
de logeerkamer is er een wankel evenwicht tussen mens en 
hond. Ik verzamel daarnaast graag naïeve kunst. Sommi-
gen zeggen: wat zie je erin, maar ik vind naïeve schilde-
rijen erg mooi.’

Mist u niet een hond van vlees en bloed om u heen?
‘Toen onze laatste hond op vijftienjarige leeftijd overleed, 
zijn mijn man Marinus Nijhoff en ik naar dit appartement 
in Nunspeet verhuisd. In feite werd ons de beslissing uit 

Wie het appartement van Ria Hörter in Nunspeet binnen-
komt, moet wel stekeblind zijn om niet onmiddellijk te zien 
dat hier een groot hondenliefhebber woont. Schilderijen 
met honden aan de muur, beeldjes van honden op bijzetta-
fels, en vooral boeken over honden. Heel veel boeken.

Maar weet u wat ik mis?
Ria, zonder aarzelen: ‘Een hond! Maar zelfs als u naar het 
toilet zou gaan, zou u nog hondenprenten vinden. Ook op 

    ‘Zolang ik kan, ga    ik ermee door’
De lezers van Onze Hond kennen haar al langer van haar bijdragen aan dit blad, maar 
op kynologisch gebied heeft duizendpoot Ria Hörter veel meer pijlen op haar boog.

Ria Hörter: 

Ria voor een deel van 
haar hondenbibliotheek.
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scheerwinkel en een fietsenmakerij. Naderhand schreven 
deze pleegouders aan zijn ouders: mag Joseph nog een 
keertje naar Holland komen? Mijn vader is toen voorgoed 
naar ons land gekomen en heeft vanuit die fietsenwinkel, 
met geld van zijn pleegvader, in 1925 een grote garage 
gebouwd. Je kunt gerust zeggen dat mijn vader goed 
geboerd heeft. Later zijn mijn beide broers in die garages 
terechtgekomen. Ik toonde daarvoor geen interesse. Heel 
vroeger wilde ik bij de kinderpolitie gaan, maar ik ben 
mijn hobby’s gaan volgen. Daarom ben ik na de middel-
bare school naar de voorloper van de Frederik Muller 
Academie gegaan, een opleiding voor uitgeverij en boek-
handel. In de jaren zestig werd ik de jongst erkende 
uitgever van Nederland. Aansluitend verdiende ik de kost 
als uitgever van boeken op het gebied van topografie en 
geschiedenis van het Oranjehuis. Daarna heb ik bij de 
Staatsuitgeverij gewerkt als chef reclame en op mijn 
veertigste stapte ik over naar de Nederlandse Bibliotheek 
Dienst. Als inkoper en verkoper van boeken las ik per 
week zo’n tweehonderd recensies en maakte daar voor het 
eerst kennis met de computer. Nu, anno 2019, recenseer ik 
nog steeds voor dat bedrijf, namelijk Scandinavische 
literatuur en boeken over honden.’

Een interessante uitweiding, maar geen antwoord op de 
vraag. Dat realiseert Ria zich zelf ook, want aan het eind 
van het gesprek komt ze ineens terug op de rol die de 
oorlog in haar leven en dat van haar vader heeft gespeeld.
‘Tijdens de oorlog werd mijn vader als Duitser opgeroepen 
voor zijn nummer. Hij moest het leger in, maar met behulp 
van de ondergrondse in Naaldwijk is hij ondergedoken in 
Nootdorp. Na de bevrijding ging hij weer gewoon aan het 
werk in zijn bedrijf, totdat hij op een dag in 1947 een brief 
ontving waarin hem werd meegedeeld dat hij en zijn gezin 
op transport naar Duitsland werden gesteld. We moesten 
ons in het kader van de Operatie Black Tulip verzamelen in 
Nijmegen, waar we werden ondergebracht in golfplaten 
hutten om vandaar overgeplaatst te worden naar Duits-
land. Op die manier wilde Nederland zijn Duitse burgers 
lozen. Ook degenen die goed waren geweest in de oorlog. 
Een schandalige situatie, door Sophie Molema beschreven 
in haar boek ‘Wie is de vijand?’. Sophie is ook bij mij 
geweest om te vragen hoe dat toen is gegaan en welke 
impact dat op ons heeft gehad. Al met al hebben we van 
augustus tot december in Nijmegen gezeten. Eenmaal weer 

handen genomen, want in deze woning mag 
je geen hond bezitten. Mijn man, die zestien 
jaar ouder was dan ik, zei: ik overleef een 
nieuwe hond sowieso niet, en wat moet je 
met zo’n dier hier middenin het dorp? 
Voorheen, toen we nog in de bossen woon-
den, waren we erg verwend. We deden de 
buitendeur open en de hond vloog de 
zandverstuiving op. Zelf ben ik inmiddels 
ook niet meer zo goed ter been, en dan druk 
ik me wat eufemistisch uit, dus de beslissing 
die we toen namen, is goed geweest. Die fase 
in je leven moet je kunnen afsluiten.’

Wanneer kreeg u uw eerste hond?
‘In 1974. Toen was ik – ik ben van 4 juni 1943 
– al 31. Van huis uit was ik geen honden 
gewend. Mijn oudste broer had een mooie 
jachthond, maar die woonde al op zichzelf.’

Op welk moment sprong de vonk over?
‘In Den Haag ging ik naar het gymnasium. 
Op een dag zag ik een meisje lopen met een 
Ierse Setter. Ik wist meteen: dat wil ik later 
ook. Zo is het ook gegaan. Mijn eerste hond 
was een Ierse Setter van de Goldwyn kennel 
van Nel van de Sijde.’

De oorlog
U bent middenin de oorlog geboren. Heeft 
die oorlog een rol gespeeld in uw leven? 
Ook na de bevrijding? Welk stempel heeft 
het feit dat uw vader Duitser was op uw 
leven gedrukt?
‘Als zestienjarige was mijn vader naar 
Nederland gekomen. Een bleekneusje dat zes 
weken bij een echtpaar in ’s-Gravenzande 
verbleef om aan te sterken. Dat paar had een 
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reizen heb ik een hele rij fotoalbums in de kast 
staan. Een bestemming die mijn hart heeft 
gestolen, is China. Ik zou bij wijze van spreken 
morgen weer naar dat land toe willen.’

Ria vervolgt: ‘Uit mijn eerste huwelijk heb ik een 
dochter, die twee Australian Shepherds heeft. 
Marinus had een dochter en een zoon. Samen 
hebben wij geen kinderen gekregen, maar die 
twee zijn automatisch ook mijn kinderen gewor-
den. En zij hebben ook weer honden, dus dat 
werkt in die zin wel door.’

Op uw website omschrijft u zichzelf als publi-
ciste kynologische artikelen. Dat klinkt als valse 
bescheidenheid, want in feite bent u immers een 
kynologische duizendpoot.
‘Dat schrijven is met name na mijn pensioen 
gekomen. Toen had ik daar alle tijd voor, en heb ik 
het gas erop gezet. Bas Bosch, hoofdredacteur van 
De Hondenwereld, vroeg in de jaren negentig: zou 

thuis ontving mijn vader een brief waarin werd gezegd dat 
hij zich in de oorlog een uitstekend vaderlander had 
getoond. Ik herinner me nog dat mijn vader dat voorlas en 
zei: kan het niet een beetje minder? Zelf heb ik nooit enige 
hinder ondervonden van mijn Duitse naam.’

Op haar 57ste maakte Ria gebruik van de mogelijkheid 
om vervroegd met pensioen te gaan bij de Nederlandse 
Bibliotheek Dienst. ‘Marinus, die in 2010 is overleden, 
was toen al gepensioneerd. Van mijn beslissing om ook 
te stoppen, heb ik geen minuut spijt gehad. Hoe ik 
Marinus heb leren kennen? Hij was mijn tweede man. 
Aan mijn eerste huwelijk denk ik niet met heel veel 
vreugde terug. Het was geen gelukkige match. Ik benijd 
mensen die nu eerst een paar jaar samenwonen, alvorens 
te trouwen. In die tijd deed je dat gewoon niet. 
In 1974 leerde ik Marinus via de kynologie kennen. Hij is 
25 jaar voorzitter geweest van de KC Gouda, zat in het 
bestuur van Rayon Groep West, en was in 1976 een van 
de oprichters van de Welsh Springer Spaniel Club. In 
1984 gingen we samenwonen en 1988 ben ik met hem 
getrouwd. Zesentwintig geweldige jaren. A match made 
in heaven, zeggen ze dan. Hij bleek dezelfde passie te 
hebben als ik. Niet alleen een voorliefde voor de Welsh 
Springer, maar ook voor boeken, muziek en reizen. 
Samen hebben we vele en verre trips gemaakt. Van die 

Marinus Nijhoff met Kamp. Haregate Ash aka 
Rowan. Oudjaar 1990.

Marinus Nijhoff met drie Welshen. 1990.

Hij bleek dezelfde passie 
te hebben als ik

In 2009 is Ria een finalist in de ‘Annual Writing Com-
petition’ van de Dog Writers Association of America; 
dit n.a.v. haar artikelen in de ‘Canine Chronicle’ en 
‘Dogs in Canada’. In 2014 wordt ze door de Raad van 
Beheer onderscheiden met de Gouden Erespeld van de 
Nederlandse Kynologie. Ze is ook erelid van haar ras-
vereniging. Sinds 2001 schrijft zij voor ONZE HOND.
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om ook die anderen te laten delen in je 
succes, want ik heb in de loop der jaren 
best wat kampioenen gehad, zoals je op 
mijn website kunt zien. Het waren voor 
de helft mijn honden, maar de co-owner 
moest er ook lol aan beleven. Wij hadden 
daar goede afspraken over. Ik schreef die 
honden in voor shows, trimde ze, en wat 
ik won, ging naar die mensen.’

In Engeland staat u als keurmeester op de 
A-lijst van de rasvereniging. In totaal 
heeft u daar zo’n tien keer gekeurd.
‘Waar ik nog steeds een goed gevoel bij 
heb, is dat ik daar de vier grootste shows 
heb mogen keuren. Als je dan zo’n tachtig 
inschrijvingen hebt, is dat echt smullen. 
Toch had dat keuren nooit mijn voorkeur. 
Ik kreeg meer voldoening van het fokken. 
Van het scheppen, omdat je daar weer van 
leert. Vooral van je eigen fouten. Vanwege 
een mislukte herniaoperatie (de tweede) 

jij niet interviews voor ons willen doen? In 2006 
zei ik dat blad vaarwel en kwam Onze Hond erbij. 
Waar ik ook graag voor schrijf, is de Canine 
Chronicle in Amerika.’

Wat ziet u als uw specialiteit als auteur?
‘De geschiedenis van hondenrassen. Waarin ik 
mij ook vastbijt, is schrijven over verdwenen en 
nieuw erkende rassen. Dat spitten vind ik leuk. Al 
je documentatie op tafel en lekker dingen uitplui-
zen. Wat ik zoek, zal en moet ik vinden. Ik heb in 
feite mijn beroep en hobby’s gecombineerd: 
boeken, honden en schrijven.’

Blijft u doorgaan met schrijven? Of heeft u iets 
van: in de honderden artikelen die ik in de loop 
der jaren heb geproduceerd, heb ik alles wel 
verteld wat ik kwijt wilde.
‘Zolang ik kan, ga ik ermee door. Omdat ik het 
leuk vind.’

Welsh Springer Spaniel
Naast het schrijven is er de fokster en de keur-
meester. ‘Als fokster had ik op een gegeven 
moment twintig Welsh Springers. In wezen fout, 
hoor, want in jonge fokkers bewonder ik tegen-
woordig het talent om eerder keuzes te maken en 
dan te kiezen wat goed uitpakt. Wat ik in 1984 wel 
ben gaan ontwikkelen, is het co-ownen. In die tijd 
heb ik zes reuen en teven uit Engeland gehaald, 
en die ondergebracht bij anderen. De kunst is dan 

Overigens ben ik zelf nooit 
gaan jagen met mijn honden

Keurmeester op de Three Counties CC Show in Malvern. 1992. 

Beste zelfgefokte jachthond 1998 Kamp. Wesley of Rowan’s 
Residence.
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Optimistisch/pessimistisch
Welke onderwerpen in de hedendaagse kynologie stem-
men u optimistisch of juist pessimistisch?
‘De fokkers van nu moeten wel aan heel veel voorwaarden 
voldoen, voordat er ergens een nestje ligt. Het is regels, 
regels en nog eens regels. Je moet dit, je moet dat. Je moet 
zus, je moet zo. Mede door druk van buitenaf werd de 
rashond op een bepaald moment het pispaaltje van 
iedereen, maar gelukkig bespeur ik nu een kentering in dat 
opzicht. Het gezicht van de rashond in de maatschappij 
verbetert. Er wordt niet meer zo hard geschreeuwd als 
voorheen. De Raad van Beheer liet vroeger niets van zich 
horen, maar nu geven ze tekst en uitleg aan het publiek. 
Dat doen ze goed. Waar ik vragen bij heb, is het aantal 
onderwerpen waarmee ze bezig zijn. Voor mijn gevoel 
nemen ze te veel hooi op hun vork. Je kunt beter een paar 
speerpunten goed oppakken.’

Stel, dat u aan het hoofd van de Raad van Beheer zou 
staan: waaraan zou u dan beleidsmatig prioriteit geven?
‘Ik zou iedereen binnen twee dagen antwoord geven. In te 
veel gevallen duurt dat nu te lang. Verder zou ik op de 
stambomen de uitslagen van alle gezondheidsonderzoeken 
van de ouderhonden vermelden. Daarnaast stel ik vast dat 
de automatiseringsprojecten bij de Raad verschrikkelijk 
lang duren. Dat moet toch sneller en dus goedkoper 
kunnen?’

Welke plannen heeft u nog?
‘Ik wil in ieder geval blijven werken voor Onze Hond, 
hoewel mijn hulp in de huishouding – kijkend naar mijn 
uurloon – meer verdient dan ik. Maar ik vind het vooral 
leuk om te doen. Synchroon daaraan ga ik door met mijn 
werk voor de Canine Chronicle. Dat betreft allemaal 
vertaalwerk van eerder in Nederland gepubliceerde 
artikelen. Naast het schrijven zou ik nog wat meer naïeve 
kunst willen aanschaffen. Al is dat vrij prijzig. En als ik zo 
vrij mag zijn een oproepje te doen aan de lezers van Onze 
Hond: mensen zouden mij verschrikkelijk blij maken met 
de oude hondenboeken waar ze vanaf willen. Zeker als het 
om belangrijke rasbeschrijvingen en “prentenboeken” gaat. 
Ik heb er al zo’n duizend in de kast staan, maar je collectie 
is natuurlijk nooit compleet.’ ■

kan ik echter niet meer lang staan en lopen, en dus 
fysiek niet meer aan die activiteiten meedoen, hetzij 
als exposant, hetzij als keurmeester.’

Wat maakt de Welsh Springer zo bijzonder?
‘Met mijn eerste hond, die Ierse Setter, was ik een 
keer op bezoek bij Nel van der Sijde om hem te 
laten trimmen. Zij zei: “Mijn broer jaagt met 
Welsh Springers. Dat is zo’n leuk ras”. Vervolgens 
ben ik gaan kijken bij de Speldermark kennel in 
Beekbergen. Daar zag ik: dit is een Setter in het 
klein, maar met meer fantasie vanwege de bevlek-
king. Ik heb daar mijn eerste teef gekocht en 
nadien ben ik ermee doorgegaan. Niet alleen via 
het fokken, maar ook via het importeren van 
honden uit Engeland. Wat me met name aan-
spreekt in dit ras? De hele outline. Een Welsh 
Springer Spaniel is aantrekkelijk om te zien. Het 
karakter is over het algemeen goed. Overigens ben 
ik zelf nooit gaan jagen met mijn honden. Prachtig 
dat ze het kunnen, maar een eigen jachtterrein heb 
ik nooit nagestreefd. Evenmin heb ik me aangeslo-
ten bij een jachtgezelschap. Ik ben wel naar 
demonstraties geweest, maar zelf gaan jagen was 
niet iets wat direct bij me opkwam. Waar zou ik de 
tijd vandaan hebben moeten halen? Ik werkte 40+ 
uren. Dat laat echter onverlet dat een Welsh 
Springer de aard van een jachthond moet hebben.’
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Kamp. Wesley of Rowan’s Residence & Kamp. Nilyram 
Mr. Dark Horse.

Mede door druk van 
buitenaf werd de rashond 
op een bepaald moment het 
pispaaltje van iedereen
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