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De vader van de kleinveeliefhebberij in België door Boudewijn Goddeeris
Louis Vander Snickt overleed op 
20 oktober 1911; dat is juist een 
eeuw geleden. Het past deze 
merkwaardige man voor onze 
liefhebberij te gedenken, daar we 
hem bijzonder veel verschuldigd 
zijn. Hij stond bij ons aan de wieg 
van de moderne kleinveeliefheb-
berij die hier in de laatste decen-
nia van de negentiende eeuw 
startte, met het begin van ten-
toonstellingen, standaarden en 
keuringen zoals we die vandaag 
nog kennen. De Landsbond is 
toen ontstaan en sommige clubs 
uit die tijd bestaan nu nog altijd. 
Louis Vander Snickt was hoofd-
redacteur van “Chasse et Pêche” 
vanaf de tweede jaargang 1883 
- 1884; dat bracht onmiddellijk 
een metamorfose en “Chasse et 
Pêche“ werd hét geïllustreerde 
tijdschrift over het buitenleven in 
ons land. Het tijdschrift, dat we-
kelijks verscheen, getuigt van de 
enorme intelligentie, werkkracht 
en organiserend vermogen van 
zijn redacteur. Nu nog is “Chasse 
et Pêche” de referentie en bron bij 
uitstek over hetgeen zich toen af-
speelde in onze liefhebberij. Deze 
schat aan informatie danken wij 
grotendeels aan de zeer originele 
artikels van Louis Vander Snickt. 
Vanuit zijn positie als hoofdredac-
teur verdedigde hij vooral onze 
inlandse rassen, of het nu duiven, 
hoenders, kalkoenen, ganzen, 
eenden of konijnen waren. De 
buitenlandse rassen kende hij als 
geen ander en hij keurde ze ook. 
Steeds had hij oog en oor voor al-
les wat hier overbleef aan lokale 
rassen. Men moet weten dat in 
die tijd de reisduivenliefhebberij 
reeds de overhand had, de leg-
kippen van rond de Middellandse 
zee onze lokale rassen verdron-
gen en er van onze konijnenras-
sen niet veel sprake was. Met 
paard en koets of per trein door-
kruiste Vander Snickt gans het 
land en noteerde hij al wat hem en 
de liefhebberij maar kon interes-
seren: elke lokale specifi citeit bij 
huisdieren werd opgemerkt, bang 

dat iets zou verloren gaan. Zijn 
interesse was geenszins beperkt 
tot kleinvee. Ook in de kynologie 
(hondenrassen) blijft Louis Van-
der Snickt een zeer grote naam 
en staat hij op een voetstuk: hier 
heeft hij een doorslaggevende 
rol gespeeld bij het behoud van 
rassen zoals het schipperke, de 
Brusselse griffon (smoushondje) 
en de Belgische herder met al 
zijn variëteiten. Ook had hij meer 
dan een boontje voor het Belgisch 
trekpaard waarvan in 1886 het 
stamboek werd opgericht; geiten 
en geitenkeuringen volgde hij op 
de voet. Louis Vander Snickt had 
niet alleen een vlotte pen maar 
was ook een getalenteerd teke-
naar, die zijn dieren zeer typerend 
op papier kon neerzetten . Later 
had hij steeds zijn fototoestel bij. 

Als dierenkenner en publicist was 
hij zo gewaardeerd dat “Chasse 
et Pêche “ bij zijn dood in 1911 
startte met het ophalen van fond-
sen om hem blijvend te gedenken. 
Op 14 augustus 1919 werd op het 
beroemde kerkhof van Laken een 
groot grafmonument ter zijner ere 
opgericht.

Louis Vander Snickt werd op 24 
februari 1837 te Geraardsbergen 
geboren in een welstellende fami-
lie van grote boeren en brouwers.  
Hij was de oudste van vijf en hij 
groeide op tussen de dieren: 
paarden, vee en neerhofdieren. 
Toen al leerde hij de waarde van 
onze inlandse rassen kennen. Hij 
studeerde o.a. aan het vooruit-
strevende College van Melle (In-
stitution de Melle), befaamd voor 
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Portret van Louis Vander Snickt sr. Deze foto dateert van rond 1906. 
Louis Vander Snickt was met zijn bonkige kop, zijn ruige grijze haardos en 
bleke baard een opvallende fi guur.
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zijn leerprogramma’s met accent 
op economie en moderne talen, 
waar kinderen van de burgerij een 
vorming kregen tot toekomstige 
ondernemers. Louis volgde er de 
handelsrichting en was een zeer 
goede leerling. Daar heeft hij En-
gels en Duits geleerd, wat later zo 
nuttig bleek bij zijn internationale 
contacten. In die tijd las hij al En-
gelse werken over landbouw en 
veeteelt. Van 1853 bestaat er nog 
een zilveren medaille die hij als 
eerste prijs kreeg voor het tweede 
jaar tekenen. Louis was zeventien 
toen zijn vader stierf. Hij moest 
zijn studies stoppen en op vraag 
van zijn moeder keerde hij naar 
Geraadsbergen terug om er de 
plaats van zijn vader in te nemen. 
Hij zette de fok van groot en klein 
vee  verder; hij schafte zich uit in-
teresse ook doorgefokte Engelse 
rassen aan en zijn ouderlijk huis 
werd tot een ware dierengaarde 
omgetoverd. Van zijn moeder 
mocht hij werkelijk alles, zolang 
hij de arbeiders maar niet stoorde 
en hij er geen geld bij inschoot. 

Zo had hij een mooie collectie 
sierduiven met o.a. Tunesische 
meeuw en Engelse kropper. Louis 
Vander Snickt was een echte na-
tuurmens; het liefst was hij trapper 
geworden. Hij beoefende alle denk-
bare sporten: zwemmen, schaat-
sen, roeien, boogschieten, … 
Hij ging om met vuurwapens, o.a. 
met musketten met vuursteenin-
slag, en hij kende ook alle knepen 
van jagen en vissen. Hij reisde 
daarbij zeer veel. In Engeland 
had hij een vaste stek bij zijn non-
kel, eveneens een fervent natuur-
liefhebber en dierenfokker. Louis 
ontpopte zich steeds meer tot een 
handelaar van allerlei gevogelte. 
Door zijn connecties met Enge-
land en met dierentuinen hield hij 
zeldzame kippenrassen en de na-
komelingen verkocht hij voor veel 
geld (aan 20 à 30 franken ’t stuk 
toen, wat neerkomt op zo’n 100 
tot 150 € nu). Naderhand kwam 
ook de passie voor parkieten, 
zeldzame watervogels en vooral 
fazanten, waarvan de eerste im-
porten 1.000 à 4.000 franken per 
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Het schipperke. Louis Vander Snickt heeft een 
doorslaggevende rol gespeeld bij het behoud 

van dit Belgisch hondenras.

Het Belgisch trekpaard Léon, een kampioen jonge hengst. Het Belgisch trekpaard had bij de oprichting van het studbook nog niet 
het uitzicht van nu: o.a. de benen waren veel smaller en niet zo behaard.
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koppel waard waren: werkelijk fe-
nomenale prijzen. Men staat ver-
steld met wie Louis Vander Snickt 
vriendschappelijke contacten 
had: Jacques Vekemans, direc-
teur van de Zoo van Antwerpen, 
Graaf Léopold de Beauffort, stich-
tend voorzitter van de Koninklijke 
Maatschappij Sint-Hubertus, Al-
bert Geoffroy Saint-Hilaire van de 
Jardin d’Acclimatation van Parijs, 
Dr. Heinrich Bodinus van de die-
rentuin van Keulen en van Berlijn, 
om er maar enkele te noemen.

Door zijn kunde en zijn vele con-
tacten werd Louis Vander Snickt 
in 1871 directeur van de dieren-
tuin van Gent. Hij verrijkte de col-
lecties en breidde ze uit, terwijl hij 
zijn activiteiten als dierenhande-
laar verder zette. Zijn passie voor 
inlandse rassen keerde terug en 
hij propageerde ze: zo voerde 
hij o.a. Vlaamse reus, Belgische 
haas en Belgische bult kanaries 
uit naar Engeland.  Hij kreeg 
echter onvoldoende mogelijk-
heden in Gent en, op aanraden 

van Jacques Vekemans, nam hij 
in 1876 de leiding van de dieren-
tuin van Düsseldorf. Daar moest 
alles worden heropgestart, maar 
de subsidies volgden niet zo-
als beloofd. Hij kon niet lijdzaam 
blijven toekijken op half werk en 
wachten op betere tijden. In 1878 
verliet Vander Snickt Düsseldorf 
en installeerde hij zich te Brussel, 
in de nabijheid van de dierentuin 
van het Leopoldspark waar hij zijn 
internationale dierenhandel ver-
der zette; daar assisteerde hij bij 
de uitverkoop van de dierentuin. 
Door gezondheidsproblemen 
moest hij zijn activiteiten echter 
temperen en het wat kalmer aan-
doen. Hij werkte een tijd samen 
met “L’Acclimation illustrée” en 
, zoals hierboven reeds aange-
haald, ging hij in 1883 uiteindelijk 
aan de slag als hoofdredacteur bij 
“Chasse et Pêche”.  Hij gaf het 
tijdschrift een internationale al-
lure en Vander Snickt werd een 
veel gevraagde gast als keurder 
in het buitenland, op congressen 
en op andere manifestaties. Hij 
had rond die tijd ook contact met 
Professor Adolphe Reul van de 
veeartsenijschool van Kuregem, 
een specialist van hondenras-
sen en van trekpaarden. Zo illu-
streerde Louis Vander Snickt het 
beroemde boek van Reul “Les ra-
ces de chiens” (1891-1894), een 
tegenwoordig zeer gezocht werk. 

Brabants konijn. Deze tekening van 1902 met enkele summiere beschrijvingen 
zijn de enige bewijsstukken van het bestaan van dit inlands konijnenras. 
Nochtans heeft iedereen bij ons wel eens in zijn leven grote konijnen met hollan-
dertekening gezien.  De hollandertekening werd overigens voor het eerst gemeld 
van België, op een schilderij van Joachim Beuckelaer van de 16de eeuw.

Ringslagers. Deze tekening van 1888 toont aan dat Louis Vander Snickt de 
ringslagers en hun bijzondere vliegwijze zeer goed kende.

tegenwoordig zeer gezocht werk. 

Brabants hoen. Deze tekening van een hen van het Brabants 
hoen is nog steeds de leidraad voor het type.
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Hij legde zich ook nog toe op 
visteelt: voor zijn  experimenten 
kreeg hij de Brusselse vijvers van 
Hertoginnendal  ter beschikking. 
Het enige boek dat Louis Vander 
Snickt ooit schreef behandelt juist 
dit onderwerp: “L’Aquiculture en 
Belgique” (1894). 

Louis Vander Snickt was zeer 
intelligent, had een wetenschap-
pelijke geest, en was zeer bele-
zen. Selectie en verbetering van 
rassen en de genetische wetten 
die er aan de basis van liggen in-
teresseerden hem in ‘t bijzonder. 
Hij had hierbij oog voor specifi eke 
nutsaspecten bij elk ras zoals 
vleesopbrengst of eierproductie 
en winterleg. Vleesrassen konden 
niet groot genoeg zijn, tuimelaars 
moesten tuimelen, ringslagers 
ringen slaan. Honden moesten 
werken en hij voerde dan ook 
praktische proeven in bij keurin-
gen van b.v. Mechelse herders. 
Louis Vander Snickt hoopte dat hij 
ooit voldoende tijd zou krijgen om 
al zijn kennis en ervaring te kun-
nen synthetiseren en neer te pen-
nen, maar door het vele werk als 

Ronquières kalkoen. Deze historische tekening dateert van 
1902. Louis Vander Snickt is dikwijls naar Ronquières getrok-
ken en was er ook bij  toen de eerste standaard van dit ras 
werd opgesteld in 1907. Ook zijn foto’s waren van onschatbare 
waarde bij de opmaak van de nieuwe standaard in 1998.

Vlaamse gans. Deze tekening van 1902 laat duidelijk zien dat 
de Vlaamse gans niets van buikwam heeft.

hoofdredacteur is hem dat nooit 
gegund geweest.

Louis Vander Snickt was een 
bescheiden man en zeer aange-
naam in de omgang. Eens een 
idee gelanceerd liet hij het aan 
anderen over om de pluim op 
hun hoed te steken. Zeer laat, in 
1891,  kreeg hij een zoon, René. 
In 1911, het jaar van zijn overlij-
den, huwde René met Alexis Pu-
linckx, de dochter van Louis Victor 
Pulinckx uit diens eerste huwelijk 
(beter bekend als Victor Pulinckx-
Eeman: Eeman is de familienaam 
van zijn tweede vrouw). De zoon 
van René is Louis Vander Snickt 
jr. (1912-1992), die velen onder 
ons nog hebben gekend. Louis 
jr. had een voorliefde voor vecht-
hanen (ook voor het gevecht op 
de mat). Hij sprak me altijd over 
Vietnamese naakthalsvechters, 
liet foto’s ervan overkomen en 
probeerde aan eieren te gera-
ken. Hij was er zot van. Voor een 
blauwe Belgische vechter viel hij 
op zijn knieën: die kon geen fou-
ten hebben. Bij het keuren contro-
leerde hij hun vechtlust door na te 

gaan of ze wel naar zijn kogelpen 
pikten: ze moesten actief zijn en 
nog kunnen vechten. De dieren 
moesten karakter hebben. Hierin 
herken ik zijn grootvader Louis 
Vander Snickt.

Dankwoord: Bij het schrijven van 
dit artikel kreeg ik veel hulp en 
documentatie van Martine Vander 
Snickt, dochter van Louis jr., van 
Andrea Durlet, achterkleindoch-
ter van Isidore Vander Snickt, 
de jongste broer van Louis sr.,  
van Anne De Waele van het be-
volkingsarchief van de stad Ge-
raardsbergen, en van Alfons Van 
den Eynden en Pater overste 
Paul Janssens cj van het College 
van Melle. Ik dank hen allemaal 
van ganser harte. Dit artikel draag 
ik op aan Louis Vander Snickt jr. 
(1912 - 1992) met wie ik bevriend 
was, vandaar de acht tekeningen 
van zijn grootvader Louis bij dit 
artikel. 
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Belgische bult. Louis Vander Snickt kweekte ook kooivogels 
zoals deze Belgische bult kanaries. Deze tekening dateert 
van 1888. Louis Vander Snickt sr. en Louis Victor Pulinckx, 

grondleggers van de kleinveeliefhebberij in België, op een 
medaille ter gelegenheid van de “Exposition d’Union nationale 

avicole de la Victoire” te Brussel, 1-4 november 1945.

Alle tekeningen bij dit artikel, ook deze in kleur, zijn van 
de hand van Louis Vander Snickt sr. Voor zijn zwart-wit 
tekeningen gebruikte hij dikwijls een bijzondere techniek. 
Het “tekenpapier” bestond uit een fi jn karton bedekt met 
een gladde kalklaag met voorgedrukte streeptekening 
als grijze achtergrond; het zwarte van de tekening werd 
bijgetekend, wat wit moest zijn werd weg gekrabd.


