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Ik wéét dat je ze hebt: stokpaardjes. Welke zijn dat?
‘Ik heb ze maar eens op een rijtje gezet: 
I Werken. Om te beginnen stoort het mij dat ik veel keurmeesters van groep 6, de Lopende 
Honden, zie keuren van wie ik sterk vermoed dat ze zelden of nooit een brak hebben zien 
jagen. En dat gaat er bij mij niet in. Een rasstandaard is tot stand gekomen aan de hand 
van honden die werkten. Wil je die rasstandaard juist kunnen interpreteren, dan zul je de 
vereisten van een werkende hond met eigen ogen moeten aanschouwen. Daar komt nog 
eens bij dat je een brak nóg meer waardeert wanneer je zelf uren achter zo’n hond in het 
veld hebt rondgesjouwd en moe, modderig en bezweet thuiskomt. Toen ik een keurmees-
ter eens confronteerde met mijn standpunt, kreeg ik het verbijsterende antwoord: ‘Ik zou 
best wel naar jagende honden willen gaan kijken, maar ik heb het gewoon te druk met 
keuren.’ Graag maak ik een positieve vermelding voor Lydia Kersbergen, een keurmeester 
van brakken, die wél in het jachtveld te vinden is. Verrassend genoeg is zij ook nog eens 
keurmeester van mijn oude favoriet, de Staffordshire Bull Terrier. Als we elkaar ontmoe-
ten, switcht het gespreksonderwerp van de ene rasgroep naar de andere. 

II ‘Rassofielen’. De kynologie lijkt vergeven te zijn van wat ik ‘rassofielen’ zou willen noemen. 
Daarmee bedoel ik kynologen die zich uitsluitend op één ras focussen en totaal geen oog 
hebben voor allerlei andere, zelfs niet voor verwante, rassen. Ik vraag mij soms af of deze 
mensen nog een leven naast dat ene ras hebben. Je kunt het wat mij betreft ook tunnelvisie 
noemen. 

III De ik-cultuur. Rascorrespondenten doen verslag van keuringen (of wedstrijden) in 
binnen- en buitenland in kynologische tijdschriften. Maar in feite blijkt het eerder een 
verslag te zijn van hoe goed hun eigen hond(en) het gedaan heeft/hebben. Zelden valt er 
iets te lezen over de stand van het ras in het land dat men bezocht heeft, terwijl de gemid-
delde kynoloog daar juist interesse in zou hebben (hoop ik).

IV De vervlakking. Is er nog wel belangstelling voor de historie en het gebruik van rassen 
en rasgroepen of minder gangbare rassen? Ik mis bij kynologenclubs lezingen en presen-
taties over deze onderwerpen. Het lijkt erop of alle aandacht uitgaat naar gehoorzaam-
heidstrainingen (heel zinvol overigens) en behendigheid. 

ONZE HOND heeft een traditie hoog te houden waar het gaat 
om interviews met mensen die ertoe doen in de landelijke 
kynologie. Of dat nu fokkers zijn, bestuurders, keurmeesters of 
mensen die op andere wijze bekendheid genieten. Er heeft zich 
een nieuwe lichting aangediend, die ongetwijfeld ook een opi-
nie heeft over wat zich in de kynologie afspeelt. 
ONZE HOND voelt hen aan de tand – hondsbrutaal ... 
In dit nummer deel 2, het eerste deel van deze ‘Hondsbrutaal’ 
verscheen in Onze Hond 9-2018. 

Ton Popelier, de 
grootste kenner van 

brakken in 
Nederland.

‘De kynologie lijkt vergeven te zijn van wat ik 
‘rassofielen’ zou willen noemen’
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niet meer herkennen als ze op een hedendaagse show 
konden rondlopen. De uiterlijke veranderingen zijn niet 
het gevolg van evolutie maar puur van verschuivende 
menselijke interesses. 
2. Houd oog voor de gebruikswaarde van een hond. 
Toegegeven, voor aardig wat rassen is dat niet (meer) 
mogelijk of gewenst. Maar uiterlijke overdrijvingen zoals 
bij de Bassethound, de Bloedhond, de Engelse Bulldog, de 
Mastino Napoletano, de Mastín Español vind ik uit den 
boze. En dit rijtje kan nog veel langer worden …
3. Raak het contact met het gewone publiek niet kwijt. Wie 
legt de bezoeker uit wat hij/zij ziet gebeuren? Ik pleit voor 
gastvrouwen/gastheren, die mensen rondleiden op een 
show of in ieder geval desgevraagd vertellen wat men te 
zien krijgt. En om uit te leggen waarom nou nét die ene 
hond en niet die andere beste van het ras werd.’ 

Wat is je favoriete ras uit groep 6 en waarom?
‘Moeilijk om te zeggen want de keuze is enorm. Begrijpe-
lijk dat keurmeesters en journalisten moeite hebben met 
deze rasgroep. Het gaat om rassen die we in ons land 
zelden zien en waarover vaak weinig documentatie 
beschikbaar is. Bovendien is die documentatie niet zelden 
onjuist of in ieder geval niet actueel. Tel daarbij op dat de 
eigenaren van deze rassen jagers zijn, die geen enkele 
affiniteit hebben met showen. 
De rassen die ik het meest bewonder zijn de Chien Fran-
çais Blanc et Noir, een grote zwart-witte Franse brak. Dit is 
het ras waarmee in België op ree gejaagd werd toen ik de 
vènerie (jacht met de meute) leerde kennen. Spoorzekere 
honden met een rustig, zacht karakter en een heel mooi 

V De verheerlijking van de raszuiverheid. In toenemende 
mate komen numeriek zwakke rassen in de problemen 
omdat erfelijke afwijkingen de kop opsteken en er geen 
vers bloed meer te vinden is. Het voorstel om over te gaan 
tot het inkruisen van een verwant ras lijkt wel vloeken in 
de kerk. Maar wie zich een beetje verdiept in de geschiede-
nis van rassen, komt al snel tot de slotsom dat raszuiver-
heid maar een betrekkelijk begrip is of, beter gezegd, was. 
Gelukkig zijn degenen die met brakken werken wijzer en 
maken zij regelmatig goed overwogen outcrosses.’ 

POESPAS
Bij welke misstanden binnen de officiële kynologie 
moet nu worden dóórgepakt? 
‘Daar hoef ik niet lang over na te denken: uiterlijke over-
drijving mag nooit ten koste van gezondheid gaan. Ik heb 
sterk de indruk dat de kynologie daarbij de grenzen 
opzoekt en zelfs overschrijdt. Maar boven alles: laat de 
hond toch gewoon hond zijn. Geen gefröbel, gekam, 
geborstel. En bij alle poespas tijdens een eindkeuring met 
heren in jacquet, dames in het lang, spotlights en span-
nende muziek vraag ik mij af in hoeverre dit nog met 
honden te maken heeft.’ 

Je noemt jezelf een ‘randverschijnsel’. Hoe kijk jij 
dan tegen het fokken en tentoonstellen van rashon-
den aan? 
‘1. Houd oog voor het verleden van een ras. Mensen zoals 
Louis Dobermann (schepper van de Dobermann), Von 
Stephanitz (schepper van de Duitse Herder) of James 
Hinks (schepper van de Bull Terrier) zouden het eigen ras 
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Dit is de mooiste groep brakken – Chiens Français 
Blancs et Noirs – die Ton ooit bewonderde (1978).



geluid. Daarnaast de Ierse Kerry Beagle. Ook al zo’n ras waarvan 
amper iets te vinden is in de literatuur, ook al lopen er vele 
honderden exemplaren rond in Ierland. Geen van beiden zijn het 
huishonden, wat trouwens voor het merendeel van de brakken 
opgaat. Waarmee ik wil zeggen dat ze aangelijnd prima voldoen, 
maar behept zijn met een enorme jachtpassie, die in Nederland 
alleen maar voor problemen kan zorgen.’ 

FLINKE PINTS GUINNESS OF MURPYS
Wil je ons eens meenemen op je favoriete jachtdag?
‘Dan valt de keuze snel op Ierland en met name de zuidelijke 
graafschappen Cork en Kerry. Ik heb iets met Ierland en haar 
droevige geschiedenis, die totaal niet terug te vinden is in de 
vrolijke volksaard. 
Zo rond een uur of twaalf verzamelen zich wat mannen op een 
kruispunt; vrouwen zijn zelden van de partij. De outfit is heel 
eenvoudig: een spijkerbroek, laarzen, een waterdicht jack en 
een wollen muts. Iedereen heeft een paar Kerry Beagles bij zich, 
die bij aankomst losgelaten worden. De honden blijven wat 
rondhangen totdat het gezelschap zich op pad begeeft. Aange-
moedigd door de mannen speuren de honden de weilanden af. 
Na een klein half uur laat een oudere hond een opgewonden 
geblaf horen; zijn staart zwiept heen en weer. De andere 
honden komen snel naar hem toe en weldra werken ze samen, 
enthousiast loeiend, met horten en stoten, een nachtspoor van 
een haas uit. Volkomen onverwacht spat dat haas na een paar 
honderd meter in volle vaart weg. Met een wild gejoel racen de 

honden erachteraan, maar zodra het haas uit het 
zicht is, gaat het tempo naar beneden en jagen de 
honden samen op het spoor. Tot driemaal toe 
maakt het haas een grote cirkel door het terrein, 
gebruikmakend van allerlei hindernissen voor de 
honden. Onder het schapengaas door, over een 
boerenerf, over een pas bemeste akker en over een 
asfaltweg. Iedereen probeert zo goed mogelijk om 
uitzichtpunten te bereiken waar het haas vermoe-
delijk langs zal komen. Ondertussen wordt infor-
matie uitgewisseld welke honden op kop liggen en 
hoe goed de nieuwe jonge honden het doen. Na 
bijna een uur laat het haas zich steeds vaker zien en 
is duidelijk dat het dier vermoeid begint te raken. 
Enkele mannen stoppen de honden wanneer die 
even het spoor bijster zijn en nemen ze mee naar 
een ander deel van het jachtterrein. Hier heeft 
iemand een ander haas op de been gebracht, waar 
de honden vervolgens op vertrekken. Zo worden er 
die middag drie of mogelijk vier hazen bejaagd, 
zonder dat het enthousiasme of het tempo van de 
Kerry Beagles af lijkt te nemen. Tegen vier uur 
begint de schemering in te vallen. Tijd om de 
honden op te vangen en terug te brengen naar 
huis. Een enkele keer wordt nog aangelegd bij een 
pub, waar de dorst gelest wordt met een paar 
flinke pints Guinness of Murphys. Het is genoeg 
geweest voor vandaag; overmorgen staat de 
volgende jachtdag op het programma.’ 

Hoe zie jij de kynologie in het algemeen in de 
nabije toekomst?
‘Somber, want het gaat in steeds mindere mate om de 
honden zelf. Grote ego’s en commercie lijken de 
hoofdtoon te voeren. Eigenlijk zou ik best eens een 
kijkje in de toekomst willen nemen om te zien hoe 
sommige rassen er dan uit zouden zien. Alleen vrees 
ik dat ik er niet blij van zal worden …’.

Na een klein half uur 
laat een oudere hond een 

opgewonden geblaf horen
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Tim en Lieke Popelier 
wisten het al vroeg: 
samen met papa 
honden gaan bekijken 
(1999).



Bij het verweer dat jacht bovenal beoefend wordt om de 
wildstand te beheren, zet ik vaak vraagtekens. Wanneer de 
betrokken jagers eerlijk zouden zijn, dan zouden ze 
toegeven dat het om de spanning en de kick gaat. Zolang 
het dier een faire kans tot ontkomen krijgt, heb ik er 
weinig moeite mee. En veel van de mooiste jachten die ik 
beleefd heb, eindigden er ook mee dat het bejaagde dier de 
honden en de jagers het nakijken gaf.’ ■ 

Ik lees dit op internet op de site www.janenjanmedia.
nl/2016/06/van-voor-en-door-de-streek:   
‘Heeft u belangstelling voor agrarisch natuur- of landschapsbe-
heer of voor de aanleg van randen langs waterlopen? Meld u dan 
zo snel mogelijk (voor half juli) aan bij Ton Popelier. Ton is de 
veldmedewerker van het Collectief en gaat de boer op om mensen 
te adviseren en om beheercontracten af te sluiten. 
Dan op www.hetklaverblad.nl: ‘Ton Popelier uit Schijndel is 
vrijwilliger bij Dassenwerkgroep Brabant en daarvoor bij Das & 
Boom. Al 25 jaar monitoort hij de dassenpopulatie in Het Groene 
Woud en kan daardoor veel vertellen uit eigen ervaring. Daar-
naast is hij mederedacteur van de kwartaalnieuwsbrief van 
Dassenwerkgroep Brabant.’

Dat vraagt om een toelichting, Ton! De microfoon is 
voor jou! Faunabescherming en jacht, wat een 
combinatie! 
‘Klopt, en dat is eigenlijk niet uit te leggen. Mijn vrouw 
Anja snapt de combinatie nog steeds niet en die kent mij 
toch al 33 jaar. Maar ze weet ook dat ik het niet kan laten 
… Als buitenmens ben ik steeds meer betrokken geraakt in 
natuurbescherming en landschapsonderhoud. Zo’n 30 jaar 
terug werd ik actief voor Das & Boom en dat heeft mij 
nooit meer losgelaten. Ook nu geef ik nog regelmatig 
lezingen over de das als diersoort, maar ook over andere 
zoogdieren.’
 
‘FOUTE HOBBY’
‘Weinig mensen uit mijn omgeving kennen mijn belang-
stelling voor de in Nederland onbekende jacht met de 
meute, die zo populair is op het platteland van Frankrijk, 
Ierland en Groot-Brittannië. Tegenwoordig noem ik mijn 
interesse voor deze jachtvorm mijn ‘foute hobby’, ook al 
voel ik mij geen moment schuldig. Jagen vormt nu eenmaal 
een van de oudste tijdverdrijvingen van de mensheid. 

10 VRAGEN AAN TON POPELIER

1. WAAR MOGEN ZE JE ’S NACHT WAKKER  
 VOOR MAKEN?
  Voor een bijzondere natuurbeleving. Een  
 roepende bosuil, een bunzing of een vos… 
2.  TV OF RADIO?
 Radio; kun je intussen ook iets anders doen. 
3. WAT ONTROERT JE?
 Kleine kinderen en hun directheid.
4. RANGE ROVER OF PEUGEOT? 
 Range Rover, ook al past die niet bij mijn 
 portemonnee. 
5. HOE ZOU JE JE JEUGD WILLEN  
 KARAKTERISEREN?
 Gezellig en warm, altijd volk over de vloer.
6. MONARCHIST OF REPUBLIKEIN?
 Republikein, ook al heb ik geen problemen met  
 een koningshuis als bindende factor. 
7.  JAZZ, POP, FOLK OF KLASSIEK?
 Rock in de categorie ‘oude mannenherrie’ (aldus  
 onze dochter).
8. JE FAVORIETE VAKANTIELAND?
 Groot-Brittannië. Niet de steden maar het  
 platteland en dan het liefst in het jachtseizoen
9. NIKON OF MINOLTA? 
 Mag het ook Canon zijn? 
10. DE TITEL VAN JE MOOISTE JONGENSBOEK?
 De werken van Karl May over Old Shatterhand.  
 Helemaal als je later leert dat May nooit in de  
 USA geweest is. 
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Ton met Huntsman Ger Withers 
van de Duhallow Foxhounds. 
Dit zijn Old English Foxhounds, 
die jagen bij Mallow in het 
Ierse graafschap Cork.


