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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. Mee-
gaan 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 Marem-
ma of Maremmano, zoals deze imposante witte berghond ook wordt genoemd. 

Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese
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(116-27 voor Chr.). In zijn boek De Rerum Rusticarum (‘Over het boerenleven’) 
beschrijft hij een herdershond – een ‘canis pastoralis’. Het is een grote, witte hond 
met zwarte neusgaten en lippen, die de kudde beschermt tegen roofdieren. Zij 
zijn voorzien van brede, leren halsbanden met uitstekende pinnen, ‘melli’ 
genoemd, die de hond beschermen tegen beten van roofdieren, zoals wolven. 
Later worden de leren halsbanden vervangen door ijzeren, ‘vreccale’ genaamd.

GROOT EN MACHTIG
De Romeinse schrijver Lucius Columella, van oorsprong een Spanjaard, is een 
autoriteit op het gebied van de landbouw. Rond onze jaartelling schrijft hij De 
Re Rustica, waarin ook een hoofdstuk is gewijd aan dieren, waaronder de hond. 
De herder, zo schrijft Columella, waardeert een witte hond, aangezien die kleur 
anders is dan van een wild dier en soms is een onderscheid zeer noodzakelijk bij het 
verdrijven van wolven in de duisternis van de vroege morgen of ook in de avondscheme-
ring, opdat men niet de hond in plaats van het wilde dier neervelt. 
Columella schrijft ook nog aan welke andere eisen de bewakers van kuddes moeten 
voldoen. Ze moeten groot en machtig zijn, zwaarder dan jachthonden maar lichter 
dan de bewakers van huis en hof. Ze moeten sterk zijn om de wolven te kunnen 
achtervolgen en hen dwingen om de geroofde buit af te geven. Voorts een lange en 
dichte vacht om zo tegen de sterk wisselende temperaturen te kunnen. 
Eigenlijk is Columella de eerste die met zijn beschrijving van de grote, witte 
berghonden een soort rasstandaard maakt.  
Aan het einde van de vijftiende eeuw verschijnt Ruralia Commoda, in het Duits 
vertaald tot New Feldt- und Ackerbaw, van de Italiaan Pietro de’ Crescenzi. Deze 
auteur heeft het boek van Columella dan wel niet overgeschreven, maar hij 
heeft het wel héél goed gelezen.
Het is verleidelijk om bij het zien van de witte Europese Berg- en Herdershonden 
te fantaseren over hun herkomst. Misschien zijn ze uit het verre Azië gekomen of 
ontwikkeld door Hongaarse boeren. Ze zouden ook met de legers van de Fenici-

APENNIJNEN
De Maremmen en Abruzzen zijn 
landstreken in Italië die niet zo goed 
bekend zijn bij toeristen als bijvoorbeeld 
Toscane. De Maremmen is gelegen aan 
de Tyrreense Zee, in het zuidwesten 
van Toscane en ten noorden van Rome. 
De Abruzzen is een regio gelegen in 
zuidelijk centraal Italië; in de vier 
aanwezige natuurparken komen nog 
bruine beren voor evenals Apennijnse 
wolven, gemzen, wilde zwijnen en 
stekelvarkens. De Maremmen en de 
Abruzzen zijn twee totaal verschillende 
landschappen. De Maremmen wordt 
gekenmerkt door meren, lagunes en 
moerassen, terwijl in de Abruzzen de 
twee hoogste bergtoppen van de 
Apennijnen zijn te vinden. 
Etrusken en Romeinen hebben 
geprobeerd de Maremmen droog te 
leggen; in 1826 wordt er (weer) gestart 
met nieuwe droogleggingen maar pas 
in 1951 worden er systematisch 
nieuwe wegen, boerderijen en land-
bouwgronden aangelegd. 
In de Abruzzen is er op de bergwei-
den veeteelt, men ziet er grote 
schaapskuddes; in de dalen worden 
druiven, citroenen en olijven geteeld. 

LAND VAN HERKOMST 
Kenners zien het (misschien) meteen, 
maar wie ze op een rijtje zet, vergist 
zich snel: de Akbash (niet erkend door 
de FCI), Berghond van de Maremmen-
Abruzzen (1), Kuvasz (1), Mastin del 
Pirineo (2), Tatrahond of Polski Owcza-
rek Podhalanski (1), Pyreneese Berg-
hond (2), Slovenský Čuvač (1) en de 
Zuid-Russische Ovcharka (1). De cijfers 
achter hun naam geven de rasgroep 
aan waartoe ze behoren. Behalve op 
alfabetische volgorde, kun je ze ook 
aan de hand van het land van herkomst 
rubriceren en dan ontstaat er een ‘lint’ 
dat begint in Zuid-Rusland (Oekraïne) 
en door loopt via Turkije, Hongarije, 
Slowakije en Italië tot in Spanje. Dat 
deze groep van grote witte berghonden 
eeuwen geleden een gedeelde historie 
heeft, ligt voor de hand. 
Een van de eerste beschrijvingen van 
een type hond als de Maremma wordt 
toegekend aan Marco Terentius Varro 
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Uit ‘The Penny Magazin’ van 1833: Wolfhonden uit de Abruzzen. 



ers vanuit Libanon bij de Middellandse Zeelanden aan wal kunnen zijn geko-
men in Griekenland. Of zijn ze met de Romeinse legers door Italië getrokken en 
zo in Spanje beland? 

IN DE AANVAL
Veel auteurs beginnen hun verhaal bij die oude, gedeelde historie. Voor wat de 
Berghond van de Maremmen en Abruzzen betreft, wordt Azië genoemd. Daar 
zou het ras – beter gezegd het type hond – rond het begin van onze jaartelling 
zijn ontstaan en ontwikkeld. Ook toen al om de schaapskuddes tegen indrin-
gers, zoals wolven, beren en everzwijnen, te beschermen. De Maremma, en 
dat moet even duidelijk worden gezegd, is géén hoeder maar een bewaker. 
Veelal moet hij zijn werk doen in afwezigheid van een herder. Hij is gewend 
om zelfstandig te werken en dat verklaart meteen waarom hij niet gehoor-
zaam is in de gebruikelijke zin van het woord. Natuurlijk, er is hem een aantal 
basiscommando’s aan te leren. Maar net als bij een aantal windhondenrassen, 
moet hij het nut van een commando wel inzien.      
De herders van toen weten het al: witte honden vallen niet op in de kudde en 
dat maakt het voor roofdieren moeilijker om de kudde aan te vallen, want 
waar zit tussen al dat wit de bewaker, die niet schroomt in de aanval te gaan?
Nu door de openstelling van de Oosteuropese landen er ook ‘vrij verkeer 
van wilde dieren’ is gekomen, ziet men hier en daar in Europa weer wolven 
– met name in de Zwitserse en Italiaanse Alpen - en dat betekent werk aan 
de winkel voor de Maremma, want dat hij een ideale verdediger van scha-
pen is, staat vast. Volgens de laatste schattingen leven er in Toscane nu weer 
zo’n 2000 wolven.   

In Amerika wordt het ras al gebruikt 
voor de bewaking van kuddes tegen 
coyotes. Onder andere in Engeland, 
Zweden, Duitsland en Zwitserland zijn 
kleine bestanden van dit ras.

PLICHTSGEVOEL
Aan het begin van de negentiende eeuw 
zijn er in het huidige Italië twee types 
grote, witte honden, die door schapen-
boeren en herders worden gebruikt. Ze 
begeleiden, waken en verdedigen de 
kudde. De herdershonden, beter gezegd 
schaaps- of schepershonden, uit de 
Abruzzen zijn over het algemeen 
zwaarder en hebben een dikkere vacht 
dan die uit de Maremmen. Dat heeft 
alles te maken met het zwaardere werk 
in de bergen en het onaangename 
klimaat in de winter. Beide types hebben 
één ding gemeen: het zijn eigenzinnige, 
zelfstandige werkers met een groot 
plichtsgevoel en een zeer sterk ontwik-
keld bewakingsinstinct. De vijand van 
de kudde is automatisch hun vijand.  
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Noodweer in de Romana Campagna – het platteland buiten Rome. 
Een aquarel van Enrico Coleman (1846-1911), een Italiaanse 
kunstenaar met de Britse nationaliteit.

Oude foto van een Maremma in een 
ongebruikelijke en zeer ongewenste pose: 
aan de ketting. (Fotograaf onbekend.) 

De vijand van 
de kudde is 

automatisch
hun vijand



VOORNAMELIJK WERKHONDEN
Tot in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw 
worden de types uit de Maremmen en die uit de Abruzzen 
door de Italiaanse Kennel Club als aparte rassen gezien. In 
1941 wordt er voor de Abruzzese nog weer een eigen 
standaard vastgesteld. Beide types zijn dan nog steeds 
voornamelijk werkhonden en geen showhonden. Ze blijven 
daardoor ook verschoond van nutteloze verfraaiingen.
De reeds genoemde Solaro is een vooraanstaand allround 
keurmeester en zijn naam moet hier zeker worden ge-
noemd. Hij beslist zo’n 70 jaar geleden dat er in feite geen 
verschil meer bestaat tussen de twee types. Wat Solaro ook 
doet, is beide partijen tevredenstellen, niet alleen door de 
twee namen in de nieuwe rasnaam te vermelden maar ook 
door één standaard te publiceren.   
In 1950 wordt een nieuwe vereniging, de Il Circolo del 
Pastore Abruzzese, opgericht door Prof. Pischedda, in 1953 
gevolgd door een voor de Maremma. Dan wordt van de 
kant van de Maremma een voorstel tot het samenvoegen 
van de twee types voorgesteld met als gevolg een nieuwe 
standaard, die in 1958 van kracht wordt, in 1989 wordt 
bijgewerkt en in 2016 opnieuw wordt aangepast.
Prof. Pisscheda huldigt het idee dat de Maremma en de 
Abruzzese helemaal geen voorouders delen. Sterker nog: 
hij stelt dat de Maremma een zgn. lupoïde is en de Abruz-
zese een molossoïde. In gewoon Nederlands: de Maremma 
maakt deel uit van een type honden met een langwerpig 
hoofd met spitse neus, droge lippen en staande oren, 
terwijl de Abuzzese tot het type dog behoort: zwaar bol 
hoofd, korte snuit, dikke lippen en kleine hangoren. (Met 
dank aan Wikipedia.)   

ONNAVOLGBARE HERDERSHOND
Met het droogleggen van de Maremmen, de planmatige 
aanleg van landbouwgronden en boerderijen wordt in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw ook het bestaan van de 
Maremma onzeker. Het is de verdienste van de adellijke 
familie Corsini die, zo schrijft de Zwitserse kynoloog Dr. 
Hans Räber, …die Reste der Maremmahunden gesammelt und sie 
auf die traditionelle Weise weitergezüchtet zu haben. Die Hunde 
der Corsini wurden oft mit Hunden aus den Abruzzen gepaart, 
also mit Hunden die dort noch als Hütehunde arbeiten mussten. So 
konnte der Charakter der Rass erhalten bleiben. Räber besluit met 
een heel belangrijk gegeven: Rund 90% aller heutigen Marem-

De Maremma is, ondanks zijn grootte, niet grof of plomp 
geworden. Zowel de reuen als de teven hebben een majestu-
eus voorkomen met een gedistingeerd hoofd, dat lijkt op dat 
van een ijsbeer. Daarin liggen amandelvormige, kastanje-
bruine of okerkleurige ogen, die ons attent aankijken. 
Soms is de vacht van de Maremma niet spierwit maar zijn 
de haarpunten gelig; het is alsof er een gele gloed over de 
vacht ligt. Dit wordt niet als fout aangerekend.        

PROFESSOR GUISEPPE SOLARO
Ook al dateert de recente historie van dit ras van het begin 
van de twintigste eeuw, toch vertellen de diverse bronnen 
verschillende verhalen. Vanaf circa 1860 heeft er in Italië een 
soort natuurlijke vermenging van de twee types – de 
Maremma en de Abruzzese - plaatsgevonden. Voornamelijk 
omdat de herders met hun veestapels van de ene naar de 
andere regio trekken. In de zomer graast de kudde op de 
bergweides in de Abruzzen en in de winter prefereert men 
het zachte zeeklimaat van de Maremmen. Maar er is ook 
een andere reden voor de vermenging. In 1861 wordt het 
koninkrijk Italië uitgeroepen, waarbij veel kleine staatjes 
worden verenigd tot één land. In 1922 wordt er in Genua een 
vereniging opgericht, de Cane Pastore Italiano, in 1924 
gevolgd door de eerste beknopte rasstandaard, die wordt 
gemaakt door Luigi Groppi en prof. Giuseppe Solaro en 
wordt erkend door de Italiaanse Kennel Club (www.enci.it). 
Als rond de wisseling van de negentiende naar de twintig-
ste eeuw het befaamde werk ‘Hondenrassen’ van de hand 
van Henri Adrien graaf van Bylandt verschijnt, is daarin 
de Cane da Pastore Italiano opgenomen, waarvan de 
Franse vertaling Chien de Berger des Abruzzes luidt. Van de 
Maremma geen spoor. 
De foto die in Van Bylandts boek staat toont ‘Phylax’, een reu 
die in 1898 wordt tentoongesteld in Winterthur (Zwitserland). 
Ook meer dan een eeuw geleden is de hondenwereld klein.
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In 1994 brengen de Italiaanse postrijen een zegel uit met daarop 
het portret van de Maremma. 

Prof. Pisscheda huldigt 
het idee dat de Maremma 
en de Abruzzese helemaal 

geen voorouders delen



mano-Abruzzesi stammen von Tieren aus der Zucht der Corsini ab.
Vandaag de dag is de verspreiding van het ras over geheel 
Italië een feit. De honden worden nog steeds gefokt én 
gebruikt; niet alleen door schaapherders maar ook door 
liefhebbers in en buiten Italië. Echt populair is de Marem-
ma nooit geworden in Nederland; in Italië ligt hun aantal 
zo rond de 700-800 pups per jaar. 
Een van de meest recente beschrijvingen van de Maremma 
is van de hand van Gino Pugnetti, die rond 1970 het ras 
beschrijft – misschien is bejubeld een beter woord – als: 
Mooiste hond van het herdersras. Imponerend, intelligent, 
goedig, vertrouwen uitstralende ogen, waardig uiterlijk, onna-
volgbare herdershond, doch ook een perfecte en soms strijdlustige 
bewaker. Pugnetti besluit: niet geschikt als gezelschapshond, 
heeft ruimte en schaduw nodig. 
Het oog van de meester maakt het paard vet, zegt het 
spreekwoord, maar iedere hondenliefhebber zal beamen 
dat deze imposante, maar zeker niet grove, berghond, 
voldoet aan Pugnetti’s beschrijving. 
De levensverwachting voor zo’n grote hond ligt opmerke-
lijk hoog als we die vergelijken met andere rassen van zijn 
formaat (zie kader). 
In Nederland worden de belangen van de Maremma 

BERGHOND VAN DE MAREMMEN 
EN ABRUZZEN

Land van herkomst: Italië
Gebruik: waker over en beschermer van de 
schaapskudde
Levensverwachting: 12-14 jaar
Eerste gezamenlijke rasstandaard: 1924
FCI nummer: 201
Rasgroep 1: Herdershonden en Veedrijvers
Rasvereniging Italië: Circolo del Pastore Maremma-
no-Abruzzesi - CPMA
Kennel Club Italie: Ente Nazionale della Cinofilia 
Italiana, www.enci.it
Website rasvereniging Italië: www.cpma.it
Rasvereniging Nederland: Vereniging van Herders- 
en Berghonden uit Zuid- en Oost-Europa en Azië
Website rasvereniging Nederland: ww.vhbinfo.com

behartigd door de ‘Vereniging van Herders- en Berghon-
den uit Zuid- en Oost-Europa en Azië’ (zie kader). ■
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Twee jonge Maremma’s (gecoupeerd) in hun oorspronkelijke habitat. Insert: de ‘vreccale’, een halsband die moet beschermen tegen 
aanvallen van wolven en beren. Deze halsbanden worden nog regelmatig gebruikt bij kuddebewakers in functie.


