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WAAR?
Het Jubelpark wordt in het leven 
geroepen door koning Leopold II 
van België (1835-1909). Hij wil de 
festiviteiten van 50 jaar Belgische 
onafhankelijkheid (1830-1880) 
vieren met iets blijvends. 
In 1888 en 1897 worden hier de 

Wereldtentoonstellingen gehouden.
In het midden van Brussel ligt het 
Linthout plateau, dat is gebruikt als 
militair oefenterrein. De Belgische 
architect Gédéon Bordiau (1832-
1904) vormt het terrein om tot een 
park, waarbij zo’n 30 hectare wordt 
veranderd in klassieke tuinen, 

laurierhagen, rechte paden en twee 
tentoonstellingshallen. Pas in 1888 
worden volwassen bomen: iepen, 
kastanjes, esdoorns en linden, 
aangeplant. In 1880 vormt de 
‘Nationale Tentoonstelling van 
Producten van de Belgische Kunst 
en Nijverheid’ het sluitstuk 

De Groene Hond
Dit bronzen beeld staat in de zuidwesthoek van het Jubelpark, in het Frans Parc du Cinquante-
naire, in Brussel. Naar het ras behoeven we niet te raden: een Duitse Dog. ‘De Ulmer Dog’ lijkt 

de officiële naam van het beeld te zijn, maar ook de namen ‘De Hond’, ‘De Groene Hond’ 
of ‘De Molos’ worden gebruikt. En voor de Franstaligen: Le Chien Vert.
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De Ulmer Dog of Le Chien Vert

Het standbeeld van de Ulmer Dog in Brussel. (Foto: Wikimedia). 
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van de onafhankelijkheidsfeesten. 
In het Jubelpark vindt men nu 
onder mer de Grote Moskee, het 
Paviljoen van de Menselijke Driften 
van de Belg Victor Horta (1861-
1947), het Koninklijk Museum voor 
het Leger en de Militaire Geschiede-
nis, en… de Ulmer Dog, die volgens 
het opschrift officieel De Hond c.q. 
Le Chien heet. 

WAT ZIEN WE?
Een bronzen beeld, vervaardigd in 
opdracht van de Belgische Staat en 
de Stad Brussel, geplaatst op een 
sokkel van hardsteen. In 1869 
gemaakt naar een gipsen model van 
Jean-Baptiste Van Heffen. Aanvan-
kelijk werd De Buldog van Ulm in de 
Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België bewaard. 
Sommige auteurs geven aan dat de 
hond op de uitkijk staat, maar naar 
wie of wat is niet duidelijk. In 1896 
krijgt het beeld een prominente 
plaats in het Jubelpark. 
Voor een beeldhouwwerktentoon-
stelling, naar aanleiding van de 
viering van 75 jaar Belgische 
onafhankelijkheid (1905), wordt 

De Buldog van Ulm tijdelijk overge-
bracht naar de ingang van het 
Woluwepark, langs de kant van de 
Tervurenlaan. Op dat moment is er 
al sprake van patina op het beeld. 
Met andere woorden: edel- of koper-

roest, gevormd door koperhouden-
de legeringen, zoals brons. Het is 
het gevolg van oxidatie bij bloot-
stelling aan de lucht en vocht. 
Vandaar ook dat het beeld de naam 
‘De Groene Hond’ of ‘Le Chien Vert’ 
krijgt. Voor tramreizigers een 
aanwijzing waar ze moeten in- of 
uitstappen: Halte De Groene Hond.
Een naburige herberg, die inmiddels 
is verdwenen, neemt de naam van 
het beeld over. In den Groenen Hond 
is de naam van een café op het 
Meiersplein en later van een café-
restaurant aan de Tervurenlaan 300: 
Au Chien Vert. Allemaal genoemd 
naar die Ulmer Dog, die al snel 
groen uitslaat. 

‘CAMMERHUNDE’
In centraal en west Europa komen 
in de zestiende eeuw honden voor 
die bekend zijn onder de naam 
Berenbijters of Bullebijters. Uit deze 
groep ontwikkelen zich in de 17de 
en 18de eeuw, in diverse landen, ver-

‘Au Chien Vert’. Affiche ter gelegenheid van de Expo in Brussel, in 1897. 
Het beeld van ‘De Groene Hond’ staat er ook op.

Jean-Baptiste Vanheffen maakt nog een tweede hondenbeeld, nu van een 
brakachtige hond, die stokstijf blijft staan en zich buigt over een schildpad. 
Dit beeld heeft de toepasselijke naam ‘De Verbazing’ en staat in de Hertog-
straat, in de tuin van het Paleis der Academiën in Brussel.
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schillende typen. Zo is er in midden 
Europa de ‘Saupacker’, ‘Saurüde’, 
’Hatzhund’, Hatzrüde, ’Sauhund’ of 
’Saufänger’. Veel namen voor een en 
hetzelfde type hond, dat jaagt op 
wilde zwijnen. De toevoeging ‘rüde’ 
betekent hier niet een geslachtsaan-
duiding, maar ‘grote jachthond’.
De ‘Saupackers’ onderscheiden zich 
van de zogenoemde ‘Leib-Hunde’ en 
‘Cammer-Hunde’. Hun naam zegt het 
al – ‘lijfhond’ en ‘kamerhond’ – die in 
aanzien een treetje hoger staan. Ze 
worden als gezelschapshond gehou-
den door de adel en aristocratie en 
soms worden ze getooid met zilveren 
en gouden halsbanden. 
In zijn boek ’Der vollkommene 
Teutsche Jäger’ (1719) schrijft 
Hans von Fleming wat hij onder 
Duitse Hatzhunde verstaat: Engli-
sche Docken, Bären- oder Boll-Beisser, 
leichte Cours-Hunde, Saurüdden und 
Windspiele. De zware types met de 
brede koppen zijn voorouders van 
onder meer de huidige Duitse Dog. 

Langzamerhand worden ‘Sauhunde’ 
gezelschapsdieren. In Zuid-Duitsland 
ontwikkelt zich de Ulmer Dog, voor-
al aanwezig in de omgeving van de 
stad Ulm. Het is een zware, mas-
sieve hond, die meestal een zwarte 
of zwart met witte vacht heeft. 
In het midden van Duitsland wor-
den die massieve types Deense 
Doggen genoemd. Ze hebben 
overwegend een fawnkleurige, 
isabel of brindle (gestroomde of 
gestreepte) vacht, zijn kleiner van 
formaat en lichter in gewicht dan 
de Ulmer Dog. Tot in de 19de eeuw 
blijft von Flemings naam ‘Englische 
Docken’ in gebruik, maar ook 
Duitse Dog komt dan al voor. 

ÉÉN RASSTANDAARD 
Als in 1863 in Hamburg een van de 
eerste grote hondententoonstellin-
gen wordt gehouden, zijn daar acht 
‘Dänische Doggen’ en zeven ‘Ulmer 
Doggen’ ingeschreven. In 1869 zijn 
er vijftien ‘Dänische’ en twaalf 

‘Ulmer’ op de tentoonstelling in 
Altona. De ‘Dänische’ komen 
overigens niet uit Denemarken en 
hebben daarmee ook geen relatie. 
Pas in 1876 wordt, naar aanleiding 
van een voorstel van keurmeesters 
Hauptmann von Wardenburg en 
Gustav Lang aan fokkers, besloten 
beide namen op te laten gaan in 
Duitse Dog. En om dit te bekrachti-
gen worden de honden die in 1876 
in Frankfurt op de tentoonstelling 
zijn ingeschreven, onder de namen 
Ulmer Dog, Hatzrüde, Saupacker en 
Dänische Dog, in één klas gekeurd: 
die van de Deutsche Dog. 
Engeland en Frankrijk kiezen (als 
politieke beslissing?) voor Deense 
Dog (Great Dane of German Mastiff 
en Danois). En daarmee is de Ulmer 
Dog opgegaan in de Duitse Dog en 
worden deze honden naar één 
rasstandaard gekeurd.

DE MAKER 
De maker van het hondenbeeld is 
Jean-Baptiste Vanheffen (1840-
circa 1890). Waarom nu juist een 
hond en geen paard? Ik heb het 
antwoord niet kunnen vinden. Net 
zomin als meer informatie over de 
kunstenaar. Behalve dan dat hij nog 
een hondenbeeld maakt, in dit geval 
van een brakachtige hond, die stok-
stijf blijft staan en zich buigt over 
een schildpad. Dit beeld heeft de 
toepasselijke naam De Verbazing. 
Op de sokkel staat 1862, maar 
dat moet 1869 zijn. 
In de tweede helft van de 19de 
eeuw exposeert Vanheffen in 
Brussel, Wenen en Parijs en toont 
een grote diversiteit in zijn werk. 
Prins Laurent van België (1953), de 
jongere broer van koning Philip en 
een bekend en fervent hondenlief-
hebber, beeldt in zijn boek De hond 
als gids en in de kunst in de stad de 
hond in het Jubelpark af en hij 
noemt het beeld dan De Molos.  Een sfeervolle foto van de Ulmer Dog in Brussel.


