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     Groepje Teckels
‘van de Zeven Bergjes’

Het duikt onverwacht op: een stapeltje negatieven in een doosje met het jaartal ’38 
erop. De (amateur) fotograaf die de zwart-wit kiekjes van honden op een tentoon-

stelling maakt is Arthur Weisz. Hij is in 1903 in Berlijn geboren, vestigt zich in 
1932 in Voorthuizen en vertrekt na 1946 naar Brazilië…

Rashonden in grootmoeders tijd…

AANWEZIG IN 1938 OP DE 
TENTOONSTELLING:
•  Leda v. Waldhotel (ruwhaar 

dwerg, Pouw). 
•  Kordel aus dem Lohegau 

(korthaar kaninchen, Pouw). 
•  Forelle van de Zeven Bergjes 

(Pouw). 
•  Asbeck’s Ritter (korthaar 

standaard, Frans Pieters).
•  Gentleman’s Dina (langhaar 

standaard, J.A. Roes).
•  Seppel (Frans Damhuis).

Het groepje Teckels 
van ‘van de Zeven 

Bergjes’ dat in juli 1938 
op de show in Arnhem 

aanwezig is. (Foto: 
Arthur Weisz). 
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Na lang speuren wordt, aan de 
hand van showuitslagen in oude 
tijdschriften, de naam en de locatie 
van de tentoonstelling gevonden. 
We schrijven 24 juli 1938 – een 
zomerse dag – en het gaat om de 
Kampioenschapstentoonstelling 
van de K.C. Arnhem, gehouden in 
de tuin van gebouw ‘Musis Sacrum’ 
in Arnhem. 

WAT EN WIE ZIEN WE?
Een groepje Teckels vastgehouden 
door een man in een witte jas. 
Of ze voor of na de keuring zijn 
gefotografeerd, is niet bekend. Op 
deze dag is ook de kynologische 
pers aanwezig: zowel De Hond als 
het Nederlandsch Kynologisch 
Tijdschrift doet verslag. Zij melden 
dat één van deze drie Teckels – de 
geïmporteerde kaninchen teef 
Kordel aus dem Lohegau – vandaag 
definitief Nederlands Kampioen is 
geworden. In het kader worden, on-
der andere, de drie in 1938 inge-
schreven honden van mevrouw 
Pouw genoemd. Wie wie is op de 
foto, is niet meer te achterhalen, 
maar hun eigenaresse is een grote 
naam als het om Teckels gaat: 
mevrouw G. Pouw-Neumann uit 
Voorthuizen. Haar van de Zeven 
Bergjes Teckels zijn tot ver over
 de grenzen bekend. 
Hier is sprake van maar drie 
Teckels maar niet zelden heeft 
mevrouw Pouw de grootste inzen-
ding op shows. Dat is niet verwon-
derlijk, want met zo’n 200 tot 250 
Teckels in de kennels, worden er 
soms 25 tegelijk meegenomen 
naar de show. 
Technisch gezien is dit niet 
Arthur Weisz’ beste foto; hij is 
van bovenaf genomen met erg 
veel voorgrond. En dat terwijl hij 
in Voorthuizen – ook de woon-
plaats van mevrouw Pouw! – het 
‘Veluws Fotohuis’ exploiteert. 

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER
MET DANK AAN ‘HONDERD JAAR TECKELS IN NEDERLAND’ EN LAMMY HAMELINK 

Mevrouw G. Pouw-Neumann uit Voorthuizen. Haar van de Zeven Bergjes 
Teckels zijn tot ver over de grenzen bekend. 

TIENTALLEN KAMPIOENEN
De kwaliteit van de Teckels in 
Nederland is, als we de Duitse 
keurmeester Herr Ilger mogen 
geloven, ver beneden peil. In 
1923 schrijft hij: De Teckelfokkerij 
is geweldig achteruit gegaan en zal 
nooit de stand bereiken van twintig 
jaar geleden en daarvoor. 
Haar eerste zelfgefokte kampioenen 
heeft mevrouw Pouw met broer en 

zus Olaf en Oda van de Zeven Bergjes 
(korthaar standaard), in 1933. De 
kampioenen bij deze variëteit 
volgen elkaar snel op: Astrid (1934), 
Ingrid en Sigrid (1936), Bärbel 
(1937), Cadet en Harrald (1938), 
Fürstin en Prut (1941), Dietrich 
(1944), Nancy Sjoukje (1959), Radja 
(1962), Prima Donna (1965) en 
Chanson (1972). De lijsten met 
kampioenen van dwergen korthaar, 
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kaninchen korthaar, dwergen 
langhaar, kaninchen langhaar, 
standaard ruwhaar en dwergen 
ruwhaar laten een vergelijkbaar 
beeld zien. Kortom, de Van de 
Zeven Bergjes kennel domineert de 
Teckelfokkerij, zowel voor de oorlog 
als erna. Mijn ruimte is te beperkt 
om alle namen te noemen, maar wie 
is geïnteresseerd in al die andere 
tientallen kampioenen, verwijs ik 
naar het boek Honderd Jaar Teckels 
in Nederland, dat in 2003 is uitgege-
ven. Daarin wordt de geschiedenis 
van de van de Zeven Bergjes fokke-
rij uitvoerig behandeld. De enige 
variëteit die mevrouw Pouw aanvan-
kelijk niet fokt is de standaard 
langhaar, maar – zoals we hierna 
zullen zien – die leemte wordt in 
1954 ingevuld. 

DRIE TEEFJES EN EEN REU
De basis voor de kennel van de 
Zeven Bergjes wordt in 1925 gelegd, 
als mevrouw Pouw haar fokkerij 
start met drie teefjes en een reu. De 
(import) teefjes zijn Purzeline 
(Purzel x Hexe Gövert), Nora v.d. 
Schönburg (Faust x Sappho) en Perle 

von Falkenried (Triumpf v. Höhlen-
kampf x Grille v. Falkenried). De reu 
is Edel Bommelia (Ador Bommelia x 
Bertchen Bommelia) en hij wordt 
gekocht bij collega-fokker G.J. Pool. 
De eerste combinatie die mevrouw 
Pouw maakt is Edel Bommelia x 
Purzeline. Edel wordt ook de vader 
van nesten bij de beide andere 
teven; hij en Perle worden uiteinde-
lijk de stamouders van de kortharen 
in deze kennel.
Bij haar fokkerij past mevrouw 
Pouw al vrij snel na haar start 
inteelt (vader x dochter) en lijnteelt 
toe en ook importeert zij een 
behoorlijk aantal Teckels, verdeeld 
over de variëteiten. Zoals iedere 
fokker weet, kán lijnteelt het 
beproefde middel voor een stabiel 
type zijn. Zo af en toe worden 
‘vreemde’ reuen gebruikt om nieuw 
bloed in de stam te krijgen. Tien 
standaard korthaar nesten per jaar 
zijn geen uitzondering en andere 
fokkers maken dankbaar gebruik 
van mevrouw Pouws kampioen 
reuen, zoals Harrald, Olaf en Cadet.
Mevrouw Pouw staat erom bekend 
dat zij van kleurtjes houdt en ze 

probeert dan ook diverse malen om 
een witte Teckel te fokken. 
In de fokkerij van de van de Zeven 
Bergjes kennel wordt heel vaak 
gesproken over ‘mevrouw G. Pouw’, 
maar haar echtgenoot – Hendrik 
Pouw – levert in deze kennel ook 
een aandeel. Na de oorlog maakt hij 
deel uit van het bestuur van de 
Nederlandse Teckel Club. 

DE FOKKERS 
Paulina Bertha Elisabeth Margareta 
Neumann wordt op 28 februari 
1901 in Klein-Heinersdorf (Beie-
ren, Duitsland) geboren. Zij is het 
enige kind van Friedrich Neumann 
en Margareta Frischmüller en 
wordt behalve naar haar moeder 
– Margareta – ook naar haar 
grootmoeder van vaderszijde 
vernoemd: Bertha Klara Kruger. 
Haar roepnaam is Gretel of Greta 
en in november 1919 trouwt ze 
met de in 1887 geboren Hendrik 

‘Enny’s Hoeve’ in Voorthuizen. In Het Algemeen Handelsblad van decem-
ber 1926 staat het bericht dat dit huis is afgebrand. (Foto: De Puttenaer). 

Een als foto uitgegeven prentbrief-
kaart met de Teckels in de ‘van 
de Zeven Bergjes’ kennel. (Uit: 
‘Honderd Jaar Teckels in Nederland’).
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Pouw. Ze is dan 18 jaar en er is een 
leeftijdsverschil van 14 jaar. 
Hendrik Pouw komt uit een welge-
stelde Amsterdamse familie. Het 
paar koopt in 1918 een stuk grond 
en laat daarop een landhuis bou-
wen in de bossen van het Veluwse 
Voorthuizen, aan de Hunnenweg: 
de ‘Enny’s Hoeve’. Ze krijgen in de 
periode van 1920 tot circa 1927, 
althans volgens de beschikbare 
genealogieën, tenminste zes 
kinderen: vijf dochters en één 
zoon. Behalve als fokster en 
exposant treedt mevrouw Pouw 
ook op de voorgrond in de kynolo-
gie als auteur van bijdragen in de 
kynologische pers. Zo publiceert ze 
in De Hond, in De Hondenwereld en 
in het clubblad De Dashond. Greta 
Pouw heeft een vlotte pen en 
schrijft over de meest uiteenlopen-
de onderwerpen, zoals de stan-
daard, kleurvererving, hoe te 
selecteren, de temperamenten, etc. 

Ze wordt door de Raad van Beheer 
onderscheiden met de Gouden 
Erespeld en door de rasvereniging 
benoemd tot Lid van Verdienste.

KALKOENEN
In het Algemeen Handelsblad van 
29 december 1921 wordt geschreven 
over het tijdschrift De Kleinveeteelt, 
waarin mevrouw Pouw een bijdrage 
heeft geschreven. Niet over honden, 
maar over de kalkoenenteelt. Ze 
schrijft: …om in ons land de kalkoenen-
teelt, die hier zoo weinig in praktijk 
gebracht wordt, te bevorderen. Indien 
het zoo lekkere kalkoenenboutje maar 

eerst bekend wordt, zal het getal der 
afnemers ook wel grooter worden. 
Maar de hoofdzaak is de gunstige 
ligging van Nederland voor een 

grooten export naar Engeland. Daar-
heen werden vóór den oorlog veel 
kalkoenen uit Hongarije en Bulgarije 
gezonden, aldus mevrouw Pouw. 
Een aantal jaren later, in december 
1926, is in datzelfde Handelsblad, 
onder het kopje BRANDEN te lezen: 
Dinsdagavond is de ‘Enny’s Hoeve’ van 
den heer H. Pouw te Voorthuizen door 
onbekende oorzaak afgebrand. Niets 
kon worden gered. Huis en inboedel 
waren verzekerd. Over een herbouw 
van ‘Enny’s Hoeve’ na 1926 heb ik 
niets kunnen vinden, maar dat dit is 
gebeurd staat vast, zoals we hierna 
zullen begrijpen. 

ONDERDUIKERS
Ook in de oorlogsjaren gaat de 
fokkerij door: in 1940 en 1941 
worden nog zeven respectievelijk 
vijf nesten gefokt. In de volgende 
oorlogsjaren staat de fokkerij op een 
heel laag pitje. Mevrouw Pouw heeft 
er alle vertrouwen in dat de goede 
Teckelfokkerij het in het algemeen 
zal overleven. De rest, schrijft ze in 
De Hond, die verdwijnt, behoeft niet 
betreurd te worden. Mevrouw Pouw 
houdt van heldere standpunten. 
Ondanks – of misschien dankzij – 
haar Duitse afkomst is Greta Pouw 
met haar man intensief betrokken 
bij het verzet in de Tweede 
Wereldoorlog. Zij hebben verzets-
strijders, joodse onderduikers, 
parachutisten en gedeserteerde 
Duitse soldaten in huis. 
In 1944 komen twee verzetsgroe-
pen op de Veluwe onder leiding te 
staan van Ab Witvoet, opperwacht-
meester bij de politie. Witvoet 
krijgt de opdracht – van wie precies 
is nooit helder geworden – Duitse 
personenauto’s en motorordonnan-
sen te overvallen om zo papieren in 

Een foto die als kerstwens is verzonden. Van links naar rechts: mevrouw 
H. van Breukelen, de heer H. Pouw en mevrouw G. Pouw. (Uit: ‘Honderd 
Jaar Teckels in Nederland’).

Greta Pouw heeft 
in die tijd een vlotte pen  
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handen te krijgen met informatie 
over Duitse militaire plannen op 
de Veluwe. Het hoofdkwartier van 
deze verzetsgroep bevindt zich in 
‘Enny’s Hoeve’, het woonhuis van 
de familie Pouw. 

DE AANSLAG
Op zaterdag 30 september 1944 be-
schiet een aantal leden van Witvoets 
verzetgroep bij de Oldenallersebrug 
– tussen Nijkerk en Putten – een 
stafauto met vier Duitse militairen 
van de Luftwaffe. De aanslag mislukt; 
drie militairen weten te ontkomen 
en alarm te slaan en twee worden 
gewond. Oberleutnant Eggert en een 
lid van de verzetsgroep worden naar 
‘Enny’s Hoeve’ gebracht. Papieren 
worden niet gevonden. Op de ‘Enny’s 
Hoeve’ ontstaat een discussie over 
wie de aan zijn buik gewonde Ober-
leutnant gaat doodschieten en of 
Witvoet, die zich tijdens de actie 
verbergt, ook moet worden geliqui-
deerd. Hulp voor de gewonde verzets-
man komt te laat; hij overlijdt en 

wordt in de tuin van ‘Enny’s Hoeve’ 
begraven. De Duitse commandant, 
Fritz Wilhelm Fullriede, geeft nog die 
nacht opdracht om het gebied rond de 
aanslag uit te kammen en alle manne-
lijke personen aan te houden. Acht 
personen worden geliquideerd. 
De gewonde Oberleutnant Eggert 
wordt in de nacht van zondag op 
maandag naar Stroe gebracht, waar 
hij al heel snel in een greppel wordt 
gevonden. Het verzet denkt dat de 
Oberleutnant niets kan vertellen, 
omdat hij in het donker naar ‘Enny’s 
Hoeve’ is vervoerd. Dat is een grote 
misrekening, want Eggert kan zijn 
superieuren melden …dat hij veel 
honden hoorde blaffen. En zo leidt 
het spoor vrij eenvoudig naar 
‘Enny’s Hoeve’. 

HET DRAMA VAN PUTTEN
De gebeurtenissen die erop volgen 
zijn bekend als het drama van Putten. 
In opdracht van generaal Friedrich 
Christiansen leest commandant 
Fullriede dit bericht in de kerk van 

Een krantenartikel in ‘De Puttenaer’ 
van 3 mei 2006, waarin het verhaal 
van de ‘Enny’s Hoeve’ in de Tweede 
Wereldoorlog wordt verteld. 

Mevrouw H. van Breukelen (‘van de Hen’s Bergen’) voor de personeels-
woning van ‘Enny’s Hoeve’. Zij komt in de jaren vijftig bij de heer en 
mevrouw Pouw en verzorgt de circa 100 Teckels na hun dood. 

Putten voor: lm Namen des Wehr-
machtbefehlshabers in den Niederlan-
den wird das nachfolgende Urteil über 
die Gemeinde Putten ausgesprochen: 
Eins. Das Dorf Putten wird plattge-
brannt. Zwei. Die männlichen Einwoh-
ner der Gemeinde zwischen achtzehn 
und fünfzig Jahren werden nach 
Amersfoort abtransportiert. Drei. Das 
Dorf Putten soll innerhalb zwei Stunden 
völlig evakuiert sein.

MEDESCHULDIG
Ik citeer uit De Volkskrant: 
Op 1 oktober 1944 werd het dorp 
afgezet. Duitse soldaten en de lokale 
politie stuurden alle mannen naar het 
dorp, waar ze werden opgesloten in 
de school en de kerk. De volgende dag 
werden de 18- tot 50-jarigen onder 
hen op de trein gezet naar kamp 
Amersfoort. Omdat de verantwoorde-
lijke Wehrmachtofficier, Fritz Wilhelm 
Fullriede, zijn opdracht met tegenzin 
vervulde, ging niet het hele dorp in 
vlammen op. Dronken soldaten, 
soms nog kinderen, die kort tevoren 
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Het prinsesje Juliana groeit op met de Teckels van haar vader, Prins Hendrik. 

bij Arnhem hadden gevochten, staken 
ruim honderd huizen in brand. De rest 
is geschiedenis. 
Dr. L. de Jong wijdt in zijn boek 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog veel aandacht 
aan de gebeurtenissen bij de ‘Enny’s 
Hoeve en aan het lot van Putten. 
Van de 588 Puttenaren die naar het 
concentratiekamp Neuengamme 
zijn getransporteerd, komen er 
slechts 40 terug. 
De vragen of het verzet medeschuldig 
is aan dit drama, hoe (on)verant-
woordelijk zij hebben gehandeld en 
welk nut de actie heeft gehad, worden 
maar zelden gesteld en zijn eigenlijk 
nooit beantwoord. Feit is dat na de 
oorlog in documenten wordt gespro-
ken over een niet al te professionele 
actie met dramatische gevolgen.
Inmiddels hebben ruim 5.200 Neder- 
landers van de Israëlische regering de 
‘Yad Vashem’ onderscheiding gekre-
gen; Hendrik Pouw en Margareta 
Neumann behoren sinds 1977 tot 
die groep ‘Rechtvaardigen onder 
de Volkeren’. 

VAN DE HEN’S BERGEN 
Sommige bronnen vermelden dat de 
gewonde Oberleutnant Eggert voor 
zijn vrijlating belooft zijn meerderen 
niets te vertellen over zijn verblijf-
plaats na de aanval op de stafauto en 
ook dat hij zich aan zijn afspraak 
houdt. In dat geval hebben de 
Duitsers een andere reden om op 
18 oktober 1944 de ‘Enny’s Hoeve’ 
te omsingelen en in brand te steken. 
De Teckels worden afgevoerd of 
doodgeschoten en sommige worden 
later, zwervend in de bossen, gevon-
den. Gewaarschuwd voor razzia’s, 
zijn de onderduikers verdwenen en 
is de familie Pouw naar Amsterdam 
vertrokken. 
Na de oorlog wordt ‘Enny’s Hoeve’ 
opnieuw gebouwd en volgens Lammy 
Hamelink (zie hierna) was het 

… een enorm herenhuis met 10 kamers 
boven en 2 badkamers, 2 kamers 
beneden, een enorme huiskamer en 
een hele grote woonkeuken.
In mei 1945 start mevrouw Pouw 
weer met haar fokkerij, nu met het 
teefje Achlaia, geboren uit twee van 
de Zeven Bergjes ouders en door een 
collega-fokker aan haar afgestaan. 
Ook zijn er tijdens de oorlog teefjes 
elders in bewaring gegeven en 
probeert mevrouw Pouw door haar 
gefokte honden terug te kopen. 
Kortom, Greta Pouw laat het hoofd 
niet hangen en fokt al in oktober 
1945 het eerste naoorlogse nest. 
In 1952 komt mevrouw H. van 
Breukelen het team van de ‘Enny’s 
Hoeve’ versterken en omdat de 
familie Pouw geen standaard Teckels 
langhaar fokt, gaat zij zich met deze 
variëteit bezighouden. Onder de 
kennelnaam van de Hen’s Bergen fokt 
ze in 1954 haar eerste nestje. 

ERFENIS
In 1975 overlijdt Hendrik Pouw en 
een jaar later wordt Greta Pouw in 
een verzorgingstehuis in Deventer 
opgenomen; twee teefjes gaan met 

haar mee. Ze overlijdt in april 1989, 
88 jaar oud; mevrouw Van Breukelen 
ontfermt zich over de circa honderd 
Teckels. Zij krijgt een huisje naast de 
‘Enny’s Hoeve’ toegewezen, zodat ze 
de erfenis van Greta en Hendrik 
Pouw kan beheren. In 1976 koopt 
de Nederlandsche Bank het grote 
terrein en laat de ‘Enny Hoeve’ 
slopen. Omdat is vastgelegd dat 
mevrouw Van Breukelen tot aan
 haar dood in het huisje mag blijven 
wonen, wordt dat van de sloop gered. 
De lokale krant ‘De Puttenaer’ wijdt 
op 3 mei 2006 een krantenartikel 
met foto’s aan de geschiedenis van de 
‘Enny’s Hoeve’, waarin mevrouw Van 
Breukelen het verhaal over Greta en 
Hendrik Pouw, de 250 Teckels en de 
gebeurtenissen in 1944 vertelt. Het 
artikel over de ‘Enny’s Hoeve’ in De 
Puttenaer kan worden gelezen op:
http://epaper.bdu.nl/puttenaer/
epaperarchive/2006/05-03/
epaper/2294610.htm

VAN DE MIBAF’S HOEVE
Tijdens mijn zoektocht stuit ik op 
de website van de Mibaf ’s Hoeve, 
waar ook Teckels worden gefokt. 
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De Teckel. Het ras dat bij het ‘drama van Putten’ was betrokken.

Eén stukje tekst trekt mijn aan-
dacht: Toen ik vijftien jaar oud 
was ging ik werken in de kennel 
van de Zeven Bergjes van de Heer 
en Mevrouw Pouw met 200 Teckels 
midden in de bossen op de Veluwe. 
De advertentie dat ze een kennel-
hulp zochten had ik gelezen in het 
dierenbeschermingskrantje. Het 
was voor mij het paradijs op aarde 
als stadsmeisje in deze vrije natuur 
te wonen en werken met al die 
teckels. Ja en dan wordt je besmet 
met het teckelvirus Het eerste 
teckeltje werd gekocht van mijn 
eerste loon, weliswaar op afbetaling 
want ook in die tijd was de aanschaf 
van een rashond best prijzig.
Vijftien jaar, vanaf 1970, werkt 
mevrouw Lammy Hamelink bij 
mevrouw en mijnheer Pouw en dat 
ze daar een en ander heeft opge-
stoken, blijkt uit het feit dat ze 
inmiddels – onder de kennelnaam 
van de Mibafshoeve, 44 Nederlands 
Kampioenen heeft gefokt. 

SOCIAAL EN VREDELIEVEND
Lammy Hamelink is bereid meer 
informatie te delen over haar 
periode op ‘Enny’s Hoeve’ en ze 

schrijft me: De honden waren hun 
hobby en hebben meer geld gekost 
dan ze opbrachten door middel van 

de fokkerij. Toen ik daar kwam werken 
waren het oude mensen en hadden 
ze 250 honden, maar dit waren ook 
meer dan de helft honden waar niet 
mee gefokt werd door ouderdom. 
Vroeger was het heel normaal dat je 
je fokdieren gewoon hield en niet 
weg deed na een aantal nesten met 
ze gefokt te hebben.
We leefden daar met twee kennel-
meisjes, mijnheer en mevrouw Pouw 
en mevrouw H. van Breukelen, 
die later de honden heeft overgeno-
men en in het boswachtershuis 

mocht blijven wonen tot haar dood. 
Zij woont er nog steeds, is inmiddels 
87 jaar. Ze boden in hun jongere 
jaren ook een tehuis voor moeilijk 
opvoedbare kinderen of bij situaties 
waar de kinderen even uit huis 
geplaatst moesten worden. 
Ook hebben ze in oorlogsjaren 
mensen in hun schuilkelders 
verborgen gehouden. Het waren 
fantastische mensen, die veel voor 
de maatschappij hebben gedaan. 
Mevrouw Pouw was de theoreticus, 
wist heel veel over de genetica en de 
kleurvererving was een stokpaardje 
van haar. Ik heb van haar gigantisch 
veel geleerd op dat gebied, want 
ze voerde de theorieën uit in de 
praktijk. Mijnheer Pouw was dol 
op de honden en kwam tot aan zijn 
ziekte iedere dag in de kennel om 
de honden gedag te zeggen en te 

bekijken hoe het met ze ging. Hij 
was een fantastisch mens, heel 
sociaal en vredelievend.

HISTORIE VAN DE TECKEL
In dit artikel staat geen verdere 
informatie over de historie van 
de Teckel. Wat de fokkers van de 
van de Zeven Bergjes kennel is 
overkomen, is absoluut meer dan 
de moeite waard om te worden 
verteld. Voor de historie van 
de Teckel verwijs ik u naar 
het eerder genoemde boek. 

   De honden waren 
hun hobby en 

hebben meer geld gekost 
      dan ze opbrachten 


