
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 Jack Russell Terriër. 

Historisch portret

Jack Russell Terrier

Tekst en illustraties: Ria Hörter

Parson Jack
Once there was a country parson,

Who in Swimbridge did reside;
And his work within his parish
Is remembered still with pride.

And his name? It was John Russell;
better know as ‘Parson Jack’,

Spent his leisure hours on hunting,
With his very famous pack.

Marvyn Dalling, 1983
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SPORT = JACHT
In de achttiende en negentiende eeuw zijn terriërs nog niet zo 
nauwkeurig naar ras ingedeeld als nu. Wel onderscheidt men 
een aantal types. In het boek Cynographia Britannica, geschre-
ven door Sydenham Edwards en verschenen rond 1800, is 
sprake van twee soorten terriërs: ‘crook-legged’ (kromme 
benen) en ‘straight-legged’ (rechte benen). Bij de Fox Terriërs is 
wit de favoriete kleur van de jagers – ter onderscheiding van 
het wild - en oren en staart worden gewoonlijk gecoupeerd. 
Edwards beschrijft ook het karakter van de terriërs: knorrig, 
kribbig, prikkelbaar en alert, maar ook moedig en intelligent. Aan 
dat soort terriërs moeten we denken als de jonge Jack Russell 
rond 1818 kennismaakt met Trump, een terriërteefje dat hij 
koopt van ene Marston, een melkboer in Oxford. 
Trump lijkt nog het meest op de huidige Fox Terriër. Eén blik is 
voor Russell genoeg om te weten dat dit het type werkterriër is 
dat hij zoekt. We weten hoe Trump eruit heeft gezien: wit, met 
donkere tan aftekeningen boven de ogen en een tan vlekje op de 

De plattelandsdominee John Russell (1795-1883) – 
veelal Jack genoemd - moet in het negentiende-eeuw-
se graafschap Devon een opvallende verschijning zijn 
geweest. Hoewel op handen gedragen door zijn 
parochianen, is hij geen dominee die zich uitsluitend 
bezighoudt met het zielenheil van de kudde. Integen-
deel. Gedurende vrijwel zijn gehele leven is hij drie of 
meer dagen per week op jacht. Hij bezit jachtpaarden, 
heeft een pack Otterhounds, jaagt met Fox Hounds en 
mag zich Master of Hounds noemen. Hij neemt volop 
deel aan het maatschappelijk leven en vervult func-
ties in diverse maatschappelijke organisaties. Last but 
not least fokt John Russell terriërs voor de jacht, die 
echter pas na zijn dood naar hem zullen worden 
genoemd. Hoe dominee Russell zijn vrije tijd door-
brengt, zien we op een schilderij van J. Loder uit 1841. 
Jack zit te paard, smetteloos gekleed en vergezeld van 
zeven Foxhounds en een terriër. Dat is ‘The Sporting 
Parson’, de jagende dominee.
Een rode draad in zijn leven is het voortdurende 
geldgebrek. Afgezien van deelname aan jachtpartijen 
van de upper class, zijn de kosten van honden en 
paarden eigenlijk te hoog gegrepen voor de dominee. 
Jack trouwt in 1826 met de admiraalsdochter Pene-
lope Incledon Bury; er komt dan weliswaar meer 
geld beschikbaar maar eigenlijk heeft hij aan het eind 
van zijn leven Penelope’s erfenis er letterlijk ‘door-
heen gejaagd’.     
Een uitgebreide levensbeschrijving van Jack Russells 
interessante leven is te vinden op https://riahorter.
com/meesterwerken.htm 

Parson Jack Russell 
te paard, omringd 
door 7 Foxhounds en 
1 Terriër. Jack 
Russell is net 40 jaar 
als deze afbeelding 
wordt gemaakt. 
Schilderij van 
J. Loder uit 1841.

Jack Russells dagboek geeft een getrouw beeld van een 
willekeurige week, als het om jagen gaat: 
Dinsdag: een otter gedood in het moeras; donderdag: Beale 
heeft de honden gebracht; vrijdag: een hertenbok gezien in 
Head Wood; woensdag: gejaagd met Joe Bawden en een kop-
pel hazen geschoten; maandag: drie hazen geschoten; woens-
dag: op jacht in Romansleigh, drie hazen geschoten; woens-
dag: gejaagd met de Harriers van Yeatman; dinsdag: 
20 minuten achter een vos aan gezeten en hem gedood. 
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links laat liggen en zich volledig 
concentreert op een echt werktype 
met het juiste temperament, dat aan 
zijn standaard voldoet en waarbij 
uiterlijk schoon een ondergeschikte 
rol speelt.
Belangrijke vereisten zijn: witte 
vachten, zodat de honden tijdens de 
jacht niet voor vossen kunnen worden 
aangezien, een harde, dikke vacht zodat 
hun huid, als ze ondergronds werken, 
niet wordt beschadigd; klein van 
formaat zodat ze het leger van een 
konijn in kunnen, onverschrokken, 
hardnekkig en dapper en de vitaliteit om 
de hounds te volgen en bij te houden.
Ook verlangt Russell een behoor-
lijke beenlengte omdat ze de 
meute Fox Hounds moeten kun-
nen ‘bijbenen’. De eigen terriërs 
gebruikt hij uitsluitend bij de 
vossenjacht. 

INTEELT EN LIJNTEELT
De namen van de terriërs die 
Russell in huis houdt zijn bekend: 
Rags, Sly, Fuss en Tinker. Ook 
weten we dat hij in zijn fokkerij 
slechts twee keer een ‘show Fox 
Terriër’ gebruikt: Old Jock en Old 
Tartar, eigendom van ene Mr. T. 
Wootton. Van Tartar weten we dat 
hij is tentoongesteld in Birming-
ham, in 1863, met als toevoeging 
‘stamboomloos’, dat hij 8 kilo 
weegt en bijna helemaal wit is, 
behalve een lichte tan-aftekening 
boven de ogen. 
In Russells fokkerij is slechts één 
keer sprake van een outcross; de 
overige combinaties zijn inteelt en 
lijnteelt, dé manier om een gewenst 
type snel vast te leggen. 
Tijdgenoten beschrijven Russells 
terriërs als … on the small side en 
hun gewicht … seldom exceeding 
eighteen pounds. 
De Jack Russell Terriër is vanaf het 
allereerste begin hét voorbeeld van 
een hond wiens uiterlijk voor 100% 
is gericht op het werk dat ze moeten 
doen. Bij de jacht moet hij de 
paarden kunnen bijhouden en zijn 
formaat moet in een vossenhol 
passen. 

staartaanzet. Haar vacht is dik en golvend, het skelet is gebouwd op uithoudingsvermogen 
en zwaar werk, terwijl ze net zo groot is als een volwassen vrouwtjesvos. De oren en 
staart zijn gecoupeerd, iets dat Russell echter nooit heeft gedaan. Hij vindt een 
lange staart nuttig, met name als een terriër niet meer op eigen kracht uit een 
(vossen)hol kan komen en aan de staart naar buiten moet worden getrokken.  
Met ‘Trump’ is Russells fokkerij begonnen en de dominee gebruikt vooral terriërs 
die kunnen bijdragen aan het beeld dat hij voor ogen heeft: ze moeten zo zijn 
gebouwd dat ze een vos moeiteloos kunnen achtervolgen, tot onder de grond toe, 
terwijl ze zo’n 20 mijlen per dag kunnen afleggen. 

Dat de huidige Jack Russell Terriër en de Parson Russell Terriër lijken op de Fox 
Terriër is eenvoudig verklaarbaar. De dominee gebruikt voor zijn fokkerij immers 
alleen maar Fox Terriërs met dien verstande dat hij de elegant gebouwde hondjes 

‘Trump’, Jack Russells eerste terriër, gekocht bij de plaatselijke melkboer en stam-
moeder van de Jack Russell Terriërs. ‘Trump’ is hoger gesteld dan de huidige Jack 
Russell Terriërs.

Old Jock, Tartar en Nettle. Jock en Tartar zijn de enige ‘show’ Fox Terriërs die door 
dominee Jack Russell in zijn fokkerij worden gebruikt. 
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Dit is zomaar een voorbeeld van lijnteelt in de vroegste geschiedenis 
van de Jack Russell Terriër. 

EXCELLENTE VOSSENJAGERS
De naam Arthur Blake Heinemann (1871-1930)  is al genoemd. Regel-
matig legt hij er de nadruk op dat zijn terriërs … were pure bred to 
Russells stock en dat hij stambomen heeft die teruggaan tot 1890. Hij 
wordt dan ook gezien als de tweede belangrijke fokker na 1883. 
Net als Jack Russell zet Heinemann geen stap buiten de West Country 
als het om nieuwe lijnen in de fokkerij gaat. ‘We are very much supposed 
to the modern show terrier and his type. Once you begin to breed it for show 
type, you loose the working qualities upon which you pride those terriers’, 
luidt een van zijn uitspraken.
Na Heinemanns dood komen diens terriërs in handen van Mrs. A. 

AFKEER
Jack Russell is één van de oprichters van The 
Kennel Club is (1873) en met enige regelmaat 
keurt hij de Fox Terriërs; hij staat echter 
achterdochtig ten opzichte van tentoonstellin-
gen. In 1874 heeft hij het genoegen om de Fox 
Terriërs in Crystal Palace (Londen) te keuren. 
Hoewel, genoegen … Hij merkt daarbij op dat 
hij door het verlies van het juiste temperament 
en het werkkarakter geen bewondering kan 
opbrengen voor de geshowde honden! En… hij 
is niet de enige. Russells ‘opvolger’ Arthur 
Heinemann keurt in 1909 – 35 jaar later - op 
Crufts en ook hij heeft een regelrechte afkeer 
van de ‘show terriër’. Dat geldt voor de meeste 
fokkers aan het einde van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw als bij veel 
rassen het uiterlijk voorop komt te staan, ten 
koste van het werktype.      
Op één uitzondering na zijn Jack Russells 
terriërs allemaal afkomstig uit de West Country; 
nu noemt men dit gebied South West England. 

LIJNTEELT
Een volledige ‘reconstructie’ van de eerste Jack 
Russell Terriërs is niet meer mogelijk. Som-
mige tijdgenoten zijn van mening dat Russell 
uiterst nauwkeurige stamboeken met alle 
gegevens over zijn fokkerij heeft bijgehouden. 
Ze zijn in ieder geval niet bewaard gebleven 
en daarom zijn we voor wat betreft de vroeg-
ste geschiedenis van de Jack Russell Terriër 
aangewezen op de rasbeschrijvingen die aan 
het einde van de negentiende en in het begin 
van de twintigste eeuw verschijnen.  
Jack Russells teefje Vic heeft een dochter: 
Juddy. In 1869 krijgt Juddy een dochter, Moss I; 
diens dochter is Moss II, die wordt gedekt 
door Tipp II met als resultaat de teef Wasp. 
Wasp wordt in 1883 – het jaar waarin Jack 
Russell overlijdt – gedekt door Young Foiler; 
een reu die ook van Juddy afstamt. 

JACK RUSSELL TERRIER
Land van herkomst: Groot-Brittannië
Gebruik: jachthondje op klein wild en schadelijke dieren, nu 
vooral sportieve
gezelschapshond en geschikt voor diverse hondensporten
Eerste rasstandaard: 1904 
FCI rasstandaard: http://www.fci.be/Nomenclature/
Standards/345g03-en.pdf
FCI nummer: 345
Rasgroep: 3, Terriërs
The Kennel Club (Engeland): www.thekennelclub.org.uk
Rasvereniging (Engeland): Jack Russell Terrier Club of Great 
Britain, http://www.jrtcgb.co.uk/
Kennel Club Nederland: www.houdenvanhonden.nl 
Rasverenigingen Nederland: www.nvjrt.nl 
en www.jackrussellvrienden.nl 

Schilderij van Wright Barker (1864-1941), getiteld ‘Rag’, een Jack Russell 
Terriër.

We kennen nu twee rassen die zijn 
genoemd naar dominee Russell. Het 
belangrijkste verschil tussen de Jack 
Russell Terriër en de Parson Russell 
Terriër zijn de verhoudingen en de 
maat. De Parson Russell Terriër is ho-
ger gesteld. Beide zijn echter normaal-
benige terriërs. 
Info: www.nvjrt.nl en 
parsonrussellterrier.nl
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The Jack Russell Terrier Club in Great Britain 
wordt opgericht.
In 1984 wordt de National Working Terrier 
Federation (www.terrierwork.com) opgericht. 
Het is de tijd waarin de werkende terriër of 
wel de vossenjacht zwaar onder druk staat. 
In 1990 worden beide rassen, de Jack Russell 
Terriër en de Parson Russell Terriër, erkend 
door zowel The Kennel Club als de FCI.
In 1873, 1876, 1880 en 1882 ontmoet Jack 
Russell bij diverse gelegenheden de Prins en 
Prinses van Wales. Zo is hij te gast op ‘San-
dringham’ waar een bal is georganiseerd voor 
de pachters van het prinselijk paar. Prinses 
Alexandra vraagt hem ten dans en zo gebeurt 
het dat de ruim 80-jarige Jack Russell – de 
jagende dominee - over de dansvloer zweeft 
met de toekomstige koningin van Engeland. ■

Harris, zijn voormalige kennelhulp, die op haar beurt familie is van Jack 
Russells ‘kennelman’. Bij Mrs. Harris is de erfenis van Russell en 
Heinemann in goede handen; ook zij fokt alleen maar met honden die 
hebben bewezen excellente vossenjagers te zijn. 
Mrs. Alys F. Serrell is de schrijfster van With Hounds and Terriers in the 
Field (1904), een boekje dat nu nog wereldwijd verkrijgbaar is. Haar 
vader, ook een ‘jagende dominee’, is bevriend met Jack Russell en krijgt 
van hem een aantal terriërs cadeau. Ook Alys jaagt haar hele leven met 
terriërs (die pas later Jacks naam zullen krijgen); de vader van haar teefje 
Amber is een kleinzoon van Russells Tip. Mrs. Serrell is ook de fokster 
van Redstart, een kleinzoon van haar Redcap en Amber. 

ERKENNING
De kennel van Miss Augusta Guest is gebaseerd op de terriërs van Mrs. 
Harris. In 1956 schrijft zij een artikel in Horse and Hound: ‘I have a line of 
terriers distinctly tracing back to his (Russells) viz (namelijk) Jack Russell’s 
Ajax I en Ajax II and Old Tip. I have kept my pedigrees very carefully and have 
only gone for an outcross to a working strain that I can rely on.’
Augusta Guest overlijdt in 1960 en pas op 70-jarige leeftijd ruilt zij haar 
jachtpaarden in voor een Landrover…
Bekende kennelnamen in die periode zijn ‘Williton’, ‘Stagshead’, ‘Handy-
cross’, ‘Milton’ en ‘Ellicombe’. Allemaal uit de West Country, allemaal 
fokkers van ‘the Russell type of terrier’.   
In het laatste kwart van de twintigste eeuw gaan er stemmen op om The 
Kennel Club te vragen om erkenning als apart ras. Iets waarvan de 
fokkers van de Jack Russell Terriër absoluut niet van zijn gediend. Maar 
in 1974 wordt het ras toch door The Kennel Club erkend, waarna in 1976 

Schilderij van John Emms (1843-1912), waarop zowel Fox Terriërs als een Jack 
Russell Terriër zijn te zien (1895). 

‘Badger digging party’ in Lynmouth op een foto uit 
1910. In het midden staat Arthur Heinemann, na 
dominee Russell de bekendste fokker van Jack 
Russell Terriërs. 

ook zij fokt alleen maar met 
honden die hebben bewezen 
excellente vossenjagers te zijn
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