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… een kunstenaar wordt, door de eeuwen heen, het uiterlijk van honden 
vastgelegd. Of het nu de 14de-eeuwse graveurs zijn, 18de-eeuwse schilders 

of fotografen in onze tijd, zij laten honden door hún ogen zien. 
ONZE HOND kijkt naar de uiterlijke ontwikkelingen van (ras)honden door 
de eeuwen heen. Niet langs afgesleten paden maar off the beaten track, met 

een vleugje historie voor het goede begrip.

De kleinste meutehond ter wereld

De Beagle
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GEREDUCEERDE FOXHOUND
De hazenjacht met kleine Lopende 
Honden is oeroud. Zo gebruikt 
Xenofon (ca. 430 voor Chr.), een 
Griekse schrijver en hartstochtelijke 
jager, bij de (voet)jacht op hazen 
relatief kleine brakken …die met hun 
neus langs de grond de geur van het 
wildspoor volgen. Latere schrijvers 
zien ‘de kleine Hazenhond’ als een 
verkleinde uitgave van de Harrier, 
die op zijn beurt een gereduceerde 
Foxhound zou zijn. 
Sydenham Edwards is in zijn 
onvolprezen werk Cynographia 
Britannica (1799) niet erg positief 
over de Beagle: ‘Onder de hounds is 
de Beagle de minste en wordt alleen 
gebruikt bij de hazenjacht. Hun 
methode om wild te vinden lijkt erg 
op die van de Harrier, maar ze zijn 
inferieur als het gaat om snelheid.’ 
Een kleine eeuw later schrijft een 
onbekend gebleven auteur in het 
Centralblatt für Jagd- und Hundelieb-
haber ‘…. dat in vroeger tijden de 
Beagle en de Harrier niet van elkaar 
te onderscheiden waren.’

Tussen 1387 en 1389 verschijnt het manuscript van ‘Le Livre de Chasse’. 
Alhoewel daarin geen Beagles worden afgebeeld, zien we wel hun middel-
eeuwse voorlopers. De vijf kleinere honden, met de hangende oren, zijn 
hound types, die worden gebruikt op de hertenjacht. De drie anderen, 
verschillend van kleur en formaat, zouden Alaunts of Alants kunnen zijn, 
een nu uitgestorven ras dat in de middeleeuwen op groot wild jaagt. 

In Sydenham Edwards’ 
‘Cynographia Britannica’ 
(1799) zijn de Beagles 
direct herkenbaar.

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER
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Bij het woord Beagle denken we 
onwillekeurig aan het schip 
waarmee Charles Darwin zijn reis 
maakt. Bij de British Royal Navy is 
het heel gewoon om schepen de 
naam van honden te geven. Zo is 
er ook de H.M.S. ‘Mastiff’. Tussen 
1776 en 1967 zijn er 9 schepen 
met de naam ‘Beagle’ gebouwd 
en Darwins ‘Beagle’ is de derde. 
Het lijkt erop dat vooral inspectie-
schepen dierennamen krijgen.
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ROMEINSE PROVINCIE
We moeten op veronderstellingen 
bouwen als het gaat om de komst 
van de Beagle naar West-Europa, 
om precies te zijn naar Engeland, 
waar het ras zich heeft ontwik-
keld. Als we uitgaan van Grieken-
land, dan loopt het spoor via 
Rome naar de Britse eilanden, die 
immers drie eeuwen een Romein-
se provincie zijn. Anderen stellen 
dat kleine Lopende Honden in de 
elfde eeuw met de Noormannen 
naar de Britse eilanden zijn 
gekomen. Veronderstellingen, 
meer niet. In de laatstgenoemde 
theorie gaat men er van uit dat 
de Beagle een verkleinde vorm is 
van de ‘Southern Hounds’, 
waarbij Southern niet op het 
zuiden van Engeland maar op het 
zuiden van Frankrijk betrekking 
heeft. Daar immers komen 
diverse grote Lopende Honden 
(brakken) voor. 
Weer anderen denken dat de 
Talbot Hound in de elfde eeuw 
door Willem de Veroveraar naar 
Engeland wordt gebracht. Deze 
hound wordt gezien als één van 
de vroege voorouders van de 
Beagle. Het zou kunnen zijn dat 
de witte Talbot is gekruist met de 
black and tan Ierse Kerry Beagle, 
maar ook dat is een veronderstel-
ling. De Kerry Beagle, Northern 

De Beagle uit Thomas Bewicks ‘The History of Quadrupeds’ (1790). 
Inderdaad, meer Harrier dan Beagle. Op oude afbeeldingen kunnen 

we een grotere Beagle soms moeilijk onderscheiden van een 
Foxhound of een Harrier. 

Beagle ‘Marksman’ uit Hugh 
Dalziels ‘British Dogs’ (1879). 
Let op het puntige hoofd en 
de strakke lippen.

Behoorlijk eigenwijs, vrolijk 
van aard, en sportief...

en Southern Beagle, Elizabeth 
Beagle of Glove Beagle en de 
Pocket Beagle vallen, gezien de 
beperkte ruimte, buiten dit 
artikel. Het zijn allemaal variaties 
op het ras met eigen kenmerken 
en kwaliteiten.

DUN BEENWERK
De naam Beagle wordt nawijsbaar 
voor het eerst in 1475 gebruikt in 
de The Squire of Low Degree, een 
laat-middeleeuwse romance: 
‘With theyr beagles in that place 
and seven score raches at his 
rechase. (Raches is een in onbruik 
geraakte naam voor honden die 
hun neus gebruiken om de sporen 
van het wild te volgen). 

Sommige auteurs leiden Beagle 
af van het Keltische beag of het 
Oudfranse beigh, dat allebei ‘klein’ 
betekent. Ook het Oudfranse 
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Rond 1880 worden in de fokkerij pogingen gedaan om bij de Beagles het ‘Terrier type’ te elimineren, de puntige 
voorsnuit voller te maken en een betere verhouding lichaam-hoofd krijgen. Vooral bij de middelste Beagle is dat 
te zien. (Uit: Edward Ash, ‘Dogs. Their History and Development’, 1927).

Een afbeelding van rond 1820, getekend door William Darton. Ook hier 
valt op dat deze Beagles op Harriers lijken. 

béenguele, dat ‘open keel’ bete-
kent, of het Franse briquet 
(kleine brak) worden genoemd. 
Tot slot bugle, dat zoiets als toon 
of intonatie betekent. 
Als Sydenham Edwards rond 
1800 zijn Cynographia Britannica 
publiceert, zit daarin een sepia-
kleurige afbeelding van Beagles. 
In de moderne rasstandaard mag 
de Beagle alle erkende brakken-
kleuren hebben, behalve leverkleur. 
Het puntje van de staart moet wit 
zijn. Ook al is Edwards’ afbeel-
ding meer dan twee eeuwen oud, 
het ras is goed te herkennen. 
Vergeleken met de moderne 
Beagle, zijn ze minder elegant, 
een beetje boers, ook in 
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hoofd, en is het beenwerk dun. 
In 1856 schrijft ‘Stonehenge’ 
(pseudoniem van John Henri 
Walsh) in het Manual of British 
Rural Sports dat er vier variëtei-
ten Beagles zijn: medium Beagle, 
dwarf or lapdog Beagle, fox Beagle 
en rough-coated or terrier Beagle. 

‘THAT ANIMAL’
Op naar de 19de eeuw, waarin de 
Beagle in Engeland wordt ont-
wikkeld. Thomas Bewick (1753-
1828), in wiens werk The History 
of Quadrupeds (1790) een hout-
gravure van de Beagle is afge-
beeld, is niet erg complimenteus 
over het ras en benadrukt de 
snelheid: ‘Although far inferior in 
point of speed to that animal’, 
waarbij ‘that animal’ slaat op een 
haas. Bewicks tekening laat een 
Beagle zien die veel weg heeft 
van een Harrier.
De afbeelding waarop vier 
19de-eeuwse Beagles zijn te zien 
toont dat de hoofdtypes met de 
grote oren en de staartdracht 
niet veel van elkaar verschillen. 
Hugh Dalziel beeldt in ‘British 
Dogs’ (1879) de Beagle ‘Marks-
man’ af, een reu die in lichaam 
weliswaar lijkt op de Beagle van 
nu, maar een puntiger hoofd en 
strakkere lippen heeft. We maken 
een sprongetje naar de 20ste 
eeuw, als de Amerikaan Edward 
Ash in 1927 zijn ‘Dogs. Their 
History and Development’ publi-
ceert. Daarin staat een afbeel-
ding van drie Beagles rond 1880. 
Dat jaar is een omslagpunt waar 
het gaat om de juiste beenlengte, 
een lichaam dat niet te lang is en 
een goede verhouding tussen 
hoofd en lichaam. We zien dat de 
wat puntige snuiten verdwijnen 
en er een vollere voorsnuit is. 

‘The Merry Beagles’, een kleine kennel. Met als doel ‘op een respectabele 
en verantwoorde wijze kwaliteit te fokken’. De afbeelding geeft een goede 
indruk van de honden maar ook van de kledij in die jaren: zwarte hoge 
hoed, halsdoek, zwart vestjasje, witte broek en zwarte schoenen. 
(Ets van J. Harris –1686-1740 – naar Harry Hall). 

Cyansham Beagles, 1885. Koningin Elizabeth I is een enthousiaste ‘follower’ 
van de meutejacht met Beagles. Toen te paard maar nu wordt deze jacht te 
voet, op de fiets of per auto gevolgd. 



Een ‘Hunting Beagle’ toont zich 
op een tentoonstelling. De foto 

dateert waarschijnlijk van tussen 
de twee wereldoorlogen. 
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BEAGLING – ‘A JOLLY SPORT’
Volgens de analen is Beagling 
– de jacht met Beagles – al rond 
1400 bekend; dan beoefend door 
degenen die zich honden en 
jagen kunnen veroorloven. De 
14de-en 15de-eeuwse koningen 
Edward II en Henry VII hebben 
packs met honden die men Glove 
Beagles noemt. Deze honden 
zijn zo klein dat ze in een 
handschoen – een glove – pas-
sen. Ook komt het voor dat 
kleine Beagles in de zadeltassen 
worden meegenomen. 
Koning Edward III (1312-1377) 
bezit een pack van ‘60 hare 
hounds’, dat hem vergezelt bij 
zijn tochten op de slagvelden 
tijdens de Honderdjarige Oorlog. 
Het feit dat Engeland, onder 
andere door een slimme huwe-
lijkspolitiek van hun vorsten, 
eeuwenlang de lakens uitdeelt in 
Frankrijk, wordt vaak over het 
hoofd gezien. Jachthonden 
reizen met de vorsten – en in 
hun kielzog hofdienaren, solda-
ten, ambachtslieden – heen en 
weer, waardoor hondentypes 
zich mengen of nieuwe rassen 
ontstaan.
Onder koning Henry VIII (1491-
1547) zijn Beagles al een onder-
deel van de koninklijke huishou-
ding; in diens nalatenschap is 
een betaling te vinden aan ene 
Robert Shere, ‘the Keeper of the 
Beagles’. 

65-PLUSSERS
Het is bekend dat koningin 
Elizabeth I (1533-1603) een 
enthousiaste follower bij Beag-
ling is. Zij noemt haar honden 
‘singing beagles’, vanwege het 
melodieuze geluid dat ze maken. 
Ook koning James I (1566-1625) 
is een liefhebber van die sport 
en hij ruilt Beagles tegen 

De ‘Springhill’ Beagles. Schilderij van Henry Frederick Lucas-Lucas, 
Rugby 1914. Een prachtige maar vooral sfeervolle afbeelding. Dat de 
‘working Beagle’ nu van de ‘show Beagle’ verschilt, is een fenomeen dat 
we in heel veel jachthondenrassen zien. Niet zelden groeien uiterlijk en 
werkeigenschappen uit elkaar. Fokkers van werkende Beagles laten hun 
honden inschrijven in het stamboek van de ‘Association of Masters of 
Harriers and Beagles’. 

Als de fotografie is uitgevonden, 
gaan talrijke eigenaars met hun 
huisdier op de foto. Zoals hier met 
een Beagle; helaas weten we de 
naam van de vrouw en het jaar 
waarin de foto is genomen niet.

Vanaf de eerste hondenshows, aan 
het einde van de 19de eeuw, worden 
er klassen voor Beagles openge-
steld. Deze ‘smartly dressed 
American’ heeft niet veel concur-
rentie. (Foto: Harris & Ewing, 1914).
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Een bijna impressionistisch schilderij van Thomas Ivester Loyd (1873-1942). De meute van de Bollebrook Beagles 
beschikt over ’10 leading hounds’. Beagling is, net als Foxhunting, nu een imitatiejacht geworden, waarbij het wild 
is vervangen door een geurspoor. 

Een bijna impressionistisch schilderij van Thomas 
Ivester Loyd (1873-1942). De meute van de Bollebrook 
Beagles beschikt over ’10 leading hounds’. Beagling is, 
net als Foxhunting, nu een imitatiejacht geworden, 
waarbij het wild is vervangen door een geurspoor. 

‘Waka Waka van de Hoefstal’ Winster 2015, een Beagle 
teefje, dat model staat voor de huidige, moderne 
Beagle. Compact gebouwd, rechte bovenbelijning en 
een korte rug. De Beagle die we vandaag de dag in 
Engeland – en in Nederland - zien is een type dat in de 
afgelopen 150 jaar is ontwikkeld.
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In 2008 en 2015 wint een Beagle Best-in-Show op de Westminster 
Kennel Club Show. 

Franse jachthonden met de Franse 
koning Henri IV. Hun navolgers, 
de koningen Charles II (1630-
1685) en George IV (1762-1830), 
jagen langdurig met Beagle packs. 
De Engelse ‘Association of Mas-
ters of Harriers and Beagles’ – 
opgericht in 1891 – vermeldt 
nadrukkelijk dat ‘… Beagling een 
vorm van jagen is waarbij geen 
paarden zijn betrokken en waarbij 
de honden te voet worden gevolgd, 
zodat Beagling voor iedereen 
toegankelijk is.’
Het is, zoals in 1803 in het Sports-
man’s Cabinet is te lezen: ‘… een 
sport voor heren die te oud en te 
gebrekkig zijn voor een ander tijdver-
drijf.’ Toe maar, een soort jacht-
hond voor 65-plussers of voor hen 
die zich geen fatsoenlijk pack 
kunnen veroorloven. Smalend 
wordt dan ook over ‘…the poor 
person’s foxhunting’ gesproken. 

WITTE HONDEN
De meute van dominee Phillip 
Honeywood in Essex (rond 1830) 
wordt gezien als de basis voor de 
moderne werkende Beagles. 
Hoewel er geen gegevens bewaard 
zijn, gaat men er van uit dat North 
Country Beagles en Southern 
Hounds in die meute sterk zijn 
vertegenwoordigd. 
In dezelfde tijd, tussen 1840 en 
1860, heeft prins Albert (1819-
1861), de echtgenoot van konin-
gin Victoria, een pack Beagles dat 
bijna volledig uit witte honden 
bestaat. In 1875 zijn er nog 
ongeveer 10 packs actief, in 1887 
zijn er 18, maar in 1902 zijn dat 
er 44 en rond 1903 al weer 55. 
Vanaf begin 20ste eeuw groeit 
dit aantal jaarlijks. 
Tussen 1860 en 1870 worden 
de eerste Beagles naar Amerika 
geëxporteerd, waarna het ras 
in 1884/85 door de American 

De net acht weken jonge Beagle 
Justin Bieber v.d. Hoefstal werd 

in oktober 2016 geboren.
(Foto: Kees Versluis).
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Standfoto van de 
moderne Beagle. 
(Foto: Alice van 
Kempen).

De vacht glanst en nodigt
uit tot aaien. Vooral de
fluweelzachte oortjes...

Kennel Club wordt erkend. Maar 
in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw gebeurt er iets wonderlijks. 
Mrs Thelma Gray, keurmeester en 
fokker van Beagles, importeert 

Beagles uit Amerika. De kwaliteit 
van Amerikaanse Beagles recht-
vaardigt dat.
In 1873 erkent The Kennel Club 
de rasstandaard van de Beagle, 

waarna in 1890 The Beagle Club 
wordt opgericht, die in 1896 haar 
eerste tentoonstelling organiseert. 
Later zullen meer clubs komen. 

DE BEAGLE IN NEDERLAND
Een zwarte bladzijde in de geschie-
denis van de Beagle in Nederland 
is de proefdierfokkerij. In de jaren 
tachtig worden met dat doel 
Beagles gefokt in het Centraal 
Proefdieren Bedrijf in Zeist, een 
instituut dat onder TNO valt. De 
keuze valt op de Beagle omdat ze 
gemakkelijk in groepen zijn te 
houden. Volgens de website voert 
TNO nu alleen dierproeven uit …
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VAN DE ABHB TRIMSALONS:

‘Kort, dicht en bestand tegen het weer’ omschrijft de rasstandaard de 
Beagle beharing. Een gezonde vacht glanst en nodigt uit tot aaien. 
Vooral de fluweelzachte, soepele Beagle-oortjes zijn daarbij onweer-
staanbaar. Het aantrekkelijke Beaglekostuum verlangt buiten de 
ruiperiode nauwelijks onderhoud; afnemen met een microvezeldoekje 
verwijdert losse haartjes, stof, vuil, en vet. De vocht- en talgkliertjes in 
de huid verzorgen de vacht en houden die gezond en glanzend. Echter 
de oudste haren slijten en worden periodiek vervangen. Dit proces 
verloopt zoveel mogelijk gespreid om de huid in elke periode een 
adequate bescherming te garanderen. In het voorjaar zien we duidelijk 
dat er steeds meer haren loslaten. Het ruiproces wordt namelijk 
gestimuleerd door toename van de uren daglicht. Hoe beperk je 
haaroverlast in huis? Stevig borstelen is niet de beste manier; geen 
enkele borstel maakt onderscheid tussen oude en piepjonge haartjes. 
Helaas stimuleert dit uitborstelen juist de verharing. Wassen vormt een 
betere manier om de oude haren uit de vacht te selecteren. De oudste, 
versleten haren nemen water op, weken los en worden weggespoeld. 
De haarwisseling blijft tot aan het najaar duren, heel geleidelijker of 
juist met pieken. Herhaal het het bad daarom als het haarverlies ineens 
weer erger lijkt. U kunt ook professionele hulp inroepen om uw Beagle 
sneller door de rui te begeleiden. ABHB trimsalons (www.abhb.nl) 
bezitten apparatuur voor de professionele ‘wassen en blazen’ methode. 
Het resultaat van zo’n beurt vermindert losse haren in huis tot een 
minimum en dit kan in ieder seizoen worden toegepast. 

BEAGLE
Land van herkomst: Groot-Britannië.
Gebruik: meutehond, voetjacht 
met Beagles (Beagling), huishond, 
showhond.
Eerste rasstandaard: in Engeland 
in 1873.
FCI rasstandaard: http://www.fci.
be/Nomenclature/Standards/ 
161g06-en.pdf 
FCI-nummer: 161.
Rasgroep: 6 Lopende Honden en 
Zweethonden.
Rasvereniging: Beagle Club Neder-
land.
Website: www.beagleclub.nl

Kopstudie van de 
moderne Beagle. (Foto: 
Alice van Kempen).

als dat voortvloeit uit wettelijke 
eisen of als er geen betrouwbare 
alternatieven beschikbaar zijn.
In Nederland wordt in 1954 De 
Nederlandse Brakken Club opge-
richt, waaronder de Beagles dan 
nog ressorteren. De eerste Beagle 
in Nederland (1958/9) is Barvae 
Treasure, terwijl in 1994 de Beagle 
Club Nederland wordt opgericht. 
Op de website van deze club staan 
de erkende fokkers, die volgens 
het Verenigingsfokreglement 
fokken. Er is in Nederland een 
aantal fokkers wiens Beagles hoge 
ogen gooien in de showring. 
De Beagle wordt omschreven als 
een zelfstandige hond, behoorlijk 
eigenwijs, vrolijk van aard, spor-
tief en intelligent. Een probleem is 
dat ze soms slecht alleen gelaten 
kunnen worden. 
Is het ras veranderd in de afgelo-
pen 200 jaar? Ja, de Beagle staat 
minder hoog op de benen (erfenis 
van de Foxhound), het hoofd 
vertoont meer adel en de lippen 
zijn goed hangend. Dat zijn echter 
geen wijzigingen die het welzijn en 
de gezondheid aantasten.  


