
Wat en wie zien we?
Tweemaal dezelfde hond: een zwarte 
Dobermann reu, gecoupeerd aan 
oren en staart. Zijn naam is Kamp. 

Hij is een zoon van Troll v.d. Engels-
burg en Gazelle v.d. Bismarck säule. 
Zijn stamboom (NHSB 51261) staat 
op: www.dobermannvereniging.nl

Waldo van de Wachtparade. Dankzij 
de database van de Dobermann 
Vrienden in Nederland (DVIN) is 
Waldo’s afstamming te raadplegen. 

Dobermann
Het duikt onverwacht op: een stapeltje negatieven in een doosje met de jaartallen 1938 en 1941. 

De fotograaf die de zwart-wit kiekjes van honden op een tentoonstelling maakt is Arthur Weisz. Hij 

is in 1903 in Berlijn geboren, vestigt zich 1932 in Voorthuizen en vertrekt na 1946 naar Brazilië…

Rashonden in grootmoeders tijd...

Kamp. ’Waldo van de Wachtparade’

•  Kamp. Waldo van de Wachtparade, geboren in 1936 en één van de voorouders van talrijke succesvolle Dobermanns in Nederland. 

Kynologie
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Waldo’s fokker is dhr. E. Tegelaar, de 
eigenaar van kennel ’van de Wacht-
parade’. De naam van zijn eigenaar is 
in de database van de DVIN onbe-
kend maar, dankzij de vondst van de 
negatieven weten we die nu ook:  
H. Krake, Van Riebeeckstraat 39 in 
Enschede. Bij oudere kynologen 
doet de naam Krake meteen een bel 
rinkelen en inderdaad, H. Krake is 
een oom van één van de bekendste 
keurmeesters van Pinschers en 
Schnauzers, Joop Krake; ook 
woonachtig in Enschede, maar 
helaas veel te vroeg overleden. 
Onze Waldo wordt op 8 augustus 
1936 geboren in een nest van 8 
reuen en 1 teef; hun namen begin-
nen allemaal met een W.  
Erg origineel is zijn naam niet; ver 
over de honderd Dobermanns 
kregen de naam Waldo...
 
Van Neêrlands Stam
Op de leeftijd van 10 jaar – in 1946 – 
produceert Waldo met Roeanka van 
het Rhederveld een nest pups 
waarin de bekende Kamp. Gravin 
Diane van Neêrlands Stam, Jeugd-
winner 1948 en Winner 1949, wordt 
geboren. Diane’s nestbroer is Ned. 
en Italiaans Kamp. Graaf Dagobert 

van Neêrlands Stam, Winner 1948. 
En daarmee zitten we midden in de 
geschiedenis van één van de succes-
volste Dobermann kennels in 
Nederland: Van Neêrlands Stam, 
begonnen in 1942 door mevr.  
V. Knijff-Dermoût.  
In het door haar geschreven boekje 
’Ken Uw Dobermann Pinscher’ wordt 

vermeld dat Dagobert winnaar is 
van 27 CACIB’s in 7 landen en dat 
Diane de stammoeder ’van alle 
tegenwoordige (1977) van Neêr-
lands Stam honden’ is. Waldo’s 
kinderen Dagobert en Diane staan 
daarmee model voor de eerste 
succesvolle Dobermanns in het 
naoorlogse Nederland. 

•  Weer Waldo van de Wachtparade, maar nu met drie 
personen die misschien door u worden herkend? De man 
rechts, in pak met vest, zou de keurmeester kunnen zijn. 

•  In 1903, negen jaar na de dood van Louis Dobermann, 
tekent de Duitse kynoloog Richard Strebel deze twee 
’Dobermann Pinschers’.

•  In landen waar een coupeerverbod van kracht is, zien we de Dobermann nu met 
hangende oren en een lange staart. (Foto: Wikimedia).
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man met zijn rug naar de fotograaf kan 
de ringmeester zijn. De foto dateert 
van 1938 of 1941. Zijn er Dobermann-
kenners die kunnen vaststellen of dit 
een reu van twee of van vijf jaar oud is?

Middelmatige irritatiedrempel
Louis Dobermann fokt met het doel 
’een scherpe hond’ te krijgen. In de 
loop der jaren is niet alleen het uiter-
lijk, maar zijn ook het gedrag en 
temperament van zijn creatie geëvolu-
eerd. Nu zegt rasstandaard: ’Van huis 
uit is de Dobermann vriendelijk en rustig. 
Erg aanhankelijk aan de familie en houdt 
van kinderen. Een middelmatig tempera-
ment en een middelmatige scherpte is een 
vereiste. Een middelmatige irritatiedrem-
pel is vereist met goed contact met de 
eigenaar. De Dobermann houdt van 
werken en moet een goed werkvermogen, 
moed en hardheid hebben en makkelijk te 
trainen zijn.’
De belangen van het ras worden sinds 
1927 behartigd door de ’Dobermann 
Vrienden in Nederland’. ❮

Dobermanns, een plaquette en een 
naar hem genoemde straat. 
Vanaf de wisseling van de negentiende 
naar de twintigste eeuw begint de 
Dobermann aan een niet te stuiten 
opmars over de gehele wereld. Al in 
1901 verschijnt de eerste Dobermann 
op een Nederlandse tentoonstelling. 
Hij is met recht een allround hond: 
geschikt voor tentoonstelling africh-
ting, agility, gehoorzaamheid en vele 
andere hondensporten. 

Mooie rasvertegenwoordiger
Terug naar Waldo van de Wachtpa-
rade, die in 1941 de Nederlandse 
Kampioenstitel wint. Een goede 
rasvertegenwoordiger: stoer zonder 
grofheid, en elegantie zonder verfij-
ning. De exposant brengt hem voor 
aan een strakke showlijn en op de foto 
lijkt Waldo gefixeerd te zijn op iets of 
iemand aan de rand van de showring. 
De twee mannen die vaag te zien zijn, 
zonder hoofd, lijken een boekje (de 
catalogus?) in de hand te hebben en de 

Pinschers en Herdershonden
De Dobermann dankt zijn ontstaan 
aan de Duitse ’belastinginner, vilder en 
stads-hondenvanger’ Karl Louis 
Friedrich Dobermann (1834-1894) 
uit Apolda (Thüringen). De vraag 
welke typen honden hij gebruikt om 
tot de ’Dobermann Pinscher’ (het 
achtervoegsel Pinscher is later wegge-
laten) te komen, wordt door kynologi-
sche auteurs verschillend beantwoord. 
Over het algemeen gaat men er van uit 
dat Pinschers en Herdershonden 
bijdragen aan het ontstaan, maar ook 
’slagershonden’ (Rottweilers) en 
jachthonden worden genoemd. 
In 1863 presenteert Louis Dobermann 
zijn creatie op de ’Apoldaer Hunde-
markt’, in 1895 wordt het ras nationaal 
erkend en in 1897 verschijnt de eerste 
Dobermann op een tentoonstelling in 
Erfurt. Twee jaar later, in 1899, wordt 
de ’Nationale Dobermannpinscher-
Klub mit Sitz Apolda’ opgericht. De 
schepper van het ras wordt in Apolda 
geëerd met een bronzen beeld van drie 

Wie?
Wie herkent de locatie en weet 
de datum van deze clubmatch of 
tentoonstelling? Geef uw sugges-
ties door aan: horter@tiscali.nl

•  Vanaf de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw begint de Dobermann 
aan een niet te stuiten opmars over de gehele wereld. (Foto: About Pedigree Dogs).

•  De Dobermann is met recht een 
allround hond, onder meer geschikt 
voor africhting. Deze Dobermann 
komt uit de kennel ’Livonija’ in 
Letland. (Fotograaf onbekend) .
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