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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. 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 Sint Bernard.

Historisch portret

Sint Bernard
Van oude Zwitserse waakhond via

reddingshond naar trouwe gezinshond.

‘Meisje met St. Bernhard’ van de Groninger kunstschilder 
Otto Eerelman (1839-1926). 
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Er is een aantal hondenrassen dat wordt 
geassocieerd met gebeurtenissen, heldenda-
den of andere acties uit het verleden. Zo is de 
Newfoundlander talrijke keren afgebeeld met 
een uit het water gered kind, lijken Zwitserse 
Sennenhonden niet zonder hun karretjes te 
kunnen en rennen Dalmatische Honden 
veelal achter een koets aan. En dan is er de 
Sint Bernard met het spreekwoordelijke vaatje 
met rum om de hals. Dat vaatje is waarschijn-
lijk in de wereld geholpen door Meissner, een 
verwoede alpinist, die in 1816 in het tijdschrift 
Alpenrosen schreef dat het destijds gebruike-
lijk was om reddingshonden een vaatje sterke 
drank en wat brood om de hals te hangen. 

“Zo groot als een ezel”
In de Zwitserse bergen, op een hoogte van 
ruim 2400 meter, ligt het door Bernhard de 
Menthon (ca. 1020-1081) gestichte ’Hospiz’, een 
klooster. Het staat op een strategische plaats 
op de Sint-Bernard bergpas tussen Zwitser-
land en Italië. Een weg door die pas werd al in 
47 na Chr. door de Romeinse keizer Claudius 
verbeterd, zodat zijn garnizoenen over de 
kortste weg naar de verworven gebieden in 
‘Brittannia’ konden oprukken. 

De meeste kynologische auteurs zijn het erover eens dat 
de voorvaderen van de Sint Bernard waarschijnlijk 
Romeinse Molossers zijn, die op hun beurt afstammen 
van Tibetaanse Doggen. Marco Polo, de Venetiaanse 
handelaar en ontdekkingsreiziger schrijft in 1290 dat hij 
Tibetaanse Doggen heeft gezien, die “zo groot als een 
ezel” zijn. Die afstammingstheorie kan niet echt 
worden bewezen.  

Gestrande reizigers
Via Griekenland kwamen de Molossers bij de Romeinen 
terecht, met wie ze de Alpen over trokken. Dankzij het 
wat geïsoleerde bestaan ontwikkelde de Sint Bernard 
zich daarna tot een apart type. Volgens mijn favoriete 
kynologische auteur, de Zwitser dr. Hans Räber, waren 
de Sint Bernard en de Grote Zwitserse Sennenhond 
oorspronkelijk één en hetzelfde type hond. 
Eeuwen later bezoeken (handels)reizigers, kooplieden, 
geestelijken, maar ook mensen op zoek naar een veilige 
plek het klooster en vinden er onderdak. Niet iedereen 
heeft het geluk het klooster ongedeerd te bereiken; niet 
zelden wordt men overvallen door sneeuwstormen en 
lawines. De kloosterlingen zien het als hun taak 
gestrande reizigers op te sporen en veilig naar het 
klooster te brengen. Het gaat hier om een rijk klooster 
want een pauselijke bul uit 1177 vermeldt 80 bezittin-
gen, verspreid van Sicilië tot in Engeland. 

De legendarische Barry I. Het origineel, opgezet in 1815.

Barry I 
voor de 
2e keer 

Barry I , voor 
de 3e keer 
opgezet in 
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DE BARRY’S
Barry I: Leefde van 1800 tot 1814, redde 40 levens. 
Is geprepareerd aanwezig in het Natuurhisto-
risch Museum, Bern. Hij werd drie keer opgezet.
Barry II: Verongelukt in een ijsspleet in 1905. 
Barry III: Verongelukt in 1910. Is geprepareerd 
aanwezig in het Zwitserse klooster.



Zesde zintuig
Dat het klooster druk wordt bezocht, blijkt uit een notitie 
uit 1898, waarin wordt vermeld dat men jaarlijks tussen de 
18.000 en 20.000 reizigers ontvangt. Het is niet duidelijk 
hoe precies de link tussen het klooster en de honden is 
ontstaan. Men gaat er van uit dat de inwoners van de 
dorpen in de dalen tussen 1660 en 1670 dogachtige honden 
aan het klooster schonken. Een archiefstuk uit 1707 
vermeldt: “Ons werd een hond ter beschikking gesteld.” In 
1731 werden huiden van honden als dekens gebruikt en in 
1735 betaalde de prior een rekening voor het herstellen van 
een hondenhalsband. 

Voorspellen van stormen en lawines
In eerste instantie dienden de honden waarschijnlijk als 
bewaking voor het klooster, maar in de praktijk bleken 
sommige een talent te hebben voor het ’voorspellen’ van 
stormen en lawines; een soort zesde zintuig dat bij honden 

vaker voorkomt en waarmee ze bijvoorbeeld ook 
aardbevingen en onweer voelen aankomen. De 
volgende logische stap was het inzetten van deze 
honden bij het reddingswerk. Ze bleken over een 
goede neus te beschikken en kunnen mensen die 
zo’n drie meter onder de sneeuw liggen nog 
ruiken. De oudste afbeelding van een Sint 
Bernard, gemaakt door Salvator Rosa dateert van 
1695 en is nog steeds op het klooster aanwezig. 
De Zwitserse auteur, tekenaar en bergbeklimmer 
Marc-Théodore Bourrit schrijft in 1774 over het 
reddingswerk van de kloosterhonden, waarbij hij 
vermeldt dat ze dit werk al lange tijd doen. En 
dan is er nog kanunnik Murith, die in 1800 over 
een klein zadel bericht, waarmee de honden melk 
en boter van de kaasmakerij in La Pierre naar het 
klooster dragen.
De schattingen over het aantal uit de sneeuw 
geredde reizigers variëren, maar volgens kenners 
zijn het er in 250 jaar zo’n 2000 geweest. 

Barry I
Het verhaal van dit ras is niet compleet als Barry 
I niet wordt vermeld. Barry I was een Sint 
Bernard die leefde van 1800 tot 1814 en vanaf zijn 
geboorte tot 1812 in het klooster woonde. Hij 
redde meer dan 40 mensen tijdens soms hero-
ische pogingen en werd na zijn werkzame leven 
in 1812 door een pater te voet naar Bern gebracht, 
waar hij in 1814 overleed als gevolg van ouder-
dom. In 1815 werd hij opgezet en is sindsdien te 
bewonderen in het natuurhistorisch museum in 
Bern. Dat opzetten gebeurde drie keer: de eerste 
keer in 1815, de tweede in 1923 en de laatste keer 
in 2014. Een prachtig grafmonument op het 
hondenkerkhof in Asnières bij Parijs toont een 
langharige Barry. Echter, in het museum zien we 
dat hij kortharig is. 

Het is een misverstand om te denken dat er aan 
het begin van de 19de eeuw alleen bij het Zwi-
terse Hospiz Sint Bernards werden gefokt en 
gehouden. Elders in Zwitserland, met name rond 
Bern, waren veel honden die qua type, grootte en 
kleur als Sint Bernards betiteld kunnen worden. 
Het is de Zwitser Heinrich Schumacher (1831-
1903), slager en kroegbaas in Holligen bij Bern, 
die halverwege de 19de eeuw zijn fokkerij met 
Sint Bernards start. Hij is ook de eerste die een 
stamboekhouding voert, de kopers van zijn 
honden afstammingspapieren meegeeft en 
fokproducten naar onder andere Engeland en 
Rusland verkoopt. In 1884 wordt het Zwitserse 
stamboek geopend en Léon, een reu van Schu-
macher, is de eerste die wordt ingeschreven.

Het herdenkingsmonument voor Barry I op het hondenkerk-
hof van Asnières bij Parijs. De (foutieve) tekst meldt dat hij 
veertig personen zou hebben gered en gedood werd bij de 
41ste poging. Dit is niet waar: Barry I overleed in 1814 in, 
Bern op veertienjarige leeftijd. (Foto: Marinus Nijhoff sr.)
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Sint Bernards worden in diverse 
Europese landen gebruikt als trek-
kracht voor melkkarren. Deze foto is 
gemaakt op een Zwitserse boerderij. 

Dieptepunt
De kloosterlingen van het Hospiz 
passen een vroege vorm van co-owner-
schap toe; drachtige teven worden naar 
de boeren in het dal gebracht, waar de 
pups opgroeien. Het verhaal wil dat 
mantelhonden bij de monniken het 
meest op prijs worden gesteld. Mis-
schien omdat ze beter herkenbaar zijn 
in de sneeuw?
In de eerste helft van de 19de eeuw 
circuleren er berichten dat de klooster-
honden nagenoeg zijn uitgestorven. In 
1856 (andere bronnen 1850) schrijft 
prior Deléglise hierover: “Het zou 
echter binnenkort het geval kunnen 
zijn, omdat wij op het ogenblik niets 
anders meer hebben dan één reu en 
één teef, die telkens dode jongen 
werpt.” Wellicht dat men daarom al 
rond 1830 Newfoundlanders inkruiste 
hoewel ook de verregaande inteelt een 
reden voor kruisingen kan zijn. 

Orde in de chaos
Een stamvader van Schumachers fokkerij is de hiervoor genoemde 
Barry I, wiens voorvaderen in het bezit zijn van de Graaf van 
Rougemont. Als stammoeder wordt de teef Blässi genoemd, 
geboren rond 1856. Een van hun nakomelingen is Sultan I, geboren 
in 1861. Op de Wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs winnen 
Sultan en de toenmaals beroemde teef Favorita I een gouden 
medaille. Dankzij de stamboekhouding van Schumacher is de 
basis van de Zwitserse Sint Bernard-fokkerij te reconstrueren. Net 
als bij andere hondenrassen in opbouw, neemt een mengelmoes 
aan types deel aan de fokkerij, maar toch is er sprake van rigou-
reuze inteelt, aldus Hans Räber. Het staat vast dat Schumacher 
vanaf 1853 een aantal Grote Zwitserse Sennenhonden in zijn fokke-
rij gebruikte. In 1887, bij het erkennen van de Zwitserse rasstan-
daard en het aanwijzen van Zwitserland als land van herkomst, 
komt er enige orde in de chaos. Rond 1890 doet Schumacher zijn 
kennel van de hand; kopers geven de voorkeur aan het langharige 
type met zware koppen en brede, korte snuiten, waarvan hij een 
morbide tegenstander is. Zijn leven lang heeft Schumacher gepro-
beerd een ‘nieuwe Barry’ te fokken. 
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Rijke historie
Op de eerste tentoonstellingen, aan het eind van 
de 19de eeuw, wordt het ras aangeduid als Alpen-
hund, terwijl ook Alpine Mastiff, Hospiz Hund, Barry 
Hund en Berghund worden gebruikt. In 1865 
verschijnt de naam Bernhardiner en die naam 
wordt in 1880 officieel. Op een show in Bern, in 
1914, worden maar liefst 122 honden ingeschreven.
Na enige strijd tussen Engeland en Zwitserland 
wordt laatstgenoemde als land van herkomst 
aangewezen en wordt het ras definitief erkend 

De langharige nakomelingen blijken echter volstrekt 
ongeschikt te zijn voor reddingswerk, omdat de 
sneeuw een ‘pantser’ rond hun lichaam legt.   
Een dieptepunt in de geschiedenis van de klooster-
honden vormen de jaren 1990-1996. De huisvesting 
van de honden is dan zo slecht dat de Schweizerische 
Kynologen Gesellschaft (SKG) besluit geen stambo-
men aan de kloosterhonden meer af te geven. Dankzij 
de Schweizerische St. Bernhards-Club komt er rond 
1996 verbetering en wordt de stamboomafgifte aan 
honden in het Hospiz hersteld. 

Redding van een alpinist uit de sneeuw met gebruik van honden, een 
slee en ski’s. Deze foto werd rond 1955 gemaakt. 
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ANDERE KENNELS/FOKKERS
Het is onmogelijk om alle namen van 
recente(re) kennels/fokkers hier te noe-
men. Een paar (arbitrair) wil ik je niet 
onthouden: van de Oldenhove (van 
Tuinen), van de Beukenhorst (Piet Smeul-
ders), Da Capo (Jan Lammers), van Buterö-
wehof (Frits Buteröwe), van Majoshof 
(Martinus Zwerts), fen ’t Heitelân (Jannie 
Cloo-de Vries) en van ’t Beukenböschke 
(Fried en Mirjam Nelissen-Franssen). 
De naam Jannie Cloo-de Vries zullen 
oudere kynologen zich zeker herinneren. 
Meer dan een halve eeuw heeft zij als 
fokker en keurmeester het ras gevolgd. En 
niet alleen dat, haar mening over en 
commentaar op de Sint Bernard is luid en 
duidelijk gegeven.
Verder kennel of the Axefield (Yvonne en 
Willem Bouman), van het Borgerbos 
(Willem Harms en Yvonne Bijlsma), van 
de Spruitenbeek (Jan en Stephanie 
Overbeek), Rudolfohoeve (Maria Custer), 
La Basti de Goudens (Beate Gather) en van 
de Zandkoele (Jan van de Belt). Ook 
laatstgenoemde is keurmeester van het 
ras, lang actief in de lokale kynologenclub 
en redacteur van het door de WUSB 
uitgegeven tijdschrift Barry International. 
Jan van de Belt en zijn kijk op het ras zijn 
sterk beïnvloed door Albert de la Rie.
Gebrek aan ruimte verhindert mij meer 
fokkers en honden te vermelden, maar 
voor de echte diehards zijn er de boeken 
van Albert de la Rie, Jan van de Belt (De 
Spiegel van de Sint Bernard, 2002) en de 
prachtige schilderijen van de Groninger 
kunstschilder Otto Eerelman.



(1887). De Zwitserse fokkers Dr. 
Th. Künzli, Max Silberg en E. 
Bauer stellen de rasstandaard op. 
Van Dr. Künzli weten we dat hij 
voor 1900 de grootste kennel bezit 
met wel honderd Sint Bernards. 
De aanleg van verkeers- en 
spoortunnels tussen Italië en 
Zwitserland maken voetreizen 
over de pas overbodig, terwijl in 
1955 de eerste helikopter bij 
reddingswerkzaamheden wordt 
ingezet. In 2005 verkopen de 
kanunniken de Sint-Bernardfok-
kerij aan de Fondation Barry 
( fondation-barry.ch), sindsdien 
gevestigd in het Musée et Chiens 
du Saint-Bernard in Martigny. In 
de zomer zijn de honden op de 
pas een toeristische attractie. 

De Sint Bernard op Nederlandse bodem
De eerste Sint Bernards worden in 1885 ingeschreven op de tentoon-
stelling in Arnhem. Het zijn er drie: Cesar, Cora en Leo, respectieve-
lijk met een geel-bruine, bruin-rode en grijs-gele vacht. Alle drie 
worden ze naar een andere klas verplaatst, die van de Leonbergers. 
Dat is niet zo gek als het lijkt: we weten dat de schepper van de 
Leonberger, de Duitser Heinrich Essig, bij het klooster honden kocht 
en die in zijn fokkerij van Leonbergers gebruikte. Daarna werden 
zijn honden ook Leonhardiner genoemd… 
Keurmeester A. Stinstra (jawel, dat is de man die een sleutelrol 
speelde in de vroege geschiedenis van de Hollandse Smoushond) 
schreef kort na deze show: “Er zijn nog maar bedroevend weinig 
Sint Bernards in Nederland die in de meest beperkte opvatting 
beantwoorden aan de gestelde raspunten.”
In 1886 importeert Stinstra uit Engeland de teef Crown Princess of 
Orange; zij behaalt in hetzelfde jaar op de show in Crystal Palace, 
Londen, een eerste prijs. Crown Princess is ook de eerste Sint 
Bernard die in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) wordt 
ingeschreven.  
Andere bekende fokkers uit die periode zijn H. Reineke uit Haarlem, 
eigenaar van de reuen Brutus, Ivo, Sir Joseph en Alpine King en de 
teef Lindurn Bernie. Zijn kennelnaam Speranza komt men op oude 
stambomen regelmatig tegen. Verder Koechlin uit Geestbrug met 
Sultan, G.J. Kloos uit Den Haag met Sultan V en Jhr. van Berensteyn 
uit Amsterdam met Bari. De rasvereniging, de Hollandsche Sint Ber-
nard Club, dateert van 1926 en omschrijft het ras als: van oude 
Zwitserse waakhond via reddingshond naar trouwe gezinshond. 

Keurmeester Albert de la Rie (midden) op een tentoonstelling in Amsterdam in 1973. 
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ALBERT DE LA RIE 
Bekende honden ten tijde van 
de oprichting van de rasver-
eniging zijn Duc van de 
Oldenhove (Schaap), Lord v. 
Emmenthal (Van Hoboken), 
Christallo van Menthone 
(Munieaarts), Barry van 
Spaanderswoud (Van Nes) en 
Bernd Gutch (Steensma). 
Albert de la Rie (1897-1973) is 
niet alleen een van de initia-
tiefnemers bij de oprichting 
van de rasvereniging, hij is 
ook de man die een begrip 
wordt binnen het ras en over 
de gehele wereld bekend is als 
liefhebber, kenner, bestuur-
der, auteur, fokker en keur-
meester. Zijn kennel Siegfried 
was actief vanaf 1932 en in 
1974 publiceerde hij zijn 
standaardwerk The Saint 
Bernard Classic. Samen met 
enkele andere liefhebbers was 
de la Rie in 1967 grondlegger 
van de Wereldunie van 
Sint-Bernardclubs (WUSB). In 
1984 werd het honderdjarig 
bestaan ervan in Europa en 
Amerika uitbundig gevierd. 


