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Van links naar rechts

Monique van Wijk, schilder

Hannie Warendorf, auteur

Rony Doedijns, directeur



Verdienstelijke kynologen  
Een bijzonder project om onze ontstaans-
geschiedenis vast te leggen! 

Reeds aan het einde van de 18e eeuw werd de kynologische structuur in Nederland gevormd. 
Als uitkomst van allerlei ontwikkelingen in het verenigingsleven richtten de koninklijke 
Nederlandse Jachtvereniging ‘Nimrod’, Cynophilia en Kynologen vereniging Nederland 
uiteindelijk in 1902 de Raad van Beheer op. Nadien zouden er nog vele structuur- en 
organisatiewijzigingen plaatsvinden. De Raad van Beheer is tegenwoordig de landelijke 
koepelorganisatie van ras-, lokale en bijzondere verenigingen die het houden van honden 
centraal hebben staan in het verenigingsbeleid ten aanzien van fokkerij, opvoeding, educatie, 
sporten en werken met honden. 

Bij het ontstaan en de ontwikkeling van onze vereniging zijn door de jaren heen natuurlijk heel 
veel mensen betrokken geweest. Al deze mensen hebben op hun eigen wijze bijgedragen 
aan de ontwikkeling en de vorming van de Raad van Beheer. Dit zijn in de eerste plaats 
de fokkers die de vele rassen in Nederland in stand hebben weten te houden en die door 
de jaren heen Nederland de naam en faam hebben gegeven als land waar heel goede 
rashonden worden gefokt. Daarnaast zijn dat bestuurders van verenigingen, keurmeesters, 
organisatoren van evenementen in welke vorm en functie dan ook. Wij kennen binnen onze 
vereniging verschillende onderscheidingen: de zilveren erespeld, gouden erespeld, de gouden 
draagpenning en de allerhoogste onderscheiding binnen onze vereniging: Lid van Verdienste 
van de Nederlandse Kynologie. 

In de 115 jaar dat de Raad van Beheer bestaat, hebben 17 Nederlandse hondenliefhebbers deze 
hoge onderscheiding mogen ontvangen. De Raad van Beheer heeft deze bijzondere kynologen 
laten portretteren. In de hal van ons kantoor aan de Amsterdamse Emmalaan hebben al deze 
portretten een prominente plek gekregen. Tevens hebben wij de voorzitters geportretteerd 
die meer dan twee volledige zittingstermijnen hebben gediend. Monique van Wijk heeft de 
porttetten geschilderd en Hannie Warendorf heeft de teksten geschreven voor deze brochure. 
Namens de Raad van Beheer heeft ondergetekende het project mogen begeleiden.  

Wij zijn trots dat wij dit project succesvol hebben weten af te ronden en zo een stukje van onze 
ontstaansgeschiedenis hebben weten vast te leggen.   

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier met deze brochure. Wij nodigen u van harte uit om de 
collectie portretten te komen bewonderen op ons kantoor.

Rony Doedijns

Directeur Raad van Beheer “Houden van Honden”

5



Over de schilder
Monique van wijk

Toen ik vier jaar geleden gevraagd werd of ik voor de Raad van Beheer een aantal portretten wilde 
schilderen van oud-voorzitters en leden van verdienste, vond ik dat een grote eer en ik ben er met 
groot enthousiasme aan begonnen. 

Dat het in de loop van de afgelopen vier jaar in totaal 21 portretten zouden worden, wist ik toen nog 
niet. De serie is voorlopig compleet en het mooie is, dat de afronding en presentatie ervan samenvalt 
met mijn naderende 25-jarige jubileum als schilder van honden binnen de kynologie. 
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In 1993 was mijn werk voor het eerst te zien op een hondententoonstelling. Naast mensenportretten 
heb ik afgelopen 25 jaar honderden honden in opdracht geportretteerd in binnen-en buitenland. 
Meestal voor particulieren, maar ook de Fedération Cynologique Internationale was een regelmatige 
opdrachtgever. Sinds 1993 ben ik ieder jaar met mijn stand met schilderijen aanwezig op de Winner 
Show.

De meeste van mijnportretten herkent men aan de kleurrijke en levendige sfeer, maar de serie 
portretten die u hier in de brochure ziet zijn opgebouwd uit alleen witlagen. Een soort omgekeerde 
tekening; bij een potloodtekening teken je alleen de schaduwen, bij deze schilderijen schilder ik 
alleen het licht: De zandkleurige ondergrond is de kleur van het linnen zelf. Door deze (door mijzelf 
ontwikkelde) manier van werken, ontstaat enigszins de sfeer van een oude foto, wat een gepast 
sfeerbeeld oproept om de serie portretten van mensen uit al die verschillende tijden een eenheid te 
geven.

Om deze serie te kunnen schilderen heb ik gewerkt met foto’s, gevonden in oude tijdschriften, boeken 
en in een enkel geval op internet. Alleen bij de mensen die op dit moment (nog) aan de kynologie 
verbonden zijn, heb ik gebruik gemaakt van foto’s. Dit verklaart ook, waarom in sommige gevallen een 
portret iets minder gedetailleerd is uitgewerkt. Van bijvoorbeeld mevrouw Van der Spek-Van der Heide, 
die toch lang belangrijk werk voor de kynologie heeft gedaan, is slechts één miniscuul kleine foto in 
het boek 50 jaar Kynologie gevonden. We kennen allemaal ‘De Toepoel’ (hondenencyclopedie), maar 
van de heer Toepoel is uiteindelijk in één fotoalbum bij de Schapendoesclub een foto gevonden die 
zich leende voor een portret. Zo zijn er nog een paar kynologen, die moeilijk vindbaar waren en waar 
ook geen familie meer was om te raadplegen. Toch is het uiteindelijk gelukt om een representatief 
overzicht bij elkaar te schilderen, waarvoor dank aan vooral Hannie Warendorf voor de hulp bij het 
vinden van beeldmateriaal.
 



Over de Auteur
Hannie Warendorf

Toen ik werd gevraagd om teksten te maken bij de portretten die Monique van Wijk heeft gemaakt 
van de voorzitters en leden van verdienste leek mij dat een leuke en uitdagende klus. Ik heb altijd 
al veel belangstelling gehad voor de geschiedenis van honden, voor mij is dat ook altijd een heel 
belangrijk onderdeel bij het studeren voor een rasexamen. Maar dat deze opdracht zo fascinerend 
en tijdrovend zou zijn, had ik niet verwacht. 

Ik wilde beschrijven wat de desbetreffende personen voor de Nederlandse kynologie en voor de 
Raad van Beheer in het bijzonder hebben betekend, maar ook heb ik geprobeerd iets over de 
personen zelf te schrijven. Ik ben helemaal aan het begin van de geschiedenis van de Raad van 
Beheer begonnen, en wandelde zo door de complete geschiedenis heen. Het was geweldig om 
steeds weer de zoektocht naar informatie per persoon te beginnen en fascinerend om te zien hoe 
soms ineens de puzzelstukjes van de geschiedenis in elkaar passen. 

De bibliotheek van de Raad werd voor mij een Walhalla, daar ligt de hele geschiedenis opgeslagen 
en was vaak informatie te vinden waar Monique van Wijk en ik al een tijd naar op zoek waren. Over 
sommige mensen was het lastig om informatie te vinden, zeker als er geen familie meer te vinden is. 
Soms was in heel oude catalogi en in de oude stamboeken nog terug te vinden welke rassen men 
had, zodat ik misschien via rasverenigingen en kynologenclubs nog iets te weten kon komen.  
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Als ik nu door het pand van de Raad loop, probeer ik me voor te stellen hoe het 
daar vanaf 1948 is geweest. Daar in die twee panden ligt een groot deel van de 
geschiedenis. Het is mooi dat daar nu deze prachtige portretten hangen van al die 
fascinerende mensen die zo belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse kynologie. Zij 
verdienen het om blijvend te worden herinnerd en ik vond het een eer om de teksten 
bij de portretten te maken. Het was fijn om met Monique van Wijk samen te werken aan 
deze fascinerende opdracht. Mijn speciale dank gaat uit naar de heer Martin van de 
Weijer die mij dankzij zijn onuitputtelijke geheugen enorm veel heeft kunnen vertellen 

over de groten uit het verleden.
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Voorzitter 2004-2016

De heer Jipping werd bestuurslid in 2003, een jaar later werd hij voorzitter. Hij bracht de Raad van 
Beheer, na een roerige periode met veel wisselingen van bestuursleden, weer in rustiger vaarwater. 
In de eerste drie jaar van zijn voorzitterschap werd de slechte financiële positie van de Raad van 
Beheer weer hersteld, en vervolgens konden er veel vernieuwingen plaatsvinden in de kynologie. Zo 
kwamen er nieuwe opleidingsvormen voor algemene kynologische kennis en exterieurkeurmeesters. 

De cursus Algemene Kynologische Kennis werd opgesplitst in Kynologische Kennis 1 en 2 en er werd 
een boek door de Raad van Beheer uitgegeven voor de cursus KK1. Onder zijn voorzitterschap werd 
de nieuwe verenigingsvorm ‘vereniging van verenigingen’ geïmplementeerd. Om beter zichtbaar 
te maken wat er speelt binnen de kynologie en de Raad van Beheer, werd een digitale nieuwsbrief 
genaamd ‘Raadar’ gelanceerd. Tijdens zijn zittingsperiode werd hard gewerkt om de positie van de 
rashond te promoten, aangezien door toedoen van de media de rashond en de fokkers het zwaar 
te verduren hebben. Er wordt veel aandacht besteed aan gezondheid en welzijn van honden, onder 
andere via het Fairfok-plan. Er worden veel seminars georganiseerd onder de noemer van de ‘Kennis 
Tour’ om fokkers, eigenaren en ook keurmeesters steeds bij te scholen. Tevens startte de campagne 
‘Waarom een stamboomhond’ en werd de ‘Dag van de Hond’ in het leven geroepen, dit alles om de 
goed gefokte rashond te promoten en verschil aan te geven met ‘rashonden’ zonder stambomen. In 
deze tijd werd het ook mogelijk dat meerdere verenigingen voor één ras lid werden.

Tevens heeft de heer Jipping diverse bestuursfuncties van diverse verenigingen en commissies 
bekleed. Sinds 2011 is hij bestuurslid en vice-voorzitter van de FCI. De heer Jipping was in het 
dagelijks leven Adviseur Opleidingsbeleid-Onderwijs, daarnaast is hij veelgevraagd keurmeester 
van vele rassen in binnen- en buitenland. In zijn jeugd heeft hij meerdere rassen gehad, zoals Duitse 
Herdershond, Teckel en Poedel. Daarna heeft hij Afghanen gehad die zijn opgevolgd door Franse 
Buldoggen.

De heer G. Jipping 
(Gerard)
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Mevrouw Drs. J.H.C. Brooymans- 
Schallenberg (Anneke) 
Voorzitter 1984-1997 
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1997

Mevrouw Brooymans-Schallenberg was sinds 1969 bestuurslid en werd in 1972 de 
eerste voorzitter van de nieuwe keurmeesterscommissie. In 1984 werd zij als eerste 
vrouwelijke voorzitter van de Raad van Beheer benoemd. Tevens werd ze dat jaar 
als voorzitter van de FCI benoemd en leidde de algemene vergadering in 1985 in 
Amsterdam.

Van beroep was zij dierenarts en ze heeft, sinds haar benoeming als raadslid in 
1969, veel werk gedaan in de commissie Heupdysplasie wat later de W.K. Hirschfeld 
Stichting werd. Gezondheid en welzijn stonden bij haar hoog in het vaandel, 
ook tijdens haar voorzitterschap. Zij was de eerste dierenarts in Nederland die 
röntgenfoto’s van heupen bij honden nam. Verder heeft mevrouw Brooymans veel 
betekend voor de opleidingen en examens voor exterieurkeurmeesters. Ze gaf 
les voor de cursus Algemene Kynologische Kennis en nam voor deze opleiding 
ook vele examens af. Samen met mevrouw Baretta ontwikkelde ze de cursus 
Exterieur & Bewegingsleer die zij ook doceerde. Mevrouw Brooijmans fokte sinds 

1957 Welsh Corgi 
Pembroke onder de 
kennelnaam Absyrtos, 
en exposeerde ook 
met haar honden. In 
1964 werd ze met 
haar zelf gefokte 
Absyrtos Dis Best in 
Show in Leeuwarden. 
Zij was een zeer 
gepassioneerd en 
kundig kynoloog, 
keurmeester, 
dierenarts, bestuurder, 
docent en examinator, 
en één van de 
Grand Ladies van 
de Nederlandse 
kynologie.
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De heer Mr. K.V. Antal (Kornel 
Vilmos) 
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1991

Via de bestuursfuncties die de heer Antal gedurende 43 jaar bij Cynophilia 
heeft bekleed was hij van 1979 tot 1987 bestuurslid van de Raad van Beheer, de 
laatste vier jaar als penningmeester. Door zijn indrukwekkende maatschappelijke 
carrière, onder andere Hoogleraar te Leiden en lid van de Hoge Raad, bezat 
hij veel bestuurlijk inzicht. Maar bovenal had hij de gave om over een grote 
verscheidenheid aan onderwerpen diepgaande artikelen te schrijven. Veel schreef 
hij over de geschiedenis van de hond door de eeuwen heen en uiteraard ook over 
zijn specialisatie als keurmeester van herdershonden.

De eerste plannen voor het opzetten van een kynologische bibliotheek stamden 
al uit 1947, de tijd dat de Raad van Beheer verhuisde naar de Emmalaan. Het 
duurde uiteindelijk tot 1984 voordat de bibliotheek gerealiseerd kon worden. De 
stuwende kracht achter het oprichten van de bibliotheek was de heer K.V. Antal. 
In de bibliotheek hangt een portret als eerbetoon aan de ‘founding father’ van de 
bibliotheek.

Van zijn hand verscheen in 1999 het boek Kynologische Varia, een selectie uit de 
grote reeks van artikelen die hij heeft gepubliceerd in het blad ‘De Hondenwereld’. 
Artikelen over de geschiedenis van de hond door de eeuwen heen, vele 
boekbesprekingen en rasbeschrijvingen. Hij schreef hierin: ‘...het plezier van een 
leidende functie in de kynologie ligt in de mogelijkheid je hobby op een hoger 
niveau te helpen brengen. De bibliotheek is bij uitstek een hulpmiddel daartoe... 
Het tot stand brengen van een goede bibliotheek voor de Nederlandse kynologie 
was een bijzonder genoegen, dat zijn beloning in zichzelf gevonden heeft’.
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De heer M.E.J. van de Weijer (Martin) 
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1985

De heer van de Weijer werd bestuurslid van de Raad in 1964, in 1970 werd hij adjunct secretaris, 
twee jaar later penningmeester en van 1975 tot 1991 was hij secretaris en tevens directeur van 
het bureau. In deze periode werd de overlegstructuur tussen Raad van Beheer en verenigingen 
gereorganiseerd en er kwamen nieuwe reglementen voor de overleggen. In 1976 werd de verplichte 
tatoeage voor alle rashonden ingevoerd. Het pand aan de Emmalaan nr. 16, waar het kantoor was, 
bleek te klein geworden. Het is aan de heer van de Weijer te danken dat nu beide panden van deze 
dubbele villa uit 1919 eigendom van de Raad zijn. Zowel nr. 16 als nr. 18 zijn Rijksmonumenten. De 
heer van de Weijer maakte de concept-statuten en reglementering voor de W.K. Hirschfeld Stichting. 

Hij zorgde voor uitbreiding 
van de benching en aanschaf 
van transportmateriaal en 
reinigingsapparatuur. 

Tevens zette hij de kunstcollectie 
van de Raad van Beheer op en 
breidde deze in de loop der jaren 
uit. Binnen de FCI is hij bestuurslid 
respectievelijk voorzitter geweest 
van de commissies voor standaarden 
en tentoonstellingen, tevens was 
hij secretaris voor de commissie 
reorganisatie overlegstructuur binnen 
de FCI. 

De heer van de Weijer staat bekend 
als een gepassioneerde allround 
keurmeester die overdracht van 
kennis hoog in het vaandel heeft 
staan. Zijn kennisoverdracht in 
de kynologie is enorm belangrijk 
geweest. Ontelbare lezingen heeft hij 
gegeven, vele examens afgenomen, 
en was altijd bereid zijn kennis te 
delen met ieder die wilde leren. Hij 
organiseerde maar liefst 22 keer de 
Winner, van 1969 tot 1991,  inclusief 
de Wereld Winner in 1985. In 22 jaar 
maakte de Winner onder zijn leiding  

        een enorme groei mee. 



In 1969 telde de Winner 2149 honden, binnen 6 jaar waren er 4300 inschrijvingen en de aantallen 
bleven hoog tot zelfs rond de 6000 in 1990.      

Ook met de pen is de heer van de Weijer, onderwijzer van beroep, altijd zeer actief geweest. De 
derde tot en met achtste druk van ‘Toepoel ‘s Honden Encyclopedie’ zijn herzien onder zijn redactie, 
waardoor dit geweldige naslagwerk van P.M.C. Toepoel actueel bleef. Tevens is hij een van de 
samenstellers van het losbladig ‘Handboek van de Kynologie’.
In zijn vroeger jaren heeft hij wat nestjes draadharige Foxterriërs gefokt, maar zijn prioriteiten lagen 
bij het keuren en besturen.

In 2013 werd de heer van de Weijer door de burgemeester van zijn woonplaats Haarlem, namens de 
Koningin tot  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd voor zijn tomeloze inzet voor de 
Nederlandse kynologie.
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De heer Prof. Dr. J. Bouw (Jacob)
Voorzitter 1978-1984

De heer Bouw was hoogleraar Zoötechniek aan de diergeneeskundige faculteit van de Universiteit van 
Utrecht waar hij promoveerde op bloedgroepen bij Hollandse koeienrassen. 
Hij was voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de Fédération Cynologique Internationale. 
De heer Bouw werd voorzitter nadat er een explosieve groei van rashonden was geweest. 
De miljoenste stamboom werd uitgegeven net na zijn aantreden. Langzaam werden ook de 
gezondheidsproblemen in diverse rassen zichtbaar, het gevolg van de snel toegenomen populaties. 
De heer Bouw was een man die zeer vooruitstrevend was in zijn tijd over de gezondheidsproblemen 
in diverse rassen waarvoor hij weinig bijval kreeg. Eigenlijk was hij zijn tijd ver vooruit en dat werd hem 
niet altijd in dank afgenomen.
De honden in zijn leven waren Sint Bernards en Afghaanse Windhonden, tevens was hij liefhebber en 
fokker van Welsh pony’s.     



de heer Th. Boersma (Teun)  
Voorzitter 1971-1978 
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1978

De heer Boersma was van nature een groot ondernemer en was een bijzonder harde werker. 
Als enig kind van een Drentse boer werkte hij zich op tot eigenaar van een groot zaad- en 
veredelingsbedrijf. Deze kwaliteiten gecombineerd met de voorliefde voor de hond maakten hem 
tot een uitstekende opvolger van Hirschfeld. Hij werd door Cynophilia aangewezen als voorzitter. 

Tijdens zijn zittingsperiode kwamen er grondige wijzigingen van de kynologische structuur, de 
verenigingen kregen meer inspraak en de overlegstructuur veranderde van contactvergaderingen 
naar de indeling van drie secties. De kynologenclubs vormen via vier regionale rayons Sectie I, 
de rasverenigingen vormen via de rasgroepen Sectie II, en de bijzondere clubs zijn Sectie III. Dit 
betekende meer inspraak voor de verenigingen. De heer Boersma was een ijverige en efficiënte 
voorzitter, zo reisde hij per trein naar de Raadsvergaderingen zodat hij onderweg in de trein nog kon 
werken. Boersma’s honden waren Belgische Herders, Tervuerense, die hij voor de bewaking had.
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De heer H. Jüngeling 
(han)
Lid van Verdienste der Nederlandse 
Kynologie sinds 1973

Vanaf 1928 importeerde de familie Jüngeling Saluki’s en 
Afghaanse Windhonden vanuit Engeland, en dit laatste 
ras was de grote passie van de heer Jüngeling voor zijn 
verdere leven. Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij zich tot 
een zelfverzekerde kynoloog en keurmeester, hij keurde 
reeds in 1930 in Engeland de Afghaanse Windhonden. 
In 1935 was hij mede-oprichter en eerste voorzitter 
van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Oostersche 
Windhonden’. Hij publiceerde diverse artikelen over zijn 
favoriete ras in binnen- en buitenland en is redacteur en 
auteur geweest van diverse kynologische bladen. 
De heer Jüngeling werd in binnen- en buitenland 
hoog gewaardeerd als keurmeester van vele rassen. 
Tevens was hij vertegenwoordiger in de FCI-commissie 
Windhonden. 
De heer J. Oskam beschreef hem als een bescheiden 
man, die zijn leven als kunsthandelaar, kynoloog en mens 
afstemde op een door hem gekozen levenspatroon.







De heer Mr. C.A. Schoor (Carl)
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1973

De heer Schoor was jurist van beroep en had een eigen juristenkantoor.
Vanaf 1948 werd hij Raadslid en hij was penningmeester van 1974 tot 1982.
De heer Schoor was van 1977 tot 1980 de eerste ‘President of the FCI General Committee’.
Zijn favoriete ras was de Fox Terriër Draadhaar waar hij ook een paar nesten mee fokte.
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de heer Prof. Dr. A.J.M. Holmer (Albert) 
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1972

In 1940 werd de heer Holmer tot Raadslid en kort erna als penningmeester benoemd. Van 1954 tot 
1963 was hij secretaris. In 1971 kon hij zich om gezondheidsredenen na 31 jaar niet meer herkiesbaar 
stellen. De heer Holmer heeft veel werk gedaan als examinator bij de verschillende opleidingen tot 
keurmeester. Hij keurde veel op de Nederlandse tentoonstellingen en werd zelfs allround keurmeester. 
Door zijn drukke werk, hij was hoogleraar Gynaecologie, keurde hij sporadisch in het buitenland. Voor 
zijn werk binnen de gynaecologenwereld werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw.

De heer Holmer bezat een apart soort droge en soms wat cynische humor, waarmee hij op zijn eigen 
unieke wijze oneffenheden in het verleden wist op te heffen dan wel aanvaardbaar te maken. Hij 
was een man die problemen rustig benaderde en vormde samen met de heren Hirschfeld en Oskam 
een echte drie-eenheid. Zijn favoriete ras was de Engelse Bulldog.
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Mevrouw J. van der Spek-van 
der Heide  
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1962

Mevrouw Van der Spek-van der Heide was in 1925 een van de oprichters van 
de Nederlandse Keeshonden Club waarvan zij maar liefst 41 jaar lang een 
bestuursfunctie vervulde. Mevrouw Van der Spek was ook keurmeester van 
onder andere Keeshonden en fokte Dwerg Keeshonden onder de kennelnaam 
‘van de Prinsenstad’ daar zij in Delft woonde. 

Als Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie werd zij benoemd omdat ze 
ruim 40 jaar lang actief was met administratieve werkzaamheden voor diverse 
tentoonstelling gevende verenigingen. Ze was altijd vrijwillig op tentoonstellingen 
en op clubmatches aan het werk, en zorgde dat de hele administratie goed 
en vlot verliep, zodat de uitslagen snel en correct bij de Raad van Beheer 
aankwamen. Zodoende wist ze ook altijd precies wat er gaande was op de shows 
en kreeg ze de bijnaam ‘Moeder van de kynologie’, kortweg ‘ons moeder’.



Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1962

De heer Oskam werd in 1945 door Cynophilia als Raadslid aangewezen. In 1947, 
na het overlijden van secretaris J.L.J.J. Harms nam De heer Oskam deze functie 
over tot 1954. In 1963 werd hij weer secretaris tot 1974. Samen met de heren 
W.K.Hirschfeld en A.J.M. Holmer en hun zes collega’s heeft hij ervoor gezorgd dat 
de Nederlandse kynologie de jaren van explosieve groei redelijk ongeschonden is 
doorgekomen. 

In 1947 organiseerde De heer Oskam de eerste Winner na de oorlog, een 
evenement dat hij tien jaar lang organiseerde. In 1948 regelde hij dat het pand nr. 
16 aan de Emmalaan in Amsterdam werd aangekocht en ingericht als kantoor. Men 
had het plan er ook een bibliotheek in te richten, maar dat plan moest wegens 
ruimtegebrek nog wachten tot 1977. Door de explosieve groei van de kynologie 
was er zo veel werk zodat De heer Oskam in 1963 de eerste bezoldigd directeur 
van het Bureau van de Raad van Beheer werd. Voor 1963 was hij achtereenvolgens 
huisarts en later bedrijfsarts. Zijn favoriete ras was de Barsoi.
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de heer Dr. J. Oskam (Koos) 
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de heer Prof. Dr. W.K. Hirschfeld 
(Wim)
Voorzitter 1943 – 1971
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1962

In 1941 werd de heer Hirschfeld Raadslid en in 1943 werd hij voorzitter van de Raad van Beheer, een 
functie die hij maar liefst 28 jaar zou uitoefenen. Daarmee is hij de langstzittende voorzitter van de 
Raad van Beheer. 

De heer Hirschfeld begon in oorlogstijd, en vormde samen met de heren J. Oskam en A.J.M. Holmer 
een dagelijks bestuur wat voor de Nederlandse kynologie grote betekenis heeft gehad. Na de 
oorlog en de wederopbouw maakte de kynologie een explosieve groei mee, en de heer Hirschfeld 
bleek de grote leider die de Nederlandse kynologie nodig had. Ook bij de FCI-overleggen was 
hij een belangrijk persoon waardoor 
Nederland weer meer bekend werd in 
de internationale kynologische wereld. In 
1949 en 1958 werd hij als voorzitter van 
de FCI benoemd en leidde de algemene 
vergaderingen in 1950 en 1959 in 
Amsterdam. 



De heer Hirschfeld was buitengewoon hoogleraar Gezondheidsleer der kleine huisdieren, en 
hoogleraar Erfelijkheidsleer aan de Faculteit der Diergeneeskunde. In 1937 is hij gepromoveerd op 
kleurvererving bij honden. Voor zijn werk werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Hij streefde ernaar een samenwerking tussen het diergeneeskundig onderzoek en de 
kynologie tot stand te brengen. Na zijn aftreden heeft dat gestalte gekregen in de vorm van de W.K. 
Hirschfeld Stichting. 

De heer Hirschfeld heeft eerst Welsh Terriërs gehad, later had hij Grote Zwitserse Sennenhonden 
en Manchester Terriërs. Hij heeft nooit keurmeester willen worden, voor hem telde het 
voorzitterschap van de Raad van Beheer zo zwaar dat hij dat onverenigbaar vond met een optreden 
als keurmeester. Toch heeft hij, op aandringen van de secretaris van de Winner, eenmaal een 
groepskeuring op de Winner verricht, van de groep Lopende Honden, waarvan hij zeer veel kennis 
had. In zijn memoriam wordt hij beschreven als een groot man, een groot leider, een groot kynoloog.
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De heer H.A.P.C. de Groot 
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1952

‘Hapsé’ de Groot was pionier 
van de Duitse Herdershond 
in Nederland. Hij importeerde 
diverse honden en stelde zich 
ten doel belangstellenden 
voor het ras te vinden in 
Nederland. De heer de Groot 
ging veelvuldig naar Duitsland 
om tentoonstellingen en 
kennels te bezoeken en zo zijn 
kennis te verrijken teneinde als 
vraagbaak te kunnen fungeren 
in Nederland.

De heer de Groot was in 1917 
één van de oprichters van 
de Vereniging van Fokkers 
en Liefhebbers van Duitse 
Herdershonden (VDH),  in 1933 
werd hij voorzitter van de VDH. 

De heer de Groot fokte zelf ook 
en had dekreuen, maar toen 
hij eenmaal als keurmeester 
was benoemd is hij gestopt 
met fokken. Hij was een 
veelgevraagd keurmeester voor 
dit ras in binnen- en buitenland. 
Naast zijn favoriete ras keurde 
hij ook nog vele andere rassen. 
Hij zag zijn voornaamste 

idealen werkelijkheid worden: De suprematie van het Duitse Herdershondenras, de invoering van 
het kwalificatiesysteem en de gewijzigde methode van keuren op tentoonstellingen.

In 1944 verscheen het boekje ‘De beoordeeling van den Hond’ over anatomische bouw, exterieur 
en bewegingsleer van honden. In het voorwoord schreef hij: ‘Als norm werd genomen de normaal 
gebouwde hond, bij wie bijvoorbeeld geen ingeslopen fouten tot raspunten zijn verheven, noch de 
natuur door de mode geweld werd aangedaan’. De heer de Groot schreef vele artikelen voor de 
kynologische pers teneinde zijn kennis en ervaringen te delen. In 1947 maakte De Groot deel uit van 
de Raad van Discipline.
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De heer E.L.L. Baron van Tuyll van 
Serooskerken (Ernst) 
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1952 

In 1912 werd Baron van Tuyll van Serooskerken secretaris en volgde daarmee de eerste secretaris 
Jhr. P.N. Quarles van Ufford op. Hij bleef secretaris tot het moment dat Nimrod zich terug trok uit de 
Raad van Beheer in 1929. Voor zijn bewezen diensten als secretaris werd Baron van Tuyll in 1952, 
tijdens het 50- jarig jubileum van de Raad benoemd als Lid van Verdienste.
Baron van Tuyll van Serooskerken was vanaf 1909 als deelnemer en als geweer actief in de eerste 
Retriever veldwedstrijden in de Zuid-Hollandse duinen.

 

 



28

De heer H.A. Graaf van Bylandt (Henri) 
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1942

In 1890 was Graaf van Bylandt een van de oprichters van de Nederlandse Kennel Club Cynophilia 
en organiseerde en financierde hij de eerste Cynophilia-tentoonstelling in Scheveningen. Hij was 
allround keurmeester en hield van besturen, publiceren en illustreren. Hij reisde veel, bezocht veel 
buitenlandse tentoonstellingen en had heel veel buitenlandse contacten. Zo vergaarde hij veel 
kennis over alle voorkomende rassen en verzamelde een imposante collectie hondenportretten en 
foto’s. Ook had hij de meest complete kynologische bibliotheek van die tijd. 

In 1894 verscheen van zijn hand het ‘Raspuntenboek van den meest bekende hondenrassen’ 
uitgegeven door Cynophilia. In 1897 verschijnt een geheel Franstalig boek en in 1904 de uitgebreide 
druk van voorgenoemde boeken. Het zijn twee banden met raspunten in vier talen van ruim 300 
rassen met 4100 illustraties. Omdat het in vier talen is geschreven kon het boek over de hele wereld 
verspreid worden. Negentig jaar later werd een verkleinde replica uitgegeven, ook in twee banden.

Nadat Graaf van Bylandt van Nederland naar België verhuisde, fokte hij Bulldoggen, Brusselse Griffons 
en Engelse Setters onder de kennelnaam ‘Leuven’s’ en was promotor van Belgische rassen. Net als 
Frits baron van Tuyll van Serooskerken en Toepoel was ook Graaf van Bylandt begaan met het lot 
van de trekhonden en hij was vice-president van de ‘Nationale Maatschappij tot verbetering van den 
Belgischen Trekhond’.



De heer H.G. Rouwendaal 
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1942

De heer Rouwendaal was Raadslid van 1934 tot 1949, hij was van 1948-1949 penningmeester. 
De heer Rouwendaal was keurmeester van vele rassen en fokte en exposeerde Duitse 
Dwergpinchers en Duitse Staande Honden onder de kennelnaam ‘von Lipsia’.

29



30

De heer J.L.J.J. Harms
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1942

In 1916 werd de heer Harms plaatsvervangend Raadslid en in 1920 trad hij officieel 
aan als Raadslid en zou dat blijven tot zijn dood in 1947. Hij was secretaris van 
1930 tot 1947. Harms was de stuwende kracht in de Raad van Beheer in die tijd. 
Hij heeft zich gekenmerkt als een doortastend reglementenvormer en hervormer. 
Nadat Nimrod zich terugtrok uit de Raad van Beheer, in 1929, ging de registratie 
van honden in het N.H.S.B. over naar de Raad van Beheer. Het aanpassen van de 
reglementen voor de inschrijving van honden in het N.H.S.B. vergde veel kennis 
over de stamboekhouding, maar ook veel juridische kennis. De heer van Lier en 
de heer Harms hebben samen hiervoor zeer veel werk verzet.
De heer Harms was ook de man die in 1925 de “novembervergaderingen” in het 
leven riep, een jaarlijks overleg van vertegenwoordigers van de verenigingen met 
de door hen gekozen leden van de Raad. In 1939 werd dit overleg vervangen door 
de contactvergadering waarbij de verenigingen overleg hadden met alle leden van 
de Raad van Beheer. 
Met grote voortvarendheid heeft de heer Harms zijn stempel gedrukt op een 
goed functioneren van het bureau van de Raad van Beheer.
De heer Harms fokte in de jaren twintig Airedale Terriërs onder de kennelnaam 
‘Jelha’s’. en behaalde met zijn fokproducten vele prijzen in Nederland en België. 
Tevens had hij een paar Border Terriërs. De heer Harms was keurmeester van 
vele rassen.
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De heer P.M.C. Toepoel (Pieter)  
Lid van Verdienste der Nederlandse Kynologie sinds 1942

De heer Toepoel had aanvankelijk een boksschool in Den Haag, en was in 1902 
en 1903 bokskampioen van Nederland. Tevens was hij in 1911 oprichter en eerste 
voorzitter van de Nederlandse Boksbond. Eind dertiger jaren heeft hij dit beroep 
opgegeven om zich volledig aan de kynologie te wijden. 
Over de heer van Toepoel werd eens gezegd dat ‘hij de hond bij het Nederlandse 
volk heeft gebracht’. Hij deed dat door het geven van vele lezingen voor 
verenigingen, voor de radio en door het schrijven van vele artikelen in dag- 
en weekbladen. De heer Toepoel was een groot kynologisch publicist en 
voorvechter en beschermer van honden en in het bijzonder van de Nederlandse 
rassen. Hij was de drijvende kracht achter de wederopbouw van de Nederlandse 
Schapendoes en zijn naam is onlosmakelijk verbonden met dit ras. In 1956 werd 
hij als erelid van de rasvereniging benoemd. Samen met zijn vrouw fokte hij 
Nederlandse Schapendoezen onder de kennelnaam ‘Beatrijs’. 
De brochure ‘De onzedelijkheid van de hondentractie’ verschijnt in 1928 en is 
een pleidooi voor het afschaffen van de hondenkar. Het is de eerste publicatie 
van Toepoel over honden. Daarna volgen de diverse boeken inclusief zijn 
grootste werken: ‘Onze Honden’ waarvan de eerste druk in 1933 verscheen, en 
‘Toepoels Honden encyclopedie’, waarvan de eerste druk in 1939 verscheen en 

de tweede druk 
rond 1952. Latere 
drukken worden 
regelmatig herzien 
en uitgebreid 
door bekende 
Nederlandse 
kynologen en zijn 
nog steeds populair. 
Ook worden er 
z.g. ‘Toepoel ’s 
boeken’ uitgegeven 
die Toepoel niet 
geschreven 
heeft, zijn naam 
wordt gebruikt 
als merknaam, als 
kwaliteitskenmerk.
Toepoel was 
een begaafd 
keurmeester die 
onder andere in 
1939 op Crufts 
windhonden 

keurde.
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De heer Mr. 
M.A.H.L. van 
Lier
Voorzitter 1929-1941
Lid van Verdienste der 
Nederlandse Kynologie 
sinds 1939

In 1918 werd de heer van Lier 
plaatsvervangend lid en in 1919 werd 
hij tot Raadslid benoemd. Na de 
uittreding van Nimrod uit de Raad 
van Beheer werd hij voorzitter van de 
Raad van Beheer.

In het dagelijks leven was de heer van Lier advocaat en procureur. In 1923 was hij mede-oprichter en 
de eerste voorzitter van de Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar. De heer van Lier 
was in 1929 voorzitter van Cynophilia, en toen Nimrod zich dat jaar terugtrok uit de Raad van Beheer 
werd de voorzitter van Cynophilia vanzelfsprekend voorzitter van de Raad van Beheer. 
In 1929 werd de heer van Lier gekozen als FCI-voorzitter, en leidde de algemene FCI-vergadering in 
1930 in Amsterdam. 

In de tweede helft van de jaren dertig groeide het verzet tegen de macht van de Raad van Beheer. 
In 1939 werden de contactvergaderingen ingevoerd, een overleg tussen de verenigingen en alle 
raadsleden, maar beslissingen genomen in deze vergadering waren geen verplichting voor de Raad 
van Beheer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er echter heel andere problemen. De bezetter 
ging zich met het verenigingsleven bemoeien, wat allerlei veranderingen met zich meebracht. Zo 
waren er vraagstukken als hoe aan eten te komen voor de honden, maar ook hoe de fokkerij te 
beperken door broodfokkers stambomen te weigeren. De heer van Lier was van Joodse afkomst en 
is in 1941 naar een concentratiekamp in Duitsland gedeporteerd waarvan hij niet meer terugkeerde. 

Jaren na de oorlog kwam één van de schilderijen uit de collectie die de heer van Lier tot de oorlog 
had opgebouwd, op een veiling. Het was de toenmalige secretaris van de Raad van Beheer, de 
heer van de Weijer, die het schilderij ontdekte en aanschafte voor de kunstcollectie van de Raad 
van Beheer. Het schilderij, van Bernard te Gempt, laat een congres zien waar een verhitte discussie 
plaatsvindt. Echter, het bijzondere van het schilderij is dat de mensen vervangen zijn door honden. 
Zo is er een blijvende herinnering in het kantoor van de Raad van Beheer aan de heer van Lier, 
wiens voorzitterschap van de Raad van Beheer op zo’n onacceptabele manier eindigde.
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De heer G.J. van der Vliet (Gérard) 
Voorzitter 1917-1929

De heer van der Vliet werd via zijn functie als voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche 
Jachtvereenging ‘Nimrod’, net als zijn voorganger de heer Frits van Tuyll van Serooskerken, 
voorzitter van de Raad van Beheer. Tijdens zijn voorzitterschap kreeg de Raad van Beheer meer 
zeggenschap. Voorheen stelden de rasverenigingen hun eigen keurmeesters aan, nu ging 
die bevoegdheid over naar de Raad van Beheer die examens instelde en kwaliteitseisen ging 
stellen aan de keurmeesters. De keurmeesterslijst voor een tentoonstelling moest ook worden 
goedgekeurd door de Raad van Beheer. In 1925 verenigden de keurmeesters zich en werd de 
keurmeestersvereniging opgericht. Tevens werden in 1925 de statuten van de Raad Koninklijk 
goedgekeurd en werd de Raad formeel een vereniging. In 1923 werd de heer van der Vliet 
gekozen als voorzitter van de FCI. De algemene vergadering van 1924 onder zijn voorzitterschap 
vond niet in Nederland plaats, maar werd in verband met de Olympische Spelen in Parijs 
gehouden.

Sport speelde een grote rol in het leven van de heer van der Vliet, als 16-jarige haalde hij 
al zijn schietbrevet. Jagen en kleiduivenschieten deed hij in verschillende landen op hoog 
niveau. Maar ook sporten als golf en tennis speelden een rol in zijn leven. Hij was een van de 
oprichters en voorzitter van de Kennemer Golf & Country Club, waar hij, net als bij Nimrod, 

tot erelid is benoemd. Naast 
renpaarden fokte de heer 
van der Vliet Engelse Setters, 
Pointers en later ook Labrador 
Retrievers onder de kennelnaam 
‘of Overveen’. Hij fokte Engelse 
Setters vanaf 1875, waaronder 
de eerste ingeschreven Engelse 
Setter in het Nederlandsch 
Hondenstamboek: ‘Bulb of 
Overveen’, geboren in 1888. Met 
zijn honden was hij actief op 
tentoonstellingen en fieldtrials. 
De heer van der Vliet trainde zijn 
Labrador Retrievers zelf en was 
met zijn honden erg succesvol op 
de Retriever-veldwedstrijden in 
Nederland. In het dagelijks leven 
had hij een ijzergroothandel.



de heer F.W.C.H. 
Baron van Tuyll van 
Serooskerken (Frits)
Voorzitter 1902-1917

Baron van Tuyll van Serooskerken is één van de oprichters 
van de Raad van Beheer. Hij was in 1902 voorzitter van de 
Koninklijke Nederlandsche Jachtvereniging ‘Nimrod’, één van 
de drie verenigingen waaruit de Raad van Beheer is ontstaan, 
en werd op 1 januari 1902 de eerste voorzitter van de Raad van 
Beheer. In 1914 werd Baron Van Tuyll gekozen als voorzitter 
van de FCI, dit betekende dat de algemene vergadering in 
1915 in Nederland zou plaatsvinden onder zijn voorzitterschap. 
Het uitbreken van de Eerste WereldOorlog stond die 
vergadering echter in de weg. 

Baron Van Tuyll stond bekend als ‘Menschenvriend en vriend 
van dieren’. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Baron Van 
Tuyll van Serooskerken in de vluchtelingenopvang werkzaam 
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en was hij medeverantwoordelijk voor de oprichting van diverse opvangkampen. Grote bekendheid 
verwierf hij in Nederland door in 1898 de eerste Nederlander te zijn die toetrad in het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC). Hij was oprichter en de eerste voorzitter van het Nederlands Olympisch 
Comité (NOC) in 1912. Uit dank voor wat hij voor de sport heeft betekend is er een standbeeld 
geplaatst voor het Olympisch Stadion in Amsterdam en zijn een plein en een straat tegenover 
het stadion naar hem vernoemd. Voor de kynologie is hij erg belangrijk geweest, onder zijn 
voorzitterschap van Nimrod ontstonden het Nederlandsch Hondenstamboek, de kennelregistraties 
en daarna de oprichting van de Raad van Beheer.

Zelf deed hij aan ‘adellijke’ sporten zoals jagen en paardensport en was hij ook secretaris en 
voorzitter van de Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging. 
Baron van Tuyll van Serooskerken werkte en showde met zijn jachthonden, hij was onder andere 
eigenaar van de eerste Retriever die werd ingeschreven in het ‘Nederlandsch Hondenstamboek’, 
een Retriever met golvend haar ‘Sweep’ genaamd, geboren op 10 juni 1890. Met zijn Retrievers was 
hij zeer succesvol op de eerste Nederlandse Retriever-veldwedstrijden die vanaf 1909 in de duinen 
van Zandvoort werden gehouden. 

Baron van Tuyll was in die tijd ook oprichter en voorzitter van de Bond tot Bescherming van den 
Trekhond in Nederland die zich inzette voor de verbeterde leefomstandigheden van trekhonden. Er 
kwam landelijke wetgeving en een registratieplicht voor trekhonden, en de Bond gaf voorlichting 
aan eigenaren en organiseerde concoursen met keuringen. Dit leidde tot betere honden die 
geschikt waren voor hun taak, betere tuigen en karren, kortom betere leefomstandigheden voor 
trekhonden.




