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In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is de ge-
schiedenis van honden vastgelegd. En dan vooral het werk dat ze doen. Meegaan op 

jacht, het drijven en hoeden van een kudde, het bewaken van huis en hof en het 
gezelschap houden van de mens. Elke maand Onze Hond de lezer een inkijkje in de 

rijke historie van een rashond. Deze maand: de Dashond (Teckel).

Historisch portret

Dashond
Van insluiper in een dassenhol tot populaire gezinshond 
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In de volksmond wordt de Dashond soms neerbuigend 
‘worst op korte beentjes’ of ‘kachelpijp’ genoemd. Bij dit 
ras is sprake van dwerggroei (chondrodystrofie). Behalve 
bij de Dashond zijn er meer kortbenige hondenrassen die 
opzettelijk zo zijn gefokt. Niet uit schoonheidsoverwe-
gingen, maar om hen functioneler te maken voor het 
werk. Bij dit uit Duitsland afkomstige ras is kortbenig-
heid functioneel om dassen, vossen, otters, konijnen en 
ander wild uit hun holen te jagen. De ledematen zijn 
extreem verkort, maar de rest van hun lichaam is in 
proportie. Een hondje met ‘afgezaagde’ pootjes en een 
passende borstomvang is in het geval van de jagende 
Dashond bijzonder handig. De borstomvang en het 
gewicht bepalen mede tot welke van de drie variëteiten 
– standaard, dwerg of kaninchen – de Dashond behoort. 

 Je weet maar nooit…
Afbeeldingen van Dashonden staan op prenten 
die de konijnenjacht voorstellen, van Johannes 
Stradanus (1523-1605) en Johann Elias Ridinger 
(1698-1767). Deze kunstenaars tekenen laagbe-
nige hondjes met een lang lichaam, een lange of 
gecoupeerde staart, hangende oren en soms een 
langere vacht. In de jachtkamer van hertog 
Johann Casimir von Sachsen-Coburg op de 
Veste Coburg in Beieren is een groot houtsnij-
werk te zien dat de jacht op dassen en vossen 
met Dashonden voorstelt. Als in ik 2003 de 
vesting Coburg bezoek maak ik daar foto’s van. 
Er zijn immers honden op te zien en ‘je weet 
maar nooit’. 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-
heid zijn de oervaders van de Dashond kortbe-
nige en kortharige Duitse Brakken. De namen 
Dachsschlieffer, Dachskriecher en Dachswürger 
betekenen, vrij vertaald, ‘de hond die in de 
holen van de das sluipt’, de ‘dassenkruiper’ en 
de ‘dassenwurger’. Niet echt vleiend, maar heel 
duidelijk voor wat zijn taak betreft. In de 
literatuur verschijnen vanaf de 16de eeuw 
Duitstalige boeken met de beschrijving van 
Dachshunde. De Oostenrijker Wolf Helmhardt 
von Hohberg schrijft in Georgica Curiosa, een 
Duitstalige encyclopedie die aanvangt in 1682, 
een hoofdstuk Von den Dachsen-, Otter- und 
Biberhunde waarin hij een beschrijving geeft 
van een Dashond aan het einde van de 17de, 
begin 18de eeuw: “De Fransen noemen deze 
honden Bassets, omdat ze zo klein zijn. Ze 
hebben een lang, smal, laag, buigzaam lichaam 
waarmee ze zich gemakkelijk in nauwe ruimtes 
kunnen bewegen. Ze komen voor in verschil-
lende kleuren en zijn vaak chocolade, grijs, 
otterkleur en zwart.”

Houtsnede van Friedrich Specht (1839-1909) uit het ‘Tierbilder Album’. 
Let op de extreem kromme voorbenen.
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DASHOND OF TECKEL
Land van herkomst: Duitsland.
Gebruik: jachthond, nu showhond en huishond.
Eerste rasbeschrijving: 1879.
Erkenning: 1888.
Rasstandaard: www.teckelclub.nl/pdfformulieren/Rasstan-
daard_Dashond_2019-Nederlandse_vertaling_definitief.pdf 
Rasgroep: 4 
Rasvereniging Duitsland: www.dtk1888.de
Rasvereniging Nederland: www.teckelclub.nl 



Kleine aardhondjes
In zijn boek Der vollkommene Teutsche 
Jäger beschrijft Johan Friedrich von 
Flemming (1670-1733) de Dashond als 
volgt: “Niet alleen op aarde, maar ook 
onder de aarde heeft de lieve God 
verschillende soorten wonderlijke wilde 
dieren geschapen, die zichzelf proberen 
te verbergen. Daarvoor worden kleine 
‘aardhondjes’ gebruikt. Ze zijn klein, 
lang en smal van lijf en in de meeste 
gevallen rood of rood-zwart.” 
Over de manier waarop er met de 
Dashond werd en wordt gejaagd en over 
de soorten en kleuren van de vacht zou 
alleen al een artikel te vullen zijn. Ik 
moet me beperken tot de geschiedenis 
van de fokkerij, met hier en daar een 
uitstapje naar iets bijzonders. Bijvoor-
beeld naar de gestroomde en gestreepte 
vachten, waarover de kynoloog Richard 
Strebel in Die Deutschen Hunde und Ihre 
Abstammung (1904/05) schrijft. Een 
zekere Dr. R. Ziegenspeck uit München 
houdt zich met deze vachtvariëteiten 
bezig. Ook apart is de getijgerde vacht, 
die in 1822 voor het eerst wordt vermeld 
door Georg Franz Dietrich aus dem 
Winckell in Handbuch für Jäger, Jagdbe-
rechtigte und Jagdliebhaber (1805/06).
Het aantal formaten, vachttypes en 
-kleuren is in de 19de eeuw groter dan 
nu. Professor Leopold Josef Fitzinger ver-
meldt in 1876 in het boek Der Hund und 

seine Racen maar liefst twaalf verschillende variëteiten. De oervorm 
van de Dashond is de zwartrode korthaar, aldus Dr. Erich Schnei-
der-Leyer in zijn Mein Freund, der Dachshund (1955). 

Planmatige fokkerij
Na 1836 loopt de belangstelling terug. Er worden hier en daar nog 
kortbenige jachthondjes gefokt, maar zonder dat men naar eenheid 
streeft. En toch worden er in het eerste Duitse hondenstamboek 
(1840) 54 Dashonden ingeschreven. In de tweede helft van de 19de 
eeuw ontstaat er weer belangstelling voor die kleine Dachskriecher. 
Net als bij andere Duitse jachthondenrassen wordt het voortouw 
genomen door adellijke jagers die met de ‘krombenige’ hondjes 
systematisch gaan fokken. Bekende namen in die periode zijn 
Albrecht, Prinz zu Solms-Braunfels (1841-1901) en Franz, Graf von 
Waldersee (1763-1823), auteur van het boek Der Jäger (1805). 

‘Kaninchenjagd’ 
van Johannes 
Stradanus 
(1523-1605) 
ofwel Jan van der 
Straet.

Houtsnijwerk 
uit 1632 in de 

jachtkamer van 
de Veste Coburg 
van de jacht met 

Dashonden. 
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honden met rode vachten. Het verhaal wil dat Von 
Daacke zo’n 200 fokdieren bezat en dat hij, om de 
neus te verbeteren, de kortbenige Harzer Schweis-
shund gebruikte. Tot in 1981(!) is von Daacke’s 
fokkerij traceerbaar. Met een paar uitzonderingen 
zijn Von Daacke’s aantekeningen en stambomen 
helaas niet bewaard gebleven. Tot slot boswachter 
Steck die zijn fokkerij richt op de zwartrode Das-
hond. De vermenging van Von Daacke’s en Stecks 
bloedlijnen leidt tot het type Dashond van vandaag 
de dag.

Jachtliefhebbers
De eerste raskenmerken worden in 1879 vastgelegd. 
Bijna tien jaar later, in 1888, richten Klaus Graf Hahn 
en Emil Ilgner de ‘Deutsche Teckelklub’ op; Ilgner is 
fokker, keurmeester en de auteur van het standaard-
werk Der Dachshund (1886). In het laatste kwart van 
de 19de eeuw worden door geheel Duitsland hon-
dententoonstellingen georganiseerd en in 1890 
(andere bronnen 1889) wordt een ‘echte’ rasstandaard 
opgesteld, waarin ook de eisen ten aanzien van de 
vachtvariëteiten worden vastgelegd. Ook in 1890 
start de rasvereniging met een eigen stamboek; in 
het eerste deel daarvan worden al 394 Dashonden 
geregistreerd; de oudste dateert van 1862. 

Prins Albrecht is een oude bekende; in Duitsland is hij 
een gerespecteerd kynoloog en fokker van Setters en 
Pointers in zijn kennel Wolfsmühle. Al rond 1874 
keurt prins Albrecht Dashonden op shows in Enge-
land. Ook de naam van Altmeister Wilhelm von 
Daacke moet worden genoemd. In 1860/61 (andere 
bron 1868) begint hij met een planmatige fokkerij en 
doet dat op een bijzondere manier. Zijn fokteven 
brengt hij onder bij jachtopzieners en bosarbeiders in 
de dorpen in de Harz. Keer op keer wordt met de 
teven gefokt – inteelt en lijnteelt – met gebruik van 

Tekeningen uit het boek ‘Die Deutschen Hunde und ihre Abstammung’ van Richard Strebel.
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VARIËTEIT  BORSTOMVANG
1. Standaard Dashond korthaar 35 + cm
2. Standaard Dashond langhaar 35 + cm
3. Standaard Dashond ruwhaar  35 + cm
4. Dwergdashond korthaar 30-35 cm
5. Dwergdashond langhaar  30-35 cm
6. Dwergdashond ruwhaar  30-35 cm
7. Kaninchendashond korthaar max. 30 cm
8. Kaninchendashond langhaar max. 30 cm
9. Kaninchendashond ruwhaar  max. 30 cm
Gewicht: alle variëteiten niet meer dan negen kilo.



Internationale vereniging
Net als de Sint Bernard heeft ook de Dashond een interna-
tionale vereniging, de Welt Union Teckel, waarbij 24 
landen zijn aangesloten, die het magazine WUT uitgeeft. 
De Duitse rasvereniging informeert haar leden via het blad 
Der Dachshund. Iets dat wij in Nederland niet kennen, is de 
Arbeitsgemeinschaft, een regionale club onder de paraplu 
van de rasvereniging, met vaak een eigen clubblad en 
tentoonstelling. De grote populariteit van de Dashond in 
Engeland is onder andere te danken aan prins Albert 
(1819-1861), de echtgenoot van koningin Victoria. Al rond 
1840 verschijnen in Engeland de eerste importen; de eerste 
standaard wordt daar in 1880 opgesteld.

Op de eerste tentoonstelling in Hannover 
(1882) worden 93 Dashonden ingeschreven, 
in 1888 in Frankfurt zijn dat er 100 en in 
Berlijn 1890 zijn 180 Dashonden present. De 
Spezialschau in Berlijn, in 1891, telt 300(!) 
inschrijvingen.
In 1905 richt een groep jachtliefhebbers de 
Jagd-Teckelklub op, in 1909 gevolgd door de 
Gebrauchsteckelklub. Een ander groepje 
gaat zich richten op het fokken van honden 
die klein genoeg zijn om een konijnenhol in 
te gaan. Zij richten de Kaninchen Teckel-
klub op (1905). 
De zwartrode Dashond korthaar lijkt de 
oudste papieren te hebben; uit hem zouden 
de langhaar en ruwhaar voortkomen. Van 
de langharige variëteit zijn Spaniels en de 
Duitse Wachtelhund de voorouders en om 
de kleur rood te verbeteren zou ook een 
kruising met de Ierse Setter hebben plaats-
gevonden. De Dashond met de ruwharige 
vacht is de jongste variëteit, ontstaan door 
kruisingen tussen de kortharige Dashond 
en de ruwharige Pinscher en Schnauzer.

De Duitse 
kunstschilder 
Adolf Eberle 
(1843-1918) 

maakte vooral 
werken die het 

boerenleven 
laten zien. 
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Men richt zich op honden die 
klein genoeg zijn om in een 
konijnenhol te gaan. In 1905 wordt 
de Kaninchen Teckelclub opgericht 



‘Ken uw Teckel’
Hoog tijd om over te stappen naar de geschiedenis van 
de Dashond in eigen land. In 1896/97 wordt de Neder-
landse Teckel- en Bassetclub opgericht, die in 1903 ter 
ziele gaat. De combinatie met de Basset is niet zo 
vreemd. In haar boekje Ken uw Teckel schrijft Simonette 
Marie, Barones van Nagell-van Haersolte van Haerst 
(1914-1990): “Deze eerste standaard (bedoeld is Enge-
land) leek meer op de beschrijving van een kleurige 
Basset dan op die van een Teckel en bevatte als gewens-
te eigenschappen zowat alles wat tegenwoordig fout 
gerekend wordt.” De barones was tientallen jaren een 
bekend gezicht in de hondenwereld. Zo was ze voorzit-
ter van de rasvereniging en actief in het bestuur van de 
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Voor meer 
dan veertig jaar actieve deelname aan de kynologie, 
met het accent op Dashonden, werd ze onderscheiden 
met de Gouden Erespeld. Zij is te zien op YouTube in 
een koddig filmpje met haar Zomerland Dashondjes, 
die vrolijk op en af de antieke meubels springen (www.
youtube.com/watch?v=Fr7Vd0G3nHk). 

Eerste nest op Nederlandse bodem
De eerste Dashond die in het Nederlandsch 
Hondenstamboek wordt ingeschreven is Dinchen 
van R.H. toe Laar uit Baarn. Kennel Waldine van 
Jhr. J. van Citters e.a. uit Den Haag is een van de 
eerste, terwijl in 1887 het eerste nest wordt gebo-
ren bij F.L.S. van Heekeren in Amsterdam. Het 
tentoonstellen van Dashonden neemt al voor 1900 
een grote vlucht; zo zijn er op de eerste tentoon-
stelling van de Kynologen Vereeniging Nederland 
al 53 ingeschreven. Vanuit Duitsland worden veel 
goede exemplaren naar Nederland geëxporteerd; 
op sommige shows is de helft van de exposanten 
uit Duitsland afkomstig.
Op 20 mei 1903 wordt de in 1897 opgerichte 
Teckel- en Bassetclub opgeheven en de Nederland-
se Teckelclub opgericht. Tien jaar later wordt de 
eerste clubtentoonstelling georganiseerd. Tot en 
met de Tweede Wereldoorlog komt het ledental 
niet boven de 100, maar in de jaren vijftig is het 
aantal gestegen naar circa 250. 

Rond 1915 schil-
derde Thérèse 
Schwartze een 
portret van prinses 
Juliana en haar 
ouders. Voor de 
gelegenheid hebben 
koningin Wilhel-
mina en prins 
Hendrik zich in 
17de-eeuwse 
kostuums gekleed. 
Links zien we 
Dashond Helga.  
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Ver beneden peil
Al voor de Tweede Wereldoorlog zijn Henk en Greta Pouw-Neumann 
uit Voorthuizen bekende Dashondenfokkers, wiens honden tot ver 
buiten de grenzen bekend zijn. Hun eerste zelfgefokte kampioenen 
zijn broer en zus Olaf en Oda van de Zeven Bergjes (korthaar stan-
daard), 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 Dwergdashonden korthaar, kaninchen kort-
haar, dwergen langhaar, kaninchen langhaar, standaard ruwhaar en 
dwergen ruwhaar laten een vergelijkbaar beeld zien. Uit haar kennel 
(van de Zeven Bergjes) met 200-250 honden neemt mevrouw Pouw er 
soms 25 mee naar tentoonstellingen. Kortom, de Van de Zeven 
Bergjes kennel domineert de Dashondenfokkerij, zowel voor de 
oorlog als erna.    
De kwaliteit van de Dashonden in Nederland is, volgens de Duitse 
keurmeester Emil Ilgner, ver beneden peil. In 1923 schrijft hij: “De 
Teckelfokkerij is geweldig achteruitgegaan en zal nooit de stand 
bereiken van twintig jaar geleden en daarvoor.”

Drama van Putten
Henk en Greta Pouw zijn in de Tweede 
Wereldoorlog intensief betrokken bij het 
verzet. Zij hebben verzetsstrijders, joodse 
onderduikers, parachutisten en gedeser-
teerde Duitse soldaten in huis. In Onze 
Hond maart 2017 is te lezen hoe zij 
betrokken zijn bij het drama van Putten. 
548 Mannen uit dit dorp keren niet meer 
terug uit concentratiekamp Neuengam-
me; de Pouws hebben hierbij een helden-
rol gespeeld. (Voor meer informatie zie: 
riahorter.com/index_htm_files/Grootmoe-
ders%20tijd%20Teckels.pdf)
Het is onmogelijk om de Dashondenfok-
kerij na de Tweede Wereldoorlog in een 
artikel als dit samen te vatten. Maar toch 
enkele bijzonderheden: Greta Pouw 
houdt zich jarenlang met de ‘kleurenfok-
kerij’ bezig, eigenlijk haar hobby. Zij 
importeert een zwart getijgerde broer en 
zus; uit een nest van deze twee komen 
drie getijgerde en één wit-blauwe met 
zwarte vlekken. Dashonden van de 
Zeven Bergjes staan aan de wieg van 
tientallen fokkers na 1945. 
Tot slot nog enkele fokkers – de keuze is 
arbitrair – die veelvuldig achter de 
bordjes 1 in de showring staan: van de 
Hen’s Bergen (sinds 1950, mevrouw Van 
Breukelen), van de Wijsterhoeve (sinds 
1960, Piet den Reijer) en van Zeelands 
Roem (sinds 1974, familie De Kunder).
Opmerkelijk veel beroemdheden en 
royals zijn liefhebbers van Dashonden, 
zoals de Deense koninklijke familie, 
prinses Caroline van Monaco, prins 
Hendrik (de vader van koningin Juliana) 
en de Engelse koningin Elizabeth. De 
kruisingen tussen haar Welsh Corgi’s en 
Dashondjes zijn de in heel Engeland 
bekende Dorgi’s. 

Boswachter Kroepelin, een van de oprichters van de Kaninchen 
Teckelklub in 1905 en schrijver van het boek Der Kaninchenteckel. 
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Alle pogingen zijn in het werk 
gesteld om namen van foto-
grafen/illustratoren van het 
beeldmateriaal te achterhalen. 
Dit is niet altijd gelukt. Wie 
rechten op afbeeldingen 
meent te hebben, kan contact 
opnemen met de auteur: 
horter@tiscali.nl 


