
   

40ste Boerendag 
6 augustus 2016 

“Vroeger was het anders” 

Sint Bavostraat 18 te Rijsbergen 
Geopend op zondag van 14.00 u. tot 17.00 u. 
van 31 juli 2016 tot en met 6 november 2016 

Cultuurhistorisch Centrum  
DE WEEGHREYSE 
Sint Bavostraat 18 
Rijsbergen 
 
Website: www.deweeghreyse.nl 
e-mail: deweeghreyse@bcmail.nl 
 
Openingstijden 
Voor de lopende exposities zijn wij geopend op elke zondag    
14:00 - 17:00 uur en op verzoek. Op feestdagen aangepaste tijden. 

Informatie: 
Stichting Boerendag 
W: www.boerendagrijsbergen.nl 
E: info@boerendagrijsbergen.nl 
Secretariaat: riethereijgers@planet.nl 
T: 076-5962537 
 
Bert Willemen 
"Onderzoeker van hondenkargegevens" 
W: www.hondmethondenkar.nl 
E: b.willemen@home.nl 
T: 0161-225665 
 

De  Boerendag op 6 augustus 1977  
stond in het teken van de  
25ste gecombineerde fokveedag  
van de fokvee controle verenigingen  
St. Bernardus (roodbont MRY-veeslag) en  
St. Bavo (zwartbont FH-veeslag).  
Het werd een feestdag met naast de 
fokveekeuring o.a. een folkloristische 
optocht door het dorp Rijsbergen, een 
braderie, volksdans en kinderspelen. 

Deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door 
samenwerking van Stichting Boerendag, Bert 
Willemen en De Weeghreyse. 
 
We danken ze hartelijk voor de plezierige 
samenwerking. 

Behalve de jaarlijkse Boerendag op de 
eerste zaterdag van augustus, zet de 
Stichting Boerendag  iedere laatste zondag 
van de maanden april tot en met september 
de deuren van Het Boerendagmuseum “De 
Karkooi” open. Telkens wordt rondom een 
bepaald thema een deel van de museum-
collectie uitgelicht. Enkele thema’s  van de 
Open Zondagen in 2016 zijn: Molendag,  
Brabantse Boerderijen, Leuren langs de 
deuren, Zomerfruit op het gemengd bedrijf. 
 
Bezoektijden buiten de Boerendag en de 
Open Zondagen kunnen  met het 
secretariaat worden afgesproken. 



 
 

Ook het vervoer was vroeger anders.  
 
De Stichting Boerendag beschikt over een 
groot aantal  vervoers- en transport-middelen,  
wagens en karren, handkarren, 
melkwagentjes, kruiwagens.  
Zo ook enkele  hondenkarren, een verdwenen 
transportmiddel. 

Om met een hondenkar te mogen rijden 
moest men aan een aantal verplichtingen 
voldoen, minimaal een vergunning  
hebben zoals beschreven in de 
“Trekhondenwet van 1910”. 
 
In de praktijk werd er vaak  niet zo 
zorgvuldig met de verplichtingen en de 
dieren  omgegaan. Dit resulteerde in de 
opheffing van de “Trekhondenwet” in 
1962. Daarvoor kwam in de plaats de 
“Wet op de dierenbescherming”. Hierin 
werd beroepsmatig gebruik van 
trekhonden verboden. 

De Boerendag groeide uit en de bezoekers 
weten inmiddels al 40 jaar de weg te 
vinden naar de Boerendag.   
In 1977 begonnen in de Nassaustraat, 
daarna via de Oranjestraat en Finéstraat, in 
1986  naar de huidige locatie aan de 
Tiggeltsebergstraat. 
 
Thema van de 40ste Boerendag   
op 6 augustus 2016 is 
“Vroeger was het anders” 
 
Een thema dat o.a. in de optocht,  
door de folkloregroep, door de dorsploeg 
“de Vlegeldorsers” en door de oldtimer-
tractoren in beeld wordt gebracht. 

In de jaren tussen 1850 en 1962 werd er in 
verschillende beroepsgroepen gebruik 
gemaakt van een hondenkar, o.a. bij de 
posterijen, in het leger, bij bakkers, 
groenteboeren, bij melkventers en 
schoenhandelaren en visventers. 
 
Tot ver in  de jaren twintig van de 20ste eeuw  
kwam de hondenkar vrij algemeen voor. 
De trekkracht van de hond bleek de mens 
goed van dienst te kunnen zijn.  Honden 
werden ingespannen voor, onder of achter de 
kar. Allerlei vrachten werden zo per 
hondenkar vervoerd. 


