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- Catalaanse herdershond -  

In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is de 
geschiedenis 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 gunt ONZE HOND de lezer een 
inkijkje in de rijke historie van een rashond. Deze maand de Gos d’Aturà Català. 
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In zijn Enzyklopädie der Rassenhunde (1993) citeert dr. Hans 
Räber uit een boek van de bekende kynoloog dr. Emil 
Hauck, waarin deze de Gos d’Atura beschrijft. Het betreft 
een uit het Spaans vertaalde beschrijving en Hauck bericht 
ons over het werk van de Gos d’Atura Català: Deze honden 
zijn de helpers van de herders bij alle soorten kuddes. Zij 
dirigeren het vee met een bewonderenswaardige lichtvoe-
tigheid daarheen waar zij de kuddes naartoe willen 
hebben. Ze verhinderen de kudde de grenzen van de weide 
te overschrijden  en zorgen ervoor dat geen enkel dier zich 
van de kudde afscheidt en als dat eens gebeurt, is het hun 
plicht de dieren bij elkaar te houden. 
Hauck wordt bijna lyrisch als hij beschrijft met welk een 
precisie grote kuddes door een of meer van die honden 
worden geleid en de snelheid waarmee de bevelen, die de 

Ik zie u denken: de Gos wát? In het Catalaans 
betekent Gos hond en heeft d’Atura betrekking 
op het feit dat de hond bij het drijven van de 
kudde deze ineens kan tegenhouden en tot 
stilstand kan brengen. Het Catalaanse woord 
atura = stop. Het laatste deel van de naam – 
Català - verwijst naar het ‘thuisland’: Catalonië. 
Nederlanders kennen dit gedeelte van Spanje 
vooral van vakanties aan de Costa Brava en uit 
de voetbalgeschiedenis. Het zal niemand zijn 
ontgaan dat Johan Cruyff in de hoofdstad van 
Catalonië (Barcelona) triomfen heeft gevierd en 
de geschiedenis is ingegaan als ‘de beste voetbal-
ler aller tijden’- el mejor futbolista de todos los 
tiempos.
Het Catalaans is zeker geen dialect maar een 
erkende taal, die door zo’n 12 miljoen mensen 
wordt gesproken. Catalonië, een Spaanse auto-
nome gemeenschap, ligt in het noordoosten van 
Spanje en is eind 2017 in het nieuws als men 
eenzijdig de onafhankelijke Catalaanse Repu-
bliek uitroept. Het antwoord op deze actie komt 
snel: de Catalaanse autonomie wordt door het 
landsbestuur in Madrid tijdelijk opgeschort. 

KORTWEG GOS
De Pyreneeën vormen sinds 1659 de natuurlijke 
grens tussen Frankrijk en Spanje. Van de Golf 
van Biskaje in het westen naar de Middellandse 
Zee in het oosten – 430 kilometer lang en 80 
kilometer breed. Catalonië is groter dan België 
en maar 10.000 vierkante kilometer kleiner dan 
Nederland. Dit om u een indruk te geven van het 
leefgebied van dit herdershondje, dat we vanaf 
hier ook maar kortweg de Gos zullen noemen.  
Sommige rassen kunnen hondenliefhebbers 
volledig op het verkeerde been zetten, ook al 
komen de honden uit volstrekt andere landen. 
De Gos is zo’n hond. Zet ‘m naast een Hollandse 
Schapendoes, een Spaanse Cão da Serra de Aires, 
een Franse Pyreneese Herdershond, een Engelse 
Bearded Collie, een Franse Briard of een Poolse 
Polski Owczarek Nizinny en ook kenners zullen 
alle zeilen moeten bijzetten om direct alle goede 
namen bij de juiste honden te plakken. Ook dege-
nen die langs de showring zitten om rasgroep 1 
in draf te bekijken, hebben soms moeite om die 
herdershonden – want dat zijn ze allemaal – uit 
elkaar te houden.      

BIJNA LYRISCH
De Gos is van zeer eenvoudige komaf; oude 
prenten en schilderijen van dit ras zijn niet of 
nauwelijks te vinden. Ook oude beschrijvingen 
liggen niet voor het oprapen. 

In 1915 wordt de eerste Gos d’Atura opgenomen in het stamboek 
van de Spaanse Kennel Club. Het is de reu Piar, eigendom van 
Dr. Antonio Sirvent.

Hauck wordt bijna lyrisch 
als hij beschrijft met welk 
een precisie grote kuddes 
door een of meer van die 

honden worden geleid
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herder de hond geeft, worden opgevolgd. Met ‘de kudde’ 
kunnen zowel schapen, geiten als koeien worden bedoeld. 

Niet alle kynologische auteurs kennen de Gos aan het 
begin van de twintigste eeuw. Noch in Beckmans Die 
Geschichte und Beschreibung der Rassen des Hundes 
(1895) noch in Strebels Die Deutschen Hunde (1904/05) 
vinden we informatie over dit ras en ook Van Bylandt 
zwijgt in alle talen. Maar enkele tientallen jaren later 
berichten zowel Max von Stephanitz (Der Deutsche 
Schäferhund in Wort und Bild, 1932) als Heulliet (Tous les 
Chiens, 1934) over de Gos d’Atura.  

TAC EN IRIS
In 1911 wordt de Real Sociedad Centra de Fomento de las Razas 
Caninas en Españas – de Spaanse Kennel Club – opgericht 
en een van hun eerste werkzaamheden is het veilig stellen 
van de inheemse rassen, zo ook de ‘Gos de Tura’. In het 
stamboek, het Libro des Origine Español (LOE), wordt in 1915 
de eerste Gos d’Atura opgenomen: de reu Piar, eigendom 
van Dr. Antonio Sirvent. In de jaren daarna wordt af en toe 
een Gos ingeschreven, zoals bijvoorbeeld Milán (Corullo x 
Pastora). Hij is de eerste Gos die in 1923 op een tentoonstel-
ling in Barcelona een extra prijs in de jeugdklas wint en 
daarnaast in de werkhonden klas een door de Spaanse 
koning Alfonso XIII beschikbaar gestelde medaille wint. In 
1926 wint Milán zijn eerste CAC en dat terwijl er voor het 
ras nog geen standaard is!  
Tussen 1911 en 1924 worden 4 Gossen in het Spaanse 
stamboek ingeschreven, veel te weinig om een ras mee op 
te bouwen. Op 18 juli 1929 komt er een FCI standaard, 
waarvoor de reu Tac en het teefje Iris model hebben 
gestaan. Daarmee is de Gos d’Atura het eerste inheemse 
ras in Spanje dat internationaal wordt erkend. 

Dr. Augustin Franco, een dierenarts, stelt de 
rasstandaard op. Tac en Iris zijn gefokt door Joan 
Pascual en worden allebei in 1926 geboren; het is 
het begin van de stamboekfokkerij. Halverwege 
de jaren 70 van de vorige eeuw wordt de stan-
daard geactualiseerd. De Spaanse rasvereniging, 
de Club del Gos d’Atura Català, wordt opgericht in 
1982. 20 Jaar later, in 2002, wordt het Festival de las 
Razas Pirenaicas gevierd – een feest met de rassen 
die hun oorsprong vinden in de Pyreneeën.  
Over de erkenning van het ras circuleren 
verschillende data; dat zou in Spanje in 1919 zijn 
gebeurd. 
Overigens, over raszuiverheid en erkenning 
liggen de herders in de Pyreneeën niet wakker. 
Hen gaat het in eerste plaats om een sterke 
werkhond en het is daarom ook niet vreemd om 
te lezen dat er na de erkenning en het opstellen 
van de rasstandaard nog kruisingen met andere, 
soortgelijke honden voorkomen. Dat gebeurt bij 
ieder ras in opbouw. 

HOEDER ÉN DRIJVER
Emil Hauck, zijn naam is al gevallen, meldt dat 
er in 1965 nog drie verschillende herdershondjes 
in Catalonië zijn. Dat zijn de Perro de Ganado 
(‘Veehond’), die een treffende gelijkenis vormt 
met de Oud-Duitse Herdershond, de Gos 
d’Atura, die Hauck Catalonische Herdershond 
noemt, en de Perro de Pastor Catalan. De twee 
laatstgenoemde zijn identiek, aldus Hauck, en zij 
kennen twee haarvariëteiten, langharig en 

‘Tac’ en ‘Iris’ op de tentoonstelling in Barcelona, 1929. Tac en Iris 
vormen het begin van de stamboekfokkerij.

Àngel Jorba en zijn echtgenote Maria Gudayol (kennel Laket-
ània) presenteren hun honden Tina en Menut. Barcelona, 
1972. Zij worden ‘de redders van het ras’ genoemd. 
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1939 tot zijn dood in 1975, worden alle uitingen van 
Catalaans nationalisme zwaar onderdrukt. Tussen 1949 en 
1959 worden slechts twee Gossen op de tentoonstelling in 
Madrid ingeschreven en tussen 1953 en 1970 zijn dat er, 
maar nu in Barcelona, zestien.
Als de universiteit van Madrid zich met het ras gaat 
bemoeien en een zoötechnische studie er naar gaat doen, 
onder leiding van professor Sarazá, stijgt de populariteit. 
De universiteit start hun kennel met een broer en zus, die 
worden gevonden in het dorp Campelles. Daar vindt men 
ook andere onverwante paren om mee te fokken en studie 
naar te doen. Als professor Sarazá in 1972 overlijdt en de 
nieuwe leerstoel niet zo in honden is geïnteresseerd, 
verflauwt de belangstelling. 
Niet onvermeld mogen Àngel Jorba en zijn echtgenote 

GOS D’ATURA
Land van herkomst: Spanje (specifieker Catalonië)
Gebruik: herdershond (meestal schapen). Nu (vooral buiten Spanje): gezelschapshond, geschikt voor diverse 
hondensporten
Eerste rasstandaard: 1929
FCI rasstandaard: http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/087g01-es.pdf (Spaanstalig)
FCI nummer: 87
Rasgroep: 1, herdershonden en veedrijvers
Kennel Club Spanje: https://www.rsce.es/es/  
Kennel Club Catalonië: http://www.caninacatalana.com/  
Rasvereniging Catalonië: https://clubdelgosdaturacatala.cat/  
Rasvereniging Nederland: Gos d’Atura Català Club Nederland
Website Nederland: www.gosdatura.nl/  

kortharig. Waarom Hauck dezelfde hond de ene keer een 
Perro de Pastor Catalan noemt en de andere keer Gos d’ 
Atura is wat verwarrend en wordt niet verder uitgelegd.
In de literatuur wordt op diverse plekken gesproken 
over de Gos als een bijzonder intelligente en schrandere 
hond. Behalve zijn kwaliteiten in het veld is het ras 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) actief 
geweest bij het opsporen van gewonden voor het Spaan-
se Rode Kruis.  
De Gos is een pittige hond met een groot uithoudings-
vermogen. Twee eigenschappen die voor een hoeder én 
drijver van een kudde noodzakelijk zijn.

DE UNIVERSITEIT ALS FOKKER
Onder het bewind van de Spaanse dictator Franco, van 

De Gos d’Atura 
toont het zo 
karakteristieke 
‘stopteken’, 
waarmee hij de 
schapen stil laat 
staat. Voor de 
Catalanen is de 
Gos d’Atura 
levend erfgoed. 
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Van de kortharige wordt nu zo weinig vernomen dat 
men veronderstelt dat deze variëteit nagenoeg is 
uitgestorven.  
In Nederland worden de rasbelangen behartigd door 
de Gos d’Atura Català Club Nederland, die in 1998 is 
opgericht. Deze club is niet alleen de ‘hoeder’ als het 
om gezondheid gaat, ook organiseert men de (kampi-
oenschaps)clubmatches. Hoogtepunten zijn uiteraard 
de matches en tentoonstellingen waar een keurmeester 
uit het land van herkomst keurt. Zo krijgen de dames 
Isabel Gomis-Muller en Elena Colls Labayen zo’n 40 
Gossen in de showring. Een hoogtepunt voor de 
liefhebbers. Joop Orlemans is degene dit de eerste Gos 
naar Nederland heeft geïmporteerd en is ook de eerste 
voorzitter van de rasvereniging. 
Overigens, de website van de Nederlandse rasvereni-
ging lijkt achter te lopen en geeft de indruk niet te 
worden bijgehouden. Elke rasvereniging kent tijden 
van crises en tijdens zo’n crisis is het keurmeester Roel 
van Veen-Keur die wordt gevraagd een en ander weer 
‘op de ‘rails te krijgen, als voorzitter en voor fokbege-
leiding. Wat is het dan jammer als van zo’n expertise 
geen goed gebruik wordt gemaakt.    

Bij gebrek aan kuddes in Nederland, is behendigheid 
een mooie vervanging. De Gos moet worden uitge-
daagd, zowel fysiek als ‘geestelijk’. Ook in de landen 
om ons heen zijn er rasverenigingen en nu, in 2019, is 
er al een tiental fokkers actief in Nederland en België. 
Ook in de Scandinavische landen en in Amerika is dit 
ras geen onbekende meer … 
Het gaat soms met vallen en opstaan, maar de Gos 
d’Atura staat op de kaart! ■

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

Maria Gudayol blijven. Zij worden gezien als 
‘de redders van het ras’ als ze in de jaren 
zeventig met hun kennel Laketània het ras 
een goede impuls geven. 
Een lichtpuntje is ook het proefschrift van 
Joaquim Capdevila, dat bijdraagt aan de 
geschiedenis en het behoud van de Gos. Dat 
geldt ook voor de in 1978 in Catalonië opge-
richte Sociedad Canina Catalunya. Een van 
de pioniers is dr. Evaristo Sannlehi met de 
reu Ungos. Ungos wordt Wereldkampioen in 
1974 in Parijs en is één van de zuilen waarop 
het ras rust. Bij een tentoonstelling van 
Spaanse rassen, in 1982, worden 122 Gossen 
ingeschreven en de beste van de show wordt 
Frodo de Quinta Aurea, een Gos d’Atura.

DE GOS IN NEDERLAND
Qua beharing – een dichte, lange vacht -  is de 
Gos gebouwd op de temperatuurverschillen 
in de Spaanse Pyreneeën. In de winter 
heerst daar een felle kou en in de zomer zijn 
de lager gelegen, en dus warmere, streken 
soms erg heet. 
Dat de Gos d’Atura Català twee haarvariëtei-
ten kent, hebben we hiervoor al gelezen; de 
kortharige – de Gos d’Atua Cerdá – staat tot 
1990 in de rasstandaard. Cerdá betekent in 
het Catalaans borstel of borstelig. Ook de 
onflatteuze term varkenshaar wordt genoemd. 

Daarmee is de Gos d’Atura 
het eerste inheemse ras in 
Spanje dat internationaal 
wordt erkend

 Uit X.A. Bartoli, El Gos d’Atura. 1984.
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