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De Grote Zwitserse
Sennenhond
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Honden komen in Europa al heel lang voor, maar
we moeten gissen hoe de prehistorische honden er
precies hebben uitgezien. Eén ding staat wel vast:
het werk dat ze doen. Dat is meegaan op jacht,
drijven of verdedigen van een kudde en bewaken
van huis en hof...

Over de vroegste geschiedenis van de
Zwitserse Sennenhonden bestaat
geen feitenmateriaal. Men gaat er
van uit dat ze zijn ontstaan uit
kruisingen tussen oude boerenhonden en honden van bezetters en
passanten. Op 18de en 19de-eeuwse
Zwitserse prenten van het boerenleven is vrijwel altijd een hond aanwezig; niet zelden kunnen we daarin
een voorloper van Sennenhonden
herkennen. Grote ‘Metzgerhunde’
(slagershonden) zijn in deze eeuwen
in geheel Europa te vinden, in de
kleuren bruin of geel, zwart met witte
aftekeningen. Bijna altijd zijn ze
stokharig. Het eerste deel van hun
naam verwijst naar de gebieden waar
ze het meest voorkomen: Appenzell,
Entlebuch en Bern; de Grote Zwitser
is de grootste en komt in bijna heel
Zwitserland voor. Een Senn (Senner)
of Sennerin is een herder, die in de
zomer met een kudde op de alpenweiden woont en in de herfst met de
dieren naar de dalen komt.
De eerste types Sennenhonden die
tot een apart ras gaan behoren zijn de
Appenzeller Treibhunde. Rond de
wisseling van de 19de naar de 20ste
eeuw volgen de ‘Dürrbächler’ – de
Berner Sennenhonden – dan de
Entlebucher Sennenhond en de Grote
Zwitserse Sennenhond.

EEN GROOT RAADSEL
Rond 1651 schildert Paulus Potter
een groepje dieren, waaronder een
stier, twee koeien, een paard, een
ezel, schapen en een geit. Op dit
onbekende schilderij zit ook een
driekleurige hond – zwart, wit en
bruin/rood. Deze afbeelding stelt
ons voor een groot raadsel. De
setting is een typisch Nederlands
duinlandschap aan de Noordzeekust, want in de verte is een smal
streepje blauw te zien van de
Noordzee. Paulus Potter woont zijn
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hele leven in Den Haag en hij heeft
geen voet over de grens gezet.
Echter, zonder twijfel heeft Potter
de hond natuurgetrouw geschilderd,
zoals hij dat altijd met dieren doet.
Hoe komt een typische Sennenhond
op dit schilderij? Het is niet aan
Hollandse honden te linken. Ik
kan geen andere oplossing voor dit
raadsel bedenken dan dat deze
hond met een kudde van Zwitserland naar Nederland is gekomen.
En daarmee hebben wij een afbeelding van een 17de-eeuwse voorvader van de Zwitserse Sennenhonden.
De Zwitserse schilders Sigmund
Freudenberg (1745-1801) en
Johann Jakob Bidermann (17631830) beelden veel Sennenhonden
types af die werken als veedrijver,
waakhond of Käsereihund, de
trekkracht bij het melk- en
kaastransport.

BOERENHONDEN
Rond de vorige eeuwwisseling
ontstaat in Europa de behoefte
om de vele types honden te rang-

GROTE ZWITSERSE
HERDERHOND
Land van herkomst: Zwitserland.
Gebruik: vroeger waak- en trekhond; nu gezinshond, geschikt
voor diverse hondensporten.
Eerste rasstandaard: 1939.
FCI standaard: http://www.fci.be/
Nomenclature/Standards/058g02de.pdf
FCI-nummer: 58
Rasgroep: 2: Pinschers, Schnauzers,
Molossers en Sennenhonden.
Rasvereniging: Nederlandse
Vereniging voor Appenzeller,
Entlebucher en Grote Zwitserse
Sennenhonden.
Website: www.sennenweb.nl
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schikken, aparte namen te geven en
gescheiden te fokken. Die ontwikkeling zet zich voort in publicaties;
het mooiste voorbeeld hebben we
in eigen land met het rond de
eeuwwisseling verschenen boekwerk Hondenrassen (1904), geschreven door H.A. Graaf van Bylandt.
Dit boek ‘schept orde in de chaos’.
Ongeveer gelijktijdig publiceren de
Duitse auteurs Richard Strebel
(1905) en Ludwig Beckmann (1894)
hun boeken met rasbeschrijvingen
en ook in Zwitserland begint de
belangstelling voor oude (boeren)
honden te groeien. Deze boerenhonden maken het overgrote deel
van de Zwitserse hondenpopulatie
uit; slechts een kleine bovenlaag
kan zich een Laufhund (om mee te
jagen) of een kostbare buitenlandse
hond permitteren.
Het is de verdienste van toenmalige
kynologen om de beste exemplaren
van de verschillende types boerenhonden te verzamelen, te classificeren en apart te laten paren. Zij
hebben daarmee, aldus de Zwitserse
kynoloog dr. Hans Räber, de Zwitserse boerenhonden gered van de
ondergang. Ze hebben geen rassen
gered, maar scheppen uit de aanwezige, rasloze boeren- en koehonden
nieuwe, aparte rassen.

ALBERT HEIM
De geschiedenis en de opbouw van
de Sennenhonden is onlosmakelijk
verbonden met professor Albert
Heim (1849-1937), een befaamd
geoloog die als hobby kynologie
heeft. Tijdens zijn expedities in de
Alpen, ziet Albert Heim talrijke
boerenhonden. Daar ontstaat zijn
belangstelling voor het behoud van
dit inheemse erfgoed. Bij elk van de
Zwitserse Sennenhonden speelt hij
een belangrijke rol in hun ontwikkeling van boerenhond naar rashond.
Het is aan mensen als Heim en

zijn medestanders te danken dat er
heldere fokdoelen worden gesteld
en dat uit een wirwar van boerenen slagershonden aantrekkelijke,
aparte rassen zijn gefokt.
Maar Heim doet meer. Hij is een
pleitbezorger voor trekhonden en
organiseert, bijvoorbeeld tijdens de
tentoonstellingen in Zürich (1906)
en in Langenthal (1908 en 1913),
trekhondenproeven. Ook construeert hij op de anatomie van de
trekhonden aangepaste harnassen.
Nog steeds houdt de Zwitserse
rasvereniging van Grote Zwitserse
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Sennenhonden deze traditie in ere
door elk jaar een trekhondenproef
te organiseren.

‘BELLO’
Zonder Albert Heim zou de Grote
Zwitserse Sennenhond nu hoogstwaarschijnlijk niet als apart ras
bestaan. In september 1908, op
een tentoonstelling in Langenthal,
verschijnt een fokker van Berner en
Entlebucher Sennenhonden met
een hond in de ring die hij als ‘Dürrbächler’ (oude naam voor de Berner
Sennenhond) heeft gekocht. Deze

Sennenhonden doen dienst
als veedrijver, waakhond en
vooral als Käsereihund.
fokker – Franz Schertenleib – wil wel
eens weten wat keurmeester Heim
over deze reu te zeggen heeft. Heim is
onder de indruk van de geweldig sterk
gebouwde hond – ‘Bello’ genaamd –
met de juiste kleuren en 67 cm schofthoogte. ‘Bello’ herinnert hem aan

twee andere Sennenhonden van dit
type, die hij als kind in Braunwald en
het Klöntal heeft gezien. Heim is van
mening dat de hond in een andere,
niet aanwezige klas hoort en dat hij
hem te mooi vindt om hem zo maar
als Berner Sennenhond te betitelen.
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VAN DE ABHB TRIMSALONS:
De stokharige vacht van de Grote Zwitser bestaat uit
middellange dekharen en een zachte ondervacht.
Het aantrekkelijke Zwitserse pak behoeft buiten de
ruiperiode nauwelijks onderhoud, en aaien met een
microvezeldoek volstaat. Vocht- en talgkliertjes aan
de haarzakjes verzorgen de haren en houden deze
gezond en glanzend. Oude, versleten haren worden
periodiek vervangen. De vachtwisseling verloopt
zoveel mogelijk gespreid om de hond in alle omstandigheden permanente bescherming te garanderen. In
het voorjaar laten in een paar weken tijd de zachte
wolharen los. We kunnen het ruiproces helpen, maar
stevig borstelen is niet de beste manier, want een
borstel maakt geen onderscheid tussen oude en
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piepjonge haartjes. Onbedoeld uittrekken van nieuwe
haren stimuleert juist de verharing. Beter is het om
de oude vacht te verwijderen met een uitgebreide
wasbeurt. De oudste, versleten haren zuigen zich
vol water, weken los en worden weggespoeld.
Gedurende de (na)zomermaanden wisselt de
dekvacht. Ook bij deze rui verdient het wassen de
voorkeur boven borstelen. De dekhaarwisseling kan
even duren, dus herhaal het bad daarom zonodig
na een week. De ABHB trimsalons (www.abhb.nl)
bezitten apparatuur waarmee de professionele
‘wassen en blazen’ methode wordt toegepast. Het
resultaat van zo’n beurt vermindert losse haren in
huis tot een minimum.

In zijn keurverslag schrijft prof. Heim
onder andere: In zijn soort is Bello een
heerlijke oude Sennen(slagers)hond. Zou
hij onder het tot nu toe niet genoemde
ras zijn ingeschreven, dan had ik hem als
Grote Sennenhond aangeduid en hem
met vreugde de eerste prijs toegekend,
maar als ‘Dürrbachhund’ mag ik dit
interessante dier niet meer als een
tweede prijs geven; hij hoort er hier niet
helemaal bij. Dit keurverslag is het
eerste document waarin het bestaan
van een grote, stokharige Sennenhond wordt vermeld.

MOOISTE VARIATIE
In zijn boek Die Schweizer Sennenhunde
geeft Heim een andere draai aan deze
gebeurtenis; daarin krijgt ‘Bello’ – mit
Freuden und Überzeugung – wél een
eerste prijs. Maar een feit is dat Heim
daarna vrienden van de Sennenhonden oproept om de Grote Zwitserse
Sennenhond in ere te houden en van
een totale ondergang te redden. Zou
Heim op dat moment niet als keurmeester hebben gefungeerd, dan zou
deze hond als een atypische ‘Dürrbächler’ de ring hebben verlaten.
De eerste Grote Zwitsers die in het
Zwitserse stamboek worden opgenomen zijn ‘Bello’ (later ‘Bello v.
Schlossgut’) en ‘Nero’. Later vindt
Franz Schertenleib nog meer
honden van Bello’s type, zoals
‘Barry’, ‘Beline’, ‘Nero’ en ‘Mars’.
Over het algemeen zijn de reuen
beter van type dan de teven.
In 1912 wordt de ‘Klub für Grosse
Schweizer Sennenhunde’ opgericht
en in hetzelfde jaar worden er op de
tentoonstelling in Luzern twaalf
tentoongesteld.
De genenpool is klein en het is lastig
om geschikte fokteven te vinden. Pas
vanaf 1933 worden er jaarlijks meer
dan 50 Grote Zwitsers in het Zwitserse stamboek ingeschreven.
Op 5 februari 1939 wordt de
eerste rasstandaard door de Fédéra-

tion Cynologique Internationale (FCI)
gepubliceerd. In 1945 worden er
100 pups ingeschreven en komt
het bestand op tussen 350 en
400 honden.

DE GROTE ZWITSER IN
DE LAGE LANDEN
Op 2 april 1937 wordt de Nederlandse Sennenhonden Club opgericht met
Albert de la Rie (de grote kenner van
de Sint Bernard) als initiator. Vandaag
de dag is het de Nederlandse rasvereniging voor Appenzeller, Entlebucher
en Grote Zwitserse Sennenhonden
die de belangen behartigt.
In 1954 wordt de eerste Grote Zwitser
geïmporteerd: Jola von Fryberg. Met
de in 1955 geboren reu Tell von die
Wasserfluh wordt in 1957 het eerste
nest in Nederland geboren. We
maken dan kennis met waakzame en
temperamentvolle honden die een
verleden hebben op de Zwitserse
boerenerven, maar in de meeste
gevallen gezinshonden worden. Een
consequente opvoeding heeft het ras

zeker nodig. Wordt die niet gegeven,
dan neemt de Zwitser zelf de leiding
in handen. Dat kan bij een hond die
72 cm meet en een gewicht van
50 kilo heeft lastig zijn.
Het gezin komt bij deze hond op
de eerste plaats. Als erfhond is hij
onvoorwaardelijk trouw aan zijn
baas en het gezin, kondigt vreemden aan en benadert hen afwachtend. Over het algemeen is hij een
kindervriend.
Als gezondheidsproblemen worden
botafwijkingen, oogafwijkingen en
epilepsie genoemd, waarbij het
laatstgenoemde hoog op de agenda
staat, ook in Zwitserland.
In april 2016 zijn er, volgens opgave
van de Raad van Beheer, 401 Grote
Zwitserse Sennenhonden in Nederland geregistreerd.
Het verschil tussen ‘Bello’ uit 1908
en de Grote Zwitsers van nu, kan in
één twee woorden worden samengevat: aantrekkelijker, steviger. Van
verfraaiingen die de gezondheid
benadelen is echter geen sprake.
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