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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 Ierse Setter. 

Historisch portret

Ierse Setter
‘Den rooden rakker’

Hendrick Goltzius (1558-1617) tekent rond 1597 deze ‘sitting’ Spaniel. 
Uit dit type hond worden Setters gefokt.
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In 1976 zingt John Miles ‘music 
was my first love’, een liedje dat 
één week op nummer 1 staat in 
de Nationale Hitparade. Zo is het 
ook met mijn Ierse Setter, in de 
vroege jaren zeventig my first love 
in de kynologie. Het zijn de jaren 
waarin er op tentoonstellingen 
veertig of meer ‘Ieren’ worden 
ingeschreven; aantallen die bij 
het ingaan van het nieuwe 
millennium dramatisch dalen.

‘Sitting dog’
Het lijkt logisch om te veronder-
stellen dat de diverse Spaniel-
variëteiten in Engeland in het 
verleden zijn ontwikkeld uit de 
Setters – van groot naar klein(er). 
Echter, niets is minder waar: de 
drie Setter-variëteiten – Engelse 
Setter, Ierse Setter (rood en 
rood-wit) en Gordon Setter – 
danken hun bestaan voor een 
goed deel aan Spaniels. De 
oorsprong van de Setters moet, 
aldus kynoloog Hans Räber, 
worden gezocht in kruisingen 
tussen grote ‘springing’ Spaniels 
en Pointers.  
In Athenae Oxonienses geeft auteur 
Anthony Wood een beschrijving 
van Sir Robert Dudley II, graaf 
van Northumberland (1574-1649). 
Wood schrijft: ‘Hij was een 
knappe, welgeschapen man van 
hoge gestalte, roodharig en met 
een bewonderenswaardige 
houding en vooral bekend door 
zijn paardrijden, zijn schermen en 
door het feit dat hij de allereerste 
was die een hond leerde zitten 
om patrijzen te vangen.’ Met ‘een 
hond’ bedoelt Anthony Wood een 
Spaniel en daaruit ontstaat de 
betekenis ‘sitting’ Spaniel: via 
‘sitting dog’ en de afkorting ‘sitter’ 
leidt dit tot ‘Setter’, de uiteinde-
lijke naam van het ras. 

Gravure uit ‘Gentleman’s Recreation’ (1686) van Richard Blome (1635-1705). 
Spaniels worden geleerd om ‘voor te liggen’ of ‘voor te zitten’.   
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‘… crawling along the ground like a worm’
– Johannes Caius in 1564 over de ‘sitting dogs’



Gekleurde tegenstellingen
Rond 1600 beschrijft Richard Surfleet de dan voorko-
mende land- en waterspaniels, waarbij hij meldt dat een 
landspaniel ook Setter wordt genoemd. Tot in de 
negentiende eeuw noemen gamekeepers (jachtopzieners) 
een Setter toch nog Spaniel, waarbij ze een onderscheid 
maken tussen een smooth Spaniel (een Pointer!) en een 
rough Spaniel (een Setter).   
Een van de oudste schilderijen (rond 1635) waarop een 
hond met het type en de uitdrukking van een Ierse 
Setter voorkomt, is dat van de Vlaamse hofschilder 
Anthony van Dyck met de kinderen van koning Karel 
(Charles) I van Engeland. De hond op dit schilderij is 
weliswaar lichter van kleur dan de huidige Ierse Setter, 
maar als er iets is waarover Ierse jagers zich in de 
zeventiende eeuw niet druk maken, is het wel de 
vachtkleur van hun jachthonden. Het is zoals Jan van 
Rheenen in zijn boekje De Setter schrijft: ‘Een minnares 
moest minnen, een paard lopen, een jachthond jagen…’

Is een witte bles of een rood-witte 
vacht in de achttiende eeuw heel 
gewoon, in de negentiende eeuw 
leidt het in Ierland en Engeland tot 
tegenstellingen. Sommige fokkers 
zien het wit in de vacht als een oud 
teken van zuiverheid en beweren 
dat de rood-witte Ieren de beste zijn 
bij de jacht. Anderen prefereren de 
eenkleurige en bestempelen die tot 
de échte Ierse Setter. Het schilderij 
van Thomas Gainsborough, A Setter 
seated in a Landscape, laat prachtig 
zien hoe een achttiende-eeuwse 
Ierse Setter eruit ziet.
Over de kleur van de vacht wordt 
in de achttiende en negentiende 
eeuw veel geschreven: deep rich red, 
blood-red, rich chestnut en mahogany 
worden als de juiste kleuren 
genoemd. Onwenselijk zijn fawn, 
golden, fallow en yellow, aldus James 
Watson in The Dog Book (1906). 
Opmerkelijk is dat er wordt ‘ge-
waarschuwd’ voor ‘black shadows or 
waves’ in de vacht of aan de oren. 
Daarentegen is ‘… a little white on 
the neck, breast or toes by no means 
objectionable’, volgens J.H. Walsh in 
The Dogs of the British Islands (1867).    

Een van de oudste afbeeldingen waarop een hond met het 
type, de kleur en de uitdrukking van een Ierse Setter 
voorkomt, is een schilderij van Anthony van Dyck  
(circa 1635) van de latere koning Karel (Charles) II van  
Engeland, zijn zuster Maria Henriëtte en zijn broer James. 

Thomas Gainsborough (1727-1788) maakt in het midden van de achttiende eeuw 
dit portret van een Ierse Setter. (Eigendom van The National Trust)  
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Rood-witte Setters hebben 
de oudste papieren, 
maar de rode ‘Ier’ wordt 
als rasecht beschouwd 



‘Dameshond’
De auteur Waldemar Marr schrijft in zijn boek 
Englische Vorstehhunde - Pointer und Setter (1964) 
dat de rode Ierse Setter de oudste ‘rein  
gezüchtete’ Setter is en wel omdat hij van de 
variëteiten het minst op de Spaniel lijkt.  
En hoewel zijn lichaamsbouw sterke overeen-
komsten heeft met de Pointer, zijn de Ieren 
ervan overtuigd dat er nooit een kruising met 
een Pointer heeft plaatsgevonden.  
Dezelfde Marr schrijft voorts: ‘De fokkers voor 
tentoonstellingen hebben van de Ierse Setter 
een echte ‘dameshond’ gemaakt, die de jacht-
kwaliteiten van een voorstaande hond heeft 
verloren.’ Marr betreurt de verandering van 
jachthond in showhond, waarbij de werkcapaci-
teiten door de tijd verloren gaan. Weinig 
Engelse fokkers bewaren en bewaken de 
jachtkwaliteiten, zoals bijvoorbeeld de beroem-
de kennel Sulhamstead van Florence Nagle 
(1894-1988) en haar handler George Abbott. 
Tussen de jaren twintig en dertig van de vorige 
eeuw worden maar liefst achttien Sulhamstead 
Ieren Field Trial Champion.      

Populariteitswedloop
In 1859 wordt in Engeland de eerste tentoonstelling 
voor Pointers en Setters georganiseerd; de eerste 
veldwedstrijd volgt in 1865. Aan het einde van de 
negentiende eeuw verschijnen er meer rood-witte 
dan rode Ierse Setters op de tentoonstellingen, 
terwijl nu vaststaat dat de rood-witte Setters de 
oudste papieren hebben. Is dat omdat deze honden 
dichter bij hun voorouders, de landspaniels, staan? 
De rode Ierse Setter wint uiteindelijk de populari-
teitswedloop en rond 1885 wordt de rood-witte 
Setter zelfs als niet rasecht beschouwd! Uitsterven 
dreigt en pas vanaf de tweede helft van de vorige 
eeuw komt er weer belangstelling voor de  
rood-witte Ier, nu een apart ras. 
De reu Champion Palmerston (Old Shot x Moore’s Kate) 
wordt beschouwd als de grondlegger van de  
moderne rode Ierse Setter. De ‘Palmerston Snip’ is, 
volgens Rawdon B. Lee in zijn boek Modern Dogs 
(1894), ‘a thin thread of white running down the forehead, 
and in some of his descendants this amounted to a pretty 
broad ‘blaze’ on the forehead’. 

De reu Champion Palmerston (Old Shot x Moore’s Kate) wordt be-
schouwd als een van de grondleggers van de moderne rode Ierse Setter.     
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IERSE SETTER
Land van herkomst: Ierland
FCI nummer: 120
Rasgroep: 7, Voorstaande honden
Rasvereniging: Ierse Setter Club
Website: www.iersesetterclub.nl 



Dat is Castor, later omgedoopt tot  
Ch. Clancarty Rhu, die in 1906, 1907 en 
1908 op grote shows in Engeland CC’s 
(Challenge Certificates) wint.
In tegenstelling tot Florence Nagle fokt 
Mrs. Ingle Bepler honden voor de 
show, met als resultaat dat haar Ierse 
Setters voor jagers, zowel in Engeland 
als op het continent, niet zo interessant 
zijn. In 1895 fokt ze haar eerste nest, in 
1941 haar laatste. Bekende teven uit de 
Rheola-kennel zijn Lady Honora,  
Ch. Winnifred en Carrig Maid. 
Reverend R. O’Callaghans Setter 
Grouse II (Ch. Palmerston x Quail) is 
hierboven afgebeeld op een chromo-
litho van Vero Shaw, afgedrukt in 
Cassell’s The Illustrated Book of the Dog 
(1881). Sommige bronnen melden dat 
hij te donkerrood is en veertien jaar is 
geworden, andere bronnen houden het 
op achttien jaar. Hoe dan ook, hij 
wordt gezien als een van de stamva-
ders van de moderne Ierse Setter. 

Alle kynologische auteurs van enige betekenis in Groot-Brittan-
nië, bijvoorbeeld William Taplin, Hugh Dalziel, John Henry 
Walsh (‘Stonehenge’), Rawdon B. Lee, James Watson en Edward 
Ash, wijden uitgebreide beschrijvingen aan de Ierse Setter. 
Zelfs Franse en Duitse auteurs maken in hun boeken ruimte 
vrij voor de Setters. Rawdon B. Lee schrijft in Modern Dogs 
(1894): ‘Als hij goed getraind en goed begeleid is, kan geen enkel 
ander ras hem verslaan.’
Hetzelfde geldt voor de grote Britse kunstschilders: John Emms, 
Maud Earl, Edwin Frederick Holt, Vero Shaw, Thomas Gains-
borough, Richard Ansdell en Thomas Blinks hebben prachtige 
schilderstukken gemaakt met de Ierse Setter als onderwerp.  

Voor de show
Degene die de eerste Ierse Setters vanuit Ierland naar Engeland 
brengt, is de bekende R.L. Purcell Llewellin. Een grote naam in 
de wereld van de Engelse Setter, die ook Gordon Setters en 
Ierse Setters fokt. Andere namen die niet mogen ontbreken in 
de vroege geschiedenis van de rode Ier zijn die van Reverend 
Robert O’Callaghan (1834-1897), een predikant in Suffolk, en 
Mrs. M. Ingle Bepler van de Rheola-kennel.  
Laatstgenoemde keurt in 1904 in Nederland en is zo onder de 
indruk van de kwaliteit dat ze in 1905 een Nederlandse reu uit 
de lijn van O’Callaghan in Engeland importeert. 

Schilderij van Edwin Frederick Holt (1813-1913), 
getiteld ‘The Gamekeeper’. Deze is omringd door 
grote en kleine rood-witte Spaniels en Setters. 
(Collectie: Mrs. Vincent Astor)

Grouse II (Palmerston x Quail), eigendom van dominee 
O’Callaghan. In Cassell’s ‘The Illustrated Book of the Dog’ 
(1881) wordt deze litho van Vero Shaw afgebeeld.
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‘Mannenzaak’
Al in 1882 wordt in Engeland de 
Irish Red Setter Club opgericht, die in 
1886 een rasstandaard publiceert. 
Later, in 1895, ziet in Engeland even-
eens de Ladies Kennel Association 
(LKA) het licht, waarvan Mrs. Ingle 
Bepler een van de grondlegsters is. 
In 1908 is zij er ook bij als de  
Irish Setter Association England wordt 
opgericht. Is de kynologie tot die 
tijd een ‘mannenzaak’, bij de 
wisseling van de negentiende naar 
de twintigste eeuw eisen vrouwen 
hun veelal eerste plaats in de 
hondenwereld op om die nooit meer 
af te staan.  
We kunnen de Engelse geschiedenis 
niet afsluiten voordat er nog een 
aantal namen is genoemd van 
fokkers die een grote bijdrage 
hebben geleverd aan het ras. Dat 
zijn L.C. (Jimmy) James (Wendover), 
Eileen Walker (Hartsbourne), Rae 
Furness (Raycroft), Mrs. E.M. Baker 
(of Gadeland), Mrs. Ogden (Borrow-
dale), Miss Sybill Lennox (Bracken-
field), Janice Roberts (Cornevon) en 
June E. Coates (Twoacres). Een 
incompleet lijstje, maar mijn ruimte 
hier is beperkt. 

Sneltreinvaart
Hoog tijd om de overstap te maken naar de geschiedenis van de Ierse 
Setter in Nederland. In 1949 schrijft G.J. Verwey (of Sutherland) in 
Setters en Pointers dat ‘… de vele in ons land aanwezige Ierse en 
Engelse Setters praktisch alle luxe-huishonden zijn’. De Duitse 
Staande Hond, meer een ‘manusje van alles’, ‘verdrong de sterk 
gespecialiseerde Setters en Pointers van hun plaats als gebruikshond’.  
Niet alleen de populariteit van de tentoonstelling is ‘schuldig’ aan het 
verdwijnen van de Ierse Setter als gebruikshond. In Nederland zijn de 

De bekendste eigenaresse van een Ierse Setter is ongetwijfeld
het prinsesje Wilhelmina. Nu niet een van de overbekende foto’s, 
maar een kleurentekening die als postkaart kon worden verzonden. 
Het prinsesje wandelt met Swell in de tuinen van Het Loo. 

Mrs. Ingle Bepler van de Rheola-kennel is in 1895 een van de grondlegsters van de Ladies Kennel Association (LKA). 
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jachtvelden te klein voor honden die het gebied met grote 
stappen en in sneltreinvaart doorkruisen. De veldwerk keur-
meester Rembrandt Kersten (O’Conloch) zet zich jaren in voor de 
werkende Ierse Setter en schrijft daarover de boeken De Ierse 
Setter in het Veld en Hond Staat (2007). 
De bekendste eigenaresse van een Ier is prinses Wilhelmina. 
Haar hond, Swell genaamd, staat op diverse foto’s maar ook op 
een schattige kleurenafbeelding, waarop het prinsesje is te zien 
in de tuin van Het Loo, al wandelend met haar Ierse Setter.  

Nationale bekendheid
Op de Cynophilia-tentoonstelling in 1892 verschijnen 28 Ieren en 
in 1902 zijn dat er al 47. De kennels Rhienderstein (A.C.E. Beijnen-
van Geuns) en van Heinriado (mevrouw Middelburg-Henny) zijn 
dan de bekendste. Anna Beijnen-van Geuns is het eerste erelid 
van de in 1915 opgerichte Ierse Setter Club (ISC). Haar kennel-
naam is genoemd naar Anna’s huis, Huize Rhienderstein in 
Brummen. Haar reu Fermoy is een nakomeling van de hiervoor 
al genoemde reu Castor, die later bij Mrs. M. Ingle Bepler Ch. 
Clancarty Rhu gaat heten. Ruby en Radboud Rhienderstein krijgen 
nationale bekendheid door hun tientallen kampioenschappen; 
Roland Rhienderstein wordt een bekende field trial winner in België.    
Pas in 1932 verschijnt het eerste clubblad: Setter & Pointer Klanken, 
in 1980 gewijzigd in Ierse Setter Klanken.  

In de jaren twintig en dertig is importeren populair en vooral 
honden met O’Callaghan, Rheola en Hartsbourne bloed versterken 
hier het ras. Na de Tweede Wereldoorlog zijn het vooral de 
kennels O’Cantrim (Pols), Polyandries (Hoegen Dijkhof),  
of Sutherland (Verwey), O’Cuchulain’ (Hesterman) en Goldwyn 
(Van Der Sijde) die het beeld in de showring bepalen. 
Halverwege de twintigste eeuw komen de kennels van  
Wolmerum (Van Gemert), Westerhuy (Duijnkerke) en of the Hunters 
Home (Roks) in beeld. Ook zij halen nieuwe bloedlijnen naar 
Nederland, onder andere Cornevon en Wendover. In de recentere 
geschiedenis zijn het de kennels van Huize Comtessa (Köster-
Schouten), van het Adelaarsvaren (Silvius-Lemstra), van de  
Grasbroekerhof (Cobbenhaegen), of the Trav’lin Star (van Hal),  
of the Red Impire (v.d. Valk) en Marlland (Schellings) die het 
rasbeeld mede gaan bepalen.  
Ook bij onze zuiderburen wordt in 1973 een rasvereniging 
opgericht, de Ierse Setter Club. Een van de oprichters is Piet 
Jacobs, de altijd beminnelijke eigenaar van de bekende Lowfield-
kennel, die in 2019 overlijdt. Evenals bij Westerhuy zijn de succes-
sen van de Setters van Lowfield goeddeels gebaseerd op die van 
Cornevon van de hiervoor genoemde Janice Roberts. Zo wint 
Cornevon Quiet Gentleman drie keer een BIS (Beste van de Show) 
op de tentoonstelling van de Nederlandse rasvereniging. Ook is 
hij top dekreu in 1974 en 1975, zowel in Nederland als in België. 

Een tweede Belgische topper is kennel Vicary’s 
(Yvonne Hill-Decoster), die de lijnen Brackenfield 
en Wendover in ere houdt.  
Wilko Jansen is een onvermoeibare publicist 
over het ras; hij schrijft rond de jaren zeventig 
interessante bijdragen, onder andere in  
De Hondenwereld, waarin hij uiteenzettingen 
geeft over de Engelse en Nederlandse bloedlij-
nen. Hij is tegenwoordig actief op sociale media.  
 

Vier in één nest
Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik 
eind jaren zestig op bezoek ging bij kapitein 
F.A.J. Alofs (Shamrock), fokker, keurmeester en 
een van de oprichters van de ISC. Waarom?  
Om iets over Setters en Spaniels te leren. 
Hetzelfde geldt voor mijn tientallen bezoeken 
aan de Goldwyn-kennel van Nel van der Sijde in 
Arnhem. Terwijl zij, in het begin van de jaren 
zeventig, mijn Goldwyn’s O’Boy en Goldwyn’s 
Josephine trimde, luisterde ik naar haar verhalen 
over Ierse Setters, over Engelse en Nederlandse 
fokkers en over de eigen honden. Over het 
laatste was ze bescheiden; ik moest later lezen 
dat ze in 1965 in één nest vier showkampioenen 
fokt: Goldwyn’s Kelly, Goldwyn’s Kilpatrick, 
Goldwyn’s Kilmar en Goldwyn’s Keitrix. Nel heeft 
mij op het spoor gezet van de Welsh Springer 
Spaniel, het ras waarin ik vanaf 1974 tot op 
heden op verschillende manieren actief ben. 

Ierse Setter-keuring op de open show van de Sutton 
District Society in 1934. We zien de keuring van 
jonge Ieren in de leeftijd van zes tot negen maanden. 
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In Nederland zijn de jachtvelden te klein voor de 
Ierse Setter die het gebied met grote stappen doorkruist 
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