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Volg het kynologisch spoor terug…

De oude Engelse
Jachtspaniels
Vogelhond, Land Spaniel, Engelse Water Spaniel, Norfolk en Shropshire Spaniel, Tweed
Spaniel en Ladykirk Spaniel, Devonshire Cocker. In de geschiedenis van rashonden komen
we hondenrassen tegen die nu nauwelijks of niet meer bestaan. Echter, hun bloed stroomt
ongetwijfeld door de aderen van rassen die we vandaag de dag kennen. We volgen het
kynologisch spoor terug…
Om de oude geschiedenis van de
oude Engelse jachtspaniels te
kunnen begrijpen, moeten we
eerst een stukje terug in de tijd.

VOGELHONDEN

Vogelhond op het Devonshire Hunting Tapestry, ca. 1430.

Het verdwijnen van een groep
honden van dezelfde typen of van
een hondenras gebeurt niet van de
ene op de andere dag. Het verloopt
geleidelijk en op een dag komt
men tot de conclusie dat er te
weinig fokdieren zijn overgebleven

om ‘de groep individuen met dezelfde erfelijke eigenschappen’ op de
been te houden. Een aantal Spanieltypen is verdwenen; andere
zijn de geschiedenis ingegaan als
één van de voorvaderen van
Spanielrassen die we nu kennen.

Een type hond dat in de 15de eeuw
in geheel Europa voorkomt is de
zogenoemde Vogelhond. Een
jachthondje van het Spanieltype,
dat wordt gebruikt bij de nettenjacht op vogels. De Vogelhond moet
het wild aanwijzen en zich daarna
drukken, zodat de jagers het net
over de hond en het wild heen
kunnen trekken. Ook bij de valkenjacht wordt de Vogelhond gebruikt,
echter met een andere taak. Dan is
het niet een kwestie van zich
drukken, maar van opstoten, het
wild uit de dekking jagen, zodat de
losgelaten valk het kan vangen.
Er zijn Vogelhonden te zien op de
miniaturen in ‘Le Livre de la Chasse’
(1389) van Gaston, graaf de Foix.
Deze schrijft: ‘…de Vogelhonden die
men Spaniels noemt’. Hij beschrijft
ze als honden met een groot lichaam,
een fors hoofd en een mooie, witte
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of gevlekte pels. Ook op het vroeg15de-eeuwse Devonshire Hunting
Tapestry is een Vogelhond te zien,
evenals op oude prenten van de
nettenjacht. Ze bestaan nu niet
meer; onder meer de Heidewachtel,
de Drentsche Patrijshond, de Grote
Münsterlander en de Spaniels vormen
een deel van hun erfenis. Waar en
wanneer de Vogelhonden ophouden
te bestaan en de uit hen voortgekomen rassen vorm krijgen, is een
proces dat diverse eeuwen beslaat.
De mens speelt daarin een grote rol
door de nieuwe typen andere namen
te geven en – nog later – die zuiver te
gaan fokken.

‘OFF ENGLISHE DOGGES’
Hoewel er voor de Renaissance al
manuscripten over jachthonden
zijn, is de Engelsman dr. Iohannes
Caius (eigenlijk John Keyes of Keys;
1510-1573) de eerste die in zijn
boek De Canibus Britannicus een
poging doet om de Engelse honden
systematisch in typen te verdelen.
Dit is meteen het oudste Engelse
gedrukte hondenboek. Om het in
het Latijn verschenen boek voor een
groter publiek toegankelijk te
maken, wordt het in 1576 in het
Engels vertaald onder de titel ‘off

Englishe Dogges, the diuersities, the
names, the natures, and the properties’ (Over de Engelse honden, de
diversiteiten, de namen, de karakters en de eigenschappen).
Caius verdeelt de honden in categorieën: de ‘Venatici’ (Bloedhonden,
Greyhounds, Terriers), ‘Rustici’
(Mastiffs, Herders, ‘Slagershonden’)
en ‘Aucupatorii’ (Land Spaniel,
Setter, Water Spaniel). Een vierde
categorie wordt gevormd door de
‘Delicatus’, die wij nu als Gezelschapshondjes (Toys) zouden
kunnen aanduiden.
Als Caius over Spaniels in het
algemeen schrijft, zegt hij kort maar
krachtig: ‘As though these kinde of
Dogges came originally and first of all
out of Spaine.’ Of Spaniels werkelijk
oorspronkelijk uit Spanje komen, is
een héél andere discussie.

LAND SPANIEL, SETTER EN
WATER SPANIEL
De meeste auteurs verdelen de
Spanieltypen aan de hand van het
werk dat ze doen: ‘setting’ (voorliggen), ‘springing’ (opstoten) en ‘water’
(apporteren uit het water).
Uit de 17de en 18de eeuw bestaan
er diverse beschrijvingen van de
verschillende Spanieltypen. Vrijwel

Land Spaniel getekend door Edward Topsell in zijn boek
‘Historie of Foure-footed Beastes, Describing the True and
Lively Figure of Every Beast’ uit 1607.
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altijd generaliserend als het om het
uiterlijk gaat: ‘middelmatig groot,
ronde lijven, lange oren, korte neuzen
en donkere ogen.’ En als de Land
Spaniel en de Water Spaniel dan
worden getekend, in 1607, dan lijkt
de Water Spaniel op een leeuw en de
Land Spaniel op iedere ander
willekeurig jachthondje.
In de 18de eeuw is er steeds meer
sprake van ‘springing spaniels’; dat is
een soort verzamelnaam voor de
Land Spaniels geworden. Uit die
Land Spaniels worden andere typen
met andere namen ontwikkeld.
Langzamerhand sterft ook de naam
Land Spaniel als groepsaanduiding
uit. De huidige Clumber Spaniel,
Engelse Cocker Spaniel, Engelse
Springer Spaniel, Field Spaniel,
Welsh Springer Spaniel en Sussex
Spaniel hebben allemaal de oude
Land Spaniel als verre en gemeenschappelijke voorouder.

WATER SPANIEL OR FYNDER
In het reeds genoemde boek van Dr.
Iohannes Caius wordt aan de ‘Water
Spaniel or Fynder’ (= vinder, apporteur) nog iets toegevoegd: ‘… is
somewhat bigger, having long, rough
and curled heare.’ (‘… is iets groter en
heeft lang, ruig en gekruld haar’).

Water Spaniel zoals Edward Topsell die in 1607 tekent.
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‘Quaile, een Engelse Water Spaniel in een bosrijk landschap’
(1797) van Henry Bernard Chalon (1770-1849). Chalon
heeft vele belangrijke opdrachtgevers, onder wie de Hertogin van York en Prins-Regent William IV. Eén van hen heeft
dit schilderij van een (nu uitgestorven) Engelse Water
Spaniel bij hem besteld.

De verzamelnaam Water Spaniels
houdt het iets langer uit dan Land
Spaniel, wellicht omdat tot circa
1850 ‘water spaniel’ ook van
toepassing kan zijn op de Ierse
Water Spaniel. Dit ras valt buiten
dit artikel, omdat de Ierse Water
Spaniel volledig in Ierland tot
ontwikkeling komt en dus geen
Engelse jachtspaniel is.
Drie eeuwen na Caius staat er een
iets gedetailleerdere verdeling van

IERSE WATER SPANIELS
Alle huidige Ierse Water Spaniels
zijn volgens raskenner Nick Waters
terug te voeren op één hond, genaamd ‘Boatswain’.
Vooralsnog is er geen directe
connectie aangetoond tussen de
oude Engelse jachtspaniels en de
Ierse Water Spaniel.

Gravure van diverse Spaniels uit Sydenham Edwards’ boek
‘Cynographia Britannica’, dat tussen 1799 en 1805 verschijnt.
Dit is het eerste ‘hondenboek’ met platen in kleur. Hoewel te
zien is dat dit Spaniels zijn, is de variëteit moeilijk vast te
stellen. De rode hond op de achtergrond kan een vroege Cocker
Spaniel, Field Spaniel of Sussex Spaniel zijn. De zittende hond
is misschien een Welsh Cocker (nu Welsh Springer); de
liggende en staande kunnen – gezien de lange oren – de
voorouders van de Engelse Springer Spaniel zijn.

Spaniels in het werk van J.H. Walsh:
‘Manual of British Rural Sports’
(1855). Walsh verdeelt de Spaniels
in Field Spaniels (= Land Spaniels)
en Water Spaniels. En tot de Water
Spaniels rekent hij de oude Engelse
Water Spaniel (zie hierna) en de
Ierse Water Spaniel. De Field
Spaniels verdeelt hij in Cocker
Spaniels en Springer Spaniels
(‘Cocking and Springing’), waarbij
Cocking verwijst naar de jachtbuit,
de woodcock (houtsnip), en Springing naar het opstoten van het wild:
‘springing the game’. De Springer
Spaniels, op hun beurt, worden
onderverdeeld in de Clumber
Spaniel, de Sussex Spaniel en de
Norfolk Spaniel (zie hierna). Tot de
Cocking Spaniels rekent Walsh ook
de lokale variëteiten, zoals bijvoorbeeld de Welsh Cocker (de latere
Welsh Springer Spaniel) en de
Devonshire Cocker (zie hierna).
Eerst verdwijnt de Vogelhond,

gevolgd door de oude Land Spaniel
en ook bij de ‘Springing Spaniels’ en
de Water Spaniels zijn er typen die
verdwijnen.

ENGELSE WATER SPANIEL
In een standaardwerk uit 1607
wordt de ‘Water Spagnel’ ook
genoemd en alle bekende kynologische auteurs uit de 18de en 19de
eeuw geven beschrijvingen van
Water Spaniels. Bijna altijd zijn deze
beschrijvingen niet van toepassing
op het uiterlijk van de huidige Ierse
Water Spaniel; daarmee schijnt de
‘Water Spagnel’ van toen niets van
doen te hebben gehad (zie kader).
Wie alle kenmerken van die ‘Water
Spagnel’ bij elkaar optelt, komt tot
een uiterlijk dat veel weg heeft van
de huidige Welsh Springer Spaniel,
maar dan met golvende of kroezende vacht en een spitsere snuit.
Over de herkomst van de Water
Spaniel zijn de meningen na Iohan-

OUDE RASSEN
nes Caius niet gewijzigd, want nog
in 1845 schrijft William Youatt in
‘The Dog’: ‘De Water Spaniel kwam
oorspronkelijk uit Spanje, maar – zo
voegt hij er in één adem aan toe –
‘de zuiver gefokte is verloren gegaan
en de tegenwoordige stamt mogelijk af
van de grote water hond en de Engelse
setter.’ Youatt schrijft hier zonder
twijfel over de Engelse Water
Spaniel, maar welk type hij met ‘de
grote water hond’ bedoelt is niet
echt duidelijk. Is dat bijvoorbeeld de
grote ‘Water Spaniel’ die George
Stubbs in 1804 schildert, de ‘Waterdog’ die in Buffon in 1792 tekent in
zijn boek ‘Natural History’ of ‘The
Large Rough Water Dog’ die Thomas
Bewick in 1790 afbeeldt in ‘A
General History of Quadrupeds’?
Bewick beeldt ook een ‘Large Water
Spaniel’ af, dus de ‘Water Dog’ is
eind 18de eeuw absoluut een apart
type. Het boek van Bewick toont
ook ‘The Small Water-Spaniel’, een
verkleinde versie van de grote.
Wij weten nu dat de Engelse Setter
afstamt van de eerder genoemde
‘setting spaniels’ en dus is een afstamming uit de combinatie ‘grote
water hond’ en ‘Engelse Setter’ nog
niet zo’n vreemde veronderstelling
van Youatt.

EEN COLLIE-ACHTIGE HOND
In het boek van Edward Ash – ‘Dogs,
Their History and Development’
(1927) – is ook te lezen hoe de
Engelse Water Spaniel er uitziet:
‘een Collie-achtige hond, waarschijnlijk
een kruising tussen een ruwharige
waterhond of poedel en de springer
spaniel of setter.’ Ook hier weer de
vermelding van een ruwharige
waterhond en een Setter. De invloed
van de Springer Spaniels op deze
kruisingen kan zo groot zijn geweest dat de nakomelingen het type
van een Spaniel behouden, maar
wel de typische krullende, dichte
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Water Spaniel (1803) in ‘The Sportman’s Cabinet’ getekend door Philip Reinagle
(1749-1833). De krullende vacht is goed te zien. Rechts de jager die één van de
eenden heeft geraakt.

vacht van waterhonden hebben.
De Engelse Water Spaniel is ongeveer 20 inches hoog en de vachtkleuren zijn lever of tan. Lever moet
ruim worden geïnterpreteerd, want
op schilderijen worden ze ook in
bruin-wit en oranje-wit afgebeeld.
In de eerste helft van de 18de eeuw
worden deze honden vooral gebruikt bij de eendenjacht in East
Anglia (oost Engeland).

KRULLEND HAAR

Een afwijkend model zien we op
etsen van Henry Thomas Alken
Senior (1820); de krullende vacht is
echter goed te zien en de schilder
heeft hen afgebeeld tijdens hun
belangrijkste taak: de eendenjacht.
Een heel duidelijke beschrijving
(1820) van de Engelse Water
Spaniel staat in ‘Sportman’s
Repository’: ‘Wil men op eenden
jagen of op ander waterwild, dan
moet men bij voorkeur de Engelse
Water Spaniel gebruiken. Hij heeft

De mooiste afbeeldingen van de
Engelse Water Spaniel zien we op de
prachtige schilderijen van Henri
Bernard Chalon, George Stubbs en
Richard Ramsay Reinagle. Ik ga er
van uit dat met name Reinagle de
Engelse Water Spaniel waarheidsgetrouw weergeeft (1797). Dat leid ik
af uit het feit dat zijn schilderij
voldoet aan de beschrijvingen (en
dus ook een vroege Welsh Springer
Spaniel kan zijn). Van een ‘collieachtige’ hond is bij genoemde
kunstenaars geen sprake (meer).

Ets (1820) van Henry Alken Sr.
(1785-1851), getiteld ‘Water Spaniels’.
De honden zijn bezig de eenden in de
rietkragen op te stoten.
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krullend haar, zoals een Poedel, hij
zwemt en duikt net zo goed als de
eenden en hij laat zich niet verleiden door diens pogingen hond en
jager op een dwaalspoor te brengen,
ver van de broedplaatsen. Het is een
hond die veel op de Land Spaniel
lijkt, maar hoger op de poten staat
en niet zo zwaar is. De beste zijn
degenen met de lange oren en haar
dat aan de hals en onder de buik wit
is, maar op de rug bruin.’

GEEN APARTE STANDAARD?
Ten slotte Hugh Dalziel; hij schrijft
in 1897 in ‘British Dogs’ dat in het
stamboek van The Kennel Club ‘twee
dozijn Water Spaniels anders dan Ierse
Water Spaniels zijn geclassificeerd.’ Hij
bedoelt daarmee waarschijnlijk het
stamboek 1875-1885, waarin
honden zijn opgenomen die zijn
geboren tussen 1874 en 1884.
Dalziel ergert zich over de terminologie: waarom krijgt de oudste
Water Spaniel, de Engelse, niet een
eigen lemma in plaats van ‘anders
dan Ierse Water Spaniels’? Wel een
classificatie in het stamboek, maar
geen aparte rasstandaard; men
heeft de bestaande rasbeschrijvin-

Gravure van een ‘Épagneul d’eau anglais’ , getekend door Paul Mahler circa 1900.
Rechts is een Water Spaniel uit 1822 afgebeeld. Binnen 80 jaar is het type
drastisch veranderd.

gen van de Engelse Water Spaniel
gewoon genegeerd. En Dalziel heeft
helemaal gelijk!
De Engelse Water Spaniel – beschreven door kynologische auteurs en
afgebeeld door grote kunstenaars –
sterft uit en laat geen sporen na in
andere, later erkende rassen. Na

In 1821 schildert James Ward (1769-1859) een Spaniel, die
langs de waterkant eenden opschrikt. Deze hond kan de nu
uitgestorven Engelse Water Spaniel zijn of een Norfolk Spaniel,
een voorvader van de huidige Engelse Springer Spaniel.

eeuwen komt het einde, ‘want’,
schrijft John F. Gordon in 1967,
’niemand heeft hem de afgelopen
dertig jaar nog gezien.’

NORFOLK SPANIEL
De meeste auteurs nemen aan dat
het voorvoegsel Norfolk is te

Een ‘Brown and White Norfolk or Water Spaniel’, in 1778
geschilderd door George Stubbs (1724-1806). Vero Shaw
schrijft in 1880: ‘…een kleine, zwaar gebouwde Engelse
Setter, wat hoog op de benen, leverkleurig en wit, met een
bles op het voorhoofd, zwaar behaarde oren en veel sproeten.’
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danken aan een Duke of Norfolk,
die – overigens woonachtig in het
graafschap Sussex – rond 1800 een
groep Spaniels bezit. De connectie
met deze grafelijke familie wordt
pas in 1845 gelegd en wel door
William Youatt in ‘The Dog’.
Een Engelse Cocker Spaniel fokker
van het eerste uur, James Farrow,
wil er aan het begin van de 20ste
eeuw het fijne van weten en als
resultaat van zijn naspeuringen
krijgt hij een brief van de toenmalige Duke of Norfolk himself.
Daarin weerlegt deze de relatie
tussen zijn familie en de Norfolk
Spaniel krachtig. ‘Mijn grootvader’,
zo schrijft de Duke aan Farrow, ‘had
echter wel een groep Sussex Spaniels.’
En dat klopt wel met het graafschap
waarin de familie woont.
James Farrow publiceert deze brief
in 1899 in ‘The Kennel Gazette’ en
daarmee zou de ‘onjuiste verklaring’
van de naam Norfolk Spaniel de
wereld uit moeten zijn.
Het raadsel blijft echter de gemoederen bezighouden; in 1905 schrijft
James Watson in ‘The Dog Book’ dat
de grafelijke familie Norfolk wel
degelijk Spaniels bezat, maar
Watson beschrijft ze als ‘Toy Black
and Tan Spaniels’.

‘De meeste jachtopzieners hebben
een leverkleurig en witte en allemaal worden ze de honden van
Norfolk genoemd.’ Rawdon B. Lee
schrijft in ‘Modern Sporting Dogs’
(1893) dat de Norfolk Spaniel wat
hem betreft gewoon een kruising is
tussen een Curly Coated Water
Spaniel en een Sussex Spaniel of een
ander ras. Hij doet nogal achteloos
over die leverkleurig en witte
spaniels: ‘Je ziet ze overal’, schrijft
hij, ‘in elke Engelse landelijke
omgeving worden ze gesignaleerd.’
Vero Shaw ten slotte beschrijft ‘de
laatste variëteit van de Springer
familie’ in 1880 als volgt: ‘Deze hond
is, wanneer hij raszuiver is, gewoonlijk leverkleurig en wit. De witte
vlekken zijn bezaaid met leverkleurige sproeten. Een witte bles op het
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voorhoofd voegt veel aan zijn
schoonheid toe.’ Daarmee hebben
we een uitstekend beeld van de
Norfolk Spaniel: een kleine, zwaar
gebouwde Engelse Setter, wat hoog
op de benen, leverkleurig en wit,
met bles op het voorhoofd, zwaar
behaarde oren en veel sproeten.

HET RAADSEL OPGELOST
In een artikel in de Kennel Gazette
(1994) krijgen we bevestigd dat
Charles Howard, de elfde Duke of
Norfolk (1746-1815) Spaniels bezit.
Het bewijs is een schilderij uit 1815
van J. Lonsdale: een prachtig portret
van de Duke – duidelijk een man
van het goede leven – met naast zijn
stoel een black-and-tan Spaniel van
een klein formaat. En dat stemt
helemaal overeen met wat Watson

KLEINE ENGELSE SETTER
Kynologisch auteur J.H. Walsh
schrijft in 1867 in ‘The Dog’: ’De
Norfolk Spaniel lijkt qua vorm en
proportie op een zwaar gebouwde
Engelse Setter, maar is kleiner. Dit
is een zeer bruikbaar ras en het is
nu over geheel Engeland verspreid,
alhoewel het niet erg raszuiver
wordt gehouden.’
Idstone schrijft in 1872: ‘Bijna elke
leverkleurig en witte hond van
middelmatig formaat wordt een
Norfolk genoemd en Norfolk
Spaniels worden meer gebruikt dan
welke andere dan ook.’ Hij vervolgt:

Het bewijs is een in 1815 gemaakt schilderij van J. Lonsdale; een prachtig portret
van de 11th Duke of Norfolk – duidelijk een man van het goede leven – met naast
zijn stoel een black-and-tan Spaniel van een klein formaat.
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Een oude foto van een Norfolk Spaniel
met zwaar behaarde oren en een
krullerige vacht. (Uit Hancock: ‘Old
Working Dogs’).

in 1905 schrijft: ‘Toy black and tan
Spaniels’. Hoewel klein van formaat,
worden Toy Spaniels gebruikt bij de
jacht, ook door deze Duke of Norfolk. (Hetzelfde zien we bij de oude
Blenheim Spaniels, die zowel gezelschapshond als jachthondje zijn).
Maar er is nog meer, want in de
Devonshire Collection (Chatsworth)
bevindt zich een prachtig schilderstuk van ‘Tawney’, de Spaniel van
Henry Howard, de zesde Duke of
Norfolk (1628-1684). En die
Spaniel voldoet helemaal aan het
17de–eeuwse type van de oude
grote Land Spaniel. En daarmee
zijn alle verhalen van oude auteurs
over de mogelijke herkomst van de
naam van de Norfolk Spaniel
helemaal juist.
‘Tawney’ is een cadeautje van Lady
Castlereagh aan Henry Howard en
in het boek van de Duchess of
Devonshire (1982) is te lezen dat
hij de hond krijgt ’at the time when
there was nothing so rare as the
breed, allowed only to exist at
Arundel Castle’

Norfolk Spaniels uit Cassell’s ‘The
Book of the Dog’, 1881.

LEVERKLEURIG

‘Fanny, a favourite Spaniel of Mrs.
Musters’ (1777), geschilderd door
George Stubbs. Ook deze hond voldoet
aan een beschrijving uit 1880:
‘leverkleurig en wit. De witte vlekken
zijn bezaaid met leverkleurige sproeten. Een witte bles op het voorhoofd
voegt veel aan zijn schoonheid toe.’

Hoe zou het komen dat een Duke
of Norfolk aan het begin van de
20ste eeuw in zijn brief aan James
Farrow ontkent dat zijn voorvader
Norfolk Spaniels heeft gehad, maar
wél Sussex Spaniels? Dat zou
kunnen zijn, omdat de Norfolk én
de Sussex, als enige van de Land
Spaniels, leverkleurig zijn.
In tegenstelling tot de andere
jachtspaniels, schijnt de Norfolk
tijdens het werk luid te hebben
gegeven en zou hij niet gemakkelijk te trainen zijn geweest. Wat
we zeker weten is hoe de Norfolk
Spaniel eruit ziet. Hij behoort tot
de groep van 17-18 inches, staat
wat hoog op de benen, heeft zwaar
behaarde oren en is leverkleurig
met wit of zwart en wit. Met deze

beschrijving doet de Norfolk direct
aan de huidige Engelse Springer
Spaniel denken.

CLASSIFICATIE
In de literatuur wordt de Norfolk
Spaniel als één van de voorvaderen
van de Engelse Springer Spaniel
gezien. Al in 1857 wordt dit type
onder de naam ‘Norfolk Spaniel of
Springer’, tentoongesteld. Dat weten
we zeker, omdat het om ‘Tissington
Flush’ gaat, eigendom van Sir Hugo
Fitz-Herbert. Dit teefje wordt door
de befaamde schilderes Maud Earl
vereeuwigd. Zelfs in Amerika dringt
de Norfolk Spaniel door: ene ‘Dash II’,
gefokt door Mr E.M. Oldham,
verschijnt in 1886 op de show in
Madison Square Garden in New York!
Hij wint er ook een tweede prijs in
‘a class for larger spaniels’. Er is een
foto van ‘Dash II’: een laagbenige
Spaniel, wat breed in schedel en met
een korte nek. Niet direct een
beauty. Wanneer in 1885 in Engeland de Sporting Spaniel Club wordt
opgericht, verliest de naam Norfolk
Spaniel terrein en uiteindelijk heeft
de naam de classificatie van 1902
niet overleefd. Vanaf dat jaar is er
alleen nog sprake van Engelse
Springer Spaniels.
Wat ons rest zijn de schilderijen van
Maud Earl en George Stubbs, de
zwart-witte gravure in Cassell’s ‘The
Book of the Dog’ (1881) waarop twee
Norfolk Spaniels zijn afgebeeld, en
het schilderij van ‘Tawney’.

TWEED (WATER) SPANIEL LADYKIRK SPANIEL
Wie over de geschiedenis van de
Golden Retriever leest, kán hem
gewoonweg niet missen: de Tweed
(Water) Spaniel. Aan het einde van
de 19de eeuw fokt Sir Dudley Coutts
Marjoribanks (1820-1894), wonend
op het landgoed ‘Guisachan’ in
Invernesshire (Schotland), jacht-
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‘Dash II’, de Norfolk Spaniel die naar Amerika wordt
geëxporteerd.

honden, waaronder ‘gele Retrievers’.
Die kleur is belangrijk: zwarte
Retrievers zijn wel bekend, maar de
gele van Sir Dudley mogen zeldzaam
worden genoemd. Sir Dudley, die in
1881 de titel Lord Tweedmouth
krijgt, fokt in 1868 met zijn gele
Retriever reu ‘Nous’ en de teef
‘Belle’ een nest, waaruit vier gele
pups (teven) worden geboren. Het
gaat ons hier om de moeder, ‘Belle’.
Zij is wat men dan een ‘Ladykirk or
Tweed Spaniel’ noemt. (Ladykirk is
een plaatsje aan de rivier de Tweed.)
We weten niet meer van ‘Belle’ dan
dat de Lord haar cadeau heeft gekregen van zijn neef David Robertson.
Behalve ‘Belle’ heeft His Lordship,
sinds 1863, nóg een Tweed Spaniel
in zijn kennels, een reu met de
originele naam ‘Tweed.’ Met hem is
nooit gefokt, maar in 1873 is er
sprake van een nieuwe reu, ook een
‘Tweed’, en die wordt gepaard aan
de Retriever teef ‘Cowslip’.
Het is allemaal precies bekend dankzij een stamboek dat Lord Tweedmouth vanaf 1835 tot 1890 bijhoudt. Daarin legt hij niet alleen de
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Een zeldzame afbeelding omdat hier de oude Welsh Cocker
(de rood-witte hond) wordt afgebeeld. Dit is de voorvader
van de Welsh Springer Spaniel. Een prent uit Walsh’ ‘The
Dog in Health and Disease’ (1859), tot gravure gemaakt
door L. Wells (circa 1887).

namen van zijn honden vast, maar
ook hun herkomst. Daarnaast
bestaat er een document, in Sir
Dudley’s eigen handschrift en
daterend van na 1884, waarin hij de
nesten van ‘Belle’ en ‘Tweed’ heeft
genoteerd.
De Engelse Kennel Club is onlangs
in het bezit gekomen van het eerste
stamboek van Lord Tweedmouth,
met daarin ook een foto van zijn
jachtopzieners met de gele Retriever
‘Nous’, circa 1870.

zandkleurig, fawn en bruinachtig
worden zo aangeduid. Een prent uit
1864, getekend door John Charlton,
toont een hond van een Spaniel/
Retriever type, leverkleurig, krullerige vacht, lange staart en een eend

KLEIN TYPE RETRIEVER
Hoe zag de Tweed Spaniel eruit?
Hetzelfde als de oude Engelse Water
Spaniel? Of is hier sprake van een
aparte, lokale variëteit? Er is helaas
maar één afbeelding beschikbaar en
er is geen uitvoerige ‘ooggetuige’
beschrijving. Zeker is dat deze
honden vrijwel uitsluitend voorkomen in de grensstreek tussen
Engeland en Schotland, daar waar
de Tweed stroomt.
Hun vachten zijn leverkleurig en
krullerig. Leverkleurig moet hier
ruim worden geïnterpreteerd: ook

Een kijkje in het eerste stamboek van
Dudley Coutts Marjoribanks (Lord
Tweedmouth), de eigenaar van Tweed
Spaniels. Het stamboek is een combinatie van een stamboek, dagboek,
fotoboek en jachtboek.
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‘The Rough Water Dog’ in ‘A General
History of Quadrupeds’ van Thomas
Bewick (1790). Dit type hond kan
een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de nu uitgestorven Engelse
Water Spaniel.

in de bek. Dit zou volgens de overlevering een Tweed Spaniel moeten
zijn. Zowel Walsh in ‘The Dog’ (1859)
als H. de la Blanchère (1875) beschrijven de Tweed Spaniel als
een klein type Retriever.
Anderen beweren dat het gewoon
een variëteit is van de huidige Ierse
Water Spaniel en weer anderen
gaan er vanuit dat Tweed Spaniels
afstammelingen zijn van Water
Spaniels die aan de Engelse oostkust, in de buurt van Yarmouth,
voorkomen.
Hoe dan ook, de reden om de Tweed
Spaniel te kruisen met de gele
Retrievers was gebaseerd op de wens
van Lord Tweedmouth om een hond
te krijgen die aangeschoten wild op
grote afstand én in het water kon
opzoeken. Meer dan twee of drie
kruisingen tussen de Tweed Spaniel
en de Retrievers zijn er niet geweest
en alle geschiedschrijvers komen
niet verder dan de vermelding dat de
Tweed Spaniel is uitgestorven.
Om op de beschrijving ‘klein type
Retriever’ terug te komen: het staat
vast dat de Retrievers zijn ontstaan
uit de Land Spaniels (en niet anders
om). De kruising van ‘Nous’, een
Retriever, met ‘Belle’, een Spaniel,
blijft dus een beetje in de familie…

‘The Large Water-Spaniel’ in ‘A
General History of Quadrupeds’ van
Thomas Bewick (1790). Dit is zonder
twijfel de nu uitgestorven Engelse
Water Spaniel.

DEVONSHIRE COCKER
De Devonshire Cocker is met
zekerheid een lokale variëteit van
de Engelse Cocker Spaniels voordat
deze in het eerste Engelse stamboek (1859-1874) van The Kennel
Club worden opgenomen.
‘There were Welsh Cockers and
Devonshire Cockers’ schrijven
sommige auteurs. Anderen houden
het op: ‘There were Welsh Cockers or
Devonshire Cockers’. Let op het
verschil in ‘and’ en ‘or’, waarbij ik
het op ‘and’ houd. Twee redenen
heb ik daarvoor: Rev. B. Symonds
uit Suffolk publiceert in 1776
‘A Treatise on Field Diversions’. Daarin is sprake van de onenigheid die
er bestaat over de enige echte
Spaniel. Het citaat eindigt met de

Dit is de enige bekende afbeelding van
een Tweed Spaniel, soms ook Tweed
Water Spaniel genoemd, getekend in
1864 door John Charlton.

mededeling dat de Welshmen vasthouden aan de bewering dat zij de
meest originele Spaniel bezitten.
Meer dan een eeuw later, rond
1902, strijdt ene Mr A.T. Williams,
Welshman in hart en nieren, voor
de erkenning van zijn wit-rode
Welsh Cockers (na de erkenning:
Welsh Springer Spaniel).
Hij verklaart dat zijn grootvader,
100 jaar geleden, al met deze
variëteit jaagt en dan praten we
dus over circa 1800. Die ‘Welshmen’ in 1776 en W
 illiams in
1902 bedoelen beslist niet de
Devonshire Cocker, maar hun
eigen, wit-rode ‘springing Spaniels’!
Rond 1850 is er nog sprake van
Devonshire Cockers.
Het einde van deze variëteit is
hoogstwaarschijnlijk gelijk aan
dat van de Norfolk Spaniel: opgegaan in een ras – Engelse Cocker
Spaniel – dat de classificaties aan
het einde van de negentiende
eeuw wél overleeft.

Schitterende oude Engelse prent die de
jacht met een Vogelhond laat zien. De
hond drukt zich en de jagers staan
gereed om het net over de hond en de
vogels te leggen.

