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In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is de geschie-
denis van hondenrassen 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 hondenras. Deze maand: de Duitse Staande Hond Draadhaar.

Historisch portret

Duitse Staande Hond 
Draadhaar

Draadhaar pup: een toekomst in het veld of op de show? Allebei kan ook bij dit ras. (Fotograaf onbekend)  



HISTORISCH PORTRET

48 | ONZE HOND 8 | 2020

Al in de middeleeuwen bestaan er in Duitsland ruigharige jachthonden, 
bekend onder de naam Hirtenhund, een type dat lijkt op de huidige Barbet.

SMOUSBAARDEN OF RUIGBAARDEN
Al in de middeleeuwen bestaan er in Duitsland ruigharige 
jachthonden, onder andere bekend onder de naam Hirten-
hund, een type dat lijkt op de huidige Barbet. Er wordt 
aangenomen dat uit deze Hirtenhund de meeste ruigharige 
jachthondenrassen zijn voortgekomen.   
In het achttiende- en negentiende-eeuwse Europa komen 
deze ruigharige jachthonden – voorzien van baard en snor 
– overal voor. Het is belangrijk te weten dat in het Duitsland 
van voor 1870 georganiseerde kynologie nog een onbekend 
begrip is. Dit in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, Engeland. 
Goed gedefinieerde ruigharige jachthondenrassen kent men 
nauwelijks en een jager kent slechts twee soorten: zij die 
bruikbaar zijn en zij die niet aan de eisen voldoen. De Franse 
naam voor deze ruw- of ruigharige staande jachthonden is 

Griffon of Barbet; Nederland kent ze onder minder 
poëtische benamingen: Smousbaarden of Ruigbaarden.
In Duitsland en Frankrijk ontwikkelen deze smous- of 
ruigbaarden zich tot zelfstandige rassen in diverse 
kleuren en met verschillende vachtstructuren. Bekende 
voorbeelden daarvan zijn de Korthals Griffon, de 
schepping van Eduard Karel Korthals* (1851-1896), en 
de Griffon Boulet, gecreëerd door de Fransman Emma-
nuel Boulet (1840-?). Maar ook de Grote en Kleine 
Münsterlander (Heidewachtel), de Drentse Patrijshond, 
de Pudelpointer – de schepping van Sigismund Freiherr 
von Zedlitz und Neukirch** (1838-1903; pseudoniem 
Hegewald) – en de Italiaanse Spinone hebben een 
gedeeld verleden als voorstaande jachthonden.

‘TYRASSIEREN’
De historie van de Duitse voorstaande honden begint 
officieel in 1879, als ter gelegenheid van de tentoon-
stelling in Hannover de eerste raskenmerken worden 
vastgelegd voor de ‘Deutsch Kurzhaar’ en de ‘Deutsch 
Langhaar’. Natuurlijk is de historie van de Duitse 
voorstaande honden veel ouder, want reeds in de 
veertiende eeuw is er sprake van ‘vorliegende Hunde’. 
Van de dan bekende ‘Hühnerhunde’ wordt bij de jacht 
niet meer verlangd dan dat zij het (veer)wild opjagen. 
De populair geworden nettenjacht vraagt echter een 
hond die het wild ‘aanwijst’ - liggend of staand – 
waarbij het vangnet door de jagers over het (veer)wild 
wordt getrokken. Het net wordt een Tyras genoemd en 
deze vorm van jagen wordt bekend als ‘Tyrassieren’. 
In een document uit 1467 bestelt de Landgraaf van 
Hessen bij de hertogin van Braunschweig Blaufussfal-
ken, die hij nodig heeft voor zijn verlygenden Hund.    
De bekende Dr. Caius (1510-1573), lijfarts van koningin 
Elizabeth I, schrijft in zijn veel geciteerde werk De 
Canibus Britannicis (Over de Britse honden; 1570) ook 
over voorstaande honden: … Als de hond vogels heeft 
gevonden, dan blijft hij staan, zonder geluid te maken en 
alsof hij in de grond is geworteld. Dan gaat hij liggen, 
terwijl hij de vogels scherp in de gaten houdt, en kruipt als 
een worm naar voren tot in de nabijheid van de vogels. Als 
de jagers, dankzij de hond, precies weten waar de vogels 
zitten, trekken zij het net over de vogels heen, zodat deze 
gevangen zitten. (Vrij vertaald.)
Misschien behoeft de term ‘voorstaan’ nog enige 
uitleg. Ik citeer daarvoor een van de bekendste 
personen die in de Nederlandse jachthondenwereld 
zijn sporen heeft verdiend, namelijk veldwedstrijd 
keurmeester Pieter Rooijakkers. Een man die binnen 
de wereld van de jacht en de jachthonden een onbe-
twiste autoriteit is. 
Pieter: ‘Een staande hond hoeft het voorstaan niet te 
leren. Dat zit in de genen, het is zijn natuurlijke 
aanleg. Het, door het voorstaan, vastzetten van 
veerwild in de vrije wildbaan is een ander verhaal. 

DUITSE STAANDE HOND DRAADHAAR
Land van herkomst: Duitsland
Gebruik: jachthond, later - in mindere mate - 
show- en gezelschapshond 
Eerste rasbeschrijving: 1882
Erkenning: Verband für das Deutsche Hundewesen,  
www.vdh.de  
FCI standaard: www.fci.be/
Nomenclature/Standards/098g07-de.pdf 
FCI nummer: 98
Rasgroep: 7, Voorstaande Honden
Rasvereniging Nederland: Vereniging Vrienden Duits 
Draadhaar Nederland. Website: www.vvdd.nl 
Continentale Staande Honden Vereniging:  
www.continentale.nl/historie.html
Rasvereniging Duitsland: Verein Deutsch-Drahthaar e.V. 
Website: www.drahthaar.de
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De nettenjacht vraagt een hond die het wild ‘aanwijst’ - liggend of 
staand – waarbij het vangnet door de jagers over het (veer)wild wordt 
getrokken. Het net wordt een Tyras genoemd en deze vorm van jagen 
wordt bekend als ‘Tyrassieren’.

De heer Van Gerner, oprichter-voorzitter van de 
Nederlandse rasvereniging in de jaren vijftig en zestig.

De hond moet het spel met de wind en met wild op de 
loop echt leren. Het gaat dan om een efficiënte zoek-
wijze, een vastberaden maar niet te onstuimige aanval 
en het vastzetten van het wild. Het gaat er om dat de 
hond zorgt dat het wild niet meer durft te rennen en nog 
niet gaat vliegen.’ 
 
‘HALBBLUTHUNDE’
Als de jachtmethoden gaan veranderen, veranderen ook 
de eisen die aan de voorstaande of voorliggende jachthon-
den worden gesteld. De uitvinding en de verbetering van 
(hand)vuurwapens, waaronder het jacht- en hagelgeweer 
– dat al in 1556 in Duitsland bekend is - betekenen het 
einde van de nettenjacht. Het nazoeken en apporteren 
van geschoten wild zijn de nieuwe taken voor de voor-
staande honden. Een volgende verandering in Europa is 
de achteruitgang van de Hochwildjagd, de jacht op herten, 
beren en wilde zwijnen, en daarmee de opkomst van de 
Niederwildjagd, op fazanten, hazen, vossen, korhoenders, 
eenden, ganzen, enz.   
Overal in Europa – liever gezegd overal aan de vorste-
lijke hoven in Europa – wordt steeds meer aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van het fokken van 
voorstaande honden. In de achttiende en negentiende 
eeuw bestaat Duitsland uit een lappendeken van konink-
rijken, (keur)vorstendommen, hertogdommen en graaf-
schappen. Jagen is nog steeds een privilege van de adel en 

aristocratie; in de verschillende gebieden worden 
weliswaar voorstaande honden gefokt, maar van een 
centraal beleid – laat staan van een eenduidig type - is 
nog geen sprake. 
In zijn boek Die Deutschen Vorstehhunde (1884) noemt 
de auteur R. Corneli diverse lokale voorstaande 
honden: de Weimar’schen, Solms’schen, Auerbach’schen 
en Württembergs’schen. Corneli schrijft verder: ‘Die 
verbastardierung der Vorstehhunde vollzog sich mit 
Windeseile innerhalb dreier Jahre… und als die deutsche 
Jägerei sich wieder erholte, … waren die alten Vorsteh-
hunde verschwunden.’  Daar is geen woord Frans bij. 
Corneli ziet deze voorstaande honden als ‘Reine 
Stämme’. De ‘Reine Stämme’ ten spijt worden uit 
Engeland en Frankrijk jachthonden met andere 
kwaliteiten geïmporteerd – zoals Setters en Pointers - 
die worden gekruist met de Duitse Voorstaande 
Honden en wiens nakomelingen ‘Halbblut Hunde’ 
worden genoemd. 
Dat lappendeken is niet alleen van toepassing op de 
politieke situatie in Duitsland, maar eigenlijk ook op 
de Duitse voorstaande honden. Want behalve de 
hierboven genoemde verschillende types, zijn er ook 
nog ‘Hessische Rauhbärte’, ‘Schwarzwälder  Stichel-
haarige’ en ‘Sigmaringische Rauhhaarige Hunden’.
Dat is de stand van zaken als men vanaf 1879 begint 
met het opstellen van de rasbeschrijvingen van de 
verschillende Duitse voorstaande honden. Verschil-
lend en versnipperd, met name in de structuur en 
kleur van de vacht.

VEREIN DRAHTHAAR
De ruimte ontbreekt om hier dieper in te gaan op 
alle vachtstructuren en -kleuren die voorkomen bij 
de Duitse Staande Honden. Ik beperk me daarom tot 
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De naam Hegewald, het pseudoniem van Sigismund Freiherr von Zedlitz 
und Neukirch en schepper van de Pudelpointer, wordt in ere gehouden. Dit 
zijn de deelnemers aan de 83ste ‘Hegewald Zuchtprüfung’ in Baden, 2016. 

de ‘Deutsch Drahthaar’ en de ‘Deutsch Stichel-
haar’;  alle rasbeschrijvingen zijn te vinden op 
www.fci.be Bij de eerste rasbeschrijvingen in 1882 
worden drie benamingen gebruikt: stichelhaarig, 
stachelhaarig en rauhaarig. Volgens de bekende 
kynoloog Hans Räber lijkt de ‘Stichelhaar’ 
(‘stekelhaar’) de oudste vorm te zijn, waarbij hij 
aanneemt dat de geschiedenis van de ‘Stichel-
haar’ identiek is aan die van de ‘Drahthaar’. Als 
men in 1902 begint met de Reinzucht - zoals de 
Duitsers dat zo beeldend noemen – en er een 
rasvereniging, de Verein Drahthaar,  wordt 
opgericht, dan meent men dat de Draadhaar is 
ontstaan uit kruisingen tussen de ‘Stichelhaar’ en 
de ‘Kurzhaar’. Heel scherp liggen die ‘haargren-
zen’ niet afgetekend en het komt voor dat men 
alleen aan de hand van de afstammingspapieren 
kan vaststellen of men met een ‘Stichelhaar’ of 
een ‘Drahthaar’ te maken heeft. De rasvereniging 
ziet in die jaren de Deutsch Drahthaar, de Griffon 
Korthals en de Deutsch Stichelhaar als één en 
hetzelfde ras. En dat betekent dat kruisingen 
tussen deze drie in het stamboek worden 
opgenomen als zuiver gefokte honden.   

OPMARS
Het laatste kwart van de negentiende eeuw is wat 
de Duitse Voorstaande Honden betreft erg 
verwarrend, vooral wat betreft de verschillen 
tussen de Draadhaar en de Stekelhaar. In 1896 
wordt de Deutsch Stichelhaar –Klub opgericht, die 
echter concurrentie krijgt van de Verein zur 
Züchtung Deutscher Vorstehhunde. De in 1902 
opgerichte Verein Drahthaar stelt zich als taak 
alle ruwharige Duitse voorstaande honden 
onder één noemer te brengen met als naam 
Deutsch Drahthaar. Kortom, iedereen zit ieder-
een in de weg en daar tussendoor laveren de 
scheppers van de Griffon Korthals, de Griffon 
Boulet en de Pudelpointer, allemaal draadharige 
voorstaande honden. 
De oprichting van de hiervoor genoemde 
rasvereniging gebeurt door drie jagers, de heren 
C. Koch, J. Kohlhase en Hauptmann G. Meier, in 
het Duitse stadje Sangerhausen. (Sangerhausen 
ligt na de Tweede Wereldoorlog in de DDR.)  
De fokkers van de Deutsch Stichelhaar, Pudel-
pointer en de Griffon sluiten zich aan bij het 
Reinzuchtverband Deutsch Drahthaar. In 1882 zijn 
in Hannover al de raspunten van de Stichelhaar 
en de Drahthaar opgesteld. Beide variëteiten zijn 
daarmee officieel erkend; in het Duitse stamboek 
wordt er aan toegevoegd: De Stekelharige Hond is 
oorspronkelijk een variëteit van onze gladharige 
honden. Daarmee zijn de Stekelhaar en Draadhaar 

gescheiden en kan de opmars van de Draadhaar beginnen. Onderlinge 
kruisingen worden er nog steeds gedaan; dat is niet ongebruikelijk bij de 
opbouw van nauw verwante rassen. 31 jaar is Alexander Lauffs president 
van de draadhaar rasvereniging, hoewel hij zich zelden op vergaderingen 
vertoont en zelfs op de oprichtingsvergadering niet aanwezig is. In 1904 
wordt de club omgedoopt in Verein Deutsch-Drahthaar. In de eerste jaren 
is Deutsch Drahthaar nog een verzamelnaam en staat er achter de naam 
van de in het stamboek opgenomen hond de variëteit, bij voorbeeld 
Stichelhaar of Pudelpointer. In het eerste jaar van de oorlog, in 1914, zijn er 
slechts 56 inschrijvingen in het stamboek, maar daarna ontwikkelen het 
ras en de rasvereniging zich snel. In 1921 telt de club zo’n 1000 leden en 
het huidige ledenaantal – wereldwijd - ligt rond de 20.000. De Duitse 
Staande Hond draadhaar wordt een van de meest gebruikte jachthonden 
in Duitsland.

GEBRUIKSHOND
De belangrijkste bloedlijnen voor de Tweede Wereldoorlog zijn Rüden-
hof, Lump, Auenheim, Saarforst en Harras Bigge. Elke bloedlijn heeft een 

De talentvolle reu Anton vom Heuwald is een winnaar van veel prijzen. 
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Een draadhaar teef van 18 maanden. De kleuren van de vacht zijn 
nauwkeurig vastgelegd in de rasstandaard. In landen waarin dit is 
toegestaan wordt de staart gecoupeerd.

verschillend verleden. Zo voert Rüdenhof terug op 
Pudelpointers, heeft Lump een ‘Poedel-grootmoeder-
verleden’ en zit in de Harras Bigge lijn brakkenbloed. 
Na de Tweede Wereldoorlog moet er een treurige balans 
worden opgemaakt. Bloedlijnen zijn verloren geraakt, 
inteelt coëfficiënten zijn veel te hoog en gebreken als niet 
erkende kleuren en afwijkingen in het beenderengestel en 
het gebit worden regelmatig gezien. Maar ook – en dat is 
cruciaal voor een jachthond – zijn er concessies gedaan 
aan jachteigenschappen. Bij het fokken grijpt men daarom 
terug naar een probaat middel: kruisingen met stamver-
wanten, bij voorbeeld met de Duitse Staande Korthaar. 
Na WO II is de deling van Oost en West 40 jaar weliswaar 
een struikelblok maar een gezamenlijke passie – de jacht 
– zorgt ervoor dat het ras aan beide zijden van ‘De Muur’ 
trouw is gebleven aan het adagium ‘De draadhaar is een 
pure gebruikshond.’ 

PRESTATIES
Hoog tijd om iets te berichten uit de geschiedenis van de 
Duitse Staande Hond Draadhaar in Nederland. Op 28 
maart 1959 wordt de V.V.D.D. – Vereniging Vrienden 
Duitse Draadhaar – opgericht door de heren Van Gerner 
(voorzitter), Römmeling, Scholze (secretaris), F. Textor en 
Rozendaal. Van Gerner heeft in die jaren al een kennel-
naam: van Hilverheide. Net als bij de hiervoor genoemde 
Eduard Karel Korthals, Emmanuel Boulet en Sigismund 
von Zedlitz ligt de nadruk van het fokken in de eerste 
plaats op de prestaties die de honden tijdens de jacht 
leveren en daarna op het exterieur. Dat is tot op de dag 
van vandaag nog zo.
De naam Pieter Rooijakkers is al gevallen, maar in de 
historie van de Draadhaar zijn er meer namen die 
moeten worden genoemd. Zoals die van A.J. van Buuren; 
hij fokt onder de kennelnaam van de Rauwbaard en 
schrijft een boekje over de Duitse Staande Jachthonden. 
Naar hem is de ‘A.J. van Buuren Draadhaar Trofee’ 
genoemd. Dan G.R. te Gussinklo (kennel Weidmann), 
die in conflict raakt met Van Buuren over diens reu 
Kampioen Harrold. Over en weer worden fikse verwijten 
gemaakt over de kwaliteit van elkaars honden en de 
keuzes die ze in de fokkerij maken. In die zin is er niets 
nieuws onder de zon. Tot slot G.L. Goesten, fokker en 
keurmeester, die ook over het ras publiceert. 
Andere min of meer bekende kennelnamen voor de 
laatste eeuwwisseling zijn onder andere: van het Ley-
graafhorst, van Twaalfmorgen, van de Bemmeraue, van de 
Wupperaue, van de Wijde Alm, van de Keerensheide, van 
de Bruggenhoek en van de Tuindershof.  

‘CONCURRENTIE’
Een vereniging die buiten de wereld van de jachthon-
den vrij onbekend is, is de in 1896 opgerichte Neder-
landsche Duitsche Staande Honden Club, met als 
(nobel) doel: … het veredelen der Duitsche Staande 

Honden. In 1897 houdt deze vereniging haar eerste veldwed-
strijd. In de jaren dertig ondervindt deze club ernstige ‘con-
currentie’ van de rasverenigingen die voor de diverse haarva-
riëteiten worden opgericht en eigen veldwedstrijden gaan 
organiseren. Diverse keren hangt de club opheffing boven het 
hoofd, maar steeds weet men het tij te keren. Er worden nu, 
zowel in het voorjaar als in het najaar, veldwedstrijden 
gehouden; het doel van ‘de Continentale’ is volledig gericht op 
het werken met honden.  
Al in 1937 is de naam veranderd in Continentale Staande 
Honden Vereeniging en binnenkort kan men het 125-jarig 
bestaan vieren en terugkijken op het werk waarvoor de 
honden zijn gefokt: de jacht. 
In 2018 publiceren twee Draadhaar kenners het boek De Duitse 
Draadhaar in Nederland door Henk Verhoeven en Léon 
Verheugt. Liefhebbers van het ras vinden hierin alles over de 
Draadhaar en over de jacht. 

*https://riahorter.com/index_htm_
files/n%20Mastermind%20Korthals%20Griffon.pdf 
** https://riahorter.com/index_htm_files/n%20Meesterwerk_
Von%20Zedlitz%20Hegewald.pdf 


