
Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 f\^- i/rie v2|                                                                              /C-XC De Utrechtse paardenfokkerij in de 17de eeuw Kees van Schalk van slechts twee en driejaar oud. Er diende eeneind te komen aan dergelijke praktijken, omdatdaaruit slechts 'onbequame, onsterke en laffepaarden voortkomen en die generatie van goe-de paarden tenenmaal bedorven wordt' tot na-deel van de boeren zelf, de paardenmarkten ende reputatie die de provincie Utrecht vanoudshad in het fokken van goede paarden&quot;. Het ge-bruik van jonge hengsten uit eigen stal kanenerzijds duiden op een verkeerde zuinigheidbij boeren die zich het dekgeld van een goededekhengst elders wensten te besparen. Ander-zijds was ook sprake van een groot tekort aangoede hengsten gezien de exorbitante prijzenvan soms meer dan 400 gulden die in die jarenwerden betaald. Deze schaarste aan hengstenzal ongetwijfeld hebben samengehangen metde heropleving van de oorlog na het einde vanhet twaalfjarig bestand in 1621 en de daarmeegepaard gaande vraag

naar paarden voor hetleger van stadhouder prins Frederik Hendrik.De schaarste was zo groot dat de Staten decommissaris van de monstering, Jacob Croe-sen, op 15 maart 1637 naar Friesland, Gronin-gen en Oost Friesland stuurden om daar 25 tot30 geschikte dekhengsten te kopen. Ruim veer-tien dagen later kwam hij na veel moeite metslechts twaalf hengsten terug'.Toen het 'placcaat op de springhengsten' op 29januari 1675 door de Staten van Utrecht werdvernieuwd, geschiedde dat omdat de paarden'in den Landen van Utrecht ter oorsaacke vande invasie der Franschen in dese provincie seerzijn komen te verminderen'. De regeling De regeling van 27 augustus 1635 behelsde eenverbod om merries te laten dekken door heng-sten die niet waren goedgekeurd. Overtredingkwam de merriehouder te staan op een boetevan 25 gulden. Deze boete werd in 1675 ver-hoogd met verbeurte van het veulen en de mer-rie. Tevens kwam er een verbod om merriestezamen met tweejarige (hengst)veulens teweiden teneinde ongecontroleerde dekkingen te 'Om brave

paerden aen te vocken, kies debloem der merrien: let vroeg op veulens. U tenroem, Die uwen stal met puick van hengstenrijk stofferen''.___________________________ De noodzaak van een gereglementeerde fok-kerij Stadhouder prins Frederik Hendrik vaardigdeop 27 augustus 1635 tezamen met de UtrechtseStaten een verordening uit op het houden vanspringhengsten, dat wil zeggen dekhengsten, inde provincie Utrechte De Staten hadden daar-toe al op 3 maart 1619 een initiatiefbesluit ge-nomen op een voorstel van jonkheer Gijsbertvan Hardenbroek van 28 februari 1617\ Deteruglopende kwaliteit van de paarden nood-zaakte volgens de verordening tot overheidsin-grijpen. Volgens de Staten lieten veel boerenhun merries dekken met eigen hengstveulens De hengst Xenophon II, nr 56 NS.Tg., geb. 1911, eigen-dom van J. Oskam en C. de Kruijf te Werkhoven, stondin de Eerste Wereldoorlog bij laatstgenoemde ter dekking(foto uit collectie mw. M. van Schaik-de Kruijf te Odijkof mw. H. Steenbergen-de Kruijf te Werkhoven)'&quot; 25







Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 In april 1637 - als het dekseizoen al een paarmaanden is aangevangen - constateren de Sta-ten dat veel boeren de ordonnantie frustrerendoor hun merries niet 'bij den hengstpeerden tebrengen', hetgeen hun door de Staten op 25april wordt geordonneerd en bij gebreke waar-van de merriehouders het volle dekgeld ver-schuldigd worden 'alsof elck merriepeerdt ge-deckt en bestaen ware'^&quot;*. Het verzet van de boeren laat zich raden. Deregeling was dermate ingrijpend dat zij in eencentraal geleide planeconomie niet zou hebbenmisstaan! Omdat de boeren alleen bij de dorps-hengst mochten laten dekken, werd hen geen,althans nauwelijks, ruimte gelaten om naareigen inzicht te fokken. Een bijkomend nadeelwas dat het opdoen van ervaring en de over-dracht van kennis stokte. De regeling miskendebovendien dat de kruising van een goedgekeur-de dorpshengst met een op zich goede merriegeen garantie biedt voor een goed produkt om-dat de combinatie van die twee niet passendbehoeft te zijn. Om daaraan te

ontkomen kon men het dekgeldvoldoen aan de houder van de dorpshengst enzich vervolgens wenden tot een hengst naarkeuze, in welk geval men tweemaal dekgeldverschuldigd was. Dat dit inderdaad plaats-vond, blijkt uit een getuigenverklaring vanGerrit Dirricxs van Duijstelenburch uit Jaars-veld, wiens vader, die ook in Jaarsveld woon-de, zijn merrie in 1641 verscheidene malen hadlaten dekken bij de keurhengst van GhijsbertJans van Roijen in Lopikerkapel&quot;. Daarnaast iseen pro forma overdracht denkbaar van de mer-rie aan een bevriende boer of een familielid ineen dorp met een passende hengst. Deze moge-lijkheid was echter geblokkeerd doordat deplaccaten de paardenhandel slechts toestondenvia de paardenmarkten, waarover straks meer.De Staten zullen deze ingrijpende regeling de-sondanks hebben ingevoerd om met name dieboeren aan te pakken die matige hengsten uiteigen stal gebruikten om zich aldus dekgeld tebesparen. Hengstenkeuringen De hengsten werden tweemaal per jaar (op Imaart en 1 oktober) in de stad Utrecht

op het Afbeelding van de hengst Pollux II (nr 21 U.P.S.) op hethuis Nieuw Wulven, Oud Wulfseweg 19 te Houten, in1907 in opdracht van C. van Schaik vervaardigd door deHoutense smid Harrie Meijerink&quot; (foto auteur 1998) Schalkwijk, Over- en Neerlangbroek, Houtenen 't Goy, het Overeind- en het Nedereind vanJutphaas, Tuil en 't Waall, Bunnik, Vechten,Odijk, Zeist, Doom en De Bilt dienden alle, opgrond van allerhande niet nader genoemderedenen, een rekest in bij de Staten om te wor-den ontheven van de verplichting een dek-hengst te kopen en te onderhouden. Hun ver-zoek werd op 18 februari 1636 zonder pardonafgewezen&quot;. Veel gerechten met minder dan 40 merriesdienden bovendien verzoeken in om gecombi-neerd met een of meer andere gerechten eenhengst te mogen houden. In maart 1637 rap-porteren de gecommitteerden aan de Staten datverschillende dorpen zich nog steeds niet vaneen hengst hebben voorzien. Er zouden nogzeventien hengsten ontbreken. Bij resolutie van31 maart sommeren de Staten deze dorpenvoor

de laatste maal om zich binnen acht dagen'te voorsien van soo veel bequaeme hengst-peerden als waerop elck van hen gestelt is endie aen de gecommitteerden te verthoonenomme bij deselve goedt ofte quaedt geoordeeltte worden'^'. Bij verdere nalatigheid worden degecommitteerden gemachtigd om voor reke-ning van die dorpen hengsten aan te kopen entoe te wijzen. 28










