
BOYKIN SPANIEL
-  Swamp Poodle of Little Brown Dog - 

De wereld van de hond kent verschillende manieren om te aan te geven in welk 
‘stadium’ een hondenras zich bevindt. Zo hebben we de door de FCI officieel 
erkende en de voorlopig erkende hondenrassen. Voorts rassen die wel in een 

bepaald land zijn erkend maar niet daarbuiten. Tot slot de rassen die niet door de 
FCI zijn erkend, maar wél door andere landelijke kennelclubs. 

ONZE HOND laat u in kort bestek kennismaken met deze laatste groep. 
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Niet alleen op de rivier wordt gejaagd, ook in de moerassen 
en lagunes is een kleine retriever beter op zijn plaats. 
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voor vrienden - is een jager en een groot hondenliefhebber; hij 
neemt het zwervertje in huis. Sarah Holmes, een dochter van 
Alec White, meldt dat het kerkbezoek en het wandelingetje 
tussen 1905 en 1910 heeft plaatsgevonden. 
Als Alec White op jacht gaat met zijn Curly Coated Retrievers, 
dan blijkt het spanielachtige hondje – dat inmiddels Dumpy is 
gedoopt - een uitzonderlijk goede retriever te zijn. Hij stuurt de 
‘spaniel’ daarom met de trein naar zijn goede jachtvriend en 
verre verwant Lemuel Whitaker Boykin (1861-1932), een planter, 
eigenaar van de Pine Grove Plantation en een bekende jager. 
Boykin woont bij het gelijknamige gehucht, in de buurt van 
Camden. Alec White en Lemuel Boykin zijn al vanaf hun 
schooltijd bevriend en delen één passie: de jacht. In 1919 richten 
zij de South Carolina Sportmen’s Association op. In deze jaren is 
‘sport’ vrijwel hetzelfde als ‘jacht’ en de taak van deze vereni-
ging is dan ook, onder andere, toezicht houden op de limieten 
van het wild dat wordt geschoten.   
Lemuel Whitaker Boykin, die door vrienden en bekenden ‘Whit’ 
wordt genoemd, is al een poosje op zoek naar een kleine retrie-
ver, die hij kan meenemen op de eendenjacht. Jagers in de regio 
– en ‘Whit’ dus ook – gaan met hun bootjes de Wateree River op 
om te jagen op eenden en ander veerwild. Daarbij is het wense-
lijk dat een hond in de boot – een retriever – geen kabaal maakt 

Nutteloze verfraaiing 
Zo op het eerste gezicht doet de Boykin Spaniel 
denken aan een Field Spaniel of een Amerikaanse 
Water Spaniel. De Boykin heeft echter een eigen 
geschiedenis, waarbij we kunnen aannemen dat het 
ras tot stand is gekomen dankzij kruisingen tussen 
de eerste Boykin, de voornoemde Spaniels en de 
Chesapeake Bay Retriever. 
Op één van mijn vakanties (1997) in de Zuidelijke 
Staten van Amerika maak ik kennis met de Boykin 
Spaniel door een bezoek te brengen aan fokkers. De 
geschiedenis van de Boykin is nauw verweven met 
de staat South Carolina. Fokkers en liefhebbers 
spreken over The dog that does’nt rock the boat. Dat 
heeft twee betekenissen: de boot doen schommelen 
is de letterlijke vertaling en figuurlijk betekent het 
iets in de war sturen, onrust zaaien. In beide 
betekenissen iets dat een jachthond nou juist niet 
moet doen. 
Op dat moment heeft de American Kennel Club 
(AKC) het ras nog niet volledig erkend, maar 
worden de honden wel geregistreerd in de Foun-
dation Stock Service (FSS). De fokkers en eigenaren 
die wij spreken blijken geen voorstanders te zijn 
van een erkenning. Omdat – zo zeggen ze – met de 
erkenning ook de nutteloze verfraaiingen worden 
binnengehaald. Langere nekken, een meer uitgrij-
pend gangwerk, meer glamour en meer haar. 
Tientallen jachthondenrassen lijden onder deze 
‘stroomlijning’, waarbij de Engelse Springer 
Spaniel met stip op één staat. De erkenning zou, 
aldus de tegenstanders, de ondergang van het ras 
als werkhond betekenen. Echter, precies 12 jaar na 
mijn bezoek, in 2009, wordt het ras erkend door de 
AKC. De Boykin Spaniel is daarmee een van de 
weinige hondenrassen die volledig is ontwikkeld 
in het twintigste eeuwse Amerika.  
De herkomst van de naam Boykin is tweeledig. Het 
is de achternaam van een van de oudste en meest 
verspreide families in South Carolina en de naam 
van een gehucht in Kershaw County, eveneens in 
South Carolina. Het gehucht Boykin is genoemd naar 
de familie William Boykin, die zich hier met hun 
bloedverwanten in 1755 vestigt. 

‘Dumpy’
De Boykin Spaniel komt – letterlijk - de geschiede-
nis ‘binnenlopen’ als Mr. Alexander Lawrence 
White (1860-1942) een dienst in de First Presbyterian 
Church in Spartanburg, South Carolina, bezoekt en 
onderweg wordt gevolgd door een bruin-roodachtig 
hondje. Het verhaal wil dat White het hondje aait en 
dat hij daarom, na zijn kerkbezoek, door het hondje 
wordt opgewacht. Het loopt met hem mee naar  
huis, in het centrum van de stad. Mr. White – Alec 
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ontwikkelen maar dankzij verstandig fokken en een 
goede selectie ontwikkelt Mr. Boykin een kleine en 
multifunctionele retriever, die zowel jaagt op eenden in 
het water als op het wild dat in de moerassen leeft. De 
naam Swamp Poodle verwijst er naar. 
Dan begint de zoektocht naar een ‘acceptabele’ teef voor 
Dumpy. Het verhaal wil dat er flyers worden verspreid en 
dat spoorwegarbeiders Mr. Boykin attent maken op een 
klein roodbruin teefje met een krullerige vacht, dat in een 
bench zit op het station van Camden. Het ziet er naar uit 
dat de eigenaar haar niet komt afhalen. Ze wordt Singo 
gedoopt en krijgt ten minste één nest van Dumpy. Er 
wordt aangenomen dat alle Boykin Spaniels van Dumpy 
en Singo afstammen. Mr. Boykin fokt op een aantal 
criteria: een klein formaat, een prettig karakter, een 
uitstekende zwemmer en grote lust tot apporteren, zowel 
op water als op land. 

Definitieve status
Al voor de Tweede Wereldoorlog zijn de Boykin Spaniels 
populair, vooral aan de oostkust. Na de oorlog is de vraag 
naar het ras zo groot dat de kwaliteit achteruit holt. Men 
houdt zich niet of slecht aan het gewenste type. Nakome-
lingen van Lemuel Boykin roepen de hulp in van Dr. Peter 
McKoy, de plaatselijke dierenarts. Ook wordt er in 1977 een 
rasvereniging opgericht, de Boykin Spaniel Society (BSS), 
en worden de honden geregistreerd. In 1985 wordt de 
Boykin de officiële state dog of South Carolina en de 1ste 
september is voortaan Boykin Spaniel Day. 
Later, in 1997, volgt de registratie bij de AKC in de Founda-
tion Stock Service (FSS). In 2006 mag de Boykin meedoen 
aan de flushing spaniel hunt tests en in 2009 volgt de full 
recognition van de AKC en daarmee een definitieve status 
in de Sporting Group. ■

De rasstandaard is te vinden op: http://images.akc.org/pdf/
breeds/standards/BoykinSpaniel.pdf

of op het bootje heen en weer gaat rennen. De tot dusver 
gebruikte jachthonden, zoals de Chesapeake Bay Retriever, 
zijn te lomp en te groot. De jagers laden de bootjes vol met 
geweren en proviand en daarbij moet er ook nog plaats 
voor hen zelf en een hond zijn. Een kleine retriever, een die 
de boot niet laat schommelen als hij te water gaat, zou de 
oplossing zijn. Niet alleen op de rivier wordt gejaagd, ook 
in de moerassen en lagunes is een kleine retriever beter op 
zijn plaats. Behalve op eenden en ander waterwild, wordt 
er in het oostelijk deel van South Carolina ook gejaagd op 
wilde kalkoenen. 
‘Whit’ Boykin is niet zo maar een jager; hij wordt in de 
streek the area’s leading dog man genoemd en dus is het 
talentvolle spanieltje bij hem in goede handen.     

‘Swamp Poodle’
Al heel snel wordt er gesproken over ‘Mr. Boykin’s dog’ 
en dan is de stap naar Boykin Spaniel een logische. 
Omdat Dumpy zo gemakkelijk is te trainen, wordt 
verondersteld dat het reutje dat in Spartanburg rond-
zwierf, de benen heeft genomen uit een circus. 
Hoe dan ook, met één ‘Mr. Boykin’s dog’ kun je geen ras 

De Boykin Spaniel is van nature een uitzonderlijk goede  
retriever. (Fotograaf onbekend.) 
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Een kleine retriever, 
een die de boot 
niet laat schommelen 
als hij te water gaat, 
zou de oplossing zijn
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