

ongebruikelijk dat 
dierentuinen 

honden huisvesten 
en ermee fokken



Basset Hounds geschilderd door Arthur 
Wardle (1860-1949). Wardle is een van de 
toonaangevende kunstschilders van honden.

In ‘The Illustrated Book of the Dog’ (1881) zijn ‘Fino de Paris’, ‘Jupiter’ en 
‘Pallas’ door Vero Shaw vereeuwigd. 

Gewenste raskenmerken
Bij de opbouw van een hondenras wordt er 
vrijwel altijd gebruik gemaakt van inteelt. 
Dat is immers dé manier om gewenste 
raskenmerken vast te leggen en om snel te 
komen tot een eenheid in type. Bij de Basset 
Hound is het niet anders. In de negentiende 
eeuw gaan Dashondenfokkers ervan uit dat 
de Basset het resultaat is van een kruising 
tussen een Beagle en een Dashond. Deze 
veronderstelling wordt breed uitgemeten in 
de zogenoemde ‘sporting papers’. Een bewijs 
is er echter nooit voor gevonden. 
Sir Everett Millais besluit om Model een 
Beagle teefje te laten dekken. Het resultaat: 
twee teefjes, die later weer door hun vader 
worden gedekt. Ook de Bassets die  
Lord Onslow tussen 1873 en 1875 uit 
Frankrijk importeert worden gebruikt. 
Vers bloed, waarmee Millais zuivere Basset 
Hounds kan fokken. 
En dan komt George R. Krehl – met nest-
broer Fino de Paris – weer in beeld, want als 
Millais Engeland tijdelijk verruild voor 
Australië, zet Krehl diens fokkerij voort. 
Het type hond dat hij voor de Engelse 
Basset Hound wil vastleggen is dat van Fino 
de Paris. Deze Fino wordt door Vero Shaw 
afgebeeld in The Illustrated Book of the Dog 
(1881). Ook Krehl’s andere Bassets, Jupiter en 
Pallas, worden in dit boek vereeuwigd. 

Beagles en Bloedhonden
Terug naar Sir Everett Millais en diens wens om met 
Model te fokken. Omdat hij geen Basset teef kan 
vinden, besluit hij dus om Model met een Beagle 
teefje te laten paren. Een vreemde move, want er zijn 
wel degelijk Basset teefjes beschikbaar. Millais 
schrijft later ter verdediging dat hij op dat moment 
niet wist dat ook Lord Onslow Bassets heeft. Nadat 
hij daarvan op de hoogte is, laat Millais de Beagles 
voor wat ze zijn en begint hij in 1878 zuivere Bassets 
te fokken. Hij start met Garenne (Model x Onslows 
Finette). Door daarna Garenne te laten dekken door 
Fino, een nestbroer van Finette, komt er steeds meer 
lijn in Millais’ fokkerij en kan hij in 1880 zijn Basset 
Hounds inschrijven op de show in Wolverhampton, 
waar voor de eerste keer een aparte klasse wordt 
opengesteld voor Basset Hounds.
Na zo’n twintig jaar inteelt en ‘straffe lijnteelt’, wordt 
het Millais duidelijk dat hij vers bloed nodig heeft en 
daarvoor gebruikt hij de Bloedhond. Niet alleen 
vanwege de uiterlijke gelijkenissen, maar ook omdat 
bijna twee decennia kruisen met Beagles hem heeft 
geleerd dat het terugfokken van die typische Basset-
benen in één of twee generaties mogelijk is. Ook over 
de kleur van de nakomelingen maakt Millais zich 
niet druk; uit ervaring weet hij dat het terugfokken 
van de driekleur snel kan gaan.  
Kynologische auteurs die met grote stappen door de 
geschiedenis van de Basset Hound willen gaan 
beginnen hun verhaal met: ‘De Basset Hound is een 
kruising tussen een Franse Basset en een Engelse 
Bloedhond.’ Er zijn echter tientallen jaren verstreken 
voordat de Bloedhond daadwerkelijk wordt gebruikt. 
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Revolutionaire techniek
Sir Everett Millais maakt zijn ‘Bloedhon-
denkruising’ tussen de sterk lijngeteelde 
Basset d’Artois reu Nicholas (Ch. Forester x 
Psyche II) en de Bloedhond teef Inoculation 
(Chorister x Artemis). Hij past daarbij een 
revolutionaire techniek toe: kunstmatige 
inseminatie. Volgens de geschiedschrijvers 
doet hij dat om moeilijkheden bij een 
dekking tussen zo sterk in hoogte verschil-
lende honden te vermijden.  
Millais is zeker de eerste fokker van honden 
die van deze techniek gebruikmaakt. Nu 
niet als wetenschappelijk experiment, zoals 
honderd jaar daarvoor, maar met een 
bepaald doel. Of er een relatie is tussen de 
naam van de teef – inoculation is Frans voor 
‘inenting’ – en de wijze waarop de pups tot 
stand komen, weet ik niet, maar het zou 
zomaar kunnen. Het resultaat is de geboor-
te van twaalf pups, allemaal kortbenig, die 
in uiterlijk dichter bij de Basset staan dan bij 
de Bloedhond. Maar dankzij de invloed van 
de Bloedhond, onder andere het zware 
beenwerk en de losse huid, gaat de Basset 
steeds meer afwijken van zijn Franse 
voorvaderen, om tenslotte te eindigen in de 
huidige Basset Hound. 

In 1880 wordt de Basset Hound officieel erkend 
door The Kennel Club en in de jaren daarna 
verspreidt het ras zich over geheel Engeland.  
In 1884 wordt de Basset Hound Club opgericht, 
maar die gaat in 1921 ter ziele. De huidige Engelse 
rasvereniging wordt in 1954 opgericht. In 1886 
worden op de eerste tentoonstelling van de 
rasvereniging maar liefst 120 Basset Hounds 
ingeschreven. Keurmeester: Sir Everett Millais.

‘Verfraaiende’ aspecten
We zouden bijna vergeten dat de Basset Hound 
een jagend ras is: hij wordt gebruikt bij de jacht 
op onder andere herten, wilde zwijnen, vossen, 
hazen en konijnen. Hij is wel de langzaamste 
onder de meutehonden en heeft bovendien de 
neiging zijn eigen plan te trekken. Een Basset 
Hound moet het dan ook niet hebben van zijn 
snelheid, maar van zijn fijne neus, waarmee hij 
zowel een warm als een koud spoor volgt. In 1911 
wordt de Master of Basset Hounds Association 
opgericht. De leden houden zich uitsluitend bezig 
met de jacht.
Zo rond de wisseling van de negentiende naar de 
twintigste eeuw splitsen de Basset-eigenaren zich 
in twee groepen en hoewel het ras in Engeland is 
geïntroduceerd als jachthond, vinden de meeste 
Basset Hounds hun weg naar de showring of de 

De gebroeders Christopher en Godfrey Heseltine zijn de grondleggers van de Westerby Bassets, die afstammen 
van de Walhampton Bassets. De Heseltines gebruiken de Bassets bij de jacht én showden hun honden.
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huiskamer. Gewerkt wordt er nauwelijks 
met het ras, afgezien van recreatieve ‘luid 
op spoor’-proeven en zweetspoorproeven.
En ook bij dit ras doet zich het fenomeen 
voor dat fokkers het beeld gaan overdrij-
ven: nog kortere benen, nog krommere 
voorbenen en nog langere oren. Allemaal 
‘verfraaiende’ aspecten, die echter steeds 
verder af komen te staan van die van een 
bruikbare jachthond. 
Al vrij voeg, in 1885, worden de twee 
eerste Basset Hounds – Bouncer en Countess 
– geregistreerd bij de American Kennel Club. 
The Basset Hound Club of America wordt in 
1933 opgericht; de eerste Annual Specialty 
Show wordt in 1955 gehouden in Chicago 
en telt veertig inschrijvingen.

‘The Nose’
Tijd om de overstap te maken naar de Basset Hound 
in Nederland. Wat Sir Everett Millais is voor de 
Engelse Basset Hound, is Carla Gerber met haar 
kennel Van Hollandheim (sinds 1969) voor Nederland. 
Bijzonder is dat haar kennel honden naar Engeland 
heeft geëxporteerd, zoals bijvoorbeeld O’Hara van 
Hollandheim. Vanuit Amerika komt Tal-E-Ho’s Top Gun 
naar Carla Gerber en vanuit Engeland Karipat Ziggy 
Zig. Het resultaat van deze importen is een groot 
aantal uitmuntende Basset Hounds, die bijdragen aan 
het ras in Europa en een basis vormen voor heden-
daagse fokkers. Een van Carla Gerber’s sterk verer-
vende reuen is Ch. Lonesome Lover van Hollandheim, 
die in veel Europese stambomen is te vinden.
Een tweede succesvolle kennel, die in 1980 start, is 
Van Grunsven van moeder Riky en zoon Rudy Smits. 
Ook zij zijn inmiddels een begrip geworden in de 
Nederlandse geschiedenis van het ras. In Onze Hond 
van juli/augustus 2016 staat een uitgebreid interview 
met moeder en zoon, dat ook op internet is te lezen 
via: www.riahorter.com/index_htm_files/Riky%20en%20
RudySmits.pdf 
Relatief laat, in 1983, wordt de Nederlandse Basset 
Hound Club opgericht, die haar leden een compleet 
programma biedt: een kampioenschapsclubmatch, 
jonge hondendagen, wandelingen en een clubblad 
(The Nose). 

Amerikaans Kampioen ‘Splash’s The Professor’, geboren in 2005. Volgens een aantal 
kenners een van de mooiste reuen binnen het ras. Hij is de vader van ‘Darwin’s Dream 
van Grunsven’ van Riky Smits-van Grunsven en Rudy Smits. 

Dankzij de 
invloed van 
de Bloedhond – 
het zware 
beenwerk, 
de losse huid 
– verandert de 
Basset in de 
huidige Basset 
Hound 

ERFELIJKE AANDOENING 
De kortbenigheid bij de Franse 
Basset en de Engelse Basset Hound 
wordt veroorzaakt door een erfelijke 
misvorming van het skelet. Deze 
afwijking heet dyschondroplasie, 
ofwel niet goed gevormd kraakbeen. 
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