
Uit de kynologische pers in 1963: Martin 
van de Weijer treedt aan als lid van het 
bestuur van de Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied in Nederland.
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De Raad van Beheer noemt hem 
‘ons kynologische boegbeeld’, met 
als levenswerk de Nederlandse 
kynologie. Bij zo’n boegbeeld hoort 
een passend vaarwel – een eerbe-
toon aan de man wiens leven in het 
teken van honden staat en die nu 
– in 2013 – zijn loopbaan als 
allround keurmeester beëindigt. 

MIJNHEER VAN DE WEIJER
In 1993 en 2006 heb ik het genoe-
gen om Martin – toen voor mij nog 
‘mijnheer Van de Weijer’ – te kun-
nen interviewen. In 1993 heeft hij 
kort daarvoor zijn directiefunctie 
bij het Bureau van de Raad van 
Beheer en het organisatorschap van 
de Winner Show neergelegd. Een 
gebeurtenis die niet zonder rimpels in 
de kynologische vijver is verlopen. In 
2006 is de overheidsbemoeienis met 
de kynologie een issue, evenals de 
dramatisch verlopen ALV van de 
Raad van Beheer in 2002 en de 

beleidsnota Keurmeesterexamens. 
Zowel in 1993 als in 2002, schuwt 
Martin ferme uitspraken niet. Maar 
alvorens een en ander te memore-
ren, maken we eerst kennis met één 

van de belangrijkste personages in de 
hedendaagse Nederlandse kynologie. 
Op 12 april van dit jaar kreeg hij met 
als thema ‘Eerbetoon’ een groots 
afscheid aangeboden!

Martin van de WEIJER
Kynoloog, organisator, bestuurder, allround keurmeester, mentor, examinator, publicist en 
kunstliefhebber – een leven voor en met honden...

Ons kynologische boegbeeld

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER

Halverwege de jaren negentig: Martin beoordeelt de honden op een ‘fun match’ van 
‘Kunogonda’, de vereniging van vrouwelijke kynologen. (Foto: Marinus Nijhoff).



‘Het is een absolute noodzaak dat 
een keurmeester – of fokker – zich 
niet uitsluitend met de kynologie 
bezighoudt, maar dat hij ook zijn 
aandacht richt op andere fokkerijen. 
Op andere dieren, en met name 
paardenkeuringen.’

1985: de tekst spreekt voor zich.
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ZOON VAN ONDERWIJZER
Martin wordt geboren in 1925, in 
Aerdt bij Lobith, in het gezin van 
een onderwijzer met drie zonen en 
twee dochters. Martins grootvader 
fokt dravers, Duitse Doggen en 
Rottweilers en thuis zijn er onder 
andere een Heidewachtel, draadhaar 
Foxterrier en een Bedlington Terrier. 
Hij treedt in zijn vaders voetsporen, 
bezoekt de kweekschool in Nijmegen 
en is 25 jaar onderwijzer op de 
Antoniusschool in Aerdenhout. De 
schooljuffrouw met wie hij samen 
fietst bij het uitgaan van de school, 
zal meer dan een halve eeuw later 
zijn vrouw worden. 
Wie met Martin praat, hoort dat hij 
gewend is om uitleg te geven, zaken 
toe te lichten, naar de pointe toe te 
werken. Het mooiste is overdracht van 
kennis, zegt hij bij zijn afscheid op 
12 april. In veel gevallen hebben zijn 
verhalen een humoristische onder-
toon, want humor in de kynologie is 
voor hem essentieel. In interviews 
valt ook Martins fenomenale geheu-
gen op; niet alleen waar het zijn 

eigen belevenissen betreft, maar ook 
waar het gaat om die van anderen. 
In 1948 wordt hij – 23 jaar jong – 
secretaris van de Bedlington Terrier 
Club en ook zijn ‘schrijverscarrière’ 
begint zo’n beetje met de uitgave 
‘Geschiedenis en Standaard van de 
Bedlington Terrier’. 
Een paar jaar later, in 1951, wordt hij 
bestuurslid bij de Kynologen Club 
Kennemerland en voorzitter en 
secretaris van de Bedlington Terrier 
Club. Ook is hij voorzitter van de 
Border Terrier Club geweest. Vanuit 
clubs die problemen hebben, wordt 
er regelmatig een beroep op zijn 
bestuurlijke ervaring gedaan, 
bijvoorbeeld door de rasverenigingen 
van de Bull Terrier en de West 
Highland White Terrier. 
In de loop der jaren heeft Martin een 
aantal honden in huis: een Heide-
wachtel, Dwergpinscher, Afghaanse 
Windhond, Duitse Dog, Ierse Setter, 
kort- en ruwharige Dwergteckels. 
Zijn belangstelling is heel breed 
en dat vertaalt zich in het aantal 
keurmeesterexamens dat hij doet, 

om uiteindelijk, in 2002, tot allround 
keurmeester te worden benoemd. 

CIRCUSDIRECTEUR
In 1954 wordt hij lid van de Konink-
lijke Nederlandse Kennel Club 
‘Cynophilia’ en acht jaar later lid van 
het bestuur van de Raad van Beheer 
– Raadslid zeggen we dan nog. In 
2011 benoemt ‘Cynophilia’ Martin 
tot erelid en behalve dat is hij nu 
erelid bij de Vereniging van Keur-
meesters en lid van verdienste van 
de Raad van Beheer. In 1969 wordt 
hem gevraagd de Winner Show te 
organiseren. Dat wil hij, maar onder 
de voorwaarde dat hij kan toetreden 
tot het bestuur van ‘Cynophilia’, de 
verantwoordelijke voor deze ten-
toonstelling. Van 1969 tot en met 
1991 is Martin van de Weijer de spil 
waar alles omdraait: ‘Mr. Winner’. 
Zonder computer, zonder internet, 
zonder e-mail. Gewoon, met pen en 
papier. In 1993 zegt hij daarover: Ik 
voelde me echt als een circusdirecteur, 
die bleef tot het afbreken van de tent. 
Ik ben er altijd bij gebleven: totdat de 
laatste auto met de benching wegreed. 
Ook al was dat ’s morgens vier, vijf 
uur. En de andere dag gewoon weer 
naar kantoor. Martin heeft absoluut 
een ‘niet zeuren’ mentaliteit.
Intussen assisteert hij op zijn vrije 
woensdagmiddagen de toenmalige 
secretaris van de Raad van Beheer, 
dr. J. Oskam, en de volgende stap is 
een logische: in 1975 wordt Martin 
secretaris van de Raad en directeur 
van het Bureau. Een functie die nu 
door twee personen wordt vervuld. 
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Het blijkt dat Martin deze kynologi-
sche dubbelfunctie niet meer kan 
combineren met zijn baan als onder-
wijzer en hij wordt ‘fulltime kynoloog’. 
Dat is de tijd waarin ik – als kyno-
loog in wording – ademloos luister 
naar de humoristische toespraken 
die hij houdt bij de Nieuwjaars-
recepties in de vertrekken van de 
Raad van Beheer aan de Emmalaan. 
We staan op elkaar gepropt in de 
kamers en op de trap. Het is muis-
stil, niemand wil iets missen van 
Martins ‘state of the union’. 

CULTUUR
Hoewel Martin een aantal nestjes 
draadharige Foxterriers fokt, liggen 
de accenten op andere terreinen, 
zoals besturen en keuren, maar zijn 
contacten met fokkers zijn veelvul-
dig en intensief. Zijn eerste keur-
meesterexamens doet hij voor de 
Bedlington Terrier en de Welsh 
Terrier. Martin: Het ging er in die 
dagen niet om, om maar zo snel 
mogelijk rassen te vergaren, wat we 
tegenwoordig bij een aantal jonge 

keurmeesters zien. Nee, er werd duide-
lijk op gewezen dat je jezelf moest 
manifesteren door bij voorbeeld het 
schrijven van behoorlijke artikelen, 
over de rassen die je in de toekomst 
wilde keuren. En het normbesef dat 

er in de kynologie heerste, daar kwam 
je spelenderwijs achter en dan wist je 
wat kon en wat niet kon.
Hij kan eindeloos praten over het 
onderwerp fokken en in beide 
interviews hamert hij erop dat 
leden van het bestuur van de Raad 
van Beheer moeten weten welke 
cultuur er heerst in de kynologie. 
Martin: Fokkers zijn eigenzinnige, 
creatieve individualisten. Fokkers die 
hun oren laten hangen naar alle 
mogelijke bijzaken redden het niet. Je 
moet een beetje weten hoe je met die 
groep mensen moet omgaan.  
Hij zegt dit in 1993 en anno 2013 
heeft deze uitspraak niets aan 
betekenis verloren. 
Creatieve fokkers zou je geen 
strobreed in de weg moeten leggen, 
humor in de kynologie is essentieel 
en ook in de kynologie slaat 
normvervaging toe. Dat zijn zo 
maar wat van zijn overpeinzingen 
uit 1993. Een jaar overigens waarin 
Martin … nog steeds niks later 
opstaat dan vroeger en nog steeds 
tien uur per dag werkt.

Ontelbare keren heeft Martin van de Weijer als Best-in-Show keurmeester 
gefungeerd. Zoals hier, op de internationale tentoonstelling in Maastricht, 2004. 
Van links naar rechts: Gerard Jipping, Martin, mevr. Corrie Kroes-Vink,  
mevr. Yvonne van der Laan-Elling en John Wauben.

Hij kan eindeloos praten over het onderwerp fokken en hamert erop dat leden van 
het bestuur van de Raad van Beheer moeten weten welke cultuur er heerst in de 
kynologie. (Foto: Marinus Nijhoff).



QUOTES
Van Martin van de Weijer:
•  Als het grote geld in de sport 

komt, kun je de sport vergeten.
•  Van de rassen die je keurt, moét 

je een ideaalbeeld in je hoofd 
hebben. Dat ideaalbeeld is 
natuurlijk enigszins flexibel. 

•  Er zijn dingen die je gewoon niet 
doet, omdat ze niet horen. 

•  De noodzaak van een Centraal 
Fokbeleid/Basis Reglement 
Stambomen: Ik zou het toch 
eerder in de categorie kynologi-
sche dwalingen rangschikken.

•  Men gaat kijken welke fouten er 
in rassen zitten en zegt: die gaan 
we elimineren. En dan gooien we 
met het badwater het kind weg! 

•  Men kan niks meer doen zonder 
van alle kanten begeleid te 
worden. Ik ben altijd een beetje 
een individualist geweest.

•  Om dat allrounderschap heb ik 
niet gevráágd, dat heb ik gekregen. 

•  Al die verhalen over inteelt; ik lap 
ze allemaal aan m’n laars. Goeie 
rassen hebben we te danken aan 
een bepaalde mate van inteelt, 
lijnteelt zo u wilt. We moeten be- 
paalde eigenschappen vastleggen.

•  Een fokker die alleen maar bezig 
is met fouten in zijn ras, bereikt 
nóóit wat.
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VOORSPELLENDE GAVE
De kynologie is mondiger geworden, 
de mensen weten waar het over gaat. 
Ze accepteren niet meer dat er maar 
van boven allerlei regels worden 
uitgevaardigd. Als je maar enigszins 
wind zaait, oogst je wel veel storm. 
Martin is er fel op tegen dat een 
instituut als de Raad van Beheer 
toezeggingen doet aan ambtenaren 
op een ministerie. Praten met de 
politiek, okay, maar toezeggingen 
doen aan de politiek is zijns inziens 
een foute zaak. Hij doelt dan vooral 
op de wijze waarop het ministerie 
de kwestie met Pitbullachtige 
honden gaat aanpakken. Als 
kenner en groot liefhebber van 
terriers heeft hij op het ministerie 
herhaaldelijk gezegd dat argwanend 
ten opzichte van vreemden niet door 
het ministerie mag worden geïnter-
preteerd als agressief. Met de 
American Staffordshire Terriers en 
Staffordshire Bull Terriers is niets 
aan de hand, maar ik heb het die 
mevrouw Rietveld van Landbouw niet 

aan haar verstand kunnen prutsen! 
De deur, aldus Martin, staat open 
voor het verbieden van alle rassen. 
Wie even dieper over deze quote 
nadenkt, moet constateren dat 
hier sprake is van een zeer voor-
spellende gave – 21 jaar geleden!

DE ‘TOEPOEL’
Tijdens het ‘bewind’ van Martin van 
de Weijer wordt de verplichte 
tatoeage van rashonden ingesteld. 
De achterstand in de verstrekking 
van stambomen – typen met een 
carbonnetje ertussen – wordt 
aangepakt en ook het uitreiken van 
een keurrapport op de tentoonstel-
ling wordt gerealiseerd. 
En dan natuurlijk de ‘Toepoel’. Een 
begrip in de kynologische wereld. 
Onder Martins redactie wordt deze 
encyclopedie, kort na zijn aantreden 
als Raadslid, in een nieuw jasje 
gestoken en zo verschijnt, onder 
redactie van Martin, de derde tot en 
met de achtste druk. 
In 1991 begint Martin, samen met 

Bas Bosch en Ed Grevelt, aan de 
samenstelling van het losbladige 
werk Handboek Kynologie, dat 
halverwege de nieuwe eeuw wordt 
voltooid en duizenden pagina’s telt. 
In 1995 is hij in het boek ’50 Jaar 
Kynologie in Nederland’ vertegen-
woordigd met een prachtig essay, 
getiteld ‘De kunst van het keuren’: 
Een goede keurmeester wil niet weten 
hoe collega’s op voorgaande shows de 
honden hebben beoordeeld en daarom 
is de kampioensklasse funest voor de 

Humor in de kynologie is voor hem essentieel en dat je een anekdote het vorige 
jaar ook al hebt gehoord, maakt helemaal niets uit. (Foto: Marinus Nijhoff). 



‘De meester en zijn leerlingen’. Martin, John Wauben en 
Ricky Lochs-Romans op de Keurmeesterdag in 2012.  
(Foto: Ria Hörter).

Martin en echtgenote José op de Keurmeesterdag in 2012. (Foto: Ria Hörter).

KYNOLOGEN46             

gevraagde opinie van de keurmeester. 
Een dan nog ontbrekend – eventu-
eel mopperend – thuisfront geeft 
Martin de gelegenheid zijn tot werk 
geworden hobby in de volle breedte 
te beleven. Hij is een veelgevraagde 
en graag geziene gast op tentoon-
stellingen en lezingen en weet jonge 
kynologen te enthousiasmeren. 
Vandaag de dag zijn er heel wat 
kynologen/keurmeesters die – ge-
vraagd en ongevraagd – met enige 
trots vertellen dat Martin één van 
hun leermeesters is geweest. Zelf 
herinner ik me vooral de keurmees-
terdiners na de clubmatches van de 
K.C. Gouda. Wie het geluk heeft 
daarbij te mogen zijn, wordt stee-
vast getrakteerd op Martins verha-
len, anekdotes en belevenissen uit 
de wereld van het keuren van en het 
fokken met honden. Ze worden op 
Godfried Bomansachtige wijze ten 
tonele gevoerd en dat je een anek-
dote het vorige jaar ook al hebt 
gehoord, maakt helemaal niets uit. 

KUIFHOENDERS EN KLOKKEN
Met pensioen zijn betekent in 1993 
voor Martin zeker niet niks doen; hij 
heeft aan alle kynologische activitei-

ten – waaronder zijn lezingen en vele 
keuringen in binnen- en buitenland –
nog een volle dagtaak. Behalve op 
hondenshows, kun je Martin ook 
vinden op pluimveetentoonstellin-
gen. Al drie generaties Van de Weijer 
hielden zich met kuifhoenders bezig. 
En dan is er de kunst. In 1993 zegt 
Martin: Ik bezoek voor een bevriende 
relatie veilingen en dergelijke om kunst 
en antiek te kopen. Kunst in het 
algemeen, de beeldende kunst, 

literatuur en muziek hebben zijn 
warme belangstelling. Daarom is hij 
ten tijde van zijn Raadslidmaatschap 
van mening dat de Raad van Beheer 
een goede bibliotheek moet hebben 
met specialistische lectuur, die elders 
niet makkelijk is te vinden. Daar-
naast ook een verzameling van 
voorwerpen die betrekking hebben 
op de kynologie, zoals afbeeldingen 
waarop de bouw van honden is te 
zien. Het is hem een beetje tegenge-

Het zijn harde, maar ware en duidelijke woorden in crisis-
tijd, van iemand die de kynologie heel na aan het hart ligt. 
(Foto: Marinus Nijhoff). 



Tijdens zijn afscheid op 9 april jl. wordt Martin van de Weijer getrakteerd op zijn lievelingsmuziek: aria’s van Puccini en 
Verdi. (Foto: Hannie Warendorf).

KYNOLOGEN 47             

vallen hoe men na zijn vertrek met 
de bibliotheek en de kunstvoorwer-
pen is omgegaan. Bij zijn afscheid 
benadrukt hij dat nog eens: Dat moet 
in stand worden gehouden! 
Behalve kynoloog is Martin ook een 
begenadigd pianospeler (geweest, 
zegt hij zelf) en restaureert hij oude 
stoelen en klokken. Meer dan tien 
klokken in huize Van de Weijer geven 
de tijd aan – de juiste wel te verstaan. 

ACHTER DE COULISSEN
Zijn het in 1993 vooral het in de kiem 
gesmoorde Centraal Fokbeleid en de 
bemoeienissen van de overheid met 
de kynologie waarover Martin zich 
grote zorgen maakt, in 2006 spreekt 
hij zich uit over de dramatisch 
verlopen Algemene Ledenvergadering 
van 2002, de financiële problemen 
van de Raad van Beheer en de beleids-
nota Keurmeesterexamens.
In alle gevallen is merkbaar dat 
Martin vrijuit kan spreken en schrij-

ven. Voorafgaand aan de ALV van de 
Raad in 2002, schrijft hij in oktober 
2002 een open brief aan de besturen 
van rasverenigingen en regionale 
verenigingen, die begint met: De 
onhoudbare toestand waarin de 
georganiseerde kynologie thans 
verkeert dwingt ons u zo goed mogelijk 
te informeren… en die besluit met: 
Indien blijkt dat men niet in staat is het 
met zorg opgebouwde cultuurgoed als 
een goed huisvader te beheren en men 
evenmin in staat is een organisatie 
adequaat te runnen, dan moet plaats 
worden gemaakt voor anderen, die 
mogelijk wel over voldoende capacitei-
ten beschikken om aan de gestelde eisen 
te voldoen. 
Het zijn harde, maar ware en duide-
lijke woorden in crisistijd, van iemand 
die de kynologie heel na aan het hart 
ligt en niet kán verdragen dat er 
onzorgvuldig met geld is omgegaan 
en democratische regels met voeten 
zijn getreden. Martin dient namens 

een groot aantal verenigingen een 
voorstel in tot onmiddellijk ontslag 
van het bestuur van de Raad. Het 
uiteindelijke resultaat van zijn actie is 
dat het hele bestuur wordt vervangen.
Op deze vergadering laat Martin zich 
zien als een erg boze man, maar wel 
een van statuur. Niet er op uit om de 
kynologie om zeep te helpen, want 
achter de coulissen heeft hij al een 
aantal mensen staan, dat bereid is de 
opengevallen plaatsen in het bestuur 
van de Raad in te nemen. 

OUDERWETSE KYNOLOGIE
In 2006 kijkt Martin overwegend 
met genoegen terug op zijn bestuurs-
lidmaatschap van de Raad. Echter, 
zijn gelukkigste periode is de tijd 
waarin hij secretaris van de K.C. 
Kennemerland is: De ouderwetse 
kynologie, waarin je dingen moest 
organiseren, zoals iedere maand een 
lezing. Dat was tóch een ander 
niveau in die dagen.



Dit was de grote verrassing op zijn afscheid: burgemeester Bernt Schneiders van 
Haarlem benoemt Martin, namens de Koningin, tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. (Foto: Hannie Warendorf).
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Omdat operatie ‘Eerbetoon aan Martin’ 
in april 2013 diep geheim is, kan ik 
hem niet vragen of hij nu – na zijn 
verhuizing uit Badhuisstraat 31 te 
Haarlem en zijn huwelijk met José –
wel internet, e-mail of televisie 
heeft. In 2006 zegt hij nog: Ik schrijf 
brieven en ik heb telefoon. Degenen die 
me nodig hebben weten me wel te 
vinden. En ik ga niet eens typen, want 
de artikelen die ik zo links en rechts 
maak, schrijf ik met de hand. En dat 
gaat allemaal goed! Dat klopt, want 
nog in 2010 krijg ik een mooie  
handgeschreven brief van hem. 

INDIVIDUEEL INZICHT
Voor wie zo lang in zoveel verschil-
lende rollen de kynologie heeft 
gediend en nu met vlag en wimpel 
als allround keurmeester wordt 
uitgezwaaid, moet het plezierig zijn 
om te ervaren dat je mening nog 
steeds wordt gevraagd én als 
waardevol wordt gezien. 
In de afgelopen jaren is ‘vergroting 
van de genenpool’ een soort mantra 
geworden, hoewel er inderdaad 
rassen zijn die – óf door te veel zelf 
opgelegde beperkingen in voorgaan-
de jaren óf door afnemende belang-
stelling van kopers – in de proble-
men dreigen te komen. Een goed 
voorbeeld is de Wetterhoun, een 
nationaal ras dat voor bloedverver-
sing alleen op Nederland is aange-
wezen. In ONZE HOND maart 2011 
zet Martin van de Weijer uiteen hoe 
er bij de Wetterhoun te werk moet 
worden gegaan om het inteeltper-
centage te verlagen. Het plan voor 
het redden van de Wetterhoun moet 
je in handen leggen van de individu-
ele fokker, is zijn mening. Martin: 
Dat laat je niet over aan commissies of 
groepen, want fokken is individueel 
inzicht, ervaring en gevoel voor 
combinaties. Die taak kan de vereni-
ging niet overnemen. Dat is onzin. 
Ook de rest van het artikel is 

heel interessant, ook al hebt u geen 
Wetterhoun. En Martins conclusie 
dat het inkruisen van Wetterhoun-
achtige honden sterk de voorkeur heeft 
en voldoende variatie biedt verdient 
absoluut een gewillig oor, want zo’n 
uitspraak kan bogen op een kynolo-
gische ervaring van zo’n 65 jaar. 

EERBETOON
Als er dan een einde komt aan zijn 
keurmeesterloopbaan, dan blaast de 
kynologie – in dit geval de Raad van 
Beheer – in de bus met een bijeen-
komst voor genodigden in het 
Teylers Museum in Haarlem. 
Als hij bij binnenkomst, met zijn 
vrouw José en familie, met een 
geweldig applaus wordt verwel-
komd, kijkt hij wat afwachtend. 
Zoveel mensen voor de benoeming 
tot erekeurmeester? 
Raadsvoorzitter Gerard Jipping en 
secretaris John Wauben nemen de 
speeches voor hun rekening, terwijl 

op een groot doek oude en nieuwe 
foto’s worden geprojecteerd. Daar-
naast worden Martin en de aanwe-
zigen getrakteerd op aria’s van Verdi 
en Puccini begeleid door een harpiste. 
Er zijn cadeaus, zoals een beeldje 
gemaakt door Hugo Stempher en 
Martins portret, getekend door 
Monique van Wijk. 
Burgemeester Bernt Schneiders 
van Haarlem is gekomen om zijn 
stadgenoot de versierselen op te 
spelen die horen bij een Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
En Martin zou Martin niet zijn, als 
hij niet zorgt voor een eindspeech, 
voor de vuist weg, uit het hoofd en 
natuurlijk met de nodige humor. 
Maar hij geeft de aanwezigen ook 
ernstige woorden mee. Bij thuis-
komst herinner ik me ze woorde-
lijk: Voor gezondheid is géén formule 
te vinden! Waarna Martin zijn 
toespraak besluit met een beschei-
den: Ik heb gedaan wat ik doen kon. 


