




Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 'Uit mededoogen met het lijdende dier' Stichts Asyl voor Dieren 100 jaar eigenaren afgemaakt werden envoor honden die bij de politie be-land waren. Deze zwerfhondenwaren bij een politiepost afgege-ven of door speciale hondenvan-gers opgepakt, omdat zij geenbelastingpenning droegen. Vroe-ger werden deze stakkers ver-dronken of in kratten 'verpakt'naar Den Haag vervoerd om daarafgemaakt te worden. Nu kon-den ze snel en pijnloos op hetterrein van het asiel door middelvan gas worden gedood. Hieruitblijkt dat de dames bestuursle-den met beide benen op degrond stonden, al waren zij vanmening dat voor sommige vande af te maken honden nog weleen goed tehuis gevonden hadkunnen worden. Het publiekkreeg het advies om loslopendehonden bij het asiel af te leverenen niet bij de politie, waar zijhaast altijd ter dood veroordeeldwerden. In 1907 kregen de be-stuursleden het na lang aandrin-gen voor elkaar, dat deze 'politie-honden' voortaan in het asiel ophun einde mochten wachten.Omdat de taak voor de bewaar-der daardoor zwaarder werd - al-leen al in 1907 droeg de politie355 honden over! - werd eentweede oppasser aangesteld.De zwerfdieren die het asiel op-nam, kregen een proeftijd vanveertien dagen, waarin de be-stuursleden probeerden eengoed tehuis te vinden. Na hetverstrijken van die

periode waser geen andere keuze dan het af-maken van de dieren, al werd dietermijn bij gezonde levenslustigeexemplaren vaak overschreden.Voor de honden die door de poli-tie aangeleverd werden, bedroeghet uitstel van executie slechtsdrie dagen. Als zich dan geen ei-genaar gemeld had, was er geen genade meer. Deze honden ble-ven eigendom van de gemeente,zodat de bestuursleden daaroverniets te zeggen hadden. Zijmochten tot hun verdriet geennieuwe baas zoeken, maar hoog-uit proberen de eigenaar op tesporen. Soms lukte dat en kon deeigenaar zijn huisdier op de val-reep ophalen. Katten stond degemeente wel af aan het asiel,omdat voor deze dieren geen be-lasting verschuldigd was. Dramatische verhalen Het dierenasiel bleek in een be-hoefte te voorzien. Het aantalverenigingsleden nam toe en erwerden steeds meer dieren ver-zorgd. Naast zwerfdieren en die-ren die aan de vereniging warenafgestaan, waren er doorlopendkostdieren aanwezig, die voor in-komsten zorgden. Als voor eenasielhond een tehuis gevondenwas, kon de nieuwe eigenaar hetdier in de beginjaren gratis mee-nemen, al werd gehoopt op eenvrijwillige gift. In 1909 kreeg debewaarder toestemming omvoor elk weggegeven dier eenbijdrage van minstens 25 cent tevragen. Er werd ook een vergoe-ding gevraagd voor het afmakenvan dieren op verzoek

van de ei-genaren. Deze macabere vormvan dienstverlening nam in deloop van de jaren toe, terwijl hetaantal zwerfhonden afnam. Debestuursleden vonden dit eentreurige ontwikkeling, maar zijtroostten zich met de gedachtedat de dieren beter een pijnlozedood konden vinden dan dat zede straat op werden gejaagd,waar zij ten prooi vielen aan ge-brek of mishandeling.In mei 1910 verleenden B&W ver-gunning voor het vergroten vanhet kattenhuis, het maken van een houten paviljoen met aan-grenzend schuurtje en het aan-brengen van een omheininglangs de Markstraat en de Abste-derdijk. De verbouwing zorgdevoor een grote verbetering enhet bestuur constateerde verge-noegd dat het asiel nu 'keurig inorde' was. In 1914 liep het huur-contract af van het terrein waar-op de gebouwen stonden. Devereniging was in de gelegen-heid de grond aan te kopen. Deschuld die ze daarvoor moestaangaan, kon ze al in 1915 aflos-sen door een legaat van 10.000gulden. Het volgende jaar werdook het huisje naast het asiel,waarin de beheerder woonde, ei-gendom van de vereniging.De bestuursleden voelden zichnauw betrokken bij het reilen enzeilen in het asiel. Eens per weekbezochten zij beurtelings de in-stelling om toezicht te houdenen soms tekenden de damesdaarbij dramatische verhalen opdie hen niet onberoerd haddengelaten. Zo kwam er in

1913 eenhond binnen van een oude afge-leefde man die een zelfmoordpo-ging had gedaan. De man hadhet dier gebruikt om zijn karretjete trekken, 'wat niet belette datbeiden zeer aan elkaar gehechtwaren en hun sober en moeilijkverdiend stukje brood broederlijkdeelden'. In een wanhopige buihad hij de hond losgemaakt enwas hij met karretje en al hetwater ingereden. Het kwam tochnog goed: de drenkeling werdgered en naar een instelling inGroningen gebracht en de hondkreeg via het asiel een nieuwebaas. Een echte tranentrekkerwas het verhaal over een witdoeshondje, dat achter de ruitjesvan het verstikkingstoestel nogmooi ging opzitten... 176 vereniging Oud>Utrecht december 2002



Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 bouwen aan hetOude Houtensepad m1930; v.l.n.r. huis van deopzichter, gebouwtje voorzwerfdieren, kennel voorhonden, autogarage enverbUjfvoor kattenFoto: Het Utrechts Archief Havermout voor de katten Hoewel het asiel binnen de be-bouwde kom gevestigd was,klaagden vele Utrechters dat hette afgelegen lag. Ze moestenvaak een lange tocht onderne-men om een gevonden hond ofkat te brengen. Daarom verzochthet asiel in 1910 negen stalhou-ders verspreid in de stad om dezwerfdieren tijdelijk op te ne-men. De stalhouders, die de be-schikking kregen over een hals-band met ketting voor een honden een gesloten mand voor eenpoes, telefoneerden naar hetasiel als er een dier afgegevenwas. De opzichter van het asielging de zwerver vervolgens op-halen. Grote honden vervoerdehij lopend, kleinere dieren op eenfiets met een mand voorop enzwakke of gewonde dieren meteen handkar. In 1922 schafte hetasiel een motorfiets met een ge-sloten bak aan, waarin de dierentochtvrij opgeborgen waren. Nadrie jaar werd de motor vervan-gen door een kleine auto, waar-op naar aanwijzingen van het bestuur een bovenbouw vanlichtgeel hout aangebrachtwerd. Op deze bovenbouw wa-ren naam en adres van het asielgeschilderd, zodat de auto vooreen goede reclame

zorgde. Ookop andere manieren deed de ver-eniging aan publiciteit, bijvoor-beeld door reclamebiljetten telaten drukken en in de stad op tehangen. Met de auto konden ookdieren buiten de stad worden op-gehaald, waardoor het asiel voorde hele provincie nuttig werd. Debekendheid van het asiel groei-de, maar de geldelijke steunhield daarmee geen gelijke tred.Gelukkig kwam er wel zo nu endan een gift of legaat, want erwas veel geld nodig voor hetaanbrengen van verbeteringenen vernieuwingen.In de Eerste Wereldoorlog droeghet asiel zijn steentje bij doorhuisdieren die met Belgischevluchtelingen meegekomen wa-ren, gratis op te nemen. Vooral inde oorlogsjaren was het moeilijkom aan voedsel voor de dieren tekomen. Er bestond ook nog geen speciaal honden- en kattenvoer,zoals tegenwoordig. In 1919 kre-gen de katten bijvoorbeeld driekeer per dag melk ('s morgensmet havermout) en 's middagsaardappelen met gehakt.De bestuursleden, die maande-lijks vergaderden, hielden plichts-getrouw toezicht en stondenopen voor adviezen en klachten.Zij vroegen wel om begrip:'Mocht een ieder toch bedenken,dat het Asyl een inrichting is, nietin 't leven geroepen uit winzucht,maar opgericht uit mededoogenmet het lijdende dier.' Dat desfeer onder bestuursleden enwerknemers goed was, bleek weluit

het feit dat op 1 december1927 het 25-jarig jubileum gevierdwerd van de bewaarder, inmid-dels opzichter genoemd. Het vol-tallige bestuur wachtte PhilippusSollman en zijn familie op in hetversierde kantoortje. De presi-dente hield een toespraak enbood de jubilaris een elektrischehanglamp en een gratificatieaan. Tijdens een receptie getuig-den vele bloemen en geschenken 177 % vereniging Oud«Utrecht december 2002








