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BE PRAEHISTDRISGHE H E I DER TERPEN.
't Klonk ons vreemd in de ooren, toen de geleerde Italiaan Pigorini zeide: de Fiïesche terpen zijn paalwoningen.
Men lachte er om, men vond het ongerijmd, en ten slotte
het was niet waar. Neen, deze uitspraak was zoo dwaas,
dat men haar eenvoudig voor eene fantasie aanzag. Volgens
de overlevering beschouwde men de terpen als heuvels om
zich tegen watervloeden te beschermen, waar men het vee
op bracht en waar men op woonde. Ook Plinius 1) zegt,
als hij van de Chaucen spreekt, dat dit ongelukkige volk
op hooge heuvels of hoopen woont, met de handen tegen
de woede der hooge branding vervaardigd, in daarop geplaatste hutten. Zij gelijken op schepelingen, als alles
rondom hen met water bedekt is, of op schipbreukelingen,
wanneer het water valt en zij op de met de zee weg vliedende visschen rondom hunne stulpen jacht maken. Zij
hebben geen vee en voeden zich niet met melk, zooals
hunne naburen; zelfs is het hun niet vergund, wilde dieren te bekampen, daar zij verwijderd wonen van eenig
kreupelbosch. Niet eens de jacht verschaft hun onderhoud,
want nergens wordt bosch gevonden. Uit zeewier en biezen vlechten zij garen of touwwerk tot netten, waarmede
zij de visschen pogen te vangen. Het met de handen opgezameld slijk drogen zij meer in den wind dan in de zon
1) Hist. nat. XVI, I.
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Deze aarde gebruiken zij om hunne spijzen te bereiden en
hunne door den guren noordenwind verstijfde leden te verwarmen. Regenwater, dat zij bij hunne hutten in groeven
of kuilen opvangen, maakt hun eenigsten drank uit.
Toch was Pigorini's gezegde niet nieuw. Mr. J. Dirks
had reeds in 1871 gezegd: »Les terpen sont des terremares Mstoriques" ; en de te vroeg ontslapen Hooft van Iddekinge 1) zegt in zijne beschrijving over de huisvormige urn,
die gevonden werd in de oude heemsteden: »Zouden wij in
de huisvormige urn ook de afbeelding eener paalwoning
mogen zien?"
Doch op deze beide gezegden had men geen acht geslagen. Hoe het zij, naar Pigorini's gezegde luisterde men,
hoewel men het dwaas vond.
Dit gaf mij aanleiding om zijne conclusie aan eene critiek
te onderwerpen en ik vond hiervoor geene betere gegevens
dan om den gezelligen geleider van den mensch, den hond,
te bestudeeren. Schedels van honden had men in de terpen gevonden. Het Museum van het Priesch Genootschap
te Leeuwarden bezit eene uitgebreide verzameling, terwijl
het Museum van Oudheden te Leiden slechts enkele exemplaren telt.
Yoordat ik evenwel over deze merkwaardige getuigen
der praehistorische tijden zal spreken, zal ik eerst de monumentale honden n.1. die behandelen , welke op de monumenten enz. zijn afgebeeld, na vooraf eenige woorden over
de afstamming te hebben medegedeeld.
In de tertiaire formatie en in het diluvium, waar resten
van menschen worden aangetroffen, vindt men geen overblijfselen van den hond Canis familiaris L. Dawkins 2)
1) Vrije Fries, N. R., VI, bl. 427.
2) Cave hunting- 264.
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zegt: »in the Pleistocene caves of Germany and great Bretain is a total absence of the domestic animals. The dog ,
goat, sheep, Celtio-shorthorn and domestic swine are conspiouous by their absence." De eerste resten vindt men
in de praehistorische paalwoningen en in de neolitische
holen der brons- en ijzerperiode.
Hoernes 1) zegt, dat er een tusschenvorm Amphicion in
het tertiaire tijdvak voorkomt, doch deze nadert tot de
beren.
In de Midden-Europeesche beenderholen in het
diluvium vindt men volgens Woldrich 2) talrijke soorten,
doch behoorende tot de wolven of vossen; ook de chakal
wordt er aangetroffen.
In de Braziliaansche beenderholen van het diluvium vindt
men twee soorten, doch de een is een vos, de ander een
wolf. De Canis Parisiensis Cuv., gevonden in het Parijsche gips van het pleioceen, is een tusschenvorm der honden en civetkatten. Volgens Quenstedt 3) gelijkt dit dier
veel op den ysvos Canis lagopus, welk dier door Meyer als
Canis palustris beschreven is.
Daar waar de Canis familiaris L. in holen wordt aangetroffen , vindt men ook steenen en bronzen voorwerpen,
dus van veel lateren tijd dan liet pleioceen en diluvium of
pleistoceen.
De Canis familiaris L. is dus geen afzonderlijke soort of
een afstammeling van eene bepaalde soort, maar een dier
van jongere dagteekening dan de mensch, een dier, dat
door hem gemaakt, gevormd en vervormd is uit naastbijstaande soorten van dezelfde familie. De hond, zoo als
1) Elemente der Palaeonthologie, s. 554.
2) Caniden aus dem Diluv. Denksch. d. Akad., Wien, Th. 33, 1878.
3) Handb. d. Petrefactenkunde 1882, s. 45.
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•wij dien kennen, is (om met Genesis te spreken) later geschapen dan de mensch.
Doch waar komt dit dier dan van daan? Dit is een
raadsel, doch 't is een feit, dat daar, waar geen wolven
of vossen voorkomen, ook geen huishonden aanwezig zijn.
Blasius zegt in navolging van Linnaeus, dat hem niets
van de wolven onderscheidt dan de naar links gekrulde
staart. Paget en Jeitteles zeggen , dat de herdershond in
Hongarije zoozeer op den wolf gelijkt, dat Paget zelf eens
een wolf voor een van zijn eigene honden hield. Ook
Columella in de eerste eeuw na Chr. zegt, dat de herders
witte honden moeten houden, daar men ze anders voor
wolven zou aanzien. Dr. Pleyte deelde mij mede, dat men
in do oudste Egyptische dynastieën, dus ongeveer 4000 j . v.
Chr. met honden op honden jaagde. Voeg hierbij, dat men
thans nog met tamme olifanten wilde vangt, en dat de
Indische daarvoor geschikt is, een dier met groote ooren;
de Afrikaansche met kleine ooren is ontembaar. Doch ook
hierin zou men dwalen, de oudste Egyptische munten vertoonen olifanten met kleine ooren, de latere met groote.
Dit bewijst, dat de oude Egyptenaar het inheemsche dier
aan zijn wil onderworpen, dus getemd had, hetgeen men
later niet kon.
Maar van den hond zijn nog vroegere oorkonden, hoewel
het geen natuurbeschrijving is. In de Yendidad, het oudste
en echtste deel der Zend-Avesta, een der oudste boeken
der menschlieid, staat: »Door het verstand van den hond
bestaat de wereld." Dit is zeker niet gezegd in een tijd,
dat de schrijver met den mensch ophad, daar hij aan den
hond een groot verstand toekende. En als men tot nog toe
den stamvader, namelijk den Ganis familiaris, nog niet gevonden heeft als een afzonderlijke soort, maar wel een dier
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dat wolf of vos is, waarvan het in anatomischen bouw weinig
verschilt, dan is men gerechtigd, den hond te beschouwen
als een schepping, een maaksel van den mensch.
In deze meening sta ik niet alleen.
De hond neemt de gewoonten van zijn meester aan.
Gratius Faliscus zegt: al heeft, men honden van -1000
verschillende streken , elk ras heeft de eigenaardigheden van
het land, waaruit het afkomstig is.
De meest onbeschaafde honden, die men zich denken
kan, zijn de Australische en de Amerikaansche.
De Australische liond is de Dingo, een ongetemd wild
dier, het eenige verscheurende, dat er voorkomt, doch die
als een gewone hond blaft en zeer goed kan getemd worden.
In levenswijs komt hij veel met den vos overeen, doch niet
met den wolf. De rekel paart met tamme honden, welke
dan wolfachtige dieren voortbrengen, die grooter en wilder
zijn dan al onze overige huishonden.
De Amerikaansche honden komen veel overeen met den
prairiewolf C. latrans, en met den grijzen wolf C. lupus
occident. Richardson zegt, dat de overeenkomst van den
Eskimohond en den grijzen wolf even zoo groot is als van de
huishonden van sommige Indianenstammen en de prairiewolf. Ook Lord (the Naturalist in Yancouwer Mand \ 866)
is van oordeel, dat de huishond der Spokan Indianen in
de nabijheid van het rotsgebergte niets anders is dan een
getemde prairiewolf.
Richardson zag niet zelden een troep wolven voor Indiaansche honden aan, en het gehuil van gene is zoo gelijkend op dat van honden, dat Indianen zich er dikwerf in
vergissen. Kane vermeldt, dat de Indianen meermalen, om
hunne honden te verbeteren, ze met wolven laten paren.
Dit geschiedt met de Zuid-Amerikaansche, die, zooals
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"wij weten, niet blaffen, doch het later aanleeren; deze laat
men paren met den Canis cancrivorus.
Honden werden vroeger in Amerika als een godheid vereerd; men vindt volgens von Tsclmdi in de Peruaansche
graven vele honden-mummicn. Deze dieren verschillen veel
van de Europeesche, doch komen met eigenaardige wolvensoorten overeen, e venzoo als de Europeesche, Aziatische en
Afrikaansche honden met de inheemsche wolven dezer wereldstreken overeenkomen.
De oudst bekende rassen zijn de Afrikaansche, de Aziatische en de Europeesche.
Hierin vindt men de onderafdeelingen veelal genaamd
naar de landstreek, waar zij van daan kwamen.
Pindarus en Xenophon sommen een aantal rassen op;
Aristoteles, Plinius, Oppianus e. a. stellen het aantal hondenrassen talrijk voor en even als Gratius Paliscus afhankelijk van de streek, waaruit zij afkomstig zijn.
De Afrikaansche rassen worden verdeeld in liet Egyptische , het Cyrenaïsche en het Canarienische.
Van de eerste tot de Xllde dynastie van Egypte kende
men reeds tallooze hondenrassen, doch bijna alle hebben
staande ooren , later vindt men honden met hangende ooren.
Alle deze dieren doen ons denken aan den Egyptischen
chakal, een hondachtig dier met spitsen snuit en een borsteligen staart. Morton beschrijft in het vijfde deel der
Proceedings of the academy of Philadelphia 1850 deze
dieren, zich beroepende op de chronologie door Lepsius
gemaakt over de oudste Egyptische monumenten, welke
zouden aantoonen, dat deze ongeveer 4000 jaren oud
zouden zijn. Dit dier treft men aan op de grafmonumenten van Eoti te Beni Hassan, ongeveer 2300 jaren
vóór Chr.
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Deze zou de Canis sacer der mummiën zijn. Van dezen
zou de thans nog levende straathond van Cairo en van
andere steden van Beneden-Egypte afstammen, welke een
nomadisch leven leidt, en waarschijnlijk met de Fellah's
nog de eenige levende overblijfselen uit de rijken der machtige Pharaönen zijn. Yan de eigenlijke tamme honden,
welke op de Oud-Egyptische monumenten voorkomen, vinden wij twee verschillende soorten van windhonden. De
eerste is van een slanken lichaamsbouw, kort glad haar;
hij komt heden nog in Egypte, Nubië en Sennaar voor.
Een der oudste voorstellingen is met lange, opstaande
ooren en met een korten, misvormden staart. Voor 't eerst
komt hij op een grafsteen in de derde dynastie voor en
ook op andere monumenten. Als de monumenten der derde
dynastie van ongeveer 3500 j . v. Chr. zijn, dan is deze
vorm reeds zeer oud.
De andere vorm toont ons het dier met afgesneden,
korte ooren. Het oudste monument is dat van Roti te
Beni Hassan, uit de 12de dynastie, 2300 jaren vóór Chr.
Dit afsnijden der ooren laat zich in hooge oudheid vervolgen.
Vervolgens vindt men op de monumenten van oudere en
jongere perioden den Arabischen windhond, een kruising van
den Egyptischen met den chakal. Deze is ruig, heeft rechtopstaande ooren, een met lang haar bezetten staart en is gemakkelijk van de overige rassen te onderscheiden. Afgebeeld zijn zij op het monument van Thotmes I I , 1700 j .
v. Chr., menschen vervolgende. Evenzoo vindt men ze op
den grafsteen te Grournek bij Thebe, hetgeen ook tot de
latere perioden behoort.
Nog treft men aan een soort wolfshonden, die ook bij de
Grieken en Romeinen bekend waren en volgens Morton in
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mozaiek in Pompeji zouden gevonden zijn en als wachthonden
zouden dienst gedaan hebben. Deze hond zou volgens Hamilton
Smith van den Natolischen wolf Canis ictinus afstammen en
zeer met den Turkomanischen wachthond overeenkomen. Het
is zeker, dat ook deze soort zeer oud, maar waarschijnlijk
ingevoerd is. De oudste voorkomende hebben alle staande
ooren, doch de Egyptenaar had reeds keus uit een nest en
zocht er den hond met hangende ooren uit; in latere tijden
zijn de hangende ooren meer voorkomende. Men vindt die
afgebeeld op een grafsteen in het Museum van Oudheden
te Leiden uit de XHde dynastie, 2327 v. Chr., van den
opperpriester Ap-heru-aa.
De Cyrenaïsehe hond was afkomstig uit Barbarije, volgens Nemesianus gekruist ras van hond en wolf; hij was
klein van taille, maar met veel moed. Volgens Aristoteles,
Oppianus, Strabo e. a. waren de meeste Egyptische kleiner
dan de Grieksche, maar over het algemeen moedig; men
gebruikte ze voor de jacht en in den oorlog als wachthonden,
waarvan men ook vele kruisingen kent met de Aziatische
en voornamelijk met de Assyrische honden.
De Aziatische honden met alle variëteiten hebben een
groote overweging gehad bij de kruising. Yan waar deze
afkomstig waren 1 Aristoteles verklaart hen voor een bastaard van den tijger en den hond, doch van welken hond ? In
zijn werk »de generatione animalium" spreekt hij van eene
vermenging van een hond en een ander hondachtig dier,
terwijl hij in zijne sproolemata" dezen hond in twee soorten
deelt, een wilden en een tammen, van welke laatste de Indische hond zou afstammen, na een derde kruising, 't Is
zeker, dat het woeste dieren waren, als men ze eigenschappen van den tijger toekent. Het grootste ras, dat met
Alexander den Grooten van Macedonië uit Indië kwam, waar-
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van hij 150 ten getale van Sopethès cadeau kreeg, was
bekend om zijne woestheid. Zij waren de beroemdste van
Azië. Volgens Herodotus voedde men in een provincie van
Babyion een groot aantal honden voor de koningen, als
belasting. Zij waren groot, hadden een buitengewonen
moed, kracht en vlugheid, ja woestheid.
Onder de schoonste rassen is het Medische, het Albaneesche en het Hyrcanische het meest bekend; talrijke fabelen worden aan deze dieren toegekend. Overal werden
zij voor gebruikt, voor de jacht, in den oorlog, als huishonden, waarvan men merkwaardige verhalen vindt opgeteekend. Ook van hunne kracht en moed, daar leeuwen
en oliphanten door hen werden afgemaakt.
Men zegt, dat de brakken, thans nog in Bengalen voorkomende , van hen afkomstig zijn. De overeenkomst volgens een afbeelding uit het Britsen Museum, afkomstig
uit Ninivé, 640 j . v. Chr., doet onwillekeurig1 aan den brak
denken. Een andere met hooge statuur, sterke pooten,
kort borstelig haar, den staart gekruld en de ooren recht,
nadert meer het ras van Thibet, en. komt ook overeen met
den Molossier. Lysimachus, koning van Thracie, had een
mooien Hyrcanischen hond , die hem tot zijn dood getrouw
was en zich op den brandstapel wierp om zich met zijn
meester te laten verbranden.
Ten tijde van Augustus had men honden, bekend als
Lydische, die den naam van Magneet droegen, doch die
slechts een variëteit van den beschreven brak waren.
Het ras van Creta gaf honden voor de jacht op het zwijn
en de beren. Begaafd met een fijnen neus, strijdlustig en
onvermoeid, hadden zij vele voordeelen. Ook bij de troepen werden zij gebruikt en tevens als reiscompagnon.
Oppianus zegt, dat zij een lang lichaam hadden, de kop
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was middelmatig, de oogen groot, met een zaehtblauwe
iris, de muil niet groot, maar gewapend met sterke tanden , de ooren kort, de hals lang, de voorpooten korter
dan de achlerpooten. Zij waren dus uitstekend geschikt
om te loopen.
Men vindt deze dieren afgebeeld op Corinthische vazen,
op » de jacht van Calydon", » de dood van Actaëon" enz.
Deze Aziatische honden naderen het Gfrieksche ras, dus
een van de Europeesche.
Deze omvatten n.1. het Grieksche, het Italiaansche, het
Brittanische en het Keltische of Gallische ras.
Van het Grieksche kent men 6 hoofdvormen, waarvan
de Molossus en de Arkadische honden zeer beroemd zijn.
De Canis Molossus wordt door Buffon groote deen en
door Linnaeus groote dog genoemd. Varro beschrijft hem
als een hond van den bewoner van Epirus, Clythus als
av'cop fioloTTiy.óg, doch deze zijn dezelfde dieren. Volgens sommigen stamt hij van Cerberus af; hij valt den
wilden stier en den leeuw aan. Oppianus zegt: hij is zeer
groot, heeft een korten snuit, dikke wenkbrauwen beschaduwen zijn oogen en geven hem een vreeselijk aanzien. de
oogappels schitteren en het lichaam is bedekt met een dik,
kort haar.
Als hij zich irriteert, zegt Lucretius, trekken zich de
lippen samen en ziet men de tanden; als hij blaft, vervult
hij den omtrek met zijn vreeselijke stem. Hij is meestal stil,
maar op de jacht blaft hij, is vraatzuchtig, vol moed, vecht
verschrikkelijk, en is voor den oorlog uitnemend geschikt.
Hij komt overeen met den herdershond en den wolf, doch
wijkt er van af door het langere haar aan den hals. Te
Florence in de vestibule van liet Museum des Offices en
in het Museum van het Vatikaan vindt men mooie standbeelden van dit dier.
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In Arcadië, de geliefde verblijfplaats van Pan, vindt men
den herdershond onder het Arkadisohe ras. Het waren
groote dieren, zegt Ovidius , met een majestueus voorkomen.
Daar vond men weilanden en jachtvelden, twee redenen
om goede honden te hebben. Maar ook in Griekenland
ontbrak de windhond niet, die voornamelijk in Laconië
voorkwam.
Omtrent het Äaliaansche en Brittanische ras kan ik niet
veel mededeelen, doch daarentegen meer van het Keltische
of Gallische. De oudste oorkonden der Keltische honden zijn van Xenophon, die gezegd heeft, dat zij de beste
der wereld waren, even goede speurhonden als die van
Carië en Creta, Maar zij waren leelijk, ruig, on bevallig
en woest.
Ariaiius is het met Xenophon niet eens en zegt, dat hij
gedwaald heeft, n.1., dat zij beter dan andere zouden zijn.
Even als de Caiïsche, speuren zij blaffend, somtijds met
een zeker gehuil, alsof zij bedelaars vervolgen, en zijn zij
het wild op 't spoor, dan is het geblaf veel heviger.
Eigenaardig is het, dat deze dieren veel met Indische
honden overeenkomen, althans wat de beschrijving aangaat.
Ongeveer 390 j . v. Chr. bedienden de Galliërs onder
Brennus zich van groote honden in de oorlogen tegen de
Romeinen, evenzoo als zij het deden 58 j . v. Chr. ten
tijde van Caesar. Ook de Cimbren, een Germaansche
volksstam, 108 j . v. Chr., gebruikten in den oorlog honden tegen hunne vijanden.
Wat de afstamming van deze dieren aangaat, men spreekt
alweer van den wolf; komen zij uit Indië, dan zouden zij
van den reeds genoemden Indisehen chakal afstammen.
Plinius zegt, dat de Galliërs hunne teven in de bosschen
vastbinden, om ze met wolven te laten paren.
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Men verdeelde ze in seg'usii, vertagues, petrones en
damarets.
Zoo spreekt Ovidius over de groote snelheid, waarmede
de vertagues een haas vervolgen. De naam beduidt snelheid , en komt overeen met vertraha, veltraga, veltris, en
het oude Fransche woord: viautre (windhond). Wat de
seguses aangaat, Arrianus noemde ze ook éguses, volgens
zijn vermoeden, naar een landstreek in Gallie, doch deze heeft
nimmer bestaan. Ook heetten zij segusii, seugii, seuees, verschillende vormen van een woord, hetgeen beteekenen moet:
leiti-hunten. Zij waren moedig, hadden rechte ooren, lang
haar, overeenkomende met onzen herdershond, houdende
het midden tusschen den wolf, den huishond en den patrijshond. Doch mij komt het voor, dat zij met brakken of
perforce honden moeten overeengekomen zijn, hetgeen ik
ook moet afleiden uit den naam speurhond, spurihunten.
De petrones hebben volgens Gratius Faliscus de eigenschap, hun prooi in stilte te bemachtigen en die niet af te
geven. Den naam hebben zij te danken aan de bewoners ,
die vereelte voeten hadden door het loopen over harde
keien en steenen.
Volgens de Cygenetisi hadden ook deze honden vereelte
zolen aan de pooten, zooals Xenophon zegt, dat zij wnodtg
waren. Latere schrijvers verwarren deze met de seguses en
viautres, doch ten tijde van Karel den Grooten sprak men
van den steenbrak Canis petronius. Deze is naar alle waarschijnlijkheid de ki'ombeenige dashond Canis vertagus. In de
2de eeuw na Chr. komen zij afgebeeld op vaatwerk voor.
Wij moeten evenwel hier nog gewag maken van eenige
jaehtwetten, die in de 10de eeuw na Chr. onder den titel
Geaponica verzameld zijn.
Wij hebben hier b.v. de Allemannische wetten, waar
men 7 verschillende hondenvormen opgenomen ziet:
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Den drijf- of loophond 0. seucius vel cursor,
Den leithond 0. Ductor ,
Den wilde zwijnenhond C. porcaiïtius ,
Den berenvanger C. ursaritius, die ook koeien en stieren
aanvalt,
(Deze vier zijn alle waarschijnlijk van dezelfde type,,
bekend als de seuces van Gratius Faliscus en Arrianus.)
Den windhond Veltris leporalis,
Den herdershond C. pastoralis,
Den huishond C. qui curtem defendit.
In de Bojische wetten treffen wij met eenige verandering
soortgelijke namen aan :
Den leithund C. seuces seu Leitihunt,
Den drijfhond seuces doctus seu Triphunt,
Den speurhond seuces qui in ligamine vestigum tenet seu
spurihunt,
Den beverliond, die onder de aarde jaagt, C. quem Bibarhunt vocant,
(Deze vier komen met de vier anderen overeen.)
Den windhond C. veltrix, die de hazen vervolgt,
Den Habichthond of Hapichhunt C. acceptorius seu Hapichhunt, die den buit voor de valken jaagt, dus insgelijks
een windhond, en
Den huis- of hofhond C. qui curtem sui domini defendit
seu Hovawanth.
In de jachtwetten der overige Duitsche volksstammen
vinden wij dezelfde honden met eenigszins andere benamingen.
Zoo beteekent in de Burgondische wetten Canis veltraeus
den windhond der Allemannen en den windhond C. veltrix
der Bojesche wetten.
De C. segutius, de Canis seusuis vel cursor der Allem. en de
drijfhond seuces doctus seu triphunt der Bojesche wetten.
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Maar hier vindt men een C. petrunculus, die m. i.
de hond met eeltzolen aan de pooien van Gr. Pal. is en
later C. petronius onder Karel den Grooten genoemd is.
In de Priesche wetten wordt voor het eerst van C.
Bracco gesproken, die dezelfde is als de vier eerste der
Allem. en Bojesche wetten, Canis seuces.
De C. acceptorius is die der Bojesche wetten, dus de
windhond althans een soort er van.
In de Salische wetten komt een Veltris porcarius voor,
die waarschijnlijk dezelfde is als de C. porcarius der Allem.
wet, en de Canis Bracco der Friesche, dus een seguse.
Ook een windhond wordt hier aangetroffen, overeenkomende met die welke in de vorige wetten beschreven zijn.
Ten tijde van Karel den Grooten heeft men maar vier
vormen:
Den hond voor de zwijnenjacht, den C. porcaritius der
Allem. en den Yeltris porcarius der Saliers,
Den bullenbijter of berenvanger der Allemannen,
Den drijfhond C. lusis, die dus voorkomt in de drie genoemde wetten en bij de Friezen, en
Den windhond, die in de genoemde wetten steeds genoemd
wordt.
Dus heeft men hier drie variëteiten, seguses en veltragas.
In latere eeuwen vindt men veel meer vormen; zoo
spreekt Petrus de Crescentus in de 13de eeuw na Chr.
van 14 variëteiten, die evenwel in de hoofdvormen tot de
7 reeds genoemde kunnen teruggebracht worden.
Doch genoeg hierover.
In genoemde wetten werden zij beschermd, en degene,
die honden doodde, werd met boeten gestraft, welke boeten grooter of kleiner waren, naar gelang van het gebruik
van het dier.
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Die een Leithunt stal, werd volgens de Allem. wet met
12 en volgens de Bojische met 6 solidi gestraft.
Evenzoo werd de diefstal van een drijf- of loophond met
6 of 3 solidi gestraft, naar gelang dit volgens de Allem.
of Bojesche wet was.
De Salische wetten waren veel strenger. Yoor dezelfde
feiten kreeg men geldstraffen van 15 solidi, terwijl men
volgens de Burgondische wet den gestolen hond, als hij
terug was gebracht en nadat men de boete betaald had, bij
den schandpaal voor het geheele volk voor het achterdeel
moest kussen.
Hoewel beschermd, werden in lateren tijd kwade honden
door schout en schepenen gestraft, zooals blijkt uit een
vonnis, uitgesproken te Leiden in 1595, tegen een kwaden
hond, genaamd Provetie, die zich niet ontzien had om het
kind van Jan Jacobsz. van der Poel te bijten, welk kind,
»op 9 Mey 1595 speelende tot zijn oom, een stuk vleesch
in de hand had. De gevangene genaamd Provetie heeft,
daarna grijpende, het voorn, kind gebeeten en alzoo een
wonde geinflegeerd in de tweede vinger van den regfcerhand gaende door het vel tot aan het vlees, zoodanigh dat
den bloede de wonde uytliep ende het kind in korte dage
daarna door den schrik deser wereld is komen te overlijden, waarover den heer Eysser (Lot Huygensz. Q-ael, de
schout) hem Provetie in apprehensie heeft genomen: blijkende al hetselve bij des gevangene eygen confessie bij
hem buyten pijn en banden van ijsere gedaen ende [also]
het voorsz. saken zijn van quade gevolgen die in een stad
van goede politie niet moet werde geleeden, maar tot een
exempel van andere insonderheyd van quade honden ten
hoogsten enz. enz."
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Copie Sententie.
Scheepenen der stad Leyden gezien hebbende den Eysch
en Conclusien gedaen en genomen by Lot Huygens Grael,
Schout dezer stad, op ende ten Lasten van den hond van
Jans Jansz. van der Poel, genaamt Provetie ofte so hy
anders met naam ofte toenaam soude mogen zyn genaamt,
tegenwoordig synde gevangen, gezien mede de informatie
by den Heer Eysscher tot dien eynde bekomen, mitsgaders
de gevangens eygen Confessie buyten pyn en banden van
yseren gedaan, doende liegt, en uyt den naem enz. hebben
hem gecondemneert en condemneeren hem mits dezen geleyd en gebragt te werden op 't Pleyn van 's Gravesteijn
alhier, alwaer men gewoon is de boosdoenders te straffen
en dat hy aldaer door den Scherpregter met de Koorde aan
de Galge tussohen Hemel en aarde zal werde gehangen
tot dat er de dood na volgt, dat voorts zyn dode Lyf zal
werde gesleept op een horde tot op het galge Velt en dat
hy aldaer aan de galge zal blyven hangen tot afschrik van
alle andere honden, en elk tot een exempel, Verklaart
voorts alle zyne goederen indien hij eenige mogt hebben
te zyn verbeurt en geconfisqueert, ten behoefe van de
Graaflykheid etc.
Actum en de Openbare Vierschaar Presentibus alle de
Heer en Scheepenen den 15 mey 1595."
In het jaar 1861 beschreef Rütimeyer in zijne Fauna der
Pfahlbauten een hond, behoorende tot een constant ras, met
een lichten, eleganten bouw van het schedelkapsel, groote
oogholten, tamelijk korten, matig toegespitsten snuit, matigsterk gebit en afwezigheid van sterke spier- of beenhjsten.
De jukbogen zwak, kleine achterlioofdskam, bijna geen
sagittaalkam, ooguitsteeksel van het voorhoofdsbeen niet
sterk ontwikkeld en afgerond.
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De grootte was van 130—145 m.M. Bij honden van
oude stations, zooals van Sohaffis (Chavannes), Moosscedorf, vindt men de grootte van 145 m.M. niet bereikt. De
grootste schedel van het Moosseedorf in de verzameling van
Dr. Uhlmann is 139 m.M., de grootste onderkaak 117 m.M.,
bij anderen van 95—97 m.M. Uit liet station Schaffis
bereikt de grootste schedel 140 m.M., bij anderen van
130—135 m.M.
Twee in de terp van Aalsum gevonden schedels hebben
een lengte van 138 en 131 m.M. Deze zijn niet de eenige,
die in het Museum te Leeuwarden aanwezig zijn.
Rütimeyer vergelijkt dezen hond met den tegenwoordigen
jacht- of staanden hond. 1)
Jeitteles 2) vond dezen hond in turfgrond, van daar de
naam van turf hond, onder de stad Olmütz, in de Terramaren
van Modena, in het Dabermeer in Pommeren, in Lycopolis
in Aegypte enz.
Na onderzoek en vergelijking met talrijke andere schedels
komt hij tot het besluit, dat hij een directe afstammelingvan den Chakal Canis aureus is, welke beschouwing ook
door Naumann gedeeld wordt, die deze schedels in het Stambergermeer aantrof. 3)
Om dit te bewijzen zou men de mummien van den Chakal,
den fox dog, gewijd aan Anubis, moeten onderzoeken.
Rütimeyer noemde dezen hond Canis palustris.
Deze hond stemt overeen met den thans levenden huishond
1) Dr. Th. Studer, Beitv. zur Keiintniss der Huiïdeuraceii in den
Pfahlbauten. Arch, f. Anthrop. XII, 1880, s. 67.
2) Die vorgeseliichtlichen Altherthümer der Stadt Olmütz und ihre
Umgebung. Mitth. d. anthrop. Geogr. in Kün 1872 und die Stamväter
unserer Hundenrasen 1875.
3) Archiv. f. Anthropol. 1875.
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der Papuas van den Meuw Britschen Archipel, de Can.
Hiberniae Quoy Gaimard. 't Is een spitssnuitig ras met
korte, opstaande, spitse ooren en dun, glad haar. De
kleur is bruin of geol. Hij leeft van visch en plantaardig
voedsel, doch wordt in een soort van park gebracht om als
voedingsmiddel te dienen.
Studer, die deze honden in de meeste dorpen aan de
zuidkust van ÏT. Ierland en N. Hannover zag, verhaalt, dat
zij er rond liepen alsof zij niemand toebehoorden, doch des
nachts schenen zij wachtdienst te hebben. Als 's nachts
een boot het strand nadert, blaffen zij met een hooge,
scherpe stem, en de bewoners springen gewapend de hut uit.
Een aan boord genomen was zeer apatisch en moest
kunstmatig gevoederd worden. Later werd hij wild, beet
naar iedereen en viel ongelukkig over boord en verdronk.
De schedels dezer honden stemmen geheel overeen met
dien van den Canis palustris, hetgeen Riitimeyer heeft aangetoond , doch zij zijn iets kleiner.
Een andere soort, de C. f. matric. optimae, door Jeitteles beschreven, is, ter grootte van een herdershond alleen
in de stations van den bronstijd aangetroffen.
Jeitteles vond hem in de paalwoningen van Würzburg,
in turf bij Roigheim, in bronsstations in Estavayer, Auverniers, Echallen, in het Dabermeer in Pommeren, in de
Terramaren von Modena , Zittel in de rooverholen, in de
Bayersche Opperpals met bronzen gereedschappen, Naumann
in de paalwoningen van het Stambergermeer, ook in het
bronsstation in Mörrig vond men een exemplaar.
Dr. Uhlmann heeft een schedel uit het Bielermeer in
turflagen gevonden, met die van een klein paard en het
turfzwrjn uit den bronstijd.
Ik heb exemplaren in het Museum van Oudheden te
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Leiden gevonden, een afkomstig uit de terp te Hallum,
de anderen uit Arensburg, Het Museum te Leeuwarden
bezit verscheidene exemplaren. Van twee heb ik de maten
opgegeven; een is in de collectie van wijlen den Heer
Cannegieter, de andere is uit de terp van Feitsma-state.
Naumann onderscheidt twee variëteiten, een windhondachtige, terwijl de andere een grooteren jachthond, brak of
perforcehond, zeer nabij komt. Beide variëteiten zijn hier
zoowel als in Leiden, maar mijne opmerking is, dat de
windhondachtige ook aan den vorm van den herdershond
zou kunnen behoord hebben, doch hierover straks.
Het onderscheid van dezen en den turf hond is nog al aanmerkelijk ; het schedelprofil is veel vlakker , minder gewelfd
hersenkapsel, het gehemelte lang en smal, een hooge sagittaalkam, de verhouding van de hoogte van den schedel
tot de lengte is kleiner dan bij den turf hond, de oorblazen
zijn minder ontwikkeld.
Jeitteles zegt, dat de Canis pallipes Sytes een eigenaardig
soort van Chakal in Woord-Indië in Nepal, de stamvader
van den bronsliond is. Dit is een soort Chakal, welke
Brehm nimmer heeft te zien gekregen.
De schedels, door genoemde schrijvers beschreven, zijn
niet zoo groot als degenen, die in ons land gevonden worden.
De grootste is 184 m.M., terwijl de onze tot 219 m.M.
lengte hebben.
Uit liet materieel is het gebleken, dat er tusschenvormen
zijn, die door het nauwkeurig onderzoek van Wöldrich tot
eene bepaalde soort zijn vereenigd, die hij Canis f. intermedius genaamd heeft en waarvan te Leeuwarden en te
Leiden exemplaren zijn.
Dat er bastaarden zullen gevonden worden, dit is niet
onwaarschijnlijk maar zeker, zoodat men met zekerheid deze
ook zal aantreffen.
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De schedels, die in het Museum van het Priesch Genootschap aanwezig- zijn, komen geheel overeen in vorm,
in maat, in habitus, met de beschrevene door Riitimeyer,
Jeitteles, AVöldrich, Studer en Naumann, die zij gevonden
hebben in de stations der steen- en bronsperiode der paalwoningen. AVanneor men de teekeningen der verschillende
schedels met deze natuurlijke exemplaren vergelijkt, dan behoeft zelfs de oppervlakkige beschouwer niet te twijfelen.
Er is derhalve een vondst gedaan van niet geringe waarde,
die over den toestand van ons land in den praehistorischen
tijd eenig meerder licht verspreidt. Wij hebben een aanwijzing meer, dat de terpen paalwoningen zijn geweest.
De eerste, hoewel ik er op gewezen heb, dat zij niet
geheel juist is, de eerste aanwijzing is die van Pigorini,
de tweede: men vindt in de terpen palen, die een bepaalden grondslag aanduiden, en de derde: men vindt dezelfde
schedels van honden, die in de paalwoningen op andere
plaatsen en in holen worden aangetroffen. De schedels van
genoemde honden vindt men meestal op of beneden het
maaiveld, meermalen 1,50 M. er onder.
De Canis palustiïs behoort tot de eerst getemde dieren
van den mensch. Studer wijst er op, dat dit dier met het
zwijn on het hoen de eenige dieren der nog levende paalbewoners zijn.
Nog weinig beschaafd, trok hij met zijn weinig beschaafden meester mede, terwijl zijn beide natuurgenooten tot geen
meerdere ontw:.ickelmg kwamen. Hij stond, evenals zijn
meester, op dezelfde lage ontwikkeling als do fijue hond
van den Egyptenaar met zijn meester op een hoogen trap
van beschaving was.
Wanneer het zal zijn uitgemaakt, dat hij afkomstig is
van den Chakal, dan weet men, dat hij uit zuidoostelijke
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richting met zijn meester is medegekomen. Doch behalve
de genoemde hondenschedels vindt men in den ondergrond
der terpen tot 1,50 M. beneden het maaiveld den Bos primigenius, die door Rütimeyer in de paalwoningen is gevonden. Te Robenhausen vindt men hetzelfde als hier, den
hond en den Bos primigenius, de beenenschaats enz.
In het Museum te Leeuwarden is tevens een :tuk schedel van een rund, dat volkomen de Bos brachyceros , de
turf koe van Rütimeyer is, en evenals die in de stations
der paalwoningen voorkomt.
Het is zoo goed als zeker, dat Pigorini goed heeft gezien, dat terpen paalwoningen zijn.
Ik ben het evenwel niet met hem eens, dat zij van betrekkelijk jongen tijd zijn.
Als men nagaat, dat afbeeldingen op vaatwerk uit de
2de eeuw na Chr. dateeren, waarop de seguses en veltragas voorkomen, dat de Galliërs zich 390 j . v. Chr.
onder Brennus van honden in den oorlog bedienden, dat
er steenen en bronzen wapenen in do terpen worden aangetroffen , dat het vaatwerk onder uit een terp dunner en
minder gebakken is dan uit hoogere gedeelten, dan geloof
ik , dat zij van veel ouderen datum zijn dan Pigorini meent.
Hetgeen hij te Leiden en te Leeuwarden heeft gezien,
zou uit de tweede ijzerperiode zijn. Maar hoe rijmt men dit
met de beschrijving van Plinius, die in 79 na Chr. bij de
uitbarsting van den Vesuvius gestorven is ? Toen waren de
heuvels der Chaucen er reeds lang geweest; men hoopt deze
geduchte heuvels niet in enkele jaren alleen met de handen op.
"Wat de bronshond van Jeitteles aangaat, deze zou volgens hem van den Indischen Chakal afstammen. Hij zou
derhalve met een volksstam uit het oosten zijn gekomen ,
of op een of andere manier hier zijn doorgedrongen.
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Dit doordringen van dieren is geen ongewoon verschijnsel;
de zwarte rat hebben de ouden niet gekend, doch die is
uit het oosten gekomen, thans is hij hier geheel verdrongen
door de bruine rat, die in het midden der vorige eeuw
(1727—1730) uit hot oosten is binnengedrongen, zoodat
men thans nimmer een zwarte rat vindt.
De Saxers brachten den Bos primigenius, »domestic-ox",
in 449 na Chr. in Engeland. De kat kwam er ongeveer
in 800—1000. Nimmer heb ik een schedel van een kat
in de onderste lagen der terpen aangetroffen. Die men in
de terp hoogcr vindt, zijn uiterst gering en staan tot
die der honden in aantal als 1—40. Wel vindt men er
zwijnesehedels en sporen van hanen. De Papuas op ÏT.
Guinea , paal bewoners, hebben nog enkel als huisdieren den
hond, het zwijn en het hoen. 1)
Dit laatste is ook het geval met den turf hond; men vindt
dit dier in geen latere perioden als constante soort, de
bronshond verdringt hem geheel. Wel vindt men vele overgangen , die door kruising van beide zouden zijn ontstaan,
hetgeen niet onwaarschijnlijk is.
In den bronshond vindt men den stamvader defseguses ,
don brak der Friesche wetten, nauwkeurig door oude schrijvers beschreven, doch de hazewindachtige vorm komt geheel met den herdershond overeen, behalve de eigenaardige
kenmerken van den bronshond. Volgens afbeeldingen heeft
hij een spitser kop en langer haren.
Als overgangsvorm zien sommigen ook de C. f. intermedius aan, doch ik betwijfel liet; de schedels, die ik
onderzocht heb, zijn mij te sprekend. Ik geloof eerder, dat
hij van den grooten Afrikaarischen Chakal afstamt, hetgeen
1) Rütimeyer's Verh. d. Naturf, Ges. in Basel, VI, 3 , 1877.
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Jeitteles voor mij reeds gezegd heeft. Ik beschouw hem
als den stamvader van den C. acceptorius, den windhond
der Friesehe wetten, den veltraga van Gr. Faliscus.
Wat de petrones en damarets van dezen schrijver aangaat , hiervan heb ik niets gevonden, misschien zijn er
schedels van. Die van de petrones zouden veel met dien van
den dashond overeen moeten komen en wellicht ontstaan
zijn door kruising, of later zijn ingevoerd, daar zij op
Egyptische monumenten voorkomen.
Behalve de platen heb ik er twee tabellen bijgevoegd tot
vergelijking; de eerste geeft de maten op van verschillende
honden, gevonden in paalwoningen.
De tweede de maten der drie soorten, ter vergelijking
met die, welke in de terpen gevonden zijn.
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