
Humanitarisme
Pieter Marie Christoffel Toepoel 
wordt op 11 juli 1881 geboren als 
jongste kind van Hendrik Daniël 
Toepoel (1846-1896) en Gerardina 
Jacoba van Garsten (1843-?). Zijn 
ouders trouwen in Amsterdam, in 
1869, en krijgen drie kinderen. Een 
zoon in 1870, een dochter in 1872 en 
’onze’ Pieter in 1881. Pieters vader is 
’winkelier’ in Amsterdam en het 
gezin staat genoteerd als lidmaat van 
de Nederlands Hervormde Kerk. 
In 1910 trouwt Pieter Toepoel in 
Laren (NH) met Gerritdina Johanna 
Ensink, maar dit huwelijk wordt al in 
1916 ontbonden. Zijn tweede huwe-
lijk vindt plaats in 1919, in Eemnes, 
met Maria Louise van Rouveroy van 

’Een peinzer en een strijder’ 
Toepoel volgt in Amsterdam het 
Gymnasium en daarna de Open-
bare Handelsschool. Dan lijkt zijn 
bedje gespreid, want hij wordt 
procuratiehouder op een groot 
effectenkantoor en hem wacht een 
functie in de directie. Zijn bedje is 
gespreid, maar Toepoel is ’een 
geestelijk zwerver, een zoeker’. Hij 
is gevoelig en idealistisch, maar te-
gelijkertijd fel in zijn sympathieën 
en antipathieën. Karaktertrekken 
die ook later, in zijn kynologische 
jaren, sterk naar voren komen. 
Wie nu de naam Toepoel hoort, legt 

Nieuwaal. Met haar 
betrekt hij in hetzelfde 
jaar huize ’Panta Rei’ 
aan de Gooiergracht in 
Laren, mooi gelegen 
aan een mul zandpad 
en dicht bij de heide. 
De familie Toepoel 
heeft een sterke band 
met het Humanita-
risme, een beweging 
’die medelijden ver-
toont met alle levende 
wezens’. Binnen deze 
beweging passen, 
bijvoorbeeld, de 
vredesbeweging, 
drankbestrijding, Rein Leven Bewe-
ging, dierenbescherming, vegetarisch 
eten en de antivivisectie. Terug naar de 
natuur, emancipatie van de arbeider en 
van de vrouw en streven naar materiële 
en geestelijke vooruitgang zijn de 
trefwoorden binnen het Humanita-
risme. Pieters overgrootvader, Hendrik 
Toepoel (1784), is er al een aanhanger 
van. We kunnen aannemen dat ook 
Pieter sympathie heeft voor deze 
ideeën, want in 1908 vinden we zijn 
naam op de ledenlijst van de Neder-
landsche Vegetariërs Bond. Ook 
familieleden van zijn tweede vrouw zijn 
lid van deze bond. 

P.M.C. Toepoel
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 en 

Van Bylandt of over Trummler en Lorenz? Onze Hond gaat op speurtocht...

- bokser, kynoloog, auteur -

•  De Gooiergracht in Laren op een oude 
prentbriefkaart, niet meer dan een 
mul zandpad.

•  Een beeld dat Toepoel ongetwijfeld heeft gezien: 
schapen die aan het einde van de dag richting 
schaapskooi gaan, gedreven door een herdershond. 
Schilderij van Anton Mauve. 
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vrijwel meteen de relatie met één van 
Nederlands bekendste hondenboe-
ken: Toepoels Hondenencyclopedie. 
Maar Pieter Toepoel houdt zich voor 
het schrijven daarvan (1939) vele 
jaren met geheel andere zaken bezig: 
de bokssport. Daarmee komt hij in 
aanraking als er in 1897 een artikel 
over Henri J.J. Placké – toen een 
boksgrootheid – in Het Handelsblad 
staat. In die tijd bestaat er nogal wat 
aversie tegen de bokssport en pas na 
toestemming van de schooldirectie 
– Pieter zit in de 3de klas van het 
gymnasium – mag hij op boksles.
Hij wordt in 1902 (weltergewicht) en 
1903 (middengewicht) bokskampioen 
van Nederland en brengt het later zelfs 
tot Europees kampioen in zijn klasse. 
Een tijdgenoot bericht: ’… van huis 

uit een peinzer en een strijder, hij 
peinsde over de wereldinrichting en 
over sociaal-economische proble-
men, en zijn strijdersnatuur bracht 
mede, dat hij het niet bij gefilosofeer 
en papieren beschouwingen liet.’ 
In die periode laat hij – de idealist –
zich strikken voor aansluiting bij de 
commune Walden van de schrijver 
Frederik van Eeden. Dat eindigt in 
een teleurstelling en Pieter vertrekt 
naar Engeland, waar hij boksonder-
richt krijgt van bekende trainers en 
waar hij werkt aan zijn lichamelijke 
ontwikkeling. 

De ’methode Toepoel’
Op 3 maart 1911, een jaar na zijn 
huwelijk, opent Toepoel een boks-
school in Den Haag, in de Joh. Camp-
huijsstraat 165-167. Hij zal die school 
25 jaar leiden en hanteert daarbij een 
eigen lesaanpak – de ’methode Toe-
poel’. Bij de deur hangt een bordje: 
Toepoels Modelschool; hij organiseert 
demonstratiewedstrijden, is trainer en 
jurylid en schrijft artikelen over de 
bokssport in diverse kranten. In 1911 is 
hij één van de oprichters van de 
Nederlandse Boksbond en wordt 
secretaris in het eerste bestuur. 
Toepoel is de eerste in Nederland 
die lessen in jiu-jitsu geeft. In die 
jaren is deze nieuwe sport een ’soort 
esoterische mengeling van geheime 
kunst en gymnastiek.’ Halverwege 
de jaren twintig wordt hij benoemd 
tot docent aan de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding in Am-
sterdam; hij zal dat 12 jaar blijven. 
Zoals de naam Toepoel nu onlos-
makelijk is verbonden met ’hon-
den’, is zijn naam in die jaren 
synoniem voor ’boksen’. 

’Haagsch cachet’
Toepoels uiterlijk en optreden doen 
helemaal niet aan een bokser denken. 
In de Haagse krant Het Vaderland, van 
februari 1931, is een uitgebreide 

DE POLITIE KRIJGT BOKSLES
’Naar wij vernemen heeft de 
burgemeester den heer P.M.C. 
Toepoel te ’s-Gravenhage aange-
wezen om aan de agenten van 
politie een cursus in zelfverdedi-
ging te geven.’

Laarder Courant De Bel,
27 februari 1931

Humanitarisme: een aantal sociale 
bewegingen in Nederland en 
daarbuiten.
Rein Leven Beweging: organisatie 
voor individuele zedelijke verhef-
fing, voornamelijk gericht op het 
bestrijden van prostitutie en 
geslachtszieken, opgericht in 
1901, opgeheven in 1929. 
Commune Walden: socialistische 
(tuinbouw)commune, in 1898 
opgericht in Bussum door psychia-
ter/schrijver Frederik van Eeden. 
Gaat in 1907 ten onder door 
wanbeheer.
Louis Couperus: gevierd Haags 
schrijver (1863-1923) van o.a. 
Eline Vere en De Stille Kracht.
Vereeniging voor Wettelijke Dieren-
bescherming: niet te verwarren met 
de Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren, die in 
1864 werd opgericht.
Raad van Verzet: landelijke illegale 
organisatie die de bestaande 
actieve verzetsgroeperingen moest 
overkoepelen. Opgericht in 1943.

•  Het interieur van Toepoels boksschool 
in Den Haag. Vooraan een roeima-
chine en rechts een fiets. Een foto van 
voor de Tweede Wereldoorlog. 

•  Pieter Toepoel (links) tijdens één van 
zijn demonstraties in zelfverdediging.

Kynologen

12 | 2011 Onze Hond         93



hij artikelen in Sportrevue ’t Stadion. 
Opmerkelijk is dat Toepoel zijn 
gehele leven het profboksen blijft 
bekritiseren. Hij vergelijkt het met 
straatvechten en ergert zich aan de 
grofheid en de corruptie. Het ama-
teurboksen en vrouwenboksen 
daarentegen, kunnen rekenen op zijn 
warme support. 

Hondentractie
We gaan nog even terug naar het 
artikel in Het Vaderland van februari 
1931 en lezen verder: ’Ja, op het 
gebied der dierenbescherming, daar 
ligt toch wel het eigenlijke levens-
werk van Toepoel. Wat heeft hij er 
voor gestreden, voor opgeofferd. Tal 
van bladen hebben zijn strijdartike-
len ter bescherming van het dier 
opgenomen, doch het zijn vooral zijn 
artikelen in Het Vaderland geweest, 
welke den stoot hebben gegeven tot 
de totstandkoming (1927) van de 
Vereeniging voor Wettelijke Dieren-
bescherming (VWD).’ Hoe Toepoel 
is begaan met het lot van honden, 
blijkt uit zijn boekje De onzedelijkheid 
van de hondentractie, dat in 1928 

Gezanten, een prins en een baron, 
kinderen van ministers, van advoca-
ten en ambtenaren, bekende sporters, 
danseressen, ze komen allemaal naar 
de Joh. Camphuijsstraat om van hem 
les te krijgen. Na het lezen van 
Toepoels boek over de bokssport, 
krijgt de beroemde schrijver Louis 
Couperus belangstelling voor ’de 
edele kunst der zelfverdediging’. Hij 
gaat zelfs in de Joh. Camphuijsstraat 
boksdemonstraties bijwonen, vraagt 
Toepoel om advies en schrijft in Het 
Vaderland over ’Brinio’, de herders-
hond van Toepoel. 
De eerste publicaties van Toepoel 
hebben betrekking op de bokssport 
en worden (en zijn nog) populair. 
Zijn boekje Het Boksen verschijnt in 
1920 in een tweede en in 1937 in een 
derde druk. Weerbaar – Handleiding 
voor zelfverdediging, verschenen in 
1935, krijgt een 2de druk in 1941 en 
een 3de in 1943. Andere bokstitels 
zijn: Hoe versterk ik mijn lichaam, Het 
origineele Jiujitsu, Knotszwaaien en 
balstooten en Boksen als sport en 
zelfverdediging. Ze zijn tweedehands 
nog ruim verkrijgbaar. Ook schrijft 

bijdrage over hem en zijn school opge-
nomen onder de titel Een gezonde 
school met een typisch Haagsch cachet. 
Een paar citaten uit dit artikel geven 
een mooi portret van Toepoel: ’… 
daar staat voor je een helemaal niet 
robuste en heelemaal niet groote man, 
met den schedel van een geleerde, met 
goedige, gevoelige oogen die besloten 
liggen tusschen twee scherphoekige 
geestige lijnen en die je welkom heet 
met een zachte beschaafde stem, ieder 
woord zorgvuldig articuleerend. Er 
staat voor je een geboren gentleman, 
een man van beschaving en ontwikke-
ling, een man met een brave inborst, 
gevoelig als een kind.’
Niet direct een beschrijving die je bij 
een bokskampioen verwacht…

Eerste publicaties
Toepoels ietwat elitaire boksschool is 
succesvol en kinderen van de gegoe-
de Hagenaars weten hem te vinden. 

•  ’De onzedelijkheid van de Honden-
tractie’ verschijnt in 1928 en is een 
pleidooi voor het afschaffen van de 
hondenkar. De Rotterdamsche 
Vereeniging tegen Trekhondenmis-
bruik zorgt voor gratis verspreiding. 

•  De kynoloog Toepoel is een man met 
uitgesproken karaktertrekken.  
(Foto: G. Smits).

•  Titelpagina van de eerste druk van 
’Toepoel’s Hondenencyclopaedie’. 
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Belastingverlaging
Toepoel wil nog meer: hij vraagt de 
gemeenteraad van Laren om aanslui-
ting van zijn woning op het waterlei-
ding- en elektriciteitsnet en anders 
wil hij belastingverlaging. Verlaging 
krijgt hij natuurlijk niet en het 
elektriciteitsbedrijf denkt er niet aan 
om kabels naar de heiderand te 
leggen. En Toepoel zou Toepoel niet 
zijn, als hij ook niet bij de gemeente 
over de hoogte van de hondenbelas-
ting zou klagen. Die is in Laren niet 
hoog: drie gulden voor een ’plezier-
hond’ en twee gulden voor een 
’diensthond’. De krant meldt: ’De 
heer Toepoel betaalt de laatste jaren 
niet meer dan ƒ 12.- voor z’n hon-
den. Dat bedrag is zeker niet hoog.’ 
En daarmee is de kous voor wat 
betreft ’het zeer uitvoerig schrijven 
van den heer Toepoel’ voor de 
gemeente af.
In maart 1927 doet Toepoel aangifte 
bij de politie ’… dat Maandagmor-

gen om half zes een officier en een 
soldaat, beiden te paard, over het 

verschijnt. Het is een pleidooi voor 
het afschaffen van de hondenkar. In 
1910 is weliswaar de zogenoemde 
’Trekhondenwet’ van kracht gewor-
den, die een aantal zaken regelt, maar 
Toepoel wil een totale afschaffing van 
de hondenkar. In de lokale krant ’De 
Bel’ schrijft hij een vlammend stuk 
over ’onze achterlijkheid’ waar het 
gaat om het gebruik van honden 
onder een kar. Hij roept alle dieren-
vrienden op contact te zoeken met 
kamerleden van de eigen partij en om 
vooral bij de Tweede Kamerverkie-
zingen in 1929 te stemmen op ’dien 
candidaat onzer partij, die òf reeds 
blijk heeft gegeven in dezen volgens 
onze inzichten te handelen, òf als zijn 
(haar) voornemen heeft te kennen 
gegeven zulks te doen.’ 
Dertig leden van de VWD, van ver-
schillende politieke partijen, worden in 
1929 in de Tweede Kamer gekozen, 
maar tot het oprichten van een partij 
voor de dieren komt het dan nog niet. 

HOnDEnBOEKEn Van TOEPOEL
Vanwege de vele herdrukken is alleen 
de eerste en laatste druk vermeld:
De onzedelijkheid van de honden-
tractie, 1928 (1ste druk).
Onze Honden – Keuze, verzorging, 
fokken, opvoeden, 1933 (1ste 
druk), 1977 (8ste druk), later 
verschenen onder de titel Kies de 
juiste hond, 1985 (9de druk).
De kortbeenige Terriers deel 1, 
verschenen in de serie ’De papieren 
kennels’, 1ste druk (ca. 1938),
latere druk 1942. 
De opvoeding van den hond (later 
Opvoeding van uw hond), 1939 
(1ste druk), 1989 (13de druk).
Toepoels Hondenencyclopedie, 1939 
(1ste druk), 2007 (13de druk). 
25 Meest voorkomende hondenrassen, 
1940 (1ste druk).
Van honden, mensen, en ander leven, 
1949 (1ste druk), 1955 (? druk).
Latere drukken van deze titels worden 
vaak herzien en uitgebreid door 
bekende Nederlandse kynologen.

•  De Franse kunstenares Rosa Bonheur 
(1822-1899) schildert in 1864 dit 
kleine herdershondje Briso, dat in veel 
doet denken aan de Schapendoes. 

•  Bij artikelen over de Schapendoes wordt vrijwel altijd een schilderij van Conradijn 
Cunaeus (1829-1895) afgebeeld. Dit schilderij is van dezelfde kunstenaar, maar 
veel minder bekend. ’Verspilde melk’, met links een Schapendoesachtige hond. 
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danken. Ik kom daar nog op terug. 
En daarmee zitten we midden in 
Toepoels leven als kynoloog. Hij staat 
bekend als een fel tegenstander van 
overdrijving van raskenmerken en van 
couperen; dat zijn dan ook steeds 
terugkerende onderwerpen in zijn 
geschriften. Onder ’Toepoel, P.M.C.’ 
lezen we nu in ’zijn’ encyclopedie dat 
zijn optreden als keurmeester ’origi-
neel’ is en dat hij ’de grootste naoor-
logse propagandist van de kynologie in 
het algemeen en van de Nederlandse 
rassen in het bijzonder is’. 

’Een boeiende causerie’
Toepoel is niet alleen een vechter tegen 
onrecht dat dieren wordt aangedaan, 
ook tegen verkeerde beslissingen van 
rasverenigingen en van de Raad van 
Beheer laat hij zijn stem horen. Maar, er 
verschijnen ook positieve artikelen 
over hem, zoals in december 1941. De 
leden van de ’Vereeniging van Vrien-
den van het Gooi-Reservaat’ kunnen 
dan in gebouw ’Concordia’ genieten 
van een door Toepoel gemaakte film, 
getiteld Mijnheer de Bruin zoekt een 

behalve tot kynologisch publicist, 
ook ontpoppen tot beschermer en 
voorvechter van de Hollandse rassen, 
zoals de Drentsche Patrijshond, de 
Stabijhoun, de Wetterhoun en het 
Kooikerhondje. 
De ’wederopbouw’ van de Nederland-
se Schapendoes is een verhaal apart en 
is voor een groot deel aan hem te 

fietspad naar ’t Bluk reden, ten 
gevolge waarvan dit zeer is bescha-
digd. De politie doet onderzoek.’ 
En verder fulmineert hij in de lokale 
krant tegen het roken in de bossen, 
tegen vernielingen van eigendom-
men, tegen paardrijden op zijn 
terrein, tegen veldwachters die te laat 
komen, tegen kampeervergunningen 
en hij dreigt zelfs met verhuizen…

Propagandist
De interesse in alles wat leeft en 
Toepoels strijdbaarheid waar het gaat 
om levende wezens te beschermen, 
zijn de opmaat naar zijn betrokken-
heid met de kynologie in het alge-
meen en zijn bemoeienissen met een 
aantal hondenrassen in het bijzonder. 
De Toepoels zijn in 1926 in het bezit 
van een Bedlington Terrier – het 
schaapje onder de terriers. Op de 
clubmatch van de K.C. Gooi- en 
Eemland wordt ’Jum Jum’ beste reu. 
Mevrouw Toepoel heeft een Wetter-
houn, ’Sietske fen ’t Wetterlân’, die op 
de clubmatch van diezelfde kynolo-
genclub, in 1950, beste continentale 
jachthond wordt. 
Toepoel groeit op met herdershon-
den en Schipperkes, maar zal zich, 

•  Een heel bekende oude foto: Toepoel met ’Pluis’. 

•  P.M.C. Toepoel met stamvader’Pluis’. 
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hond, ’een lange rolprent in acht 
tafereelen.’ De film gaat niet alleen over 
de keuze van een rashond, maar ook 
over politiehonden en blindengeleide-
honden. En als inleiding krijgen de 
bezoekers ’een boeiende causerie’ van 
Toepoel te horen. 

Klinkende namen
Voorzover ik heb kunnen nagaan is 
Onze Honden – Keuze, verzorging, 
fokken, opvoeden Toepoels eerste echte 
kynologische werk (1933). In het 
aparte kader zijn alle door hem ge-
schreven hondenboeken vermeld. 
Toepoel publiceert bij de uitgeverijen 
Kosmos, H.J.W. Becht (nu H.J. 
Gottmer/H.J.W.Becht), Luitingh en 
A.J. G. Strengholt. Laatstgenoemde 
geeft in 1942 de herdruk van de De 
Kortbeenige Terriërs uit. Toepoel 
verzekert zich van klinkende namen als 
het om een voorwoord in zijn boeken 
gaat: prof. dr. C.J. Jaski (geneticus en 
houder van het Schapendoezen 
stamboek), G.A. Baron Tindal (voor-
zitter van de Raad van Beheer), J.L.J.J. 
Harms (secretaris van de Raad van 
Beheer) en prof. dr. Job Bouw (voorzit-
ter van de Raad van Beheer) zijn een 
paar van die klinkende namen. 

Rap tempo
De eerste druk van Toepoel’s Honden-
encyclopaedie – nog met ae – verschijnt 
in 1939 (andere bronnen melden 
1940); in maart 1939 plaatst Toepoel 
een advertentie in de lokale krant: 
’Steno-typiste: Kennis van vreemde 
talen gewenscht.’ Zou zij het manus-
cript moeten typen? Op het titelblad 
van de eerste druk staat vermeld dat 
het boek is ’samengesteld met mede-
werking van meer dan tachtig leiden-
de figuren op het gebied der kynolo-
gie, diergeneeskunde, erfelijkheidsleer 
en wat verder den hond betreft’. Dat 
de Raad van Beheer nauw betrokken 
is bij de totstandkoming, weten we 
omdat in het voorwoord van secreta-

HERInnERInGEn aan TOEPOEL
Er zijn steeds minder kynologen die Toepoel nog gekend hebben. Niet zo 
vreemd, want hij is in 1881 geboren en in 1961 overleden. Ido Bakker, 
Erica Bakker-van de Woestijne’s man (een bekend keurmeester), is nog in 
zijn korte broek, zittend op een bankje naast hem, gefotografeerd, maar ook 
hij nadert de AOW leeftijd met rasse schreden. Nuttige informatie voor dit 
stukje heeft hij niet meer en ook het fotootje is zoek. Bij de Vereniging De 
Nederlandse Schapendoes ligt er nog allerlei informatie, omdat Toepoel de 
drijvende kracht geweest is achter hun ras. Bij de Hollandse Herdershonden 
Club doen er verhalen de ronde, die een andere grote naam uit de vader-
landse kynologie, die van keurmeester C.A. Kruis, daar achterliet. 
C.A. Kruis was er van overtuigd dat de Schapendoes – in tegenstelling tot 
de Hollandse Herdershond – nooit als werkend ras had bestaan, maar dat 
het een creatie van Toepoel betrof. Pikante roddels over zijn privé leven 
maken deel uit van het pakket gemeenschappelijke herinneringen aan de 
man, maar ook die zullen langzamerhand verdwijnen. Een kynologische 
vriendin haalde op dat hij in haar jeugd, al Terriers keurend die door dames 
werden voorgebracht, languit op de grond ging liggen om het gangwerk van 
de ’honden’ te bestuderen. De naam van zijn huis ’Panta Rei’, in Laren in 
het Gooi, vinden wij nog terug in de vele kynologische publicaties. Die 
maken onderdeel uit van zijn kynologische nalatenschap, waardoor wij hem 
– meer dan 50 jaar na zijn overlijden – nog steeds kennen. Dit in tegenstel-
ling tot oude rotten als de heren De Haas, Van Brouwershaven en Verweij. 
Zelfs mannen als Van Asselt, Renders, Van Dijk en dames als mevrouw 
Gondrexon, mevrouw Baretta-Kuipers en mevrouw Otto-van de Hamme, nog 
maar kort geleden grote kynologische namen, maken geen deel meer uit 
van het geheugen van de gemiddelde rashondenliefhebber van nu. 
In de correspondentie van de Vereniging De Nederlandse Schapendoes las 
ik een keer een wat mopperig briefje aan het bestuur, waarin Toepoel zich 
beklaagde over het feit dat de Raad een zo jeugdig persoon als (nu wijlen) 
Tineke Baretta benoemd had tot keurmeester van zíjn ras. 
Een volledig ander facet is zijn werkzame leven buiten de kynologie. Is er 
nog iemand die weet dat hij in het bankwezen gewerkt heeft en procuratie-
houder bij een groot effectenkantoor in Amsterdam was? Van zijn boks-
school heeft een enkeling misschien wel gehoord, maar wist u dat Toepoel 
een paar keer Nederlands kampioen boksen is geweest? Kampioen in het 
lichtmiddengewicht werd hij in 1902, en in 1903 in het middengewicht. 
Hij liet een bloeiende carrière in de financiële wereld liggen en opende 
3 maart 1911 in Den Haag een boksschool: ’Toepoel’s Modelschool’. 
Net als in de hondensport was hij ook hier een idealist, maar wel een met 
succes. Het was geen volkse boksschool, want de zonen van de ministers 
Colijn en Idenburg trainden bij hem, vele gezanten en ook schrijver Louis 
Couperus, die over Toepoels herdershond Brinio heeft geschreven. Toepoel 
zelf schreef, behalve wat wij van hem over honden kennen, ook diverse 
boeken over boksen, lichamelijke opvoeding, jiu-jitsu, et cetera. In de krant 
Het Vaderland publiceerde hij vele artikelen over dierenleed, die in 1927 
mede de aanleiding zijn geweest tot de oprichting van de Vereeniging voor 
Wettelijke Dierenbescherming. 

Tekst: Jan de Gids
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rekening nemen. De uitgever maakt 
gebruik van een redactie- en vertaalbu-
reau en professionele fotografen zorgen 
voor fraaie kleurenillustraties. Pieter 
Toepoel zou versteld staan, niet alleen 
over hoe zijn geesteskind uit 1939 zich 
heeft ontwikkeld, maar zeker over de 
wetenschappelijke ontwikkelingen in 
de kynologie, die een plaats hebben 
gekregen in zijn naslagwerk. 
Uitgeverij Gottmer is ook de uitgever 
van Toepoels Puppywijzer, Toepoels 
Nieuwe Puppywijzer en Toepoels 
Gezondheidsgids voor een fitte, slanke 
hond. Niet door Toepoel geschreven; 
zijn naam wordt gebruikt als merk-
naam, als kwaliteitskenmerk. 

Raad van Verzet
Hoewel hij in 1940 te oud is voor de 
wapenrok, werpt Toepoel zich met 
dezelfde kracht waarmee hij het tot 
bokskampioen schopte, in het verzet. 
Van zijn activiteiten is bekend dat hij 
deel uit maakt van de ’Raad van 
Verzet’, die sinds het voorjaar van 
1943 regelmatig bijeenkomt in 
Toepoels afgelegen en verscholen 
woning. Dr. L. de Jong schrijft over 
deze Raad van Verzet in zijn Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog. Toepoels 
aversie tegen alles wat Duits is, 
dateert ongetwijfeld van die periode. 
Aan het eind van de jaren dertig, gaat 
Toepoel zich helemaal wijden aan de 
kynologie. Zijn ervaringen met het 
schrijven van artikelen en boeken 
komen hem goed van pas als hij in 
1940 wordt gevraagd om redacteur te 
worden van De Hondenwereld, die 
wordt uitgegeven door uitgeverij 
A.J.G. Strengholt te Laren. Uitgever 
Strengholt is content met zijn 
redacteur, want hij schrijft: ’… 
Critisch, maar opbouwend geredi-
geerd door iemand die de hondenwe-
reld kent als geen ander van de 
kynologische vak- en leekenpers, die 
enige buitenlander die vier achter-

Raad van Beheer’; bij de recente 
herdrukken is die toevoeging niet 
meer te vinden en ook het voor-
woord van een bekend kynoloog is 
verdwenen en vervangen door een 
zakelijke, redactionele tekst. 
Als mr. K.V. Antal in maart 1989 de 
9de druk bespreekt in een bijna vier 
pagina’s tellend artikel, blijkt dat hij 
zich ergert aan het feit dat de lijst met 
de namen van de medewerkers 
ontbreekt en dat ook de initialen 
onder de lemma’s zijn verdwenen. 
Antal: ’Aldus worden medewerkers 
aan deze encyclopedie, vaak reeds 
overleden, beroofd van de eer die hen 
toekomt.’ Antal is kritisch: ’De naam 
Toepoel is natuurlijk een enorm 
verkoopargument. Ik voor mij, die 
Toepoel goed heb gekend, kan zijn 
naam niet met overtuiging aan deze 
9e druk verbinden.’ Deze 9de druk 
kost in 1989 al ƒ85,-; de 13de druk 
uit 2007 is verkrijgbaar voor € 45,-. 
Met ingang van de 9de druk komt Joop 
Hiddes, keurmeester en kynoloog, in 
beeld als lid van een meerkoppige 
redactie. Hij wordt bijgestaan door 
speciale medewerkers, die met name 
de lemma’s over ogen, heupen, DNA, 
anatomie, gedrag, enzovoort voor hun 

ris Harms is te lezen: ’Een bespreking 
echter door het Dagelijksch Bestuur 
van den Raad van Beheer met de firma 
H.W.J. Becht, uitgeefster, opende 
perspectieven, die aan de verwezenlij-
king van het onbereikbaar geoordeel-
de deden gelooven.’ Voor de Raad is 
het belangrijk dat in de encyclopedie 
steeds de meest recente rasstandaards 
worden opgenomen. 
De tweede druk – circa 1952 – kan 
Toepoel nog zelf herzien; vrijwel elke 
navolgende druk wordt weer herzien 
en uitgebreid. Zo zijn de 3de (1967) 
tot en met de 7de druk (1984), 
volledig herzien door allround 
keurmeester en kynoloog Martin van 
de Weijer. Aan de periodes tussen de 
herdrukken is af te lezen hoe de 
populariteit van de hond in het 
algemeen toeneemt. Zit er nog meer 
dan tien jaar tussen het verschijnen 
van de eerste en de tweede druk, in 
de jaren daarna volgen de herdruk-
ken elkaar in rap tempo op. 

Merknaam
De eerste drukken van de encyclope-
die – eerst bij Becht, en later bij 
Gottmer/Becht – verschijnen met de 
vermelding ’onder auspiciën van de 

•  Mevrouw H.F.M.E. Backx-Bennink (kennel ’Reeuwijk’s), hier op de rug gezien 
en één van de eerste Schapendoes fokkers, in overleg met Toepoel. 
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Nederland. Zeer geïnteresseerd en 
bevlogen kynoloog als hij is, neemt hij 
de opbouw van het ras al in de oor-
logsjaren ter hand. Dat klinkt eenvou-
diger dan is het is; de Schapendoes 
moet bijna uit het niets worden 
gecreëerd. Dankzij inteelt en sterke 
lijnteelt moet eerst de fokwaarde van 
de ouderdieren worden vastgesteld. 

Werkhondje
Op 29 juli 1947 vindt er in Hilversum 
een oprichtingsvergadering voor een 
rasvereniging plaats, waar een aantal 
liefhebbers van de Schapendoes 
aanwezig is. Toepoel heeft – ’met de 
van hem bekende stuwkracht’ – zijn 
huiswerk gedaan en stelt een aantal 
raspunten voor. Daaruit blijkt dat hij de 
Schapendoes absoluut als een werk-
hondje ziet en van mening is dat dit 
ook zo moet blijven. Hij is wel zo 
verstandig om een aantal kynologen 
van naam om zich heen te verzamelen, 
onder wie een geneticus en een fokker 
die de praktijk kent: mevr. H.F.M.E. 
Backx-Bennink (kennel ’Reeuwijk’s). 
En dan vergaat het de Schapendoes als 
alle nieuwe hondenrassen. Het is 
zoeken naar het juiste type, het vermij-
den van ongewenste elementen in de 
fokkerij en het op de been houden van 

herdertje’ is, dat zijn golvende, lange 
haren dankt aan ’vreemd bloed’. Het 
herdertje komt niet, zoals de oude 
Friese jachthonden en de Drentsche 
Patrijshond, voor in één regio, maar 
is over heel Nederland verspreid. 
De meeste woordenboeken geven als 
verklaring van het woord ’does’: 
poedelhondje. 

Uit het niets
De belangstelling voor echte Neder-
landse zaken, en daarmee voor 
Nederlandse hondenrassen, neemt 
toe in de Tweede Wereldoorlog. 
Vaderlandsliefde speelt daarbij een 
grote rol. Wie denkt dat de kynologie 
in de jaren 1940-1945 stilligt, heeft 
het mis. Hondenrassen zoals, bij-
voorbeeld, de Drentsche Patrijshond 
en de Stabij- en Wetterhoun worden, 
dankzij de activiteiten van honden-
liefhebbers, middenin de oorlog door 
de Raad van Beheer erkend, respec-
tievelijk in 1943 en 1942. 
Hier en daar verschijnt dat kleine, 
schrandere herdershondje op een 
tentoonstelling, maar de meeste zijn 
aan het werk, als drijvers bij de 
schaapskudde. Ongetwijfeld heeft 
Toepoel ze gezien, op de hei bij zijn 
huis in Laren, maar ook elders in 

eenvolgende jaren op de grootste 
twee-daagsche hondententoonstel-
ling ter wereld heeft gekeurd, de 
auteur van talrijke zeer deskundige 
artikelen op het gebied der kynolo-
gie.’ De uitgever doelt op het feit dat 
Toepoel al in 1937 is uitgenodigd om 
op Cruft’s de Ierse Wolfshonden en 
de Afghaanse Windhonden te keuren. 
Naast Terriers, heeft ook deze ras -
groep zijn bijzondere belangstelling. 
In 1942 wordt Toepoel door de Raad 
van Beheer benoemd tot Lid van 
Verdienste en in hetzelfde jaar volgt 
– onder meer in verband met de 
papierschaarste – een samengaan met 
het Nederlandsch Kynologisch Tijd-
schrift ’De Hond’. Na die fusie ont-
staat een nieuw blad, ’De Honden-
vriend’, onder redactie van Toepoel 
en Han Jüngeling. In 1946 start 
Strengholt opnieuw en nu heet het 
blad weer ’De Hondenwereld’. Toe-
poel is verdwenen uit de redactie; 
zijn plaats is ingenomen door onder 
meer prof. dr. W.F. Donath. 

Beweeglijk herdershondje
Toepoel houdt zich met veel rassen in 
opbouw bezig, maar waarmee hij 
vooral bekend wordt zijn zijn bemoei-
enissen met de (weder)opbouw van 
de Schapendoes. En een artikel over 
Toepoel is niet compleet zonder zijn 
rol bij de Schapendoes in vogelvlucht 
te belichten. Ook hier toont hij weer 
passie en doorzettingsvermogen en 
onderscheidt zich bij de opbouw en 
de erkenning van de Schapendoes. 
In de tijd dat er in Nederland nog 
grote heidevelden zijn, en daarmee 
ook grote schaapskudden, komt er 
een klein, lichtgebouwd, langharig en 
beweeglijk herdershondje voor – een 
herdersdoes of schapenhondje – dat 
later zal ’uitgroeien’ tot Nederlandse 
Schapendoes. Bij dat ’uitgroeien’ 
speelt Toepoel een belangrijke rol. 
Hij is van mening dat de Schapen-
does in wezen een ’oud-Hollands 

•  Een foto uit de late jaren vijftig. Links mevrouw Toepoel-Rouveroy van Nieuwaal 
met vader ’Pluis’, dan moeder ’Itta’ en hun kroost. 
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Onverschrokkenheid
Op 21 mei 1960, vijf dagen voor zijn 
overlijden, is Toepoel nog aanwezig op 
een Schapendoezen bijeenkomst in 
Zeist. Op de 26ste overlijdt hij – 78 jaar 
oud – en wordt onder grote belangstel-
ling begraven op de Algemene Begraaf-
plaats van Laren. De Raad van Beheer 
is vertegenwoordigd door dr. W. v.d. 
Akker en namens de K.C. Gooi- en 
Eemland is W. van Haaren aanwezig. 
Mr. Benno Stokvis spreekt namens het 
verzet: ’Die onverschrokkenheid kwam 
voort uit zijn grote menselijkheid, zijn 
grote wijsheid en zijn groot medeleven.’ 
Toepoels vriend prof. dr. C.J. Jaski – die 
hem als voorzitter van de rasvereniging 
zal opvolgen – herinnert de aanwezigen 
eraan dat Toepoel als kenner van 
hondenrassen een internationale 
vermaardheid bezit. Zijn oprechte 
gevoelens en liefde voor mens en dier, 
aldus Jaski, waren welhaast spreek-
woordelijk. De bekende kynoloog Jan 
van Rheenen schrijft in zijn ’In Memo-
riam Toepoel’: ’Toepoel was een 
lichtgewicht met de mentaliteit van een 
halfzwaar. Hij kon, onredelijk als het 
was en onredelijk als hij het in zijn 
hart wel wist, soms principes verdedi-
gen en mensen verdedigen, die 
eenvoudig niet te verdedigen waren.’ 
En verder… ’een fél levend mens, die 
bereid was offers – en grote offers! – te 
brengen voor zijn overtuiging.’ 
Na het overlijden van haar echtgenoot 
plaatst mevrouw Toepoel-Rouveroy 
van Nieuwaal een ’volstrekt enige 
kennisgeving’ in de lokale krant van 27 
mei 1960. Zij overleeft haar man twaalf 
jaar, blijft betrokken bij de Schapen-
doezen, en overlijdt op 2 januari 1973.
Uit alles wat over Toepoel bekend is 
geworden, rijst voor mij een man op 
met uitgesproken karaktertrekken. Fel, 
vechtlustig, ’rechtschapen’, eigenwijs bij 
het drammerige af, dapper, meelevend, 
bekwaam, moeilijk, bevlogen – kortom, 
een nogal gecompliceerd mens, zoals er 
zoveel in de kynologie voorkomen. ❮

fokzuiverheid als onderwerp heeft, is 
te lezen: ’… maar dit is fokkunde, die 
ik nog niet kan volgen; mogelijk als ik 
wat ouder ben.’ Nog tijdens Toepoels 
leven, wordt het ras voorlopig erkend 
door de Raad van Beheer (1952).
Op een zaterdagmiddag in augustus 
1953 wordt bij hotel ’Zonnehoek’ in 
Laren een ’Schapendoesdag’ gehou-
den, een activiteit die de Laarder 
Courant haalt en waarbij de heren 
Hirschfeld en Mutsaert namens de 
Raad van Beheer aanwezig zijn. 
In 1956 wordt Toepoel benoemd tot 
erelid van de rasvereniging en in 
hetzelfde jaar meldt hij zich bij de 
Raad van Beheer af als keurmeester, 
omdat zijn gezondheid keuren niet 
meer toestaat. Toevallig is 1956 ook 
het jaar waarin er voor het eerst een 
clubmatch voor de Schapendoezen 
wordt georganiseerd.

Boksers en Boxers
Er zijn tijden dat Toepoel wel zestien 
Schapendoezen in huis heeft. Dat kan 
omdat zijn vrouw hem in alles steunt 
en zijn belangstelling voor honden en 
Schapendoezen deelt. De honden 
worden verzorgd door huishoudster 
Annemie Schuddeboom, die het 
echtpaar 25 jaar terzijde staat. 
Op 11 juli 1951 viert Toepoel zijn 
70ste verjaardag. Dankzij de digitalise-
ring van lokale kranten weten we nu 
hoe dat wordt gevierd. Talrijke bezoe-
kers komen naar ’Panta Rei’ aan de 
Gooiergracht in Laren om de jubilaris 
te feliciteren. Brieven en telegrammen 
uit de gehele wereld worden bezorgd. 
’De huiskamer’, aldus de krant, ’was 
herschapen in ’n bloementuin en veel 
fruitmanden sierden de tafels.’ Van met 
pensioen gaan is nog geen sprake, want 
beiden zijn gezond en fit. Volgens 
Toepoel is dit te danken aan het 
sporten en aan zijn vegetariërschap. De 
krant maakt ook een grapje: Toepoel 
heeft niet alleen veel vrienden onder de 
boksers, maar ook onder de boxers. 

de rasvereniging. Bij een ras waarvan 
alle honden van vier reuen en vijf teven 
afstammen, is dat geen sinecure. 
In het Jubileumboek van de Vereniging 
’De Nederlandse Schapendoes’ (2000) 
is de prehistorie van ras en rasvereni-
ging uitvoerig vastgelegd en tot aan 
zijn dood speelt Toepoel daarin een 
leidende rol. 

Pluis
In 1950 benoemt de Raad van 
Beheer Toepoel als keurmeester voor 
het ras; hij schrijft artikelen over de 
Schapendoes en ook over zijn eigen 
reu, Pluis, die tussen 1950 en 1962 bij 
de Toepoels woont. Deze reu heeft 
het genoegen om een aantal Scha-
pendoesteefjes te mogen dekken. In 
alle opzichten is Pluis een represen-
tant van de eerste Schapendoezen: 
niemand kent zijn ouders en nie-
mand weet waar hij vandaan komt! 
In een artikel dat Toepoel rond 1952 
schrijft en dat de fokwaarde en 

•   Clubreünie in juni 1958 ten huize van 
mevr. Backx-Bennink in Reeuwijk. 
Zittend: links Toepoel en rechts prof. 
dr. C.J. Jaski. Zij beoordelen die dag de 
Schapendoezen.

Kynologen

Onze Hond 12 | 2011100


