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HONDEN, DE PAARDEN VAN DE ARMEN
OVER TREKHONDEN, JACHTHONDEN EN ANDERE HONDEN IN KOEDIJK

Al sinds duizenden jaren wordt de hond als huisdier door de mensen gehouden. In de loop van al die
jaren werd hij niet alleen gegeten, maar ook
gebruikt als aasopruimer, jacht-, trek- en
waakhond. Thans wordt hij hoofdzakelijk als
gezelschapsdier gehouden, zeker in ons land.
In het oude Vrone zullen ongetwijfeld honden zijn
gehouden, maar na de verbanning van de bevolking
van Vrone naar de Koedijk werden ze zeker
gehouden. Bij de archeologische opgraving aan de
Kerkelaan werd namelijk uit een vroegere sloot,
welke een terp met een huis/boerderij erop
omsloot, een hondenschedel opgegraven. Datering
Schedel van een hond uit de 14e eeuw
e
van deze schedel is de 14 eeuw.
Deze schedel is van een grote sterke hond geweest en werd mogelijk als waak-, jacht- of werkhond
gebruikt volgens de kenners van de Archeologische Dienst in Alkmaar.
TREKHONDEN OF DE PAARDEN VAN DE ARMEN
Het gebruik van de hond voor het trekken van een kar of wagen gebeurt dus al eeuwen lang.
Ingespannen voor, onder of achter de kar liet de mens de hond voor hem werken.

Wie zich geen paard kon permitteren, gebruikte de hond. Dit dier was niet duur in aanschaf en stelde
geen hoge eisen aan voeding, onderkomen en verzorging. Het dier nam meestal genoegen met wat
de pot schafte. Dat wil zeggen, hij at wat hem werd voorgezet en dat waren hoofdzakelijk
etensresten, brood, groenten en slachtafval. De hond werd daarom ook wel het paard van de armen
genoemd.
Jan de Maijer uit Koedijk was zo’n man met een hondenkar. Hij ventte met groenten langs de huizen
in Koedijk en omstreken. Kennelijk kregen zijn honden ook slachtafval te eten, want in 1903 klaagde
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zijn buurman Jacob van Die, dat hij en zijn gezin in de zomer last hadden van stank, veroorzaakt door
het opgeslagen slachtafval van zijn buurman.
In Koedijk werden trekhonden voornamelijk gebruikt door de bakker, de slager of slachter, de
melkventer, de petroleumventer, de groenteventer en andere handelaren, die huis aan huis hun
waren verkochten.
Maar ook bij de post werden ze gebruikt voor het bezorgen van brieven en pakketten. En het leger
gebruikte de honden als trekdier voor bijvoorbeeld mitrailleurwagens.

Melkventer in Koedijk

Een bekende Koedijker, die met de hondenkar reed was, de later rijk geworden, Harmen Kramer
(1794-1887). Hij begon zijn loopbaan als slachter en venter van vlees. Zo ventte hij bijvoorbeeld ten
tijde van het graven van het Noord-Hollands Kanaal met vlees langs de woonketen van de werklieden
Op zijn hondenkar stond geschreven:

Tot slagte en vente ben ik genegen
Daarom rei ik op vele wegen
Mijn klante die wone wijd en zijd
Daarom dit reituig aangelijd

Ook “dorpsbarbier” Janus de Louw (1854-1947) uit Alkmaar kwam aanvankelijk bij zijn klanten in
Koedijk aan de deur met de hondenkar. Pas later kwam hij op de fiets met zijn koffertje met
kappersspullen.
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In 1910 werden in de trekhondenwet eisen gesteld aan zowel de begeleider, de hond als de kar.

1. De geleider moet 14 jaar of ouder zijn
2. De geleider mag niet zonder speciale voorzieningen te treffen op de kar zitten
3. Voor de kar mogen maximaal 3 honden en onder de kar maximaal 2 naast elkaar trekken
4. De draagriem moet ten minste 6 centimeter breed zijn
5. De borstriem moet ten minste 4 centimeter breed zijn
6. De buikriem moet ten minste 4 centimeter breed zijn
7. De stregen moeten horizontaal gericht zijn
8. Steunsel, waardoor de hond ongedwongen kan liggen of staan
9. Zak waarin zich het nummerbewijs bevindt
10. Naam van de houder en naam van de gemeente, waarin hij woont
11. Een hondenkar is een voertuig met één of meer bespannen honden
12. Er dient een steeds zindelijke drinkbak te zijn
13. Er dient een doelmatige ligplank voor de hond te zijn
14. Lading en persoon moeten zich in evenwicht bevinden en niet te zwaar zijn
15. De halsband moet van leder zijn
De wet moest ook worden nageleefd. Er werd gecontroleerd en overtredingen van de wet werden
bestraft.
In 1927 werd de Koedijker Pieter D. veroordeeld tot 5 gulden boete of 30 dagen hechtenis wegens
overtreding van de trekhondenwet. Hij had een drachtige hond gebruikt als trekdier voor zijn
hondenkar.
In 1928 werd melkslijter Jan van Etten uit Koedijk door de rijksveldwachter zittend op zijn door een
hond getrokken melkwagen aangetroffen. Aangezien hij noch bejaard, noch ziekelijk of gebrekkig
genoemd kon worden, was dit in strijd met de wet. De melkslijter beriep zich op zijn onbekendheid
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met de wet, maar hij bleek al enkele keren door de rijksveldwachter te zijn gewaarschuwd. De
kantonrechter veroordeelde hem tot 1 gulden boete of 1 dag hechtenis.
In 1932 werd op 8 juli ‘s morgens om 10.00 uur een
keuring van trekhonden gehouden voor het oude
raadhuis. Dit werd in de krant aangekondigd.
In 1884 was er geheel iets anders aan de hand. De
koopman Dirk Hein uit Koedijk verloor in korte tijd
twee van zijn trekhonden. Hij vermoedde
kwaadwilligheid en verzocht een leraar van de Hogere
Burgerschool te Alkmaar te onderzoeken wat de
doodsoorzaak was. Bij dit onderzoek bleek, dat de honden door rattenkruid waren vergiftigd. Bij de
koopman kwam toen het vermoeden op, dat deze vergiftiging door zijn naaste buurman Cornelis Bas
was gedaan. Die had immers rattenkruid in huis! Nu deed hij aangifte bij de burgemeester van
Koedijk.
De verhoorde buurman Cornelis Bas ontkende en verklaarde dat hij geloofde dat de dieren het “in de
kop” hadden. Vroeger had hij inderdaad wel rattenkruid in huis gehad, maar in het huis waar hij nu
woonde was dit nooit het geval geweest. Hij had de honden dus zeker niet vergiftigd.
ANDERE HONDEN
De honden werden ook voor andere doeleinden gebruikt. Eén daarvan is de waakhond.
In 1831 liet Pieter Stam onder andere een hond
en een hondenboet na. Waarschijnlijk wordt
hiermee een hondenhok bedoeld en hij had dus
een waakhond om zijn huis en haard tegen
ongewenste bezoekers te beschermen.
Ook waren er jachthonden. Uit mijn jeugd weet ik
mij nog wel te herinneren dat Jan Tiesjema, die
naast tuinbouwer ook jager was, meerdere
jachthonden had. Ze werden in grote hokken
gehouden en mochten mee, als de baas op jacht
ging.
Maar ook Wil Schouten had een hond die mee
ging bij de jacht. En zo zullen er in de loop der
tijden vele jachthonden zijn geweest.

Jager Wil Schouten met zijn hond

En dan waren er natuurlijk de gezelschapshonden. Vele mensen hadden gewoon voor de gezelligheid
een hondje. En dat was vroeger zo, maar nu nog steeds.
Dokter Piers had indertijd een grote zwarte poedel met krullend haar, genaamd Castor. Vooral
kinderen hadden veel ontzag voor deze hond.
Veel tuinders namen ook een hondje mee naar het land. En als ze met hun schuit het Ambacht in
voeren, gingen Tippie, Trixie en het Schipperke, niet alleen ter afschrikking van ratten en mollen,
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maar vooral voor de gezelligheid mee. Zo had de tuinder wat aanspraak bij de lange, eenzame dagen
op de akker.
NOG ENKELE HONDENZAKEN
Bij de kerk stond, om te voorkomen dat de kerkdienst door hondengeblaf werd verstoord, een
hondenslager. Deze hondenslager, ook wel genoemd hondenmepper of hondenzwieper moest er
voor zorgen dat er geen honden in de kerk kwamen.
Cornelis Strijbis (1759-1828) was naast dorpsomroeper, dorpsdienaar, hulpkoster en veldwachter,
ook de hondenslager van de kerk in Koedijk. Het was dus één van de functies waarmee hij zijn
boterham verdiende.
Ruzie om een hondje in 1875.
Antje Rustenburg, huisvrouw van Tijs
Blom had van haar buurvrouw Jantje
Nol, huisvrouw van Jan Ruis een hondje
gekregen. In ruil hiervoor zou zij bij
Jantje Nol een broekje voor haar zoontje
kopen. Toen dit laatste niet gebeurde,
kregen de beide dames hierover een
woordenwisseling, waarbij de een de
ander voor hoer en dievegge uitschold.
Oud-Koedijker Jacob Hartland vent met petroleum in Bergen
Ook vielen er rake klappen. Uiteindelijk
werd er door Jantje Nol, met een
bebloed gezicht en een gescheurde muts, aangifte gedaan en maakte de burgemeester een procesverbaal op.
Antje Rustenburg kwam wel vaker in opspraak. Zij had in 1881 ruzie over het verzetten van een
schaap tegenover de bakkerij van de dochters van Jan Diepsmeer. Toen de moeder van de beide
baksters, Aaltje Bakker, zich hiermee ging bemoeien, beet Antje haar in de vinger “zodat het bloed
eruit sprong” en dreigde zij haar kippen en kleine hondje te vergeven (vergiftigen). Aaltje Bakker, de
kasteleinsvrouw van het Vergulde Paard, had dus een klein hondje.
Kinderen en honden.
Voor de hond van Cor Regter had ondergetekende heel veel ontzag. Dit hondje was een echte
blaffer, die luid blaffend naar je toe kwam. Hij was niet groot, maar voor een kind van een jaar of drie
wel heel dreigend. En ik moest er zo vaak langs! Het hondje heette Truco, maar voor mij was het
Zuurkool. Kwam dat omdat Cor Regter groenteboer was of kon ik Truco nog niet goed zeggen?
Ik weet het niet, maar zuurkool is nooit mijn favoriete groente geworden.
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