
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 ge-
zelschap houden van de mens. Elke maand gunt ONZE HOND de lezer een inkijkje 

in de rijke historie van een rashond. Deze maand de Cairn Terriër. 
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abdis van een klooster in Sopwell, Dame Juliane 
Berners, het ‘Book of St. Alban’, waarin ook 
‘teroures’ (terriërs) voorkomen.   
 
KORTBENIGE EN HOOGBENIGE
Al vroeg in de geschiedenis, in 1677, vermeldt de 
auteur Nicolas Cox in ‘Gentlemans Recreation’ dat 
er ‘twee soorten Terriërs zijn – de ene met min of 
meer kromme benen en korte vachten en de andere 
met rechtere benen en lange vachten.’ In de 
eeuwen daarna beschrijven diverse auteurs de 
ontwikkeling van de verschillende soorten 
Terriërs. Uit hun teksten kunnen we ons een beeld 
vormen van de diverse types, die zich ontwikkelen 
tot aparte Terriërrassen. In Schotland zijn dat o.a. 
de Schotse Terrier, de West Highland White 
Terriër, de Skye Terriër en de Cairn Terriër. De 
Dandie Dinmont Terriër en de Border Terriër zijn 
letterlijk ‘grensgevallen’. Hun herkomst moeten we 
zoeken in de Borders, de grens tussen Zuid 
Schotland en Noord Engeland. De verzamelnaam 
blijft echter lange tijd ‘Schotse Terriër’ en mede als 
gevolg daarvan vinden er veel kruisingen plaats. 

Eeuwen later (rond 1800) publiceert Sydenham 
Edwards (1768-1819) zijn beroemde boek ’Cyno-
graphia Britannica’. Ook Edwards stelt dat er twee 
soorten terriërs zijn, waarbij hij niet alleen 
onderscheid maakt tussen de types met kromme 
voorbenen en rechte voorbenen, maar ook tussen 
de kortbenige en hoogbenige. De terriërs met 
rechte voorbenen hebben gewoonlijk een korte 
vacht en die met kromme voorbenen een lange 
vacht, aldus Edwards. De witte vachtkleur is 
favoriet, met name bij de jagers, en, voegt Ed-
wards er aan toe, het is de gewoonte hun oren en 
staarten te couperen. 
Opmerkelijk is dat terriërs al aan het einde van de 
achttiende eeuw ook populaire huishonden zijn. 
De befaamde Engelse auteur William Taplin (circa 
1750-circa 1830) schrijft dat hij al sinds 1780 twee 
of drie terriërs als huishond heeft.

TERRA-TERRAR-TEROURES-TERRIER
De geschiedenis van vrijwel alle terriërsoorten is al vroeg 
vastgelegd en dat geldt voor de terriërs zowel uit Engeland, 
Schotland, Ierland en Wales. De benaming terriër vinden 
we al in het boek ’De Canibus Britannicus’ (’Over de Britse 
honden’) van Dr. Joannis Caius, dat in 1570 verschijnt. Daarin 
lezen we: Another sorte there is which hunteth the Foxe and the 
Badger Or Greye onely, whom we call Terrars, because they creepe 
into the grounde ... (Een ander soort zijn degenen die alleen op 
de vos en de das of grijze das jagen en die we terriers noemen 
omdat ze onder de grond kruipen ...). 
Het boek van Caius is vanuit het Latijn in het Engels vertaald 
en dat betekent dat er op grote schaal kan worden kennisge-
maakt met de Engelse terriërrassen. Het woord ‘Terrars’ in 
Caius’ tekst betekent ‘aardhonden’ ofwel honden die 
ondergronds werken.
In 1774 schrijft de beroemde hondenliefhebber Oliver Golds-
mith: The Terrier is a small kind of hound, with rough hair, made 
use of to force the fox or the badger out of their holes; or rather to 
give notice by their barking, in what part of their kennel the fox 
or badger resides, when the sportsmen intend to dig them out.  

Aan het eind van de  vijftiende eeuw, in 1486, publiceert de 

Rond 1805 beeldt Sydenham Edwards terriërs af in ‘Cynographia Britan-
nica’. De gladharige hond links is een Black-and-Tan Terrier. Later wordt 
de naam gewijzigd in Manchester Terrier. De witte, slapende hond onder 
hem is de White English Terrier, nu uitgestorven. In het midden waar-
schijnlijk een oude Scotch Terrier maar het zou ook een vroege Norwich 
Terrier kunnen zijn. Rechts achter waarschijnlijk een vroege Fox Terrier 
draadhaar en op de voorgrond een Black-and-Tan Terrier of een vroege 
Welsh Terrier. Let op de honden met de kromme voorbenen.

… de ene met kromme 
benen en korte vachten 

en de andere met rechtere 
benen en lange vachten
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worden gebruikt om de vos en de das tot in hun holen te 
achtervolgen, hebben over het algemeen korte benen. Ook in 
huis of in de stal staat de Cairn zijn mannetje bij de verdel-
ging van ongedierte. 

ALLROUND SPORTING DOGS
In de negentiende eeuw staat het woord ’sport’ in Groot-Brit-
tannië gelijk aan ’jacht’ en elke zichzelf respecterende hunts-
man heeft in zijn groep jachthonden ten minste twee, drie 
terriërs. Deze kleine, felle en snelle jagertjes achtervolgen het 
wild tot in het hol, terwijl ze luid blaffend de jagers aangeven 
waar de buit zich bevindt. Omdat deze terriërs niet alleen op 

‘SHORT-HAIRED SKYES’
Een deel van de oudste geschiedenis van de 
Cairn Terriër speelt zich af op het eiland Skye. 
Daar begint hun geschiedenis als ‘short-haired 
Skyes’. Het eiland Sky ligt ten westen van de 
Schotse Hooglanden en is vermaard om het 
ruige landschap en dito bewoners. Zij hebben 
behoefte aan sterke honden, die rooftuig onder 
de duim kunnen houden. De naam Cairn 
Terriër komt pas later in gebruik en is hoogst-
waarschijnlijk ontleend aan het Gallische woord 
‘carn’, dat steen, steenhoop of steengraf bete-
kent. Deze steenhopen zijn gedenktekens of 
oriëntatiepunten in het landschap, waarin het 
kleine roofwild zich verschanst. De honden 
worden deze steenhopen, de zogeheten ‘cairns’, 
in gestuurd om op klein wild te jagen, zoals 
vossen, dassen, wezels en ratten. 
De terriërgroep als geheel deelt een aantal 
gezamenlijke kenmerken: zijn ze robuust 
gebouwd, goed bespierd, klein tot middelgroot 
en in veel gevallen hebben ze driehoekige oren. 
De vacht is meestal ruwharig, met een dichte 
ondervacht, en beschermt de ogen. Degenen die 

Foto uit 1912. Mrs. Alistair Campbell van de ‘Brocaire’ 
kennel met haar Ch. Gesto. Mrs. Campbell staat aan de 
wieg van de Cairn Terrier.

In de negentiende eeuw staat het 
woord ’sport’ in Groot-Brittannië 
gelijk aan ’jacht’

Na Mrs. A.Campbell is Mary Hawkes de bekendste Cairn Terriër 
fokster in Engeland. Deze foto is genomen op Crufts 1938.
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Terriër – Calla-Mhor van Mrs. Campbell - staat in de Kennel Gazette van 
juni 1907. Ook in de jaren daarna is het merendeel van de registraties 
afkomstig van Mrs. Campbell. Je kunt dus wel stellen dat deze dame met 
recht aan de wieg heeft gestaan van het ras. 
In 1912, bij de erkenning van de Cairn Terriër als zelfstandig ras, wordt 
door de The Kennel Club bepaald dat de oude naam (short coated pricked 
eard Skye Terrier) gaat verdwijnen en dat ras in het vervolg Cairn Terriër 
zal gaan heten.     
Nog voor de erkenning door The Kennel Club (1912) wordt in 1911 een 
officiële rasstandaard  opgesteld door de Schotse Kennel Club. Dat 
gebeurt op de Scottish Kennel Club Show in Edinburgh. Echter, al in 
1909 verschijnt het ras voor het eerst onder de eigen naam op de tentoon-
stelling van de North of Scotland Canine Society in Inverness, dankzij 
pionierster Mrs. Alastair Campbell (1871-1946 ‘Brocaire’ kennel), die haar 

vossen en dassen jagen, maar ook op wezels, 
bunzings, hazen en konijnen en uitstekende 
vernietigers van muizen, ratten en ander 
ongedierte zijn, worden ze gezien als allround 
sporting dogs. Dat verklaart meteen een deel 
van hun grote populariteit. In oude rasbeschrij-
vingen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen de Engelse (inclusief Wales), Schotse en 
Ierse Terriërs. Het is een vaststaand feit dat de 
verdere ontwikkeling van de Cairn Terriër ten 
noorden van de River Tweed plaatsvindt, op de 
grens van Schotland met Engeland. Deze rivier 
ontspringt in de Tweedsmuir Hills en zo’n 150 
kilometer naar het oosten, bij Berwick-upon-
Tweed, mondt hij uit in de Noordzee. 
Van de Schotse Terriërrassen – Cairn Terriër, 
West Highland White Terriër, Skye Terriër en 
Dandie Dinmont Terriër - is de Cairn de laatste 
die door The Kennel Club wordt erkend. En dat 
terwijl Terriërkenners van mening zijn dat de 
Cairn de oudste van deze vier is. Zolang de 
Terriërs uit Schotland nog niet zijn ‘uitgekris-
talliseerd’ tot aparte, zelfstandige rassen 
worden de bovengenoemde rassen allemaal 
‘Schotse Terriër’ genoemd.   

SHORT COATED PRICKED EARD  
SKYE TERRIER 
Voor de wisseling van de achttiende naar de 
negentiende eeuw worden deze vier terriërras-
sen onderling gekruist, met als resultaat dat op 
hun stambomen soms wel drie rassen – lees 
soorten of types – voorkomen. Rawdon B. Lee 
beschrijft een geval waarin een hond op een 
tentoonstelling als Schotse Terriër een eerste 
prijs wint en dat op dezelfde dag weer doet, 
maar nu als Skye Terriër. Het is in die periode 
derhalve niet ongewoon dat er in één nest zowel 
Cairns, Schotse Terriërs als West Highland 
Whites voorkomen.
De eerste officiële registratie van een échte Cairn 

James Robertson maakt in 1835 een lithografie: ‘Scotch Terriers at work on a 
cairn in the West Highlands’. Uit: Hutchinson’s Popular Illustrated Dog 
Encyclpaedia (circa 1935). 

niet ongewoon dat er in 
één nest zowel Cairns, 
Schotse Terriërs als 
West Highland Whites 
voorkomen

CAIRN TERRIËR
Land van herkomst: Groot-Brittannië
Gebruik: jachthondje op klein wild en schadelijke dieren, nu 
vooral gezelschaphond en geschikt voor diverse hondensporten
Eerste rasstandaard: 1911
FCI rasstandaard: www.fci.be/Nomenclature/
Standards/004g03-en.pdf
FCI nummer: 4
Rasgroep: 3, Terriërs
The Kennel Club (Engeland): www.thekennelclub.org.uk
Rasverenigingen (Engeland): www.thekennelclub.org.uk/services/
public/findaclub/breed/list.aspx?id=3065
Kennel Club Nederland: www.houdenvanhonden.nl 
Rasvereniging Nederland: www.nctc.nl 
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rassen. Die  grote populariteit blijkt wel uit het feit dat 
er in 1923 meer dan 1000 Cairns zijn geregistreerd. De 
reu Harviestoun Raider van J.E. Kerr is de eerste 
belangrijke stamvader van het ras, gevolgd door 
Fisherman Out of the West en Doughall Out of the 
West; vader en zoon zijn toonaangevend. 
Binnen de Britse koninklijke familie zijn de Cairn 
Terriërs populair en worden in gezelschap van hun 
adellijke bazen vereeuwigd. Er bestaan tientallen foto’s 
van de Duke en Duchess of Windsor, prinses Mary 
(dochter van koning George V) en – vooral in het begin 
van de historie - van Lords en Lady’s, Baronnen en 
Baronessen.    

IETS OVER DE CAIRN TERRIER 
IN NEDERLAND
In de jaren twintig en dertig zijn er diverse foksters 
van naam die zich met de Cairn Terriër bezighouden, 
onder anderen mevrouw G. Jüngeling-v.d. Berg 
(Baruckizhy’s), mevrouw C. gravin van Zuylen van 
Nijevelt (of Duinrell) en mevrouw C. Daendels-van 
Rijck (of Sans Souci). Vooral mevrouw Van Zuylen van 
Nijevelt zal uitgroeien tot een persoonlijkheid in het 
ras en is ook een stimulans voor andere fokkers. 
Tussen 1929 en 1943 worden er ongeveer 400 Cairns 
ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek 
(NHSB). In 1925 wordt een vereniging opgericht voor 
(uitsluitend) laagbenige terriërs uit Schotland, de 
‘Schotse Terriër Club’. Als men in de jaren vijftig een 
club alleen voor Cairn Terriërs wil oprichten, leidt dat 
tot forse strubbelingen met de Schotse Terriër Club, 
maar in 1951 wordt de Nederlandse Cairn Terriër Club 
(NCTC) voorlopig erkend door de Raad van Beheer. 
De definitieve erkenning volgt in1954 en in jaren 
daarna groeit het ledenaantal gestaag. Showen wordt 
populairder en de discussies over ‘het juiste type’ 
kunnen de gemoederen soms flink verhitten. 
De registraties bij de Raad van Beheer vertonen een 
opgaande lijn en de NCTC groeit uit tot een rasvereni-
ging met alle gebruikelijke activiteiten. 
In 1977 wordt de eerste Kampioenschapsclubmatch 
gehouden, waar 66 Cairns zijn ingeschreven; in 1989 
zijn dat er 174! 
Een aantal Cairn Terriërs is bij het tentoonstellen zeer 
succesvol. Bij voorbeeld Whistfull O ’the Braes, Best in 
Show ’s Hertogenbosch, 1952 en Heshe Sun Buddy, die 
hetzelfde presteert op de Winner 1978. Sarimont 
Surprise wordt Best in Show in Goes, 1991. Natuurlijk is 
het niet mogelijk om alle succesvolle fokkers en honden 
te noemen.  ■

Alle pogingen zijn in het werk gesteld om namen van 
fotografen te achterhalen. Dit is niet altijd gelukt. Wie 
recht op afbeeldingen meent te hebben, kan contact 
opnemen met de auteur: horter@tiscali.nl 

eerste honden op het eiland Skye koopt. Mrs. Campbell is een 
autoriteit op het gebied van de Cairn Terriër; zij wordt gezien 
als de eerste fokker die ‘zuivere’ Cairns fokt. Hoezeer de Cairn, 
de Skye en de West Highland White verwant zijn, blijkt uit Mrs. 
Campbells nesten, waarin in het begin nog puur witte honden 
voorkomen. De gerespecteerde Terriër kenner Dr. Hans Räber 
stelt dat de West Highland White Terriër niets anders is dan 
‘een gebleekte Cairn’. En wie op zoek gaat naar de voorouders 
van Schotse Terriërs verdwaalt, aldus Räber, in een woud van 
legendes en mondelinge overleveringen.
In de Inverness Courier van 14 juni 1946 is te lezen: 12 juni 1946, 
overleed Ida Alastair Campbell, van Ardersier, weduwe van 
Kolonel J. Alastair Campbell, Seaforth Highlanders, tweede 
dochter van wijlen Sir David and Lady Monro of Allan. Begrafe-
nis in besloten kring. Geen bloemen.

‘IN RAGGED CONDITION’  
Een van de mooiste schilderijen van een Cairn Terriër is gemaakt 
door de Engelse kunstenaar John Emms (1844-1912) en toont ‘a 
bit of clothes in ragged condition’ oftewel lompen, vodden of 
flarden. ‘In ragged condition’ is dan ook precies hoe kleine, 
ruwharige Terriërs eruit zien als ze uit een vossenhol of uit 
steenhopen komen. Maar ook in het dagelijks leven heeft een 
Cairn Terriër die nonchalante, ruige look, altijd vergezeld van 
een alerte, kwieke en eigenwijze uitstraling. Ondanks deze 
losse stijl van schilderen worden de typerende kenmerken van 
de Cairn Terriër nauwkeurig vastgelegd, zoals de middelgrote, 
donkere ogen, die een tikje wijd uit elkaar staan, de ruig 
behaarde wenkbrauwen en de kleine, puntige oren. Alleen 
grote kunstenaars weten typische kenmerken van een ras zo 
in penseel te vangen. 
In de Eerste Wereldoorlog ligt de fokkerij, zoals bij bijna alle 
kennels, stil. Maar zodra de vrede is getekend wordt er volop 
gefokt en wordt de Cairn Terriër een van de meest populaire 

Arthur Wardle (1864-1949) is waarschijnlijk de kunstenaar die de 
meeste afbeeldingen van Cairn Terriërs heeft gemaakt. Dit heet: 
‘Cairn Terriërs bij een rhododendron struik’. 
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