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P.J. van de Kasteele 
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M.F.Th. Versteegen 
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Penningmeester 
C. Verlooij 
J.W.Frisolaan 15,  2252 HC Voorschoten 

☎ 071-5619264  ☒ vphwph@gmail.com 
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Aankopen contant of eigen betaling op: 
IBAN: NL78INGB0000510486 tnv: Adm.rondzenddienst 
LVvPV Leiden.    Rondzendnummer vermelden s.v.p. 
 
VEILING 
W.de Wit 

Valeriusstraat 210,  2324 XL Leiden   ☎ 071-5310686  

 
H.D.Scheer 
Rubenslaan 28, 2391HG  Hazerswoude 

☎ 0172-588170  ☒ h.d.scheer@casema.nl 

 
C.G.M. Klerks 
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S.Wortman 
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G.A.van Albada 
Klimopzoom 119, 2353 RH Leiderdorp 

☎ 071-5415609  ☒ gavanalbada@casema.nl 
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Algemene informatie 
 
Bijeenkomsten 
Onze maandelijkse bijeenkomsten met veiling worden gehouden op 
donderdagavond in de Goede Herderkerk (Meerburgkerk), Hoge 
Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude 
We beginnen om 20.15 uur, maar de zaal is al om 19.30 uur open, 
zodat u de gelegenheid heeft om de veilingkavels te bekijken of iets 
te ruilen. 
De ruilavonden op vrijdagavond worden gehouden in “de Lepelaar”,  
Apollotoren 2, 2324 DR te Leiden. Aanvang 19.30 uur 
Contributie en opzeggen 
De contributie bedraagt € 41,50 per jaar en dient te zijn voldaan vóór 
1 januari ! 
(U kunt ook gebruik maken van het gemak van de automatische 
afschrijving, kost niets extra en is zonder risico. Neem contact op 
met de penningmeester ! ) 
Opzegging van het lidmaatschap kan, volgens de statuten, slechts 
geschieden vóór 15 november van het lopend jaar 
Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de 
secretaris. 
Rondzenddienst 
Bij overtreding van de voorschriften gelden de volgende boeten: 
- Te laat betalen aankoop € 0,25 per dag; 
-Tas te lang vasthouden   € 0,15 per dag; 
-Kosten van aanmaning   €  1,00 voor porti en administratiekosten 
Leenadressen 
Fosforlamp en catalogi: 
Willem de Wit 071-531 06 86 
Watermerkzoeker of signoscope: 
P.J. van de Kasteele, 071-521 29 38 
Literatuur aanvragen: 
Bibliotheek KNBF 
Bondsbureau KNBF 
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS  HOUTEN 
Openingstijden Bibliotheek: 
Elke woensdag van de maand 
van 10 – 15 uur. 
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INHOUDSOPGAVE 
 
Blz.3/4  Bestuur 
Blz.5. Algemene Informatie 
Blz.6 .Inoudsopgave, Agenda 
Blz.7. “Van de redactie”, “Van de voorzitter”. 
Blz.8/9. Verslagen ledenbijeenkomsten 
Blz.11/14.”Weerribben en Muggebeet”  W. Hogendoorn 
Blz.14/18. “Naturalis 200 Jaar”. W.Hogendoorn.. 
Blz.19/ 22.  “De Trekhond” G.A.van Albada 

 
AGENDA  2020 
(LET OP ACTUEEL NIEUWS OP ONZE WEBSITE!!!)  
Ledenbijeenkomsten met veiling: 
In de Goede Herderkerk (Meerburgkerk)  Hoge Rijndijk 18, 
Zoeterwoude 
Donderdag   28 januari 
Donderdag   25 februari 
Donderdag   25 maart 
Ruilavonden: 
In de Lepelaar, Leiden 
Vrijdag   15 januari 
Vrijdag   19 februari 
Vrijdag    19 maart 
Sleutelpost: 
Sluitingsdatum voor volgend nummer: 10 maart 
 
VAN DE REDACTIE 
Voor u ligt de “vernieuwde” Sleutelpost. Of alles goed is 
gegaan met de productie en verzending (wat wij nu zelf doen) 
weet ik nog niet op het moment van dit schrijven. Helaas kon 
afgelopen jaar ook de November bijeenkomst niet doorgaan. 
Hoe het komend jaar uit zal pakken met de “corona” crisis is 



 7 

ongewis. In ieder geval staan de data van de bijeenkomsten 
vast. (zie Agenda). 
Suggesties etc. over de vernieuwde Sleutelpost zijn uiteraard 
altijd welkom.  Houdt ook onze website in de gaten, daar 
probeer ik het allerlaatste nieuws op te zetten. 
Heeft u geen computer,dan kunt u altijd één van onze 
bestuursleden bellen voor het laatste agendanieuws. 
 
VAN DE VOORZITTER 
Kerst en oud en nieuw naderen snel. Het jaar is al weer bijna 
om. Ik denk niet dat velen daar rouwig om zijn nu het Corona 
virus ons al sinds maart in zijn greep houdt. 
Maar er is licht aan het eind van de tunnel. De vaccins zijn 
ontwikkeld en begin januari hoopt men met vaccineren te 
kunnen beginnen. Dat betekent dat we in de loop van 2021 
wat meer bewegingsvrijheid zullen krijgen. Hopelijk is het in 
het tweede kwartaal van 2021 zover.  Gelukkig wordt onze 
hobby er minder door geraakt dan ele andere. Lekker thuis je 
verzamelingen Eens bekijken en nadenken hoe je die verder 
kunt ontwikkelen. En de meesten van ons zullen wel genoeg 
hebben liggen om nog het nodige uitzoekwerk te doen. 
Tot mijn spijt moet ik mededelen dat Willy Peijnenburg zijn 
bestuursfunctie heeft neergelegd. 
Al voor de coronacrisis had hij aangegeven niet meer 
herkiesbaar te zijn. Wij danken hem voor zijn vele jaren inzet.  
Dit betekent ook dat wij op zoek gaan naar een nieuw lid van 
het bestuur. Als u daar belangstelling voor hebt meldt u dan bij 
een van de bestuursleden aan. 
Het vinden van nieuwe bestuursleden is altijd lastig. 
Wees niet te bescheiden en denk niet te gauw dat u daar niet 
geschikt voor bent. 
U wordt lid van een bestuur dat zijn zaken, al zeg ik het zelf,  
goed voor elkaar heeft. 
Ik wens u fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 
2020 toe. 
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Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de LVVP 
op donderdag 24 september 2020 in de Meerburgkerk in 
Zoeterwoude. 
Aanwezig 27  leden  
1.Opening  Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter 
opent de secretaris de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het 
bijzonder de aanwezige ereleden. Door de corona-pandemie 
hebben de vergaderingen helaas enige maanden niet door kunnen 
gaan. Het bestuur heeft moeten uitkijken naar een zaal waar de 1,5 
m afstand in acht genomen  kan worden. Wij kunnen gelukkig 
beschikken over de huidige vergaderruimte, de Meerburgkerk, maar 
dat kon niet op onze gebruikelijke maandagavond. Daardoor zullen 
helaas sommige regelmatige bezoekers niet aanwezig kunnen zijn 
omdat ze dan andere bezigheden hebben. Het alternatief was 
echter geen vergaderingen. 
2.Verslagen van de vorige vergadering 
Ook voor de secretaris  is het weer opstarten van de bijeenkomsten 
nog even wennen. Hij heeft vergeten het verslag mee te nemen. Dit 
zal op de volgende vergadering ter inzage worden gelegd. 
3.Mededelingen Door dat de lootjes nog in de Lepelaar liggen zal er 
geen verloting gehouden. 
4.Verslag Rondzendienst seizoen 2019/2020 
Het verslag van de Rondzenddienst is in de Sleutelpost van 
september-december 2020 opgenomen. De Kascontrolecommissie 
heeft daarover een positief verslag vastgesteld. Het verslag wordt 
met algemene stemmen goedgekeurd. 
5.Vaststelling jaarstukken vereniging over 2019 
De balans en verlies&winst rekening van de vereniging hebben in de 
Sleutelpost van april-juni 2020 gestaan. De Kascontrolecommissie 
heeft op 31 augustus de boeken gecontroleerd en een positief 
verslag vastgesteld. De commissie adviseert de leden de 
penningmeester, en daarmee ook het bestuur, decharge te verlenen 
over het afgelopen kalenderjaar. De vergadering gaat met applaus 
akkoord.  
 6.Lezing  De heer Hogendoorn geeft een erg interessante lezing 
over de Pelgrimfathers. 
7. Veiling De opbrengst van de veiling is ten bate van de vereniging. 
Deze heeft een geanimeerd verloop. 
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8. Doe eens een gooi puzzel 
De  eerste prijs voor de “Doe eens een gooi” puzzel wordt 
gewonnen door de heer J. Spierenburg. 
9.Gratis verloting In verband met het late uur wordt besloten de 
gratis verloting te laten vervallen. 
10.Sluiting De secretaris  dankt de leden voor hun aanwezigheid en 
hoopt dat allen op de volgende ledenvergadering op donderdag 22 
oktober weer aanwezig zullen zijn. 
Daarna sluit hij de vergadering. 
P.J. van de Kasteele ,  16 oktober 2020 
==================================================== 

Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de 
LVVP op donderdag 22 oktober  2020 in de Meerburgkerk 
in Zoeterwoude. 

Aanwezig 24  leden  
1.Opening 
Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter opent de 
secretaris de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het bijzonder de 
aanwezige ereleden. De heer Van Dommelen, de heer en mevrouw 
pijnenburg en de heer Hogendoorn hebben zich afgemeld.  De 
secretaris wijst er op dat de vereniging wegens de 
overheidsvoorschriften maar 30 leden tot de vergadering mag 
toelaten. Om aan dit voorschrift te kunnen voldoen moeten de leden 
zich van te voren aanmelden bij de secretaris of de heer Verlooij. 
Toelating gebeurt op basis van datum ontvangst van de aanmelding. 
Aanwezige leden kunnen zich nu al aanmelden voor de volgende 
bijeenkomst bij de secretaris 
2.Verslagen van de vorige vergaderingen 
De verslagen van februari en september hebben ter inzage gelegen. 
Zij worden zonder wijziging goedgekeurd. 
3.Jubilarissen 
De vereniging heeft dit jaar de volgende jubilarissen: 
70 jaar lid: de heer L. Janssen; 
50 jaar lid: de heren P.J.M. De Coo, J. Schimmel en R.E. Taselaar; 
40 jaar lid: mevrouw M.C. Hoogervorst – Leliveld en de heren P.W.J. 
De Jong, F. Hemelop, M. Oudeman, Ph.H. Vonk; 
25 jaar lid: de heer R. Tijdeman. 
Normaal zouden de jubilarissen van 2020 voor de 
oktobervergadering uitgenodigd worden om in het zonnetje gezet te 
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worden. Het bestuur heeft het beter gevonden om daar dit jaar vanaf 
te zien. 
De heer Janssen is in de jubileumbijeenkomst in januari al 
gefeliciteerd met zijn jubileum. De overige jubilarissen hebben een 
brief gekregen om hen te feliciteren en is de bij hun jubileum 
behorende speld toegezonden. 
4. Veiling 
De veiling heeft een vlot verloop. Het nam na afloop echter enige tijd 
om alle kavels in de goede volgorde bij elkaar te krijgen. 
5. Doe eens een gooi puzzel 
De  eerste prijs voor de “Doe eens een gooi” puzzel wordt 
gewonnen door de heer H. van As met 6 antwoorden goed. 
6.Halve Euro loterij:  De heer Ouwehand wint de eerste prijs 
7.Rondvraag:  Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
8.Gratis verloting:  Mevrouw Hogervorst wint de eerste prijs. 
9.Sluiting 
De secretaris  dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat 
allen op de volgende ledenvergadering op donderdag 19 november 
weer aanwezig zullen zijn. 
Daarna sluit hij de vergadering. 
P.J. van de Kasteele  / 26 oktober 2020 
=================================================== 

PILGRIM FATHERS 
Even een aanvulling op het stuk van Willem Hogendoorn over 
de Pilgrim Fathers in de laatste Sleutelpost 

    

Op 21 nov.2020 heeft Frans Hemelop een zegel uitgegeven. 
Nadere info (+ stuk over de Pilgrim Fathers) is te lezen op: 
www.hemelop.nl/de-zegels/leidsche-reeks/2020-pilgrim-fathers/ 
 
 

http://www.hemelop.nl/de-zegels/leidsche-reeks/2020-pilgrim-fathers/
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WEERRIBBEN EN MUGGEBEET 

Geen vakantie in het buitenland dit jaar in verband met de 

Corona. Daarom in Nederland gebleven en een midweek in de 

Weerribben gebivakkeerd. Een prachtig natuurgebied, maar 

waar komt de naam Weerribben vandaan? We verbleven in 

het plaatsje Muggenbeet, ook een wat vreemde naam, waarbij 

je nieuwsgierig wordt naar de herkomst hiervan. 

Muggenbeet 

Muggenbeet is een buurtschap in de Kop van Overijssel. Het 

heeft ongeveer 25 vaste inwoners. De komst van mij en mijn 

vrouw zorgde er dus voor dat het inwonersaantal tijdelijk met 

8% verhoogd werd. De naam heeft (gelukkig) niets met 

muggen of muggenbeten te maken, maar is een verbastering 

van “mücken beecke” voor kleine beek. Deze beek stroomt 

nog steeds door het dorp. Al in 1313 stond het dorp te boek 

als Mugghenbete.  

Weerribben en Wieden 

De plaats Muggenbeet ligt in het Nationaal Park “Weerribben-

Wieden”, op de grens met het andere Nationaal Park “De 

Weerribben”. Het hele gebied is een veengebied en is 

ontstaan door mensenhanden. Vanaf het midden van de 16e 

eeuw gingen de verveners (veenwerkers) aan de slag. De 

natte veenbagger werd gedroogd op smalle stroken land. Zo 

ontstond het rechthoekige landschapsmodel van veengaten 

(weren) en legakkers (ribben) die werden gebruikt om het veen 

te drogen en te vervoeren. Te intensieve vervening zorgde in 

“De Wieden” voor te smalle legakkers die onder invloed van 

wind en golven werden weggeslagen en zo meren (wieden) 

vormden. Park De Weerribben bleef dat lot bespaard. Na het 

stoppen van de vervening in de 20e eeuw restte een uniek 

natuurgebied. De plaatselijke bevolking schakelde geleidelijk 

over op riet- en hooilandbeheer. Wij hebben tijdens onze 

vakantie beide parken met de fiets doorkruist. 
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Nationaal Park “De Weerribben” 

Het eerste plaatsje dat we op onze fietstocht in dit park tegen 

kwamen was het gehucht Nederland. 

Het dorpje heeft ongeveer 20 inwoners. Er zijn (slechts) 2 

gebeurtenissen waardoor de buurtschap in het landelijke 

nieuw is geweest. Het plaatsje had de eer dat er op 8 februari 

2005 een postzegel van werd uitgebracht door TPG Post, als 

start van de serie “Mooi Nederland”. Daarnaast is het dorpje 

ook weleens in het nieuws gekomen vanwege de 

herhaaldelijke diefstal van de plaatsnaamborden. Ik heb hier 

alleen een foto ervan genomen en het bord laten hangen. 

                           
We zijn na de foto doorgefietst en kwamen in Kalenberg. Via 

een prachtige route langs de Kalenbergergracht, met open 

water, rietlanden en moerasbossen, kwamen we uit in 

Ossenzijl. 

Verder kwamen we diverse zogenaamde Spinnenkopmolens 

tegen, die gebruikt werden voor de bemaling van de polders. 

Eén van de molens (de Wicher in Kalenberg) had slechts 3 

wieken. De vierde wiek is in 2018 afgebroken door een 

windvlaag. De Spinnenkopmolen op de postzegel (met 4 

wieken) staat in Burgwerd in Friesland, waar de meeste 

Spinnenkopmolens voorkomen. 



 13 

                    
Of de naam “spinnenkopmolen” te maken heeft dat de top van 

de molen lijkt op de kop van een spin, weet ik niet. Het kan 

wellicht ook zijn dat de naam ontstond omdat de kop van de 

molen horizontaal op de as kan draaien (= spinnen), zodat de 

wieken het beste wind kunnen vangen. 

Nationaal Park Weerribben-Wieden 

De tweede dag van onze fietstocht brachten we door in het 

Weerribben-Wieden gebied.  De bekendste plaats in dit gebied 

is Giethoorn. 

      
Het dorp telt 2700 inwoners en is bekend door zijn 176 

bruggetjes, waterwegen en punters. Het wordt wel het 

‘Hollands Venetië’ genoemd. Er komen veel toeristen. Gezien 
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de drukte in Giethoorn, zijn mijn vrouw en ik overigens meer 

gecharmeerd van het plaatsje Dwarsgracht (op 3 km afstand), 

dat veel rustiger en even mooi is. 

Postaal is Giethoorn ook herdacht met een briefkaart uit de 

reeks “dorpsgezichten” uit 1946. 

ZIE: www.postzegelblog.nl/2020/09/30/weerribben-en-

muggenbeet/                         Willem Hogendoorn 

 

   

NATURALIS  200 Jaar  
Museum Naturalis in Leiden is jarig. 200 jaar, gefeliciteerd! Het 

museum begon op 9 augustus 1820, maar toen meer als plek 

van onderzoek dan als “een echt” museum. Tot 1950 kon 

publiek er alleen op zondag terecht en daarna helemaal niet 

meer. Maar in 1976 kwam de nota “Naar een nieuw 

museumbeleid” uit, en kwam de publieke museumfunctie pas 

echt.  

Koning Willem I besloot in 1820 tot de oprichting van het Rijks 

Museum van Natuurlijke Historie (RMNH) in Leiden, waarbij 

onderzoek naar de levende en dode natuur centraal moest 

staan. 

https://www.postzegelblog.nl/2020/09/30/weerribben-en-muggenbeet/
https://www.postzegelblog.nl/2020/09/30/weerribben-en-muggenbeet/
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Het werd ondergebracht in hetzelfde pand als het 

Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat 2 jaar eerder (in 

1818) ook al was opgericht door Koning Willem I. De eerste 

directeur van het Rijksmuseum werd de Amsterdammer 

Coenraad Jacob Temminck, die het museum vooral zag als 

een onderzoeksinstituut. Door zijn vele publicaties maakte 

Temminck internationaal naam, wat onder andere blijkt uit het 

feit dat diverse vogels naar hem vernoemd zijn, zoals de 

Temminck Tragopan. 

       
Van 1863 tot 1867 werkte de Rotterdammer John Keulemans 

als tekenaar in het Museum. En dat deze goed kon tekenen, 

blijkt wel uit een postzegelvelletje dat Australië in 2019 over 

hem uitgaf. 
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1878    In 1878 werden de geologische en mineralogische 

verzamelingen van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 

(RMNH) afgesplitst om het nieuwe Rijksmuseum van Geologie 

en Mineralogie (RGM) te vormen. Dit museum vestigde zich 

op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden, zoals we op dit 

envelop-deel kunnen zien. Opvallend is dat in het 

frankeermachinestempel uit 1987 beide afkortingen (RGM en 

RMNH) staan. Wellicht was dit al een flirt om weer te gaan 

fuseren 

 
1990     Die fusie van het RMNH en het RGM kwam in 1990 tot 

stand en de activiteiten werden weer samengevoegd. In 1995 

werd het museum verzelfstandigd tot “Stichting Nationaal 

Natuurhistorisch Museum”. De naam “Naturalis” werd vanaf de 

opening van de nieuwbouw in 1998 gebruikt. De opening werd 

toen verricht door koningin Beatrix. De toegang tot het 

museum liep via het gebouw van het (voormalige Leidse) 

Pesthuis. Daar was in 1990 al de tentoonstelling “DINO-



 17 

sauriërs in Leiden” georganiseerd van 28 juni t/m 28 oktober. 

15 dino’s werden daar toen tentoongesteld. 

 
2010    De geschiedenis gaat verder. In 2010 werd de officiële 

naam: “Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB) 

Naturalis”. Dat was het gevolg van de samenvoeging van het 

Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis met andere 

musea waaronder het Leidse Rijksherbarium. De geschiedenis 

van het Rijksherbarium gaat terug tot 1829 toen koning Willem 

I (weer hij !) opdracht tot de oprichting van het Rijksherbarium 

gaf. Dit werd toen gehuisvest in Brussel. Het jaar 1829 was 

vlak vóór het uitbreken van de Belgische Revolutie in 1830 en 

bij het uitbreken van de oorlog heeft Philipp Franz von Siebold 

(naast arts ook de grondlegger van het Japanmuseum in 

Leiden) persoonlijk de herbariumcollecties gedroogde planten 

geëvacueerd naar Leiden. Dat was wel een voor de hand 

liggende keuze, want de eerste directeur van het 

Rijksherbarium, Carl Ludwig Blume, was hoogleraar aan de 

Leidse Universiteit. Het Rijksherbarium werd eerst gehuisvest 

op het Rapenburg (vlakbij het Sieboldhuis) en later in de 

Nonnensteeg naast de Universiteit. Bijgaande 

frankeermachinestempel herdenkt 150 jaar Rijksherbarium 

1829 – 1979 Universiteit Leiden. 



 18 

     
2019    Het gebouw van Naturalis (Naturalis Biodiversity 

Center) is vorig jaar gerenoveerd met een stuk nieuwbouw en 

losgekoppeld van de entree via het Pesthuis. Op 31 augustus 

2019 werd het gebouw heropend. Tijdens de verbouwing is de 

beroemde dino T-Rex door Naturalis naar Leiden gehaald en 

tentoongesteld in het Pesthuis. T.Rex inTown staat op het 

hierover uitgegeven postzegelvelletje. 

       
Eerder (in 2011) was er al een postzegelvel met 3 vissen 

uitgegeven (bruinvis, potvis en noordkaper) waar de naam 

Naturalis op de postzegels staan. 

 

Zie: www.postzegelblog.nl/2020/10/07/naturalis-200-jaar 

Willem hogendoorn 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3APh._F._von_Siebold_(timbre_RFA).jpg&psig=AOvVaw3F8JH6jdZZ23XkIiLgEJ_u&ust=1603794373703000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDC6eiF0uwCFQAAAAAdAAAAABAD
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DE TREKHOND 
Ik kwam op de trekhond door een artikel in het Franse 

postzegel tijdschrift “Atout Timbres” uit december 2019. Daar 

stond een artikel in met afbeeldingen van ansichtkaarten over 

de Belgische trekhonden. 

Zelf heb ik ook nog als kleine jongen meegemaakt (dat moet in 

de zestigerjaren zijn geweest) dat er een schillenboer langs 

kwam op de Haarlemmerstraat met daaronder een trekhond. 

Zelf was ik nog in het bezit van drie ansichtkaarten met 

trekhonden, die ik in onderstaand artikel heb verwerkt. Het is 

direct filatelistisch, maar ik vond het zelf nogal leuk. 

Trouwens, U kunt natuurlijk ook honden op postzegels gaan 

verzamelen, dat ijn er inmiddels een hele boel. 

Onderstaande tekst is ontleend uit een artikel op internet (**) 
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Karren getrokken door honden waren honderd jaar 

geleden een heel normaal straatbeeld. Om het vaak treurige 

lot van deze honden te verbeteren trad op 1 september 1911 

de Trekhondenwet in werking. Het voorzichtige begin van een 

andere kijk op honden. 

De eerste meldingen van hondenkarren stammen al vanaf het 

begin van de 17e eeuw. Ze worden pas echt veel gebruikt in 

de 19e en 20e eeuw. In allerlei beroepen waar een last te 

vervoeren is, zijn honden in gebruik: postbezorgers, 

marskramers, eierhandelaren, krantenbezorgers, melkboeren, 

noem maar op. Sommige honden schijnen zelfs trekschuiten 

getrokken te hebben. 

 
Als trekkracht waren honden vaak geschikter dan 

paarden. Hondenkarren waren klein en wendbaar, veel 

handiger in gebruik in smalle stadsstraten dan grote, brede 

paardenkarren. Honden waren daarnaast veel goedkoper in de 

aanschaf en het onderhoud. Waar paarden een stal en 

speciaal voer vereisten, namen honden al genoegen met een 

hondenhok als onderkomen en etensresten en slachtafval als 

maaltijd. 
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Een hondenbaan.  Als het op trekhonden aankomt, is de term 

‘hondenbaan’ wel heel erg toepasselijk. Uit opgegraven 

botresten én uit verslagen uit die tijd blijkt wat een afschuwelijk 

lot veel honden ondergingen. Denk aan uitgemergelde honden 

met afgesleten voetzolen die onvoorstelbare gewichten 

moesten voorttrekken, tot soms vele honderden kilo’s per 

hond. 

Drinkbak verplicht. In 1910 besluit de regering die mening 

formeel status van wet te geven: op 1 september 1911 treedt 

uiteindelijk de Trekhondenwet in werking. Houders van 

trekhonden zijn voortaan vergunningplichtig en moeten zich 

laten registreren.  Het is verboden om honden in te zetten die 

kreupel, gewond, zichtbaar drachtig of nog niet volwassen zijn. 

Een drinkbak is verplicht en er gaan ook regels gelden voor 

het tuig waarmee de hond vastzit aan de kar. De borstriem, 

buikriem en draagriem moeten van bepaalde afmetingen en 

van bepaald materiaal zijn.   

 
Kaart  uit 1917 met een span van 4 honden van een Vlaamse 

melkboer 
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In 1927 wordt de wet aangepast. Er komt nu een keuring van 

trekhonden. En het is de bedoeling dat inspecteurs naleving 

van de wet gaan controleren, want daar schort het nog al eens 

aan. Het bestaan van de wet betekent namelijk niet dat de 

ellende voor trekhonden nu voorbij is. 

 
      Zeeuwse hondenkar met melkbussen 

De hondenkar verdwijnt in de loop van de 20e eeuw steeds 

meer uit het straatbeeld. Uiteindelijk wordt in 1962 het gebruik 

van de hond als trekkracht geheel verboden. Dan zijn er ook 

nog maar zo’n dertig á veertig trekhonden in het hele land 

over. 

Nederland was overigens erg laat met een verbod. In Frankrijk 

en Engeland was de hondenkar in de 19e eeuw al verboden, 

in Denemarken is het zelfs nooit toegestaan. 

 

(**) www.GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Martin Deinum,  

Zie ook: www.hondmethondenkar.nl 

G.A. van Albada 

 

http://www.hondmethondenkar.nl/
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