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In oude tijdschriften wordt de naam 
en locatie van de tentoonstelling 
gevonden. Op 24 juli 1938 – een 
mooie zomerse dag – wordt de 
tentoonstelling van de Kynologen 
Club Arnhem gehouden in de tuin 
van Musis Sacrum in Arnhem. Er 
zijn die dag 412 honden ingeschre-
ven, waaronder Itam, een Airedale 
Terrier reu. De kynologisch verslag-
gever van het blad ‘De Hond’ 
verwoordt deze tentoonstelling zo: 

Het stemde mij prettig een groot 
aantal honden in Musis Sacrum te 
zien, die van zeer goed gehalte waren. 
Hoewel de regeling, verzorging en de 
ontvangst uitmuntend in orde waren, 
zou ik de tentoonstellinggevende 
verenigingen toch wel eens in overwe-
ging willen geven aan iedere ring een 
lid toe te voegen, die voor niets anders 
te zorgen heeft, dan erop te letten, dat 
de honden op tijd present zijn. Dat 
eeuwige wachten is een euvel, 

waarvan de goede exposanten, keur-
meester en geheele regeling de dupe 
worden, want alles wordt er door in de 
war geschopt. Kortom, een harten-
kreet om een ringmeester! 

WIE ZIEN WE?
Van al heel wat kiekjes zijn de namen 
van de honden en hun eigenaren 
bekend geworden, maar hoe leger het 
doosje wordt, hoe moeilijker het blijkt 
om bijzonderheden over de honden te 
vinden. En dat geldt ook voor Aire-
dale Terrier Itam. Dat ik hem toch wil 
vinden, heeft te maken met het feit 
dat hij beste hond van de hele 
tentoonstelling wordt en dat hij in 
hetzelfde jaar waarin de foto wordt 
gemaakt zijn definitieve kampioens-
titel behaalt. Itam is eigendom van 
mevr. C. Mutsaerts-Kerstens. Zij staat 
niet op de foto, maar ze is die dag met 
meer Airedales aanwezig. Itam wordt 
– een bekende gewoonte in die jaren –
voorgebracht door een heer in witte 
jas, die hem showt op het bekende 
houten plankier. Ook de keurmeester 
is niet te zien, maar misschien dat 
oudere kynologen zich zijn naam nog 
herinneren: George F. Krebs. 
Terug naar Itam. Hij wordt 31 maart 
1936 geboren uit de combinatie 
Kamp. Novaportan Adonis Imp. Eng. 
x Admiration’s Beatrice. In het NHSB 
is F.J. Klinkers uit Beek (L.) Itam’s 
fokker en J. Klinkers zijn eigenaar. 

Airedale Terrier ‘Itam’
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 tentoonstelling 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…

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER
MET DANK AAN: JANNEKE LEUNISSEN-ROOSEBOOM

Airdale Terrier Itam op de tentoonstelling in Arnhem, 1938. 
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Mevrouw Mutsaerts heeft Itam 
klaarblijkelijk later overgenomen. 
Zijn vader, Adonis, is geïmporteerd 
uit de Engelse Novaportan kennels 
van Mr C. Brotherhood in Newport, 
Shropshire. Adonis komt terecht in 
kennel Admiration van dhr. Vermeu-
len, die zijn Beatrice door Adonis laat 
dekken. In combinatie met Kamp. 
Witty van ’t Honk van Kim is Itam 
onder andere de vader van Kamp. 
Kim’s Honk Jonge Pam. 

TALRIJKE SUCCESSEN
Het is al meer gezegd: de honden op 
de foto’s van deze Arnhemse ten-
toonstelling blijken voor het meren-
deel eigendom te zijn van bekende en 
belangrijke fokkers. Tot die groep 
mag mevrouw Mutsaerts-Kerstens in 
ieder geval worden gerekend. Ik citeer 
Jan van Rheenen in zijn boek De 
Airedale Terrier: … terwijl in 1937 
mevrouw Mutsaerts de kennelnamen 
‘Kim’s Honk’ en ‘van het Honk van Kim’ 
laat registreren. Namen die tot ver over 
de Nederlandse grenzen bekendheid 
zouden verwerven. Voor, tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog verscheen een 
groot aantal dragers van deze kennel-

namen op de tentoonstellingen, waar 
zij talrijke successen boekten. Elf fok-
producten behaalden de definitieve 
kampioenstitel. 
Ook Terrierkenner F.X. van Leeuwen 
noemt mevrouw Mutsaerts in zijn 
boek De Airedale Terrier: … in 1937 
vestigde mevrouw Mutsaerts de, ver 
over onze grenzen bekende, ‘Kim’s Honk’ 
kennel. Een groot aantal Kim’s Honk-
Airedales verscheen voor, tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog op de tentoon-
stellingen en boekte vele successen. Uit 
deze, ongetwijfeld grootste, Airedale-
kennel die ooit in Nederland bestaan 
heeft, behaalden elf fokproducten de 
definitieve kampioenstitel. Tevens was 
mevrouw Mutsaerts in het bezit van de 
kampioenen Itam, Llanipsa Paladin en 
Courtfield Cadeau Again. 

TWEE KENNELNAMEN
Laatstgenoemde reu is na de oorlog 
een zeer veel gebruikte Airedale en 
hij komt op veel stambomen één of 
twee keer voor. In 1949 wordt hij 
Best in Show op de Winner en – bij-
zonder – in 1951 is hij beste hond 
van de tentoonstelling in Bandung 
(Nederlandsch-Indië). 

Bekende fokproducten van mevr. 
Mutsaerts zijn onder andere: Kamp. 
Fascination van ’t Honk van Kim, 
Kamp. Kamp. Kim’s Honk Idol, Kamp. 
Kim’s Honk Chevalresque, Kamp. 
Witty van ’t Honk van Kim, Kamp. 
Emerald van ’t Honk van Kim en de 
lijst met elf kampioenen eindigt in 
1954 met Kamp. Kim’s Honk Under-
study W’53 en ’54. Laatstgenoemde 
is een achterkleinkind van Itam. 
Mevr. Mutsaerts laat twee kennel-
namen registreren: voor de reuen 
Kim’s Honk en voor de teven ’t Honk 
van Kim! Oorlog of niet, de kynolo-
gie gaat gewoon door en in deze 
kennel zijn vaak meer dan vijftig 
Airedale Terriers aanwezig. 

TILBURGSCHE COURANT 
De namen Mutsaerts en Kerstens 
klinken Brabants en als ik oude 
lokale kranten erop nasla, stuit 
ik op een bericht in de Nieuwe 
Tilburgsche Courant van woens-

Tentoonstelling ’s-Hertogenbosch 1938. Ook hier mannen in witte jassen, die de 
Airedales voorbrengen. (Uit: F.X. van Leeuwen, De Airedale Terrier).

Kamp. Llanipsa Paladin, eigendom van 
mevrouw C. Mutsaerts-Kerstens. (Uit: 
F.X. van Leeuwen, De Airedale Terrier.)
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dag 2 juni 1937. Daarin staat een 
bericht van de ‘Bossche Hondenten-
toonstelling’ die op de zondag er 
voor is gehouden. Vermeld wordt 
dat mevrouw Mutsaerts aanwezig is 
met vijf Airedale Terriers. Dat moet 
onze mevrouw Mutsaerts zijn. 
In dezelfde krant, maar nu die van 
24 juni 1937, wordt onder de kop 
‘Int. Schoonheidskampioenschap 
met CACIB’ Itams naam wel ge-
noemd. Op de tentoonstelling in 
Zutphen wordt hij Eerste Uitmun-
tend en het kampioenschap. Het 
kampioenschap bij de teven gaat 
dan naar Llanipsa Patricia, ook 
eigendom van mevrouw Mutsaerts. 
Op maandag 17 april 1939, dus na 
de tentoonstelling in Arnhem van 
1938, heeft de Nieuwe Tilburgsche 
Courant weer nieuws, nu over de 
‘Internationale Hondententoon-
stelling georganiseerd door de 
Kynologen-Vereeniging Tilburg’. 
Mevrouw Mutsaerts is present met 

haar Airedales. Itam wordt nu niet 
genoemd, wel Ch. Llanipsa Paladin, 
een reu die kampioen wordt, en de 
al genoemde Llanipsa Patricia wordt 
die dag eveneens kampioen. Beide 
Llanipsa honden – Ch. Paladin en 
Patricia – zijn uit de Engelse kennel 
van F.B. Aspinall geïmporteerd. 

FABRIKANTENFAMILIES
De combinatie Mutsaerts-Kerstens 
en Tilburg leidt tot meer informatie 
over de eigenaresse van Itam. Dat is 
Carola – roepnaam Carla - Reinildis 
Maria Kerstens, geboren in Tilburg 
op 11 februari 1897. Op 7 oktober 
1918 trouwt ze Frederik Richard 
Marie Mutsaerts, die eveneens in 
Tilburg wordt geboren, op 1 decem-
ber 1895. Beide stammen uit oude, 
vooraanstaande, katholieke Tilburg-
se fabrikantenfamilies en spelen een 
grote rol in het sociale leven. Ze 
krijgen vijf kinderen en hun dochter 
Carla, geboren in 1930, trouwt met 

drs. W.K.N. Schmelzer, minister van 
Buitenlandse Zaken in het kabinet 
Biesheuvel. 
Frederik – roepnaam Frits – Mut-
saerts is directeur van de firma 
J.A.A. Kerstens Lakenfabrieken en 
daarnaast voorzitter van de vereni-
ging ‘Tilburg Vooruit’, voorzitter 
van de ‘Vereeniging tot Bevordering 
van het Vreemdelingenverkeer’ en 
voorzitter van de ‘Textielcommis-
sie’. Deze is opgericht om in de 
crisistijd de aandacht te vestigen op 
de Tilburgse textielindustrie. 
Daarnaast blijkt hij ook geïnteres-
seerd te zijn in de kynologie, want 
in de Nieuwe Tilburgsche Courant 
van 22 maart 1937 wordt bij de 
showuitslagen vermeld dat de heer 
Fred. Mutsaerts deel uit maakt van 
het ‘Tentoonstellings-Comité’. 

NEDERLANDS FOKPRODUCT
Terug naar de show in Arnhem en 
wel met de tekst die de verslaggever 
wijdt aan de Airedale Terriers. Dat 
wil zeggen, eigenlijk schrijft hij 
alleen over Itam: Het bal werd 
geopend met de Airedale Terriers. O.K. 
reuen, Itam, 1U. Kamp en beste (Mevr. 
Mutsaerts). Toen ik dezen reu voor het 
eerst op de plank zette en hem als 
puppy hoog aansloeg, kreeg ik van een 
bekend kynoloog een onvriendelijk 
schrijven, er mankeerde van alles aan 
den hond en zie nu eens hoe alles uitge-
komen is, wat ik van hem vertelde, 
maar de fout die ik toen zelf aanstipte 
n.l. het eenige, wat ik op hem te zeggen 
heb, is, dat zijn schouders wat steil 
zijn… nu, dat is totaal veranderd, 
omdat hij meer body gekregen heeft en 
een show geeft te zien, zooals ik nooit 
zag. Hoewel Itam, een Nederlandsch 
fokproduct nog wel, een klasse op 
zichzelf is, geloof ik, dat de allerbeste 
een harde noot aan hem zal hebben.
Wie ‘een bekend kynoloog’ is, weten 
we niet, wel dat keurmeester George 
Krebs even iets wil rechtzetten. De Airedale Terrier nu. (Fotograaf onbekend).
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DE AIREDALE TERRIER
De historie van de terrier in het 
algemeen is eeuwenoud; die van de 
variëteiten betrekkelijk jong. Vanaf 
1800 is het Engelse graafschap 
Yorkshire het toneel van grote 
industriële ontwikkelingen. Arbei-
ders zoeken in hun vrije tijd vertier 
langs de rivier de Aire: terriers 
fokken, waarmee op otters, marters, 
konijnen, eenden, dassen, bunzings 
en ander klein wild kan worden 
gejaagd. Om deze honden beter 
geschikt te maken voor de otter-
jacht, kruist men (vanaf circa 1840) 
de lokale (waarschijnlijk black and 
tan) terriers met de Otterhound. 
Het is niet de enige kruising die tot 
de Airedale Terrier leidt. Behalve de 
oude Engelse black and tan terrier, 
levert ook de Ierse Terrier haar 
bijdrage. Omdat men weet dat de 
Bedlington Terrier is gekruist met 
de Otterhound, zou het kunnen zijn 
dat ook deze terrier aan de wieg van 
de Airedale staat. 
De lengte van de benen van deze 
zogenoemde ‘Waterside Terriers’ is 
zodanig dat ze over de stenen muur-
tjes kunnen klauteren en met 
sprongen van de ene oever naar de 
andere kunnen komen. 
Vanaf 1870 worden er lokale shows 
voor ‘Waterside Terriers’ georgani-
seerd; de naam zelf verschijnt voor 
het eerst in 1863. Mr Hugh Dalziel 
is een bekend keurmeester en ras- 
hondenliefhebber en hij probeert de 
naam ‘Waterside Terrier’ te vervan-
gen door ‘Bingley Terrier’. Ook 
wordt dan nog de naam ‘Wharfedale 
Terrier’ gebruikt; het riviertje met 
die naam stroomt door Yorkshire 
naar zee. Niet lang na een tentoon-
stelling in Bingley (1879) kiest men 
definitief voor Airedale Terrier. Een 
Salomons oordeel, want voor geen 
van de oude namen wordt gekozen. 
Reginald Knight schrijft, ook in 
1879, de eerste rasstandaard. 

Kwade tongen beweren dat hij dat 
uitsluitend doet aan de hand van 
zijn eigen hond, de vier jaar oude 
Thunder, die weliswaar bekend staat 
als a true working Airedale Terrier, 
maar die niet moeders mooiste 
schijnt te zijn.

ALL SPORTING DOG
Vóór 1886 wordt de Airedale in het 
stamboek van de Engelse Kennel 
Club ‘Broken-haired Scotch or 
Yorkshire Terrier’ genoemd. In 1886 
worden de eerste 24 onder hun 
nieuwe naam ingeschreven. Ze 
hebben bijna allemaal een stam-
boom en dat betekent dat opname 
meer dan gerechtvaardigd is. De 
fokkerij gaat crescendo en beperkt 
zich niet meer tot Yorkshire; het 
resultaat is de oprichting in 1892 
van de eerste rasvereniging: ‘The 
Airedale Terrier Club’. 
Van eenvoudige komaf, ontwikkelt 
de Airedale zich tot een veelzijdige 
hond. Oorspronkelijk uitsluitend 
gefokt voor de jacht, komt hij in 
handen van fokkers die het type 
verbeteren en hem wereldwijd 

tot een echte showmaster maken. 
Er blijkt echter een derde carrière 
weggelegd te zijn: die van werkhond 
op diverse terreinen. Al voor de 
Eerste Wereldoorlog schrijft Lt. Col. 
E.H. Richardson dat de Airedale de 
meest geschikte allround hond is 
voor bewaking, zowel qua formaat 
als temperament. In de jaren 
1914-1918 gaan Richardsons 
Airedales als legerhonden mee naar 
Frankrijk en helpen bij het over-
brengen van berichten en functio-
neren als wachtposten en bewakers. 
Daarnaast worden ze in diverse 
landen getraind als helpers van het 
Rode Kruis, de spoorwegen en de 
politie. Daarmee heeft dit ras zijn 
bijnaam ‘All Sporting Dog’ verdiend.

IN NEDERLAND
Ruimtegebrek verhindert de hele 
Nederlandse geschiedenis hier te 
beschrijven, maar de fokkers van 
het eerste uur en die uit de tijd van 
Itam moeten worden genoemd. De 
Airedales die in Nederland voor het 
eerst op een tentoonstelling ver-
schijnen komen uit Engeland: 

De reu Thunder, die weliswaar bekend staat als a true working Airedale Terrier, 
maar niet moeders mooiste schijnt te zijn. Naar Vero Shaw, 1881. 
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Master Pepper, Clovelly Venus en Lady 
Vis. Jhr. O. Quarles van Ufford uit 
Berg en Dal is de eerste fokker van 
Airedales in Nederland. De ouders 
van dit nest zijn de reeds genoemde 
Master Pepper en Clovelly Venus en 
het wordt 8 mei 1892 geboren. Een 
nationaal bekende liefhebber uit die 
eerste periode is J.C. Keg, die onder 
ander Cholmondeley Brushwood en 
Cholmondeley Byrony importeert. 
Brushwood is de eerste Airedale die, 
in 1897, in het NHSB wordt inge-
schreven. Bekende kennels uit de 
beginperiode zijn Nova (Mollinger) 
en Essenburg (Voorendonk). In de 
jaren twintig zijn de secretaris van de 
Raad van Beheer, de heer J.L.J.J. 
Harms, met kennel Jelha en mej. Van 
Mierlo, met kennelnaam van ’t 
Heylaar, bekende Airedale fokkers. 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn het 
vooral de kennels of the Bingley 
(Spierenburg), Novita (Overdiep) en 
Hobart (Löffelman) die toonaange-
vend zijn. De heer Spierenburg is 
eigenaar van Kamp. Kim’s Honk 
Matador en Kamp. Kim’s Honk 
Understudy; deze laatste is de laatste 
door mevr. Mutsaerts-Kerstens 
gefokte kampioen. 
Een jaar voordat Itam in Arnhem in 
de showring staat - 1937 – wordt de 
Airedale Terrier Club Nederland op-
gericht (www.airedaleterrierclub.nl). 
In 2006 wordt een tweede vereniging 
opgericht: het Airedale Terrier 
Verbond Nederland (www.atvn.nl). 

OVERLEDEN
Op 19 juni 1967 meldt het Utrechts 
Nieuwsblad dat bij een botsing met 
een bestelauto in Oisterwijk, de 
Tilburgse fabrikant Fred. Mutsaerts, 
73 jaar, enkele uren na het ongeluk 
is overleden. Vijf jaar later, op 
19 april 1972, overlijdt Carla, 
75 jaar oud. Hun graf bevindt zich 
in Oisterwijk, op de R.K. Begraaf-
plaats Heilige Johannes.  

Met een carrière als legerhond  
kreeg de Airedale Terrier zijn reputatie als ‘ All Sporting Dog’.


