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WAAR?
Het Franse Château de Chantilly ligt 
in Picardië, Noord-Frankrijk, in de 
vallei van de rivier de Nonette. 
Ongeveer 60 kilometer ten noorden 
van Parijs en op de plaats waar in de 
middeleeuwen een fort staat, 
omgeven door een slotgracht. 
Vanuit dit fort heeft men de con-
trole over de route van Parijs naar 
het uit de Romeinse tijd stammende 
stadje Senlis. Ten westen van het 
kasteel is in en na de Franse 

Revolutie (1789-1795/99) het stadje 
Chantilly ontstaan. 
Het kasteel zoals we het nu kennen 
is een reconstructie uit de 19de 
eeuw, gemaakt in opdracht van 
prins Henri d’Orleans (1822-1897), 
de jongste zoon van de Franse 
koning Louis-Philippe I. Hij schenkt 
het kasteel en de door hem verza-
melde kunstschatten, zoals schilde-
rijen en antieke boeken, aan het 
Institut Français, met de bepaling 
dat niets van de in de collectie 

aanwezige manuscripten, en derge-
lijke, ooit het kasteel mag verlaten. 
De kunstschatten van Henri 
d’Orleans is de tweede grootste 
verzameling in Frankrijk, na die 
van het Louvre. 
Het Domaine de Chantilly behoort 
nu tot de drie topbezienswaardig-
heden in Frankrijk, met de tuinen, 
restaurants, cafés, paardenstallen 
en het Musée Condé. Vanaf een 
kleine 300 euro per nacht slaapt u 
in de Auberge du Jeu de Paume; 
honden zijn onder bepaalde voor-
waarden toegestaan. Informatie: 
www.domainedechantilly.com/en/
accueil/prepare-your-visite/ 

WAT ZIEN WE?
Jagen met een meute Lopende 
Honden is door de eeuwen heen een 
favoriet tijdverdrijf van de Franse 
royalty en aristocratie. Het is 
dezelfde Henri d’Orléans die zijn 
kasteel voorziet van twee prachtige 
koppels chiens courants – Lopende 
Honden voor de jacht. 
Chiens courants of Chiens de meute is 
mij te vrijblijvend en de vraag met 
welke Franse hondenrassen we hier 
te maken hebben is niet te beant-
woorden zonder de hulp van 
Brakkenkenner Ton Popelier.
Deze twee koppels honden staan 
model voor de verschillende ‘stro-
mingen’ die aan het einde van de 

Twee koppels
 CHIENS COURANTS

Overal ter wereld zijn ze te vinden. Staand en liggend, uitkijkend over water of straten en 
pleinen. Ze staan onbeweeglijk, maar zijn soms bedrieglijk echt. Vereeuwigd, omdat ze 
ons dikwijls een verhaal kunnen vertellen. ONZE HOND reist over de wereld en maakt 
een keuze uit bijzondere standbeelden van honden...

TEKST EN FOTO’S: RIA HÖRTER
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Fanfaraut en Brillador, Batârds Normands-Poitevins. Op de rechter flank is 
het merkteken van de hofmeutes te zien: een gekantelde driehoek.
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19de eeuw in de Franse vénerie – de 
jacht – op herten en wilde zwijnen 
aanwezig zijn. Er is een partij die 
een voorkeur heeft voor snelle 
honden, die voor spectaculaire 
jachten zorgen, maar gemakkelijk 
het spoor bijster raken als de 
omstandigheden ongunstig zijn. 
Deze honden geven ook minder 
luid; dat betekent dat ze zich 
minder laten horen om elkaar en de 
jager te waarschuwen waarheen het 
wild zich verplaatst. Aan het luid 
geven kan de geoefende jager horen 
op welk spoor de hond jaagt, bij 
voorbeeld op dat van een vos, een 
ree of een wild zwijn. Deze honden 
zijn vaak pure Engelse Foxhounds 
of de meute bestaat uit een mix van 
honden, waarin Engels bloed 
domineert. Dat zijn de Batârds du 
Haut-Poitou, waarbij Batârd een 
kruising tussen twee Brakkenrassen 
is. In dit geval een kruising tussen 
een Engelse Foxhound en een Chien 
du Haut-Poitou. In 1957 is deze 
naam veranderd in Chien Anglo-
Français Tricolore. Foto’s van dit 
ras kunnen onderling verschillende 
honden laten zien; dit in verband 
met de aanwezigheid van minder 
of meer invloed van de Engelse 
Foxhound. 

EPICENTRUM
Het andere koppel honden staat aan 
het einde van de 19de eeuw bekend 
als Batârd Normand-Poitevin. 
Normand verwijst naar de nu uit-
gestorven Chien Normand. Ook 

in 1957 wordt deze naam gewijzigd 
in Chien Français Tricolore. Zij 
vertegenwoordigen een stroming 
die de voorkeur geeft aan langzame, 
rustige en bedachtzame honden, die 
een diep ‘loeiend’ geluid voortbren-
gen en erg spoorvast zijn.
Beide koppels honden zijn vertegen-
woordigd in de hofjachten van de 
verschillende Franse koningen Louis 
en later van de Napoleons. Die 
jachten staan bekend onder de naam 
Vèneries Impériales. Samen met het 

Lumineau en Seduisant, Batârds du Haut-Poitou.

De jacht met de Anglo Français Tricolore. (Foto: Ton Popelier).

In het beeld van Fanfaraut en 
Brillador zijn de naam van de 
maker, A. Cain, en het jaartal, 
1880, ingebracht.
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kasteel van Fontainebleau vormt 
Chantilly het epicentrum van de 
Franse hofjachten. Hofjachten 
worden onder de Franse koningen 
Louis XIII, Louis XIV en Louis XV 
machtige expedities met een gran-
deur die zijn weerga niet kent. Van 
Louis XIII weten we dat hij bedreven 
is geweest in het kruisen van Lopen-
de Honden; Louis XIV doet op 
72-jarige leeftijd nog steeds mee aan 
jachten te paard, terwijl Louis XV 
driemaal per week uitrijdt met de 
meute om op herten te jagen. Hun 
paleizen en die van de aristocratie 
bieden plaats aan honderden jacht-
paarden en tientallen verschillende 
meutes. Zo ook bij Chantilly. 
Bij het koppel Batârd Normand-
Poitevin is een merkteken te zien, 
op de rechter flank en in de vorm 
van een gekantelde driehoek, het 
teken van de hofmeutes. Het 
gebruik van merktekens bij honden 
is nog steeds in zwang in Frankrijk. 
In de vacht van jagende honden 
wordt dit er één of twee keer per 
jaar met een tondeuse of schaar 
in geknipt. 

WIE ZIEN WE?
Wat heel bijzonder is, is dat we de 
namen van de koppels kennen: 
1.  Fanfaraut en Brillador, de Batârds 

Normands-Poitevins, en 
2.  Lunineau en Seduisant zijn 

Batârds du Haut-Poitou. 

Het zijn ongetwijfeld belangrijke 
honden geweest, want in het Musée 
Condé, in het kasteel van Chantilly, 
is nog een schilderij van Fanfaraut 
te vinden van de hand van François 
Desportes (1661-1743), niet de 
minste onder de ‘jachtschilders’. 
Met grote letters is de naam van de 
hond op het schilderij aangebracht: 
FANFARAUT. 

DE MAKER
De beelden zijn het werk van 
Auguste Nicholas Cain (1821-1894). 
In 1846 stelt hij voor het eerst zijn 
werk tentoon in de Salon de Paris. 
Geboren in Parijs, trouwt hij met de 
dochter van Pierre-Jules Mêne, niet 
alleen zijn leermeester, maar ook 
een bekend maker van kleine 
bronzen dierfiguren. Vanaf 1848 
concentreert Cain zich op monu-
menten, waaronder de honden bij 
Château du Chantilly, ‘De Nubische 
leeuw en zijn prooi’ in de Jardin du 
Luxembourg en ‘De tijgerin en haar 
prooi’ in de tuinen bij de Tuillerieën, 
beide in Parijs.  

De Franse schilder François Desportes (1661-1743) maakt een schilderij van 
Fanfaraut, waarmee we dit hondenleven kunnen dateren aan het einde van 
de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw.

Chiens Français Tricolore. (Foto: Ton Popelier). 


