






Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 kalkoenen. Het doel van de stoot is wederom een beter houvast op drassigebodem. Ter weerszijden van de stoot zien we twee hoefnagels,die in hethoef ijzer zijn blijven steken. afb. 3 Op afbeelding .3 zien we een ijzer uit de latere middeleeuwen. Dit ijzer,gevonden nabij Utrecht, weliswaar niet in het Kromme Rijngebicd, wordt hierbesproken, omdat het een bijzondere vorm heeft. Het ijzer is niet vlak, maaraan de bovenvlakte hol, aan de ondcrvlakte bol. Wc zien op de foto deondervlakte. De takken van het ijzer lopen spits toe en zijn voorzien van kortekalkoenen. Bij een dergelijk ijzer met een holle bovenvlakte werd de hoefzodanig bol gekapt, dat het draagvlak van de hoef op het ijzer paste. Een ijzervan deze vorm vergemakkelijkt tijdens de beweging het afrollen van de hoef,voordat het been wordt opgenomen. Maar het geeft een labiele ondersteuningbij het staande been.

Dergelijk hoef beslag is voor het paard erg onnatuurlijken het wordt in onze tijd niet meer toegepast. Op afb. 4 en 5 zien we hoefijzcrs uit de renaissance. Deze beide ijzerswerden bij Vechten gevonden. Alleen van het ijzer op afbeelding 5 zijn meergegevens vermeld: het werd in 1884 opgegraven ongeveer drie voet (eenmeter) onder de grond in een lecmbodem. Het hoef ijzer van afbeelding 4 is vrij karakteristiek voor de ijzers van de16de-17de eeuw. Het heeft een holle bovenvlakte en een bolle ondervlakte.Voorts is het zeer breed in het toongedeclte en versmalt het zich naar detakken, die aan het einde voorzien zijn van hoge kalkoenen. Deze veroorzakeneen verplaatsing van het zwaartepunt van de hoef naar voren. Deze vorm vanhoefbeslag is evenals die op afbeelding 3 zeer onnatuurlijk voor het paard. Op afbeelding 5 zien we een minder extreem hoef ijzer uit die tijd, waarvan 28



Tussen Rijn en Lek 1989 1. - Dl.23 1 de bovenvlakte minder hol is en de takken zich minder duidelijk versmallen;de kalkoenen aan de takeinden zijn wel weer flink hoog. Afb. 4 afb. 5 Ter afronding nog iets over de ouderdom van de boven beschreven hoef ijzers:gezien de vindplaats in de nabijheid van een rivier (in het stroomgebied), lijktmij een datering niet goed mogelijk. Door de vorm der ijzers is, vergelijkendmet hoef ijzers elders in Nederland en in andere landen van Europa gevonden,wel iets te zeggen. Ik heb bij het uitzoeken van de ijzers voor de illustraties uitvroege en latere middeleeuwen respectievelijk de renaissance geprobeerdvoorbeelden te vinden, die enigszins karakteristiek zijn voor deze periodes.Maar dat onderscheid is kunstmatig, want in onze verzameling kunnen we inalle vermelde periodes vanaf de 5dc tot en met de 17de eeuw ijzers vinden, diezeer

veel op elkaar lijken. Het handhaven van deze indeling is meer eenkwestie van respect tegenover de leraren van's Rijks Veeartsenijschool (1821-1918), die de verzameling hebben aangelegd, en de hoogleraar prof. dr. H.M.Kroon van de vervolgens tot Veeartsenijkundige Hoogeschool verheveninstelling (1918-1925), die de verzameling heeft geordend en gerubriceerd endie de eerste catalogus vervaardigde. (De hogeschool werd in 1925 alsFaculteit der Veeartsenijkunde toegevoegd aan de Rijksuniversiteit teUtrecht, in 1956 volgde een naamsverandering tot Faculteit der Diergenees-kunde.) De gegevens omtrent de hoefijzers zijn zeer karig. Het zal zeer moeilijktot onmogelijk zijn nu, zoveel jaren na de totstandkoming van de verzamelingmeer gegevens te verkrijgen. Alleen wanneer bij opgravingen hoefijzers worden gevonden in lagenwaarvan men de ouderdom kan

vaststellen en/of te zamen met andere 29




