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In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is 
de geschiedenis van hondenrassen vastgelegd. En ook het werk dat ze doen. 
Meegaan op jacht, het drijven en hoeden van een kudde, het bewaken van 

huis en haard en het gezelschap houden van de mens. Elke maand gunt
Onze Hond de lezer een inkijkje in de historie van een hondenras. Deze 

maand de Dobermann, de schepping van een man met een droom.

Historisch portret

DOBERMANN
Louis Dobermann droomde van een

waakzame, scherpe, dappere en intelligente hond

Paul Dornheim uit Apolda met zijn Dobermann. Deze foto wordt bewaard 
in het Glockenmuseum und Stadtmuseum Apolda.
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De meeste hondenrassen hebben hun uiterlijk 
te danken aan honderden jaren evolutie en 
langdurige selectie. Echter, een aantal heeft 
hun ontstaan, bestaan én naam te danken aan 
slechts één persoon. Het is de Duitse ‘belas-
tinginner, hondenvilder en hondenvanger’ 
Karl Friedrich Louis Dobermann wiens naam 
voor altijd verbonden zal zijn aan deze veelzij-
dige gebruikshond.  

Een scherpe hond
Karl Friedrich Louis Dobermann (roepnaam 
Louis) wordt in 1834 in Apolda, Thüringen, 
geboren. We weten weinig over zijn jeugd, wel 
over zijn functie. Die heeft een behoorlijk 
gruwelijk aspect en klinkt in het Duits aanmer-
kelijk interessanter dan in onze taal. Louis 
Dobermann staat te boek als Justizangestellter 
im thüringischen Apolda und darüber hinaus 
Abdecker, Steurereintreiber und Hundefänger für 
das Amt Niederrossla. Het betekent dat hij 
verantwoordelijk is voor het innen van belas-

Hundemarkt in Apolda, tekening van K. Ahrendts in het 
tijdschrift Die Gartenlaube (1887). Deze hondenmarkt 
was een waar volksfeest.

Foto van rond 
1870 met Louis 

Dobermann 
(links) en zijn 

hond Schnuppe 
(zittend). Zouden 

de twee andere 
mannen de toren-

wachter en de 
veldwachter zijn?
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tingen en het vangen van zwerfhonden. Een Abdecker is 
een vilder; Louis moet de honden die hij vangt ook 
afmaken en villen. Zijn bijbaantje is Nachtpolizist, een 
soort nachtwaker. Hij doorkruist de stad om ongure 
elementen te beletten hun werk te doen. Zowel bij het 
innen van de belastingen als bij zijn nachtelijke werk-
zaamheden, kan Dobermann een scherpe hond goed 
gebruiken. 

Pinschers en Herdershonden
De naam van het ras is nu eenvoudig Dobermann, maar 
nog niet zo heel lang geleden sprak men van Dober-
mann Pinscher. In het pre-Dobermann tijdperk waren er 
in Duitsland al Pinschers. Dat waren vrijwel zonder 
uitzondering compact gebouwde honden met kort, glad, 
hard haar. Ze kwamen voor in verschillende formaten, 
hadden zwart met roestkleurige aftekeningen en werden 
gecoupeerd aan de oren en staart. Voor ruwharige 
Pinschers werd in de regel de naam Schnauzer gebruikt. 
Zijn functie als hondenvanger stelde Louis in staat de 
beste exemplaren uit te kiezen om in te zetten voor de 
fokkerij. In Apolda stonden zijn honden al snel bekend 

als Dobermannsche Hunde. Dát Louis Dober-
mann diverse types heeft gekruist om tot zijn 
gewenste ‘scherpe hond’ te komen is een feit. 
Als het echter gaat om de vraag wélke 
honden precies, spreken de kynologische 
auteurs elkaar tegen. Richard Strebel vraagt 
zich in zijn boek Die Deutschen Hunde und Ihre 
Abstammung af: “Of wij terecht de Dober-
mann Pinscher in de rij van Pinschers zetten, 
waag ik te betwijfelen. Misschien is hij beter 
op zijn plaats bij de Herdershonden.” Strebel 
meldt met stelligheid dat de eerste honden 
van Louis Dobermann ontstonden uit 
kruisingen tussen Pinschers en Herdershon-
den, maar hij sluit niet uit dat ook andere 
rassen een aandeel hebben geleverd. We 
komen daar later op terug.  

Merkwaardig trio
Richard Strebel vond het beroep dat Dober-
mann uitoefende weinig aangenaam en hij 
voegt eraan toe dat deze stadsvilder samen 

Goswin Tischler (1859-1939) is de 
eerste Dobermannfokker die zijn 
honden laat registreren. Dit zijn Graf 
Belling von Grönland en Gerhilde, in 
het stamboek NDZB1 en NDZB2 en 
later eigendom van Otto Göller.
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DOBERMANN
Rasgroep: 2, Pinschers, Schnauzers, 
Molossers en Sennenhonden.
Rasstandaard: www.fci.be/Nomenclature/
Standards/143g02-de.pdf 
Rasverenigingen: www.dobermannvereniging.nl (1927), 
www.sportdobermann.nl, 
www.nederlandsedobermannclub.nl (2019)



Stammoeder Schnuppe
Er zijn verschillende verhalen over de 
verdere loop van de geschiedenis van 
de Dobermann. De variant die door 
tijdgenoten van Louis Dobermann 
wordt onderschreven is dat de eerste 
nesten werden gefokt met de lievelings-
teef van Louis, een muisgrijze, gladha-
rige Pinscher, Schnuppe genaamd. Het 
tijdschrift Unsere Hunde van december 
1898 vermeldt dat aan het eind van de 
jaren zestig (van de 19de eeuw) ene Herr 
Dietsch (met de toepasselijke naam ‘der 
Steinreiche’) een zandsteengroeve bij 
Apolda bezat. Dietsch had een blauwe 
of muisgrijze Pinscher die hij liet 
dekken door ‘een zwarte slagershond’. 
Een reu uit deze combinatie kwam 
terecht bij Ferdinand Schulze. In 1871 
liet Louis Dobermann zijn teefje 
Schnuppe door Schulzes reu dekken. 
Tussen 1870 en 1880 zou Louis ook 
hebben gefokt met de zwart-rode teef 
Bisart, ook Bismarck genoemd. Naar 
verluidt had haar dochter Pinka een 
aangeboren stompstaart. 

Karakter boven uiterlijk
Zowel Strebel als L. Sleegers (Hondenras-
sen, 1912) betogen dat de eerste honden 
die Dobermann fokte veel weg hadden 
van gladharige Pinschers met mis-
schien een spoortje herdershonden-
bloed. Uit alle literatuur blijkt dat Louis 
zich bij het fokken niet echt druk 
maakte over het uiterlijk van de honden. 
Stamboeken heeft hij nooit bijgehouden; 
een waakzame, scherpe, dappere en 
intelligente hond was wat hij wilde. Dat 
hij daarin slaagde blijkt uit het feit dat 

met twee andere mannen, een Turm-wärter (torenwachter) en 
een Fluraufseher (veldwachter) scherpe honden gaat fokken. 
Het moet een merkwaardig trio zijn geweest: een torenwach-
ter, een veldwachter en een zwerfhondenvanger, die ‘s nachts 
ook een oogje op het lokale geboefte houdt. Ze hadden te 
maken met het handhaven van de wet en vanuit dat oogpunt 
zal de behoefte zijn ontstaan om honden te gaan fokken die 
hen kunnen beschermen. Een andere reden om een waak-
hond te fokken die gemakkelijk is af te richten, is om aan de 
wens van de boeren en landbouwers in de streek te voldoen. 
Zij hadden last van nachtelijk gespuis en een waakhond voor 
huis en erf is dan meer dan welkom.
De bijnaam van de eerste Dobermanns, Gendarmen Hund, is te 
danken aan het feit dat de honden vanaf het begin door de 
politie werden ingezet. Zij namen daarmee de plaats in van 
de uit Engeland geïmporteerde Airedale Terriërs, tot dan 
populaire politie- en legerhonden.  

De stad Apolda is trots op haar wereldwijd 
bekende inwoner. Een folder van de VVV 
in Apolda toont een afbeelding van Louis 
Dobermann met naast zich een aangeklede 
Dobermann. (Foto: collectie Ria Hörter.)   

Tot tweemaal toe verandert het uiterlijk van de 
Dobermann door maatregelen van de overheid. In 1996 
wordt het couperen van oren verboden en het 
verbod op couperen van staarten volgt in 2001.
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Wie de literatuur erop naleest moet bijna 
constateren dat de man die na Louis Dobermann 
het voortouw met dit ras neemt – likeurfabrikant 
Otto Göller – Louis zijn verdiensten maar matig 
gunt. Göller begint met het aankopen van 
Dobermanns waarin hij de beste kwaliteiten 
herkent. In zijn villa heeft hij soms wel 80 
honden. Hij is een man met een goed oog voor 
een hond en groeit uit tot een bekende propa-
gandist voor het ras. Honden uit zijn kennel ‘von 
Thüringen’ komen ook naar Nederland. Troll 
von Thüringen en Flambo von Thüringen 
worden al in 1902 geëxposeerd op de honden-
tentoonstelling in Rotterdam.
Otto Göller heeft Louis Dobermann goed 
gekend en schrijft over hem (1910) in het tijd-
schrift Der Dobermannpinscher in Wort und Bild. 
In dat stuk brengt Göller Schnuppe van Louis 
terug tot een kruising van de bestaande honden 
in Apolda uit die tijd. Volgens Göller worden er 
ook Pinschers en jachthonden gebruikt, allemaal 
niet raszuiver. Hij besluit zijn betoog met de 

de jagers uit Apolda en omgeving zijn honden 
neerschoten als zij ze in het veld tegenkwamen, 
omdat de honden van Louis Dobermann zo fel en zo 
scherp waren op wild. Die felheid stond een groei-
ende populariteit in eerste instantie in de weg. Niet 
zelden eindigde het leven van een Dobermann aan 
de ketting. In die zin heeft Louis weinig plezier aan 
zijn honden beleefd, want hun geweldige kwaliteiten 
als hof- en erfhond, bewaker en boevenvanger 
kwamen hierdoor niet tot hun recht. Waar hij wel 
plezier aan had was de presentatie van zijn Dober-
mann Pinschers op de eerste Apoldaer Hundemarkt, in 
1863, georganiseerd door de Verein zur Veredelung von 
Hunderacen für Thüringen. 

Goswin Tischler en Otto Göller
Goswin Tischler (1859-1939) was de eerste Dober-
mannfokker die zijn honden liet registreren. Graf 
Belling von Grönland en Gerhilde zijn in het stam-
boek hond NDZB1 en NDZB2. Tischler is ook degene 
die de erkenning van het ras (1895) voor elkaar krijgt, 
iets dat Louis net niet heeft mogen meemaken.

De Engelse schrijfster Elizabeth Craig (1883-1983) met haar Dobermann op de Crystal Palace Show, Londen, 1933. 
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woorden dat Dobermann met deze mengeling van 
honden in de jaren rond 1870 heeft gefokt. Uit bewonde-
ring zouden Göller en zijn vrienden die honden Dober-
mann Pinschers hebben genoemd....   

Blauwe Doggen?
Göller beweert verder dat het ontstaan van de Dobermann 
Pinscher teruggaat naar de voorvaders van de (Thüringse) 
Duitse Herder, naar blauwe Duitse Doggen, gladharige 
Pinschers en kortharige jachthonden. Die variant wordt 
door tegenstanders bestreden, onder andere door de 
beroemde Oostenrijkse kynoloog Prof. Dr. Emil Hauck. In 
zijn in 1964 verschenen boek Schnauzer, Pinscher, Terrier, 
typeert hij Göller als een zakelijke hondenhandelaar, een 
reclame makende kletskous, niet intelligent genoeg om de 
door hem gebruikte honden op waarde te schatten en 
iemand die geen bruikbaar stamboek bijhoudt. 
Uiteindelijk gaat de discussie, die tot op de dag van 
vandaag wordt gevoerd, over de vraag of de honden die 
Dobermann fokt al tamelijk raszuiver zijn of dat Göller 
gelijk heeft met zijn betoog over de bastaard Schnuppe. 
De Nederlandse kynologische auteur L. Seeghers (1912) 
vindt de argumenten van Göller weinig steekhoudend en 
ook Richard Strebel (1904/05) geeft Dobermann alle eer. 
Waar iedereen het echter over eens is, is dat het Göller 
was die het ras echt op de kaart heeft gezet. In 1899 wordt 
de eerste Spezialzuchtschau georganiseerd met een inschrij-
ving van 12 Dobermanns. Apotheker Karl Meyer, ook uit 

Apolda, publiceert in 1905 het eerste stamboek.
Waar Richard Strebel in 1904/05 uitvoerig vertelt 
over Dobermann, Göller en hun fokkerij, zwijgt 
de bekende auteur en schilder Ludwig Beck-
mann in alle talen over de Dobermann Pinscher. 
De verschijning van zijn boek Rassen des Hundes 
(1895) valt samen met de erkenning van het ras. 
Vreemd genoeg is Beckmann niet op de hoogte 
van Louis Dobermann uit Apolda en de erken-
ning van diens schepping.   
Zijn naam is al gevallen: Prof. Dr. Emil Hauck. 
Zijn mening over de afstamming van de Dober-
mann is niet onbelangrijk. Hij ziet de Duitse 
gladharige Pinscher als de belangrijkste voorva-
der van de Dobermann. En als er al gebruik is 
gemaakt van jachthonden, dan zullen dat 
Brakken (Laufhunde) zijn geweest. Hij betwijfelt 
de invloed van herdershonden en acht het niet 
onmogelijk dat er black and tan Terriërs zijn 
ingekruist. Ook zijn er Dobermanns geweest die 
het bloed voerden van scherpe Greyhounds. Tot 
slot meldt Hauck dat kruisingen met Duitse 
Doggen of Rottweilers heel aannemelijk zijn.

Erkenning van het ras
Tijdens de Apoldaer hondenmarkt in augustus 
1899 wordt in de Gaststätte Zum Bergschlösschen 
de Nationale Dobermannpinscher-Klub mit Sitz 
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DE DOBERMANN KOMT NAAR NEDERLAND
Al in 1901 verschijnt de Dobermann op een tentoon-
stelling van Nimrod-Cynophilia. Tot 1910 komen de 
honden voornamelijk uit de Von Thüringen-kennel 
van Otto Göller. K.J.H. Hof uit Den Haag, Ed. L.W. 
van Dobben en A.C.N. van Romondt zijn de eerste 
fokkers, gevolgd door A. van Wezel en Th. van der 
Hurk. In 1905 wordt de Nederlandsche Dobermann-
pinscherclub (NDPC), opgericht. Ontevreden leden 
richten daarna de Hollandse Dobermann Club (HDC) 
op, die echter geen lang leven is beschoren. In 1927 
volgt de rasvereniging Dobermann Vrienden in 
Nederland DVIN); na de oorlog wordt de NDPC bij de 
DVIN ingelijfd. 
Een naam die eigenlijk synoniem is met Dobermann is 
die van de bekende Nederlandse fokster mevrouw 
Vera Knijff-Dermoût met haar Van Neêrlands Stam-
kennel in Scheveningen. Geboren in 1902, krijgt ze als 
tienjarige haar eerste Dobermann. In 1942 fokt ze haar 
eerste nest met Arwin von Brüningshof en Kamp. 
Bärbel von der Zugspitze.
Direct na de oorlog wordt haar teef, Roeanka van het 
Rhederveld, gedekt door Kampioen Waldo van de 

Wachtparade. Zij worden in 1946 de ouders van twee 
tophonden: Ned. en Italiaans Kampioen Graaf Dago-
bert van Neêrlands Stam, W 1948 en Kamp. Gravin 
Diana van Neêrlands Stam, JW 1948, W 1949. Dagobert 
en Diana staan daarmee model voor de eerste succes-
volle Dobermanns in het naoorlogse Nederland, 
terwijl Diana de stammoeder is van alle van Neêr-
lands Stam-honden. Kynologische auteurs komen 
superlatieven te kort om het foktalent en de kwaliteit 
van Vera Knijffs Dobermanns te beschrijven. Haar 
honden genieten wereldwijde bekendheid. Later komt 
haar kennel in handen van Han van der Zwan, die – 
net als zijn voorgangster – over het ras publiceert. De 
tegenwoordige eigenaresse is Frederica Dellachà in 
Tortona, Italië. 
Bekende Nederlandse showkampioenen uit de periode 
1918-1980 komen onder andere uit de kennels v.d. 
Koningstadt, Hagenstolz, Südhoek, van Stoltenborg en 
Franckenhorst. Van Neêrlands Stam domineert niet 
alleen in deze periode de showring , maar ook in de 
jaren negentig van de 20ste en in het begin van de 
21ste eeuw. 



In Louis’ geboortestad Apolda staat een 
prachtig bronzen beeld van drie spe-
lende Dobermanns, in 1998 wordt een 
muurplaquette onthuld en in 1999 
vernoemt men een straat naar Louis 
Dobermann. Een saluut aan een zoon 
van de stad, wiens naam én hondenras 
wereldwijd bekend werden.
De ontwikkeling van de Dobermann als 
werkhond en sporthond valt buiten het 
kader van dit artikel. 

Apolda opgericht door Otto Göller en Oskar Vorwerk. Is men 
het al niet eens over de ontstaansgeschiedenis van de 
Dobermann, ook in clubverband is het niet altijd pais en 
vree. Behalve de ‘Apolda Klub’, komen er later ook ras-
verenigingen in onder andere Frankfurt, Hamburg, 
Mannheim, Hagen, Berlijn en Hannover.  
De eerste Dobermanns zouden op een tentoonstelling in 
Erfurt (1897) te zien zijn geweest. En hoe zit het dan met die 
hondenmarkt in Apolda, in 1863? Wel, dat kunnen we nauwe-
lijks een tentoonstelling noemen; Dobermann presenteerde 
zijn nieuwe ‘ras’ te midden van allerhande andere honden. 
Een romantische prent uit die tijd laat marktkramen zien 
waarin tientallen kleine en grotere honden zitten. De sterkste 
aanbeveling om zo’n Dobermannsche Hund te kopen zal zijn 
geweest omdat hij, letterlijk en figuurlijk, zijn mannetje stond. 
Hoewel het temperament van de Dobermann geleidelijk aan 
veranderde van een ‘scherpe bewaker en killer van wild’ in 
een ‘van huis uit vriendelijke en vredelievende hond’, geeft de 
Nederlandse rasvereniging aan: middelmatige scherpte, 
zelfverzekerd en onverschrokken. Geen hond voor beginners. 

Vera Knijff-Dermoût met Int. Kamp. en Ned. Kamp. Graaf Aristo van Neêrlands Stam. 
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Alle pogingen zijn in het werk gesteld om 
de namen van de fotografen van de foto’s te 
achterhalen. Dit is niet altijd gelukt. Wie 
rechten op afbeeldingen meent te hebben, 
kan contact opnemen met de auteur


