
Het gezin van Maxwell’s grootvader Henry Warner Riddle Sr. Staand, van links 
naar rechts: Henry Warner Jr. (vader van Maxwell), Aimee-Howard (1875), 
Maxwell-Freeman (1870) en Bessie-Eleanor (1867). Zittend: Henry Warner Sr. 
en zijn vrouw Emily H. Robinson. 
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AMERIKAANS KYNOLOOG
Met Maxwell Riddle maken we voor 
het eerst in deze serie kennis met 
een Amerikaanse kynoloog en 
auteur van hondenboeken. Riddle is 
een telg uit een bekende onderne-
mersfamilie, die voluit kiest voor de 
kynologie en alles wat daarmee te 
maken heeft. De familiegeschiede-
nis van veel Amerikanen begint in 
Ierland, zo ook bij Maxwell Riddle. 
Zijn voorouders komen uit de stad 
Glanish in County Monaghan 
(Ulster). Zij behoren tot de nazaten 
van een groep Schotten die gedu-
rende het bewind van Oliver 
Cromwell (1599-1658) in de Burger-
oorlog aan diens zijde vechten en 
als beloning land en eigendommen 
in Ierland krijgen. 
Echter, in de 19e eeuw is Ierland 
een straatarm land en veel families, 
vaak bestaande uit grote gezinnen, 
vertrekken op goed geluk naar de 
Verenigde Staten en Canada. Dat 
doet ook John Riddle (in Ierland 
gespeld als Riddell), die in 1816, 
vergezeld van een aantal kinderen, 
voet aan wal zet in Amerika. Hij 
verdient de kost als metselaar en 
zijn gezin gaat uiteindelijk bestaan 
uit 13 kinderen. John Riddle 
overlijdt in Philadelphia, in 1827. 

KRANTENJONGEN
De nog in Ierland geboren zevende 
zoon van John, Hugh Riddle – we 

komen die voornaam nog vaker 
tegen in de familie – treedt in zijn 
vaders voetsporen en brengt het tot 
aannemer. Na zijn vaders dood 
vertrekt hij met zijn broers en 
zusters naar Pittsburgh (Pennsylva-
nia), waar hij in 1833 trouwt met 
Eliza(beth) Thornburg – ook een 
Ierse. Samen krijgen ze acht kinde-
ren, onder wie Henry Warner Riddle. 
Henry Warner – later Sr. genoemd – 
is Hugh’s derde zoon, die in 1838 
wordt geboren. Hij pakt alles aan en 
bouwt zijn imperium letterlijk vanaf 
krantenjongen op. Als in 1861 de 

Burgeroorlog tussen de Noordelijke 
en de Zuidelijke Staten uitbreekt, 
vertrekt hij vanuit Pittsburgh naar 
Ravenna (Ohio). Daar trouwt hij 
met Emily Howard Robson en daar 
worden zijn vier kinderen geboren, 
onder wie Henry Warner Jr. 

AMERIKAANSE DROOM
In Ravenna werkt Henry Warner Sr. 
eerst voor een rijtuigenfabriek, 
maar in 1891 vestigt hij zich 
zelfstandig en daarmee is the ‘Riddle 
Coach and Hearse Company’ een feit. 
Het bedrijf, gespecialiseerd in de 

Maxwell Riddle
De geschiedenis, ontwikkeling en gebruikswaarde van honden worden door kynologen al 
eeuwenlang vastgelegd. Maar wie zijn die kynologische auteurs? Wie bedoelen we als we 
praten over Toepoel, Van Bylandt, Trumler of Lorenz? Onze Hond gaat op speurtocht... 

Keurmeester en schrijver van hondenboeken – ‘a legend in the sport’

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER
MET DANK AAN: BETSY WHITMORE-RIDDLE EN THOMAS A. RIDDLE



In downtown Ravenna (Ohio) herinneren veel gebouwen aan de Riddle familie. 
Dit is Riddle Block 9, gebouwd in 1911-1912. Het staat nu in het ‘National 
Register of Historic Places’. 

Een nog jonge Maxwell Riddle tijdens de keuring van een Barsoi. (Foto: Collectie 
Thomas A. Riddle).
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bouw van rijtuigen en lijkwagens, 
krijgt nationale bekendheid en 
Henry Warner Sr. wordt een geres-
pecteerd burger van Ravenna. 
Hoewel vanaf circa 1910 tot 1925 
ook gemotoriseerde wagens in de 
fabriek in Ravenna worden ge-
bouwd, blijkt de concurrentie van 
de opkomende autoindustrieën te 
zwaar. ‘Riddle’ – een begrip in 
Ravenna – sluit in 1925. 
Behalve een befaamde koetsen- en 
wagenbouwer, is Henry Warner Sr. 
echter ook wat wij nu een grote 
projectontwikkelaar zouden noe-
men. Vanaf 1879 ontwikkelt en 
bouwt hij in het centrum van 
Ravenna veel gebouwen, zo ook de 
‘Riddle Blocks’ en ‘Riddle Building’. 
Aan hem herinneren onder andere 
East en West Riddle Avenue, Riddle 
Boulevard en Riddle Road. Riddle 
Block 1, 5, 9 en 11 staan nu in het 
‘National Register of Historic Places’. 

Zijn zoon, Henry Warner Jr., ont-
popt zich tot een zakenman en een 
filantroop. Als deze in 1920 over-

lijdt, bijna 82 jaar oud, schrijft The 
Ravenna Republican dat … Ravenna 
has lost a citizen of foremost promi-
nence. Op het uur van zijn begrafe-
nis zijn alle kantoren en winkels in 
downtown Ravenna gesloten. 
Senior en Junior zijn prototypen 
van nakomelingen van immigranten 
die ‘the American dream’ ten volle 
hebben waargemaakt. 
Henry Warner Jr. is de vader van 
Maxwell Riddle, en Henry Warner 
Sr. daarmee zijn grootvader. Later 
zegt Maxwell Riddle over zijn groot-
vader: He wanted to see Ravenna 
grow and decided to built in the east 
side of town. He wanted people to live 
in Ravenna near their work, and he 
wanted shops and places for them, too. 

PROMINENT BURGER
Maxwell Forman Riddle wordt op 
29 juli 1907 in Ravenna geboren als 
zoon van Henry Warner Riddle Jr. 
en Mary Fitz-Gerald. Zijn moeder 
komt uit New Jersey en ze verhuist 
in 1904 naar Ravenna. Het gezin 
telt drie dochters: Harriet, Eleanor 
en Janet, en twee zonen: 



‘Max and Nibbs, 1957’ is de aanteke-
ning bij deze foto. (Foto: Collectie 
Thomas A. Riddle). 

Maxwell Riddle rond 1940. ‘In his 
white suit’, noteert zijn neef Tom Riddle 
bij deze foto. Het is de periode waarin 
Maxwell Riddle’s eerste boek verschijnt. 
(Foto: Collectie Thomas A. Riddle).

Maxwell Riddle rond 1940. Hij is dan circa 33 jaar. 
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Hugh Warner (1916-2003) en 
Maxwell Forman (1907-2002). 
Hun vader neemt na de sluiting 
van de ‘Riddle Coach and Hearse 
Company’ het management van de 
andere Riddle bezittingen in 
Ravenna over; in 1902 wordt hij 
– 21 jaar oud – gekozen als burge-
meester van Ravenna. In 1964 
vieren Maxwells ouders hun 
50-jarig huwelijksfeest. 
Broer Hugh Warner studeert in 
1938 af met een graad in ‘techni-
cal engineering’, dient als marine 
officier en richt in 1946 een pro- 
ductiebedrijf in machine onder-
delen op – Warner-Riddle Co. –
in Ravenna. In 1947 is hij één van 
de grondleggers van Allen Aircraft 
Co. Hij overlijdt in Ravenna in 
2003, 86 jaar oud, en is daarmee 
de laatste in het gezin. Bij zijn 
dood wordt zijn broer Maxwell 
in de pers omschreven als the 
internationally known writer 
and dog show judge. 

LYNN RIDDLE
Met zijn ouders, zussen en broer 
woont Maxwell Riddle vanaf zijn 
twaalfde jaar op ‘Ryedale Farm’, 
het landgoed waar ook zijn broer 
en schoonzuster tot aan hun dood 
blijven wonen. In zijn jeugd noemt 
hij zich Lynn Riddle, omdat de 
broer van zijn vader ook Maxwell 
heet. Het is niet de bedoeling dat 
zijn post bij zijn vaders broer 
terechtkomt. Maxwells liefde voor 
honden dateert van die periode, 
want in een bericht van de ‘Anne 
Welch Dog Training School’ 
schrijft hij later: My father was a 
breeder of Bloodhounds. But beyond 
that, he was a passionate lover of 
dogs, dogs of any kind. So usually we 
had a variety of dogs about the farm. 
My father always dreamed of having 
a pair of each kind, or breed of dog 
on earth. Na zijn eindexamen aan 
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de Ravenna High School, in 1925, 
en zijn afstuderen aan de universi-
teit van Arizona, schrijft hij in 
1929 artikelen voor de ‘Arizona 
Daily Star’ in Tucson. 

JOURNALIST
Maxwell Riddle kiest duidelijk niet 
voor een carrière in het familie-
bedrijf, maar begint zijn literaire 
loopbaan als aankomend journalist 
bij de ‘Ravenna Evening Record’. De 
financiële middelen van zijn familie 
zullen hem waarschijnlijk in staat 
hebben gesteld om een baan te 
vinden die aansluit bij zijn belang-
stelling en niet een die goed betaalt. 
Daarnaast schrijft hij verhalen voor 
radiostations over paardenraces en 
dan vooral over de befaamde 
Kentucky Derby. In 1939 treedt hij 
in dienst van de ‘Cleveland Press’, 
waarvoor hij onder andere columns 
over honden schrijft. 
Dankzij taai speurwerk kom ik in 
contact met Maxwells dochter, 
Betsy Whitmore-Riddle, en met de 
zoon van zijn broer Hugh Warner, 
Thomas A. Riddle. Beiden zijn mij 

erg behulpzaam bij het vinden van 
de ontbrekende schakels in de 
familiegeschiedenis. Vooral Thomas 
heeft veel over de zakelijke activitei-
ten van de Riddles in Ravenna 
gepubliceerd en deelt zijn belang-
stelling voor de historie van de stad 
met zijn oom Maxwell.
In maart 1934 trouwt Maxwell met 
Marta Hurd. Ook zij blijven hun 
gehele huwelijkstijd op ‘Ryedale’ 
wonen met hun twee kinderen, 

Betsy en Henry. In september 1982 
overlijdt Marta en in 1985 hertrouwt 
Maxwell met Lenora Romaine; 
zij leeft nog, woont in Florida en 
is keurmeester van een groot 
aantal rassen. 

AUTORITEIT
Terug naar Maxwells leven met 
honden. In de periode dat hij als 
verslaggever aan de ‘Cleveland 
Press’ is verbonden, van 1938 tot 

Wie deze collage van Maxwell Riddle en een 
aantal honden heeft gemaakt, is niet 
bekend, maar er wordt verwezen naar zijn 
columns over honden in de krant. 

Maxwell Riddle als keurmeester. De Alaskan Malamute is Ch. ‘Timerlane’s The 
Yankee’ en de foto werd gemaakt in Marietta, Georgia, eind jaren zestig, begin 
jaren zeventig. (Foto: Graham).



HONDENBOEKEN VAN MAXWELL RIDDLE
The English Springer Spaniel (Judy Publishing Co., 1939)
The Springer Spaniel, A complete presentation (Judy Publishing Co., 1942)
Springer Spaniel for Show and Field (Judy Publishing Co., jaar onbekend) 
The Purina Gun Dog Book (Ralston Purina Company, 1951)
Lovable Mongrel (All Pets, 1954) 
This is the Chihuahua (TFH Publications, 1959)
Your Show Dog: Judging, Grooming, Training (Doubleday, 1968)
Complete Book of Puppy Training and Care (Penguin Group, 1971)
The International Encyclopaedia of Dogs (Mac Graw Hill, 1971; hieraan 
werkt Maxwell Riddle mee. Verschenen in vertaling als ‘Hondenrassen en 
hun Kampioenen’, H.J.W. Becht, 1967.
Quick Guide to Standards for Show Dogs (Doubleday, 1973)
The New Shetland Sheepdog (Howell Books, 1974) 
The Complete Brittany Spaniel (Howell Book House, 1974)
The Complete Alaskan Malamute (Howell Book House, 1976)
The Wild Dogs in Life and Legend (Howell Book House, 1979)
Your Family Dog: The Complete Guide to Choosing, Caring For, Training, 
and Showing (Doubleday, 1981) 
Dog People Are Crazy (Howell Book House, 1981)
The New Shetland Sheepdog (Howell Books, 1983)
Puppies (TFH Publications, 1984)
Puppies-Poster Book (TFH Publications, 1985)
The New Complete Brittany Spaniel (Howell Books, 1987)
Dogs Trough History (Denlinger’s Publishers Ltd., 1987)
The New Complete Alaskan Malamute (Howell Book House, 1990)
The New Complete Shetland Sheepdog (Howell Book House, 1991)
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1969, ontwikkelt hij zich tot een 
autoriteit op het gebied van hon-
den en gaat hij over de gehele 
wereld honden keuren op shows. 
Dat brengt hem in Zuid-Amerika, 
Sri Lanka, Zuid-Afrika, Canada, 
Australië en in diverse Europese 
landen. Sommige landen bezoekt 
hij tientallen keren. Hij is de eerste 
Amerikaanse keurmeester die in 
Hong Kong en Japan keurt. Als hij 
met pensioen gaat bij de krant, 
heeft hij 30 jaar een column 
geschreven. Echter, voor de Engelse 
weekkrant ‘Dog World’ schrijft hij 
maar liefst 50 jaar! Ook is hij een 
medewerker van de ‘American 
Kennel Gazette’
Daarnaast is Maxwell Riddle actief 
op bestuurlijk terrein; hij is één 

van de oprichters van de ‘Ravenna 
Kennel Club’ en is daarvan 47 jaar 
de president. Ook is hij de ‘ten-
toonstellingsvoorzitter’ van de 
‘Western Reserve Kennel Club’ en 
van 1947-1948 en in 1981 presi-
dent van de ‘Dog Writers Association 
of America’. Ook in de ‘Springer 
Spaniel Club of Ohio’ is hij actief, 
als president. Maxwell Riddle moet 
over een tomeloze energie hebben 
beschikt, want behalve achter zijn 
bureau werkt hij in het jachtveld; 
zo helpt hij in 1952 de ‘All-Breed 
Hunter’s Trial’ te ontwikkelen. 
In de vroege jaren zeventig is hij 
degene die een ‘schrijvers wed-
strijd’ uitschrijft, die vandaag de 
dag nog elk jaar onder auteurs van 
kynologische artikelen en boeken 
wordt gehouden. Ter ere van hem 
wordt de medaille die aan de win-
naar wordt uitgereikt de Maxwell 
Medallion genoemd. Maxwell zelf 
wordt drie keer Dog Writer of the 
Year en zijn naam prijkt er, net als 
in de Ravenna High School, in de 
Hall of Fame.

Tijdens een show van de Hochelaga Kennel Club (Canada) keurt Maxwell Riddle 
de Beagles. (Foto: P. Wibaut).
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Aan erkenning heeft het Maxwell 
Riddle niet ontbroken; bij leven 
wordt hij al gezien als dé autoriteit 
op het gebied van rashonden. 

JACHTHONDEN
Zijn eerste boek The English Springer 
Spaniel verschijnt in 1939 bij Judy 
Publishing, maar ook wordt Dog 
World als uitgever genoemd; 
wellicht verschijnt het bij beide. 

Over het aantal boeken dat van zijn 
hand verschijnt verschillen de 
meningen; ik kom aan 23 titels (zie 
kader). De boeken over de Shetland 
Sheepdog, Épagneul Breton en de 
Alaskan Malamute worden herdrukt 
en aangevuld met nieuwe teksten en 
krijgen dan de toevoeging New in de 
titel. Howell Book House lijkt de 
uitgever te zijn waarmee de meeste 
zaken worden gedaan. 

In het voorwoord voor zijn boek 
‘Dogs Through History’ schrijft 
Maxwell dat hij in 1935 begint met 
een onderzoek naar jachthonden. In 
die tijd is hij verslaggever met 
‘federal courts’ en ‘federal agencies’ 
in zijn portefeuille. Omdat de lunch-
tijd bij deze instellingen erg lang is, 
brengt Maxwell die uren door in de 
Cleveland’s Main Public Library, 
waar men over een grote collectie 
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zeldzame boeken beschikt. Hij pakt 
het serieus aan, want om over de 
geschiedenis van honden in Zuid-
Amerika te kunnen lezen, volgt hij 
een cursus Spaans aan de Berlitz 
School of Languages. Bibliotheken 
en musea van over de gehele wereld 
helpen hem bij het samenstellen 
van de tekst en het verkrijgen van 
afbeeldingen. In zijn oeuvre be-
strijkt Maxwell Riddle het gehele 
spectrum: van een eenvoudig 
puppyboek tot het wetenschappe-
lijke ‘Dogs Through History’. En 
daartussenin onder andere een 
aantal rasmonografieën. Tot op de 
dag van vandaag zijn bijna alle titels 
antiquarisch nog te verkrijgen. 

BIJEN
Naast zijn liefde voor honden, 
heeft Maxwell nog een andere 
hobby: bijen houden. Dat doet hij 
op het 125 acres grote landgoed 
waar hij woont. In 1984 verkoopt 
de familie Riddle haar belangen in 
het onroerend goed in Ravenna 
aan de Frank Construction Co. in 
Hanna Hills, een firma waarmee 
grootvader Riddle al eind 19de 
eeuw zaken doet. Maxwell woont 
dan op Riddle Road en bij die 
gelegenheid zegt broer Hugh in de 
pers dat de familie Riddle eigenaar 
blijft van een aantal geselecteerde 
eigendommen, waarvan hij prefe-
reert de namen niet te noemen. 

Maxwell Riddle overlijdt op 21 mei 
2002, bijna 95 jaar oud. Hij ver-
blijft dan in ‘Bonnie’s Home Health 
Care’ in Rootstown, Ravenna. Hij 
laat, behalve zijn vrouw Lenora en 
zijn dochter en zoon, 10 kleinkin-
deren en 23 achterkleinkinderen 
na. Zijn broer Hugh leeft op dat 
moment nog, maar zijn drie 
zusters zijn dan al overleden. 
Zijn lichaam laat Maxwell na aan de 
‘Northeast Ohio Universities College 
of Medicine’, ook in Rootstown. 
Op 15 juni wordt een herdenkings-
dienst voor hem gehouden in de 
‘First Congregational Church’ in 
Ravenna. 
De condoleances stromen vanuit de 
gehele wereld binnen; de American 
Kennel Club stuurt zijn dochter 
Betsy een brief, waarin de voorzitter 
Maxwell Riddle een ‘legend in the 
sport’ noemt. Thomas Grabe, uitge-
ver van de Amerikaanse ‘Canine 
Chronicle’, schrijft mij: Ria, Max was 
a great man.  

De condoleance brief die Betsy Whit-
more-Riddle ontvangt van de Ameri-
can Kennel Club na het overlijden van 
haar vader, Maxwell Riddle. 

Mrs. Lenora Riddle-Romaine, Maxwell Riddle’s tweede echtgenote, gefotografeerd 
in 2010 tijdens haar keuring op de San Jacinta Kennel Club Show in Crosby, 
Texas. Lenora woont nu in Florida. (Foto: Don Meyer).


