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oude rassen
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Volg het kynologisch spoor terug…

Diverse

oude

Brakkenrassen

In de geschiedenis van rashonden komen we hondenrassen tegen die nu nauwelijks of
niet meer bestaan. Echter, hun bloed stroom ongetwijfeld door de aderen van rassen
die we vandaag de dag kennen. We volgen het kynologisch spoor terug…

‘Terugkeer van de jacht’, schilderij van Pieter Bruegel de Oude (ca.1525-1569) uit 1565. Op de voorgrond zijn twee koppels
Hubertushonden afgebeeld.
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‘Een jachthond van zeer oude
stempel, met hangende, vaak
lange gedraaide oren. Meestal
kortharig, soms ruwharig, van
origine in meuteverband met luide
stem jagend.’
(A.L.C. van Lier in ‘De Brakken’ bij
de definitie van een Brak).

‘De Hubertushond op een afbeelding
in ‘The Noble Art of Venerie or
Hunting’ van George Tuberville,
verschenen in 1575.

JACHTPASSIE
Het volgen van het spoor terug is
bij Brakkenrassen zeker van
toepassing. Immers, Brakken
hebben een grote jachtpassie en
bij de jacht moeten ze het van hun
neus en speurzin hebben.
In Nederland noemt men de
Brakken ook wel Lopende Honden;
in Duitsland heet dit type hond
Bracke, in Zwitserland Laufhund
en in Frankrijk Chien courant.
(Een Franse staande hond staat
bekend als een Braque!). Om het
een tikje ingewikkelder te maken,
noemen de Engelsen de Brakken
Hounds, maar zij verstaan daaronder meer rassen dan de FCI-indeling: bijvoorbeeld ook de Greyhound en Elandhond (die in de
FCI-indeling tot respectievelijk
Windhonden en Spitsen en Oertypen worden gerekend). Dat zijn
dus géén Brakken, maar de Foxhound is dat weer wel.
In Onze Hond februari 2008 beperk-

De geschiedenis van de Brakken is
heel oud, maar ook heel ingewik-

keld als het om de verspreiding
over Europa gaat. Drs. Robert van
der Molen meldt in zijn boek
‘Honden bij de Grieken en Romeinen’ dat … hoewel de Grieken en
Romeinen de naam brak niet gebruiken, het uit de manier van de wijze
van jagen wel duidelijk is dat zij
– met uitzondering van de Vertrages
van Arrianus – alleen maar met
brakken jaagden. Hij besluit zijn
werk met de conclusie: Uit de
geschriften van Xenophon komt
duidelijk naar voren, dat hij de jacht
op hazen bedreef met relatief kleine
brakken, die met de neus richting de
grond probeerden de geur van het
wildspoor te volgen.
De 13de–eeuwse Vlaamse dichter
Jacob van Maerlant spreekt in zijn
‘Der Naturen Bloeme’ (1207) over
brakken met de lange oren. In het
recentere verleden zijn het koning
Karel IX van Frankrijk, Johann

‘Rustic’, een Chien de St. Hubert in het
bezit van Comte Le Couteulx de Canteleu. Deze hond verschijnt in 1882 op de
‘Exposition Canine des Tuileries’.
(Originele foto uit de collectie van T. van
Adrichem Boogaert-Kwint).

De ‘Slvth-Hovnd of Scotland’.
Illustratie uit Topsell, ‘Historie of
Four-footed Beasts and Serpents’,
verschenen in 1607.

Een prachtige houtsnede van een
Talbot. Uit: ‘The Noble Art of Venerie
or Hunting’ (1575).

te ik mij tot de oude Franse Brakkenrassen; in deze aflevering maken we
kennis met een aantal andere
Lopende Honden uit diverse delen
van Europa. Ze hebben één ding
gemeen – ze zijn allemaal verdwenen
en/of opgegaan in andere rassen.
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CHIEN DE ST. HUBERT

Niet gedateerde afbeelding van een
Talbot. De verwantschap met de
Hubertushond en Bloedhond is duidelijk te zien. (Collectie van de auteur).

Täntzer en Hans von Fleming,
respectievelijk in de 16de, 17de
en 18de eeuw, die over Brakken
berichten. Ook latere bekende
kynologische auteurs, zoals de
Comte Le Couteulx de Canteleu,
Richard Strebel, Ludwig Beckmann
en dr. Hans Räber, schenken veel
aandacht aan deze honden. Kortom, de Brakken vormen een groep
waarin niet alleen oude, maar ook
bijna verdwenen en uitgestorven
typen en rassen voorkomen.

Het bekendste oude ras in de
Brakkengroep is de nu uitgestorven
Chien de St. Hubert (Hubertushond). De Fransman Joseph
Oberthur schrijft in zijn boek ‘Le
Chien’ dat de Chien de St. Hubert
– die wordt gezien als de voorvader
van de Bloedhond – een hondenras
is dat minstens even oud is dan de
Keltenhond. Deze hond heeft een
zwaar lichaam, hangende oren, een
licht gebogen staart en de vacht heeft
een sombere kleur, aldus Oberthur.
Zo op het eerste gezicht lijkt de
Chien de St. Hubert sprekend op
zijn afstammeling de Bloedhond.
Het moderne type Bloedhond
ontstaat pas ruim honderd jaar
geleden en met zijn komst verdwijnt
de oude Hubertushond voorgoed.
De oorsprong van de Hubertushond
ligt in de 9de eeuw, in Frankrijk en
België, waar men voor de Keltische
Brak of Segusiër de naam Hubertushond gebruikt. Vast staat dat de
Hubertushond vanaf circa 900 in
het gelijknamige klooster bij An-

Gravure uit 1611, waarop een Bloedhond aan het
werk is te zien.

dage, in de Belgische Ardennen,
wordt gefokt en wordt verkocht aan
koningen, adel en hoge geestelijkheid in Europa. Jagen is immers een
zeer populair tijdverdrijf van hoge
heren. De naamgever van de Hubertushond is Hubertus, de zoon van
de hertog van Aquitanië, die leeft
van 655 tot 727. Tijdens de jacht,
nota bene op Goede Vrijdag, krijgt
hij een visioen in de vorm van een
lichtend kruis boven het gewei van
een hert. Een stem zegt hem naar
de bisschop van Maastricht te gaan
en uiteindelijk volgt Hubertus deze
bisschop op om na diens dood, in
744, heilig te worden verklaard. De
resten van bisschop-jager Sint-Hubertus worden in 825 in het genoemde klooster bijgezet en vanaf
die tijd worden zowel het klooster
als het type honden naar deze
bisschop-jager genoemd.

BLOEDSPOOR - ZWEETSPOOR
Men veronderstelt dat (nakomelingen van) Hubertushonden in
1066 met Willem de Veroveraar

Oude gravure van een groep Talbots.
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Soldaten die – gewond of niet –
tijdens de strijd de benen nemen,
moeten rekening houden met de
geweldige neus van de Talbot, die
op hun spoor wordt gezet. Omdat
er in die duistere middeleeuwen
altijd wel ergens wordt gevochten
en die strijdtonelen in afbeeldingen zijn vastgelegd, weten we nu
dat deze Talbot al in het Engeland
van de 14de eeuw een rol speelt.

SLEUTH HOUND

De Aargauer Laufhund, een zware, oude Zwitserse Laufhund. Tekening van
Richard Strebel uit 1905.

mee naar Engeland gaan. Dit zouden
geheel witte honden (de Talbot),
zwarte en zwart/rode zijn geweest.
Op een bekend schilderij van
Pieter Bruegel de Oude (circa
1525-1569), dat de terugkeer van
de jacht voorstelt, zijn op de
voorgrond twee koppels Hubertushonden afgebeeld.
De huidige Bloedhond is eigenlijk
een verengelste versie van de
Hubertushond en zijn naam ontstaat in Engeland, in de 16de eeuw.
Met bloed heeft die naam niets te
maken, wel met volbloed, een hoge
graad van zuiverheid in de fokkerij.
Een andere betekenis van bloed is
dat deze honden het bloedspoor –
zweetspoor genoemd – van aangeschoten wild volgen. De nogal eens
gehoorde verwijzing naar bloeddorstigheid hoort absoluut thuis in de
rubriek nonsens.

honden. Apart betekent dat men
uitgaat van het werk dat de hond
moet doen: bewaken, jagen,
speuren, hoeden of drijven. Bij de
Talbot is ‘speuren’ van toepassing.
En nu eens niet in de eerste plaats
bij de jacht, maar op het slagveld.

De Talbot is onder diverse andere
namen bekend zoals ‘Slevth Hovnd’, ‘Lime Hound’, ‘Limer’ en
‘Liam’, maar ook ‘Bloodhound’
wordt gebruikt. Sommige auteurs
beweren dat er kleine verschillen in
uiterlijk zijn geweest en dat deze
verschillende namen dan ook bij
aparte typen horen. Hoe dan ook,
de Talbot wordt in oude tijden ook
ingezet om veedieven of ontsnapte gevangenen op te sporen en
levert daarmee een bijdrage aan
handhaving van de wet. Zijn
uitstekende neus en speurtalent
maken hem tot een zeer gewaar-

TALBOT
Al in de vroege middeleeuwen
begint men zich toe te leggen op
het apart fokken van diverse typen

De Wildbodenhund, getekend door Richard Strebel in 1905.
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Een prachtige tekening van twee Thurgauer Laufhunde, getekend door
Richard Strebel in 1905.

deerde jachthond, die vooral wordt
gebruikt om bij het begin van een
jachtpartij het wild op te sporen
en daarna om het gewonde,
aangeschoten dier te vinden.
De Talbot is in diverse Europese
landen in handen van de adel en
de rijke burgerij. Logisch, alleen
zij zijn immers in staat deze
kostbare hond aan te schaffen en
te voeden.

WILLEM DE VEROVERAAR
Wie de drie verschillende typen op
een rijtje zet: de Hubertushond,

de Talbot en de huidige Bloedhond, ziet onmiddellijk een
duidelijke verwantschap. De
Talbot wordt meestal gezien als
een witte, gevlekte of leverkleurige variatie van de Hubertushond, ontstaan uit kruisingen met
andere, wellicht Franse, brakken.
Vrijwel alle auteurs gaan er van uit
dat de Talbot in de 8ste of 9de
eeuw is ontwikkeld en oorspronkelijk een Franse hond is. Willem de
Veroveraar, die in 1066 de Engelsen een lesje gaat leren, gebruikt de
dan voornamelijk witte Talbots bij

Thurgauer Laufhund, 1896. Getekend door J.A. Petersen,
secretaris van de Schweizerische Kynologische Gesellschaft.

de hertenjacht. Later gaan de
Engelsen deze hond ook inzetten
bij de vossenjacht, maar ze komen
er snel achter dat zijn speurtalent
weliswaar excellent is, maar dat
zijn snelheid te kort schiet.
Het beeld van de Talbot – met die
typische, lange schommelende
oren aan een groot hoofd – zien
we vandaag de dag terug in onder
meer de Basset, Beagle, Harrier,
American Coonhound en de
Bloedhond. Aan deze rassen heeft
de Talbot een duidelijke bijdrage
geleverd.

‘ZWARE EN SLOME HONDEN’
Een aanwijzing dat de Talbot
mogelijk toch tot circa 1870 heeft
bestaan, is het feit dat tot in die
jaren in Devon, Yorkshire en
Sussex packs werken bestaande uit
‘zeer zware en slome honden’,
maar of dit echte Talbots zijn
geweest, vermeldt de historie niet.
In 1931 schrijft de Engelse kynoloog Edward Ash dat jachtopzieners in de New Forest verplicht
werden om op hun tochten ‘Bloedhonden’ mee te nemen. Ash meldt
tevens dat deze zogenoemde
Bloedhonden bekend staan onder
de naam ‘Talbot’. Eén van de

Aargauer Meutenhund of Laufhund, getekend in 1894 door
J.A. Petersen.

oude rassen
jachtopzieners beweert dat deze
Talbots al drie eeuwen in het bezit
van zijn familie zijn.
Dat de Talbot wordt gewaardeerd,
blijkt ook uit ‘Country Contentments’, waarin Gervaise Markham
in 1615 schrijft: De grotere, zwaardere Talbotachtige honden, van
welke kleur dan ook, zijn de beste
speurhonden.
De drie kleurvariëteiten – wit,
gevlekt of leverkleurig – vinden we
terug in de literatuur. Maar ook op
recente afbeeldingen van de Talbot
zien we hen met een vachtpatroon
als bij de Dalmatische Hond.
Het moment van het werkelijk
uitsterven van de Talbot is niet
terug te vinden en verder dan de
summiere aanduiding ‘in de 16de
eeuw’ komen we niet.

WILDBODENHUND
De Wildbodenhund is een middelgrote hond, voornamelijk voorkomend in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Oost-Zwitserland. De
Duitse auteur Richard Strebel
schrijft over deze hond in zijn
boek ‘Die Deutsche Hunden’
(1905) dat de Wildbodenhund een
uitgesproken Brak is en de Bayerische Gebirgsschweiss-hund één
van zijn naaste familieleden is. De
vachtkleur is zwart met rood of
geel en deze uit Beieren afkomstige hond is elegant gebouwd en
heeft zware, gladde oren. Mits wat
zwaarder gebouwd, neigt hij naar
het type Hubertushond.
De Wildbodenhund – nooit als
apart ras erkend – verdwijnt na
1905, maar hij leeft voort in de
Jura Laufhund, de Bayerische
Gebirgsschweisshund en in de
Tiroler Brak.

THURGAUER LAUFHUND
Een oud Zwitsers Brakkenras is de
Thurgauer Laufhund, nu volledig
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Een Thurgauer Laufhund op een ansichtkaart uit 1904.

verdwenen. Hij komt voor in de
kleuren rood/geel, bruin/rood met
een witte bles, witte hals, witte
benen en een wit puntje aan de
staart, maar is er ook in eenkleurig roodbruin. Al in 1905 moet
Richard Strebel lang zoeken
voordat hij een Thurgauer kan
vinden om te tekenen als illustratie in zijn boek. Hoewel de Franse
kynoloog Comte le Couteulx de
Canteleu aan het einde van de
19de eeuw van mening is dat de
Thurgauers behoren tot de ‘Hubertus stam’, is Strebel daar niet
zo zeker van. De Thurgauer is dan
ook beduidend lager op de benen
en fijner van hoofd dan honden
uit de Hubertus stam. In 1909
moet men vaststellen dat dit ras is
verdwenen.
De zwaarste Zwitserse Laufhund is
de Aargauer Laufhund, die ook wel
Aargauer Hurleur of Aargauer
Meutenhund wordt genoemd. Hij
komt vooral voor in het Zwitserse
kanton Aargau, in de omgeving van
Luzern en in de Zwitserse Jura.

De Aargauer lijkt erg veel op de
Hubertushond, vooral door de
plooien in het hoofd, de wammen
en de grote achterhoofdsknobbel.
Aan het einde van de 19de eeuw
komen ze voor in de kleuren
roodbruin met een zwart zadel en
soms witte aftekeningen, maar er
zijn ook eenkleurige geelbruine of
roodbruine honden.
Strebel noemt de Aargauer een
overgangsvorm van de Hubertushond naar de Bloedhond en
beschrijft hem als een hond met
een ernstige, melancholieke blik.
Het temperament is vriendelijk
en het ras is zeer aan zijn baas
gehecht. Zijn blaf is diep en van
verre te horen. Ook de Aargauer
raakt rond 1890 in zijn bestaan
bedreigd en vanaf de nieuwe eeuw
ziet men hem niet meer, noch in
het jachtveld, noch op de tentoonstellingen.

KELTENBRAKKEN
Niet alle verdwenen Brakken
kunnen, vanwege de beschikbare
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ruimte, hier worden behandeld.
Zo zijn er nog de eeuwenoude
Keltenbrakken, de stamhonden
waaruit onder andere vele Franse
en Zwitserse Brakken zijn ontstaan. Dan de Southern Hound,
een soort Bloedhond, die op een
grofgebouwde Bleu de Gascogne
lijkt, maar waarschijnlijk afstamt
van de Talbot. Hij wordt beschreven als een zware hond met een
vierkant hoofd en lange oren.
De Engelse auteur William Youatt
vermoedt dat de voorouders van
de Southern Hound al voor de
invasie van de Fransen (1066) in
Engeland aanwezig zijn.
Vero Shaw meldt dat de Otter
Hound een nakomeling van de
Southern Hound is. In de 18de
eeuw is de Southern Hound een
bekende verschijning – als jachthond – ten zuiden van de rivier
de Trent.
In Yorkshire houdt de Southern
Hound het nog het langste vol. De
‘Holme Valley’ meute jaagt met hen
tot 1928, maar schakelt, gedwongen door gebrek aan nieuw bloed,
over op Beagles.
De meute van de ‘Penistone Harriers’
houdt in 1939 op met jagen.
De ‘Colne Valley’ houdt het tot
1951 vol, met gebruik van Southern Hounds en allerlei kruisingen. Ook deze meute gaat uiteindelijk over op Beagles. De laatste
Southern Hounds worden weggeven aan Otter Hunts. Als de veel
snellere Foxhound wordt ontwikkeld, zijn langzamerhand de dagen
van de wat trage Southern Hounds
geteld.
Dan zijn er nog de Franse Chien
Levesque, Chien de Saintonge en
Chien de Baudry, terwijl Duitsland
maar liefst zeven uitgestorven
Brakkenrassen kent; de bekendste
daarvan zijn de Siegerländer Brack
en de Hannöversche Heidbracke.

De meute van Colne Valley in 1893. Verrassend genoeg zien we ook twee pure Otterhounds. De hond rechts achter de Otterhound lijkt een Bloedhondenkruising te zijn.
(Collectie: Ton Popelier).

De meute van de Penistone Harriers in 1908. De foto vermeldt: ‘All Southern
Hounds’. (Collectie: Ton Popelier).

STEENBRAKJE
En hoe zit dat nu met het ‘Steenbrakje’, een Brakkentype dat nog
wel eens op oude schilderijen is te
zien? Rond de wisseling van de
19de naar de 20ste eeuw komt de
‘Steinbracke’ nog voor in de
literatuur, waarin ze ‘kleine
Deutsche Bracken’ worden genoemd. In 1905 meldt Van By-

landt al dat dit type is uitgestorven. Halverwege de 20ste eeuw
probeert de Nederlandse fokker
mevrouw Hettie Martin dit type
terug te fokken, zonder echt
resultaat. Het oude Steenbrakje
– vaak ten onrechte aangezien
voor een Nederlands ras – is
verdwenen en is opgegaan in de
moderne Duitse Brak.

