
2.29 Travalje, gemeente Scherpenzeel, Gelderland 

 

Ter plaatse 

geen gegevens. 

 

In het museum 

Aangekocht 1923. 

Herbouw 1925 (authentiek?), sinds 1991 naast 

de smederij. 

 

Museumbeeld 

eerste helft 20e eeuw. 

 

Bedrijf 

Een paardenhoefstal vond men bij een 

hoefsmederij of bij een gewone smederij, waar 

ook paarden 

werden beslagen. Ze konden in de smederij staan of erbuiten (al dan niet met 

een dakje). 

Deze travalje biedt ruimte aan twee paarden. 

Het woord `travalje' zou samenhangen met het Middelnederlandse woord 

'travaelge', afkomstig van het 

Latijnse woord 'trepalium', een uit drie balken bestaand (folter) werktuig. 

In het museum worden af en toe nog wel (rij) paarden beslagen. 

 

Linken 

Travalje Burgh Haamstede,Youtube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVlHSEoGNuc


 

Literatuur 

B&M 1983 no. 2, pag. 57-64. Dit is een verhaal over een model van een 

wagenmakerij en hoefsmederij in Tholen, dat is verworven door het NOM. Het 

geeft veel informatie over de werkzaamheden in zo'n bedrijf. 

Zie ook KBM no. 35, foto met bijschrift. 

Gids 2014 pag. 56 

 

Andere teksten webstie NOM 

Met paarden in de travalje kan de smid rustig zijn werk doen 

Paarden die aan nieuwe hoefijzers toe zijn, worden door de hoefsmid in een 

travalje vastgezet. Hij kan ze dan in alle rust hun nieuwe ijzers aanmeten, 

zonder zich zorgen te hoeven maken over onverwachte uithalen. Als de smid 

bezig is om een paard te beslaan, is de doordringende geur van schroeiend 

hoorn al van verre te ruiken. Travaljes staan in de smederij zelf, of net 

erbuiten en dan zijn ze vaak voorzien van een dakje. Het woord travalje is via 

het Middelnederlandse ‘Travaelge’ afgeleid van het Latijnse ‘Trepalium’. Dat is 

een uit drie balken bestaand (folter)werktuig. De meeste paarden vinden 

beslagen worden niet echt een pretje, maar om nou te zeggen dat ze gefolterd 

worden, nee. 

Hier geplaatst in 1925. 

 

Een travalje is een paardenhoefstal die hoort bij een hoefsmederij of bij een 

gewone smederij waar paarden werden beslagen. Travaljes stonden in de 

smederij zelf of erbuiten, al dan niet voorzien van een afdak. De naam travalje 

is via het Middelnederlandse ‘travaelge’ afgeleid van het Latijnse ‘trepalium’, 

een uit drie balken bestaand (folter)werktuig. Deze travalje, die ruimte biedt 

aan twee paarden, is in 1925 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 

.-.-. 

 


