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Beste lezers, 
 
De vakantie zit er zo goed als op. We hebben een mooie presentatie van bijgaand 
dubbelnummer gehad in Hedikhuizen. De komende tijd staan weer diverse activiteiten op 
stapel, waaraan u kunt deelnemen. Maar dan wel graag even aanmelden. Door 
plaatsgebrek kunt u de bijdrage van Bert van Opzeeland over “Blues in de Marshes” lezen 
op ons digitale Plekbord. Het ligt in de bedoeling om zijn verhalen te bundelen in één van 
de komende afleveringen van MGT. 
 
Veel leesplezier, de redactie 
 

 
De (tijdelijke) huisvesting van HKK Onsenoort 
 

„De Unit‟, zoals de nieuwe locatie binnen het bestuur steevast wordt genoemd, is geplaatst 
en ingericht. Daarmee hebben we voor de komende vijf jaren een onderkomen, dat zomer 
en winter voor allerlei verenigingsactiviteiten gebruikt kan worden. Een ruimte, waarop we 
als vereniging best trots mogen zijn. 
 
Al jaren geleden zijn de eerste plannen ontwikkeld om tot een betere huisvesting te komen. 
Van het verbouwen van de garage met Plekhoek tot een compleet nieuw, multifunctioneel 
gebouw, het is allemaal uitvoerig bekeken. Hoe graag we ook een van deze opties hadden 
willen realiseren, voor een vereniging 
als onze HKK Onsenoort waren de 
bijbehorende bedragen niet op te 
brengen.  Wat we uit onze eigen 
middelen wél kunnen opbrengen, is 
het huren voor maximaal vijf jaar van 
de unit, zoals die er nu staat. Een 
unit plaatsen op een locatie, die 
geheel als Rijksmonument is 
aangeduid, vereist de medewerking 
van meerdere partijen. We danken 
daarom de Stichting Mariapoli 
Mariënkroon (Focolare) als eigenaar 
van het terrein en de gemeente 
Heusden voor hun medewerking om de plaatsing van de unit binnen dit rijksmonument 
mogelijk te maken. Onze dank gaat ook uit naar Wärtsilä in Drunen. Laat dit bedrijf nu van 
een hoeveelheid overtollig kantoormeubilair af willen. Gewoon, gratis, voor nop. Een klein 
vrachtwagentje vol kasten, tafels stoelen, kapstokken en nog meer hebben we daar op 
mogen halen.  
 
Binnen het bestuur heeft Adrie van Bladel in 2015 de portefeuille Huisvesting toegewezen 
gekregen. Samen met Bart Beaard, vanuit zijn vroegere werk heel vertrouwd met het 
bouwen en plaatsen van units, is de klus nu gelukkig geklaard. We hebben stroom, water, 
een toilet en ook al een koffie/thee automaat. De Archeologische Werkgroep is inmiddels 
druk bezig om de oude Plekhoek leeg te ruimen en de unit een heemkundige aanblik te 
geven. Het belangrijkste van alles is echter, dat deze huisvesting van ons allemaal is. We 
hebben nu vijf jaar de tijd om aan te tonen, dat wij als vereniging, dus met 750 mensen, die 
geïnteresseerd zijn in heemkunde, dit gebouw nodig hebben en dit gebouw dus ook waard 
zijn.  
 
Op 9 oktober, een zondagmiddag, gaan we de nieuwe huisvesting feestelijk openen. Er 
zijn immers genoeg mensen, die een bedankje verdienen voor hun bijdrage aan de 
realisatie. Maar veel belangrijker vinden wij het als bestuur om de unit te tonen aan onze 
leden en alvast ideeën uit te wisselen over het gebruik er van. Schrijf de datum alvast op, 
je bent allemaal meer dan welkom om de trots voor dit nieuwe gebouw met ons te delen. 
 
Onze trotse voorzitter, Adrie Verboord 
 

PPlleekkbboorrdd  
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Column  
 
Streekprodukten 

 
De zomertijd wordt voor het nieuws 
in kranten, op radio en televisie en 
tegenwoordig zeker ook op het 
internet, doorgaans aangeduid als 
komkommertijd. Er gebeurt weinig opzienbarends en de 
pagina‟s in de krant worden gevuld met doorgaans leuke 
achtergrondverhalen. Nu kunnen we moeilijk zeggen, dat 
er deze zomer niets gebeurd is, zeker niet als we kijken 
naar het wereldtoneel, maar op regionaal en lokaal niveau 
klopt het wel weer. 
 
Toch is me in die luchtige zomerartikelen in de krant wel 
iets opgevallen, dat me heeft aangezet tot het schrijven van 
deze column. Het betreft artikelen over lekker eten en 
drinken, dus prima passend bij de zomer. Het eerste 
onderwerp betreft de onstuimige groei van het aantal lokale 
bierbrouwerijen. Blijkbaar geven we in toenemende mate 
de voorkeur aan exclusieve brouwsels, die pretenderen 
een smaak te bieden, die afgestemd is op het lokale 
karakter van stad, dorp of streek. Vaak niet alleen 
pretenderend, maar het ook waarmakend. 
Helemaal in lijn met het brouwen van lokale bieren is de 
toenemende aandacht voor het gebruik van 
streekproducten in lokale restaurants, in onze omgeving 
producten van met name de Duinboeren. Kijk er de menu‟s 
maar op na, van de aanbieders van pannenkoeken  tot het 
duurdere segment van de á la carte restaurants.  
 
De eigen streek, het heemgebied dus, wordt hier 
gepresenteerd als een eenheid, die in het karakter van een 
biertje of van pak weg een aardbei kan worden 
aangeboden. Een beleving, waarmee we als 
geïnteresseerden in heemkunde prima uit de voeten 
kunnen. De gedachten gaan dan ook terug naar vroegere 
tijden, toen iedere plaats toch wel minstens één brouwerij 
had. Drunen, Elshout en Vlijmen hadden ook hun eigen 
veiling, waar de streekproducten werden aangeboden en 
verhandeld. Veilingen, die door fusies steeds groter zijn 
geworden en vooral steeds verder van de lokale tuinders 
verwijderd zijn geraakt. Nu zien we dus blijkbaar een 
omgekeerde tendens. Wij zeggen het „eenheidsproduct‟ 
vaarwel en zoeken de smaakbeleving weer dicht bij huis. 
 
Een derde ontwikkeling, die ik hier wil noemen is de 
aandacht voor „retro‟  ontwerp. Dat houdt in, dat artikelen, 
die aan de binnenkant helemaal hedendaags zijn, 
aangeboden worden in een ouderwetse buitenkant. Een 
televisie, die technisch helemaal 2016 is, verpakt in een 
toestel uit de tijd van Dappere Dodo en Tante Hannie. 
Letterlijk genomen gaat het hier om „nieuwe wijn in oude 
zakken‟, waar doorgaans dit spreekwoord precies 
andersom gebruikt wordt. 
 
Alle drie genoemde onderwerpen hebben met elkaar 
gemeen, dat ze een beroep doen op de voorkeur van 
consumenten voor het eigene, het vertrouwde, het „dit is 
van ons‟ gevoel. Ik zie hierin graag een ontwikkeling, die 
voor een heemkundekring mogelijkheden biedt.  
Historische context hebben wij voorhanden in een 
voorraad, die onuitputtelijk is en die voor onze achterban 
ook interessant is en blijft. Waar wij ons op moeten richten, 
is de vraag, hoe wij de hedendaagse technieken kunnen 
gebruiken om onze lezers te blijven boeien. Gelukkig 
hebben we daarmee al een begin gemaakt met de website 
en Facebook. Voor ons is „oude wijn in nieuwe zakken‟ een 
bewuste strategie.  
 
Adrie 

 

 

Middagexcursie  
 

Op zaterdagmiddag 8 oktober houden we onze jaarlijks 
middagexcursie. We vertrekken met eigen vervoer om 
13.00 uur vanaf Abdij Mariënkroon en rijden dan naar de 
parkeerplaats van restaurant „De Blauwe Sluis‟, 
Krommenhoek, Gewande, ‟s-Hertogenbosch.  
In het restaurant nemen we een kop koffie/thee met een 
gebakje „Blauwe Sluis‟ en aansluitend zal Ad Hartjes een 
korte presentatie houden over gemaal “Van Sasse‟, 
museumgemaal „Caners‟ en het nieuwe kunstwerk 
„Dijkpier‟. In groepen maken we dan een rondleiding naar 
de gemalen en het kunstwerk en Ad zal er zorg voor 
dragen dat de pompen in het museumgemaal in werking 
zijn.  
De deelnamekosten zijn €5,- excl. kosten voor vervoer, 
welke met de chauffeur moeten worden afgerekend. 
Aanmelden kan telefonisch 0416-320995, per mail 
bestuur@hkkonsenoort.nl of via de website en wel 
aangeven of u met eigen vervoer komt en of u eventueel 
passagiers kunt meenemen.  
 

Het gemaal „Van Sasse” in Gewande 

 

 

Gemeente Heusden van boven: 
“Heusden in het groen” 
Onze heemkundekring heeft meegewerkt aan een film voor 
de gemeente Heusden. De film kreeg als naam “Heusden 
in het groen”. Er werd met een drone over een groot deel 
van het buitengebied gevlogen. Wij leverden de teksten 
aan die tijdens de film in beeld komen zodat de kijker zich 
kan oriënteren. Wilt u deze prachtige film zien en ervaren 
hoe mooi onze gemeente is, kopieer dan onderstaande link 
óf typ deze in, in uw browser: 
https://www.youtube.com/watch?v=d7h4852CzMI.  
 
Bert van Opzeeland 

https://www.youtube.com/watch?v=d7h4852CzMI


 
 

Heemkunde, Ontdek het Sámen 
 

Op zondag 2 oktober organiseert de Werkgroep Educatie 
van Heemkundekring Onsenoort voor de vijfde keer de 
„Heemkunde, Ontdek het Sámen‟ dag. Ouders en 

grootouders zijn hierbij van harte uitgenodigd om samen 
met hun (klein)kinderen de verschillende facetten van 
Heemkunde te ontdekken. Voor deze dag is een 
programma gemaakt, waarin allerlei vormen van 
heemkunde op een leuke en leerzame manier 
gepresenteerd worden. Er zijn 15 verschillende activiteiten 
te beleven zoals o.a. magneetvissen, leer bewerken, het 
zoeken met een metaaldetector en het maken van een foto 
in „ouderwetse‟ kleding. 
Deelname is gratis maar het is wel noodzakelijk om u per 
Email aan te melden. Dit kunt u doen op het volgende 
Email adres: educatie@hkkonsenoort.nl  

Vermeld hierbij met hoeveel personen u komt (aantal 
volwassenen en aantal kinderen) met de namen en 
leeftijden van de kinderen. 
Interesse? Meld u dan tijdig aan want het aantal 
deelnemers is beperkt. 
Dus, op zondag 2 oktober bent u vanaf 13:00 uur welkom 
op abdij Mariënkroon. Om 13:30 uur vangt het 

programma aan en om 16:30 uur is het afgelopen. 
 

 

Met Gansen Trou 1951-2015 op USB-stick  
 
In 2006 hebben we de jaargangen 1951-2006 van Met 
Gansen Trou laten digitaliseren en op een DVD laten 
zetten. In 2010 kwam er een DVD met de jaargangen 
1951-2010 en deze zijn inmiddels allemaal verkocht. 
Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen met de 
jaargangen 1951-2015 en met een bijgewerkt Repertorium.  
We zullen deze niet meer op DVD uitgeven maar op een 
USB-stick omdat steeds meer leden apparatuur hebben 
zonder een DVD-lezer. In het volgende Plekbord komt info 
over de kosten en de wijze van bestellen. 
 

 

Indische Nederlanders in Elshout  
 
Op de oproep in het vorige Plekbord zijn nogal wat reacties 
gekomen en de opzet is nu om in de loop van volgend jaar 
daarover een boekwerk 
uit te geven.  
We kwamen o.a. in het 
bezit van een fotoalum 
van de begrafenis van 
de 12-jarige Paul-Jean 
Bedier–de Priarie op 21 
januari 1954. Wie kan 
ons helpen met 
informatie over Paul-
Jean en over zijn 
begrafenis. We zouden 
graag de namen bij de 
personen op de serie 
foto‟s hebben. Één van 
de foto‟s is hiernaast 
afgebeeld.  
 
 
 

 

Lezing:  
„Leven en overleven in de Biesbosch‟  
 
Op dinsdag 13 
september geeft mevr. 
Geke van de Merwe 
over dit onderwerp een 
lezing in Partycentrum 
De Remise, Grotestraat 
267 te Drunen. De 
lezing begint om 19.30 
uur, de entree is €4,-, 
incl. kop koffie/thee bij 
binnenkomst. 
Aanmelden kan 
telefonisch 0416-
320995, per mail 
bestuur@hkkonsenoort.
nl of via de website 
www.hkkonsenoort.nl.  
Er is al veel over de Biesbosch geschreven. Niettemin is de 
journaliste, ook lid van onze verenging, Geke van de 
Merwe het gelukt een boek over het bijzondere gebied te 
schrijven dat zich onderscheidt door zijn veelzijdigheid én 
actualiteit. De inhoud van het 320 pagina‟s tellende boek 
„Leven en overleven in de Biesbosch‟, een combinatie van 
interviews, reportages en verslaglegging, boeit en ontroert. 
Op deze avond zal zij met veel enthousiasme over haar 
boek vertellen. 

 

 

mailto:educatie@hkkonsenoort.nl


Lezing „Jodendom en hun tradities‟  
 
Op dinsdag 4 oktober hebben we een lezing van drs. Kees 
van den Boogert met het onderwerp „Jodendom en hun 
tradities‟. Van den Boogert is emeritus predikant van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk, heeft in Jeruzalem 
gewoond en gewerkt en weet veel over het onderwerp. Hij 
is ook verbonden aan het museum Sjoel Elburg  
(Zie www.sjoelelburg.nl)  

 

 
drs. Kees van den Boogert vertelt. 

 

en zal uit dit museum enige voorwerpen meebrengen en 
daarover op een leuke en verrassende wijze vertellen.  
De lezing wordt gehouden in Partycentrum De Remise, 
Grotestraat 267 te Drunen, begint om 19.30 uur en de 
entree is €4,-, incl. kop koffie/thee bij binnenkomst. 
Aanmelden kan telefonisch 0416-320995, per mail 
bestuur@hkkonsenoort.nl of via de website www.hkk 
onsenoort.nl.  
 

 

Themanummer 2016 
  
Op donderdag 11 augustus is in de voormalige kerk van 
Hedikhuizen, nu de „leerfabriek‟ van Mark van Bokhoven, 
de boekpresentatie geweest van het themanummer van 
Met Gansen Trou over de familie Boelaars. Tijdens de 
presentatie vertelde auteur Anton van der Lee over de 
totstandkoming van het boek en de prachtige fotocollectie, 
interviewde voorzitter Adrie Verboord de coauteur 
Benedictijner broeder Lambertus Moonen van de Abdij 
Vaals en vertelde Bart Beaard over de architectuur van de 
Bossche School in 
Heusden.  
Tijdens de boekpre-
sentatie was er een 
kleine expositie, die 
vanaf 14 tot en met 
30 september a.s. 
ook in de bibliotheek 
van Oudheusden te 
zien is. Extra exemplaren van het themanummer, met 
kartonnen kaft, zijn voor €7,- per stuk te koop bij het 
secretariaat. De boekpresentatie is in samenwerking met 
de Dorpsvereniging Hedikhuizen gedaan en mogelijk 
gemaakt door de financiële ondersteuning van de J.F. van 

der Poelstichting uit Heusden.  
 

 
Wandeling in „Poort van Heusden‟  
 
Op zondag 18 september leidt Henk Roestenburg een 
wandeling op het landgoed „De Poort van Heusden‟. We 
vertrekken om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats van 
Roestenburg Kwekerijen, Nieuwkuijksestraat te Nieuwkuijk.  

 
 
Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden, de duur is 
ca. 2 uur, het aantal deelnemers is beperkt en men moet 
zich tevoren aanmelden: telefonisch 0416-320995, per mail 
bestuur@hkkonsenoort.nl of via de website  
www.hkkonsenoort.nl. Henk heeft zijn hele leven gewoond 
en gewerkt op of in de buurt van dit landgoed en zal ons 
zodoende het nodige gaan vertellen. Op de foto, Henk is 
de man met de hoed, geeft hij uitleg bij een wandeling met 
buurtvereniging ‟t Haai-Eind te Nieuwkuijk.  
 

 
 

Beeldreportage Brabants Dag 
 

Op 28 augustus is in Heeze de Brabants Dag en trekken 
16 wagens met verschillende thema‟s door dit dorp. Enkele 
leden van onze vereniging zijn nauw betrokken geweest bij 
het ontwerp en de bouw de wagens  van wagenbouwgroep 
„Bloed Zweet & Tranen‟ met het thema „Dijkdoorbraak 
Nieuwkuijk 1880‟ en van wagenbouwgroep  „Ietskes Schif‟ 
met het thema „Opening Halve Zolenlijn 1886‟. Zie ook 
Plekbord-juni. Ad Hartjes maakt een beeldreportage over 
de voorbereiding en de bouw en deze is te volgen op: 
http://myalbum.com/album/ZdkH8bJ0bhLo 

 

 
 

http://myalbum.com/album/ZdkH8bJ0bhLo


Blues in the Marshes (HoWaBo – Natura 2000) deel 12: Hoefijzers uit het Vlijmens Ven 
 
In de polders ten zuiden van Nieuwkuijk, Vlijmen en de 
wijk De Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch vinden tot eind 
2017 werkzaamheden plaats in het kader van Blues in 
the Marshes ( www.bluesinthemarshes.nl ). Het werk 
wordt uitgevoerd door Martens en Van Oord in 
opdracht van het Waterschap Aa en Maas. Van 
voormalige landbouwgrond wordt 700.000 m

3
 aarde 

afgegraven, nieuwe sloten, dijken en een aantal 
kunstwerken aangelegd. De af te graven oppervlakte 
bedraagt 150 ha. Er wordt gemiddeld 40/50 cm. grond 
verwijderd. Het grootste deel hiervan ligt in het 
Vlijmens Ven (gem. Heusden) en een kleiner deel in de 
Honderd Morgen (gem. Vught). Als heemkundekring 
zijn wij bij het project betrokken. 

 
Hoefijzers uit het Vlijmens Ven 

Tijdens de graafwerkzaamheden in het Vlijmens Ven is er 
heel wat ijzer uit de grond gehaald waaronder een enorme 
hoeveelheid hoefijzers. Wij wilden het verhaal achter de 
hoefijzers weten, maar niet deskundig op hoefijzer gebied. 
We hebben hierover contact gezocht met Ronald van 
Genabeek, stadsarcheoloog van ‟s-Hertogenbosch en voor 
Heusden en werden doorverwezen naar archeologie 
student, Jeroen Putters uit Vlijmen. Hij had als 
stageopdracht onderzoek gedaan naar middeleeuwse 
hoefijzers in „s-Hertogenbosch en omgeving. 
Na contact te hebben opgenomen met Jeroen, kwamen we 
op zaterdag 26 maart 2016 in de Plekhoek bijeen. André 
Janssen nam Ton van Overbeek mee die bestuurslid is van 
KNHS Noord-Brabant (Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie) die, zoals hij het zo mooi verwoorde: 
“vooral veel verstand heeft van hetgeen dat zich normaal 
gesproken bovenop de hoefijzers bevind”. We hadden 
voldoende deskundigheid in huis om een gedegen eerste 
selectie te maken. Het was een zeer leerzame dag en zijn 
behoorlijk veel wijzer geworden. 
 

 
Overleg in de Plekhoek 

 
De functie van hoefijzers 

Wat de schoen voor ons is, is de hoefijzer voor het paard. 
Het Engelse woord voor hoefijzer is  niet voor niets 
horseshoe. Zij worden van oudsher gebruikt om de hoeven 
te beschermen tegen slijtage vanwege de zware arbeid 
waar de paarden veelal mee te kampen krijgen. Met de 
bescherming worden verdere complicaties zoals infecties 
en kreupelheid voorkomen. Het beslaan van de hoeven 
betreft overigens niet enkel en alleen paarden, ook ezels 
worden om dezelfde redenen beslagen. 
 
Hoefijzer terminologie 

Een hoefijzer is in te delen in verschillende onderdelen 
namelijk, de voorkant (teen), de achterkant (hiel), het  

 
Een flinke verzameling hoefijzers van verschillende 

afmetingen en modellen 

 
gedeelte dat contact maakt met de hoef (draagvlak) en de 
zool (grondvlak). Daarnaast zijn er nog een paar Engelse 

termen die in het hoefijzerjargon worden gehanteerd zoals 
quarter, dat het deel tussen de teen en de hiel is en web, 
dat de breedte van een zijtak aangeeft.  
Opvallend was dat er meerdere hoefijzers gebogen hielen 
vertoonden, volgens Jeroen was dit geen toeval. Hij 
vertelde ons dat dit bewust was gedaan en dat deze 
gebogen hielen kalkoenen werden genoemd die in de 
Middeleeuwen al voorkwamen. Beide uiteinden van de hiel 
werden bij het smeden zo‟n 90 graden gebogen, deze 
gebogen delen staken vervolgens bij het lopen in de grond 
voor meer tractie. Deze exemplaren waren dus uitermate 
geschikt voor gebruik op drassige grond en niet voor 
bestrating. Kalkoenen werden voornamelijk in de vroege 
Middeleeuwen gebruikt en namen daarna geleidelijk af. In 
de late middeleeuwen (ca. 1270-1450) hadden ongeveer 
50% van de hoefijzers nog kalkoenen. De verklaring voor 
deze afname is waarschijnlijk de toenemende bestrating in 
steden en dorpen, waardoor kalkoenen steeds minder 
gebruikt werden. 
Een aantal hoefijzers vertoonden uitstekende randen bij het 
draagvlak aan de teenzijde, deze randen lippen kwamen al 

vrij vroeg voor, zij omsloten de hoeven en waren bedoeld 
om de voorwaartse kracht op de hoeven op te vangen. 
Denk hierbij aan de krachten die ontstaan wanneer een 
paard een helling afdaalt en daarbij zichzelf en de 
eventuele getrokken last constant moest afremmen bij het 
dalen. Bij onze verzameling zaten er exemplaren bij met 1, 
maar ook 2 lippen voor meer stabiliteit. Combinaties waren 
ook mogelijk omdat er hoefijzers bij zaten die zowel lippen 
als kalkoenen vertoonden. 
Naast het hoefijzer zelf waren er ook verschillende typen 
hoefnagels, die men in de Middeleeuwen gebruikte om 
paarden te beslaan. In de vroege Middeleeuwen waren 
hoefnagels over het algemeen ronder en onzorgvuldiger 
geplaatst, terwijl ze in de late Middeleeuwen juist vierkant 
waren en in nette rijen geplaatst werden. Men kan aan de 
vorm van nagelgaten dus ook redelijk goed zien uit welke 
periode hoefijzers komen. Helaas zat er bij de hoefijzers uit 
het Vlijmens Ven zoveel vastgekoekte grond en roest op 
het oppervlak dat de nagelgaten niet of nauwelijks te zien 
waren. 
 
Verschillende maten 

De hoefijzers die uit het Vlijmens Ven afkomstig zijn, 
hebben over het algemeen een moderne vorm en variëren 
sterk in grootte, er zijn exemplaren bij die heel klein waren 
(11 cm in diameter), afkomstig van pony‟s maar er waren 
ook exemplaren bij die extreem groot waren (19 cm in  

http://www.bluesinthemarshes.nl/


 
Een zeer fraai exemplaar 

 
diameter), afkomstig van stevige trekpaarden. De grote 
brede hoefijzers komen waarschijnlijk uit de Middeleeuwen, 
aangezien men in deze periode grote stevige trekpaarden 
fokte, die op het land moesten werken. Men kan er vanuit 
gaan dat de dieren ook grotere bredere hoeven hadden. 
Het moderne paard wordt, in tegenstelling tot zijn 
middeleeuwse voorouder, eerder gebruikt voor plezier, 
sport en ceremoniële plechtigheden. Deze paarden zijn 
vaak kleiner en gracieuzer, waardoor ze ook kleinere en 
dunnere hoeven en dus kleinere en dunnere hoefijzers 
hebben. 
 
 
 
 
 

Loonse Turfvaart 

Er was contact met Karel Leenders en Lauran Toorians of 
de hoefijzers ook iets te maken zouden kunnen hebben 
met de Loonse Turfvaart. Hun reactie was dat bij het 
trekken van de turfpleiten door de Loonse Turfvaart geen 
paarden werden gebruikt maar door brabers (turfschippers) 
werden voort geboomd of getrokken. Overigens hadden 
paarden in het buitengebied op zachte grond geen 
hoefijzers nodig. 
 
Ontroesten: protocol heemkundekring 

Er werd een eerste selectie gemaakt. Van de ongeveer 150 
hoefijzers werden er ong. 50 uitgeselecteerd voor nader 
onderzoek. Om dit te kunnen doen, bijvoorbeeld naar de 
gebruikte nagels (vorm nagelgaten), is ontroesten een 
must. Hiervoor heeft de archeologische werkgroep een 
protocol opgesteld: „… de hoefijzers zijn uitgesorteerd op 
belangrijkheid. Daarna dienen deze ontroest en gestraald 
te worden. Het materiaal dient te worden gekookt in 
afgewerkte olie conform het protocol. Hierna wordt het 
afgebrand en behandeld met een luchtdichte laag. Dan pas 
zijn de hoefijzers veilig gesteld ...’ 
 
Beste lezer: als u iemand kent die ons kan helpen met ons 
verder onderzoek, verstand heeft van heel oude hoefijzers 
en een verdieping in de materie kan geven, wilt u dan 
contact opnemen met Bert van Opzeeland, 
vanopzeeland@hotmail.com, 06-15000141. 
 
Met dank aan André Janssen ( foto’s ), Ton van Overbeek 
en Jeroen Putters. 
 
Martijn van de Wiel en Bert van Opzeeland 
 

 

 

 

 

Een overzicht van de verschillende 

soorten hoefijzers. Nummers 366 t/m 369 

zijn paarden hoefijzers, nummer 370 is 

een pony hoefijzer, nummer 371 is een 

ezels hoefijzer en nummer 372 is een 

ossen hoefijzer (Baker 2013, 46.10). 
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