


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1915 18 gronden langs onze rivieren. Deze woelen bij hooge waterstan-den en zeer vermeerderde stroomsnelheid zand uit de diepte enwerpen dit op hunne kleiboorden neder. In de klei, die de zandbank te Nieuwersluis geheel omringt,werden ter diepte van 25 M. ook boomstammen gevonden.Vermoedelijk zijn de boomen, die ter weerszijden van de riviereen zoogenaamd onderzeesch bosch gevormd hebben, geworteldgeweest in het veen, dat hoogveen geweest kan zijn. Een bosch,zoo diep als het Nieuwersluische onder de klei bedolven, mageene groote zeldzaamheid heeten, doch het wordt eenig in zijnsoort, zelfs buiten ons land, door de groote menigte hoefijzers vanpaarden, die tusschen de boomen gevonden zijn. De Heeren Wttewaall en Gijsberti zorgden dat er acht, dieeven zooveel verschillende soorten vertegenwoordigen,

bewaardbleven; deze zijn ten geschenke gegeven aan het Rijksmuseumvan oudheden te Leiden. Alle hoefijzers hebben den tegenwoordigen vorm en zijnvan kalkoenen voorzien, wat vele oude hoefijzers en zelfs uitnieuweren tijd niet hebben. Het getal der spijkergaten in deNieuwersluische ijzers verschilt. De hoefijzers zijn volgens eendeskundige beter vervaardigd dan een tegenwoordig dorpssmidze maken kan. In het genoemde boekdeel zijn ze afgebeeld. Daar de ijzers nog gaaf en niet versleten waren en dusgeen noodzakelijkheid bestond ze door nieuwe te vervangen, ishet zeer opmerkelijk, dat zij losgemaakt waren, zelfs losgerukt,zooals uit de kromme spijkers kan opgemaakt worden. Ditmoeten wij dus als een feit aannemen. De menigte ijzers, diegevonden zijn, sluit het denkbeeld uit, dat wij hier met een paartoevallig verlorenen te doen hebben. Niet het minste overblijfselvan een paard werd

aangetroffen. Waarom zijn zoovele paarden van hunne hoefijzers ontdaan?Mr. Baron Sloet meent: om een zoenoffer aan een god te bren-gen. Met eenige voorbeelden toont de Schrijver aan, dat hetpaard zeer in aanzien was bij de Germanen, niet alleen om degoede eigenschappen, die het edele dier bezit, maar ook omdathet de vertrouweling was der goden. Het grootste offer, dat aande goden werd gebracht, bestond uit paarden, die bij de offer-malen gemeenschappelijk genuttigd werden. Van oudsher zat inpaardenkoppen een groote magische kracht. Ook de ijzers, waar-mede de hoeven der paarden beslagen waren, bezitten volgens










