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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 
 

Beste lezers, 
 
Hier is dan het vernieuwde ”Plekbord”, met een nieuw lettertype en een frisse opmaak, Maar 
uiteraard wel met de vertrouwde informatie die u van ons gewend bent. Veel informatie over 
ons heem en onze vereniging, die op 7 februari haar jaarlijkse ledenvergadering houdt. 
Voor deze vergadering wordt u bij deze van harte uitgenodigd. Daar kunt u horen welke 
activiteiten er komend jaar zullen zijn. Verder komen in dit blad het boek van Slager Janson, 
een mooi heemkundig staaltje en tal van andere zaken aan bod. 
 
De redactie 
 

 

Ledenvergadering 
  
De Algemene Ledenvergadering van Heemkundekring Onsenoort zal worden gehouden op 
maandag 7 februari 2011 om 19.00 uur in de Conferentiezaal van Stichting Mariapoli 
Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter. 
2. Notulen van de Ledenvergadering op 9.2.2010 
3. Jaarverslag 2010 
4. Financieel verslag 2010 
5. Begroting 2011. 
6. Verslag kascommissie 2010 
7. Benoeming kascommissie 2011 
8. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: 
Bart Beaard, Anton van Spijk en Thijs Stevens. 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen vóór 1 februari 
2011 bij de secretaris. 

9. Activiteiten 2011 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting van de vergadering. 

 
Na de pauze zullen Gerard Pelders en John Schellekens, leden van onze Archeologische 
Werkgroep, een presentatie houden, genaamd ”Op zoek naar een kasteel”. Al enkele jaren is 
de werkgroep bezig met opgravingen in en rondom De Komwiel (gelegen tussen Haarsteeg 
en Bokhoven), met geweldige resultaten. 
 

 

Jaarverslag 2010 op internet 
 

Bij het begin van de ledenvergadering is een boekje beschikbaar, waarin o.a. zijn 
opgenomen: de notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en de financiële 
gegevens. Het Jaarverslag 2010 zal omstreeks 1 februari ook geplaatst worden op onze 
internetsite: www.hkkonsenoort.nl. Bezoekers van de ledenvergadering hebben dus de 

mogelijkheid vooraf het jaarverslag te bestuderen. Degenen, die de ledenvergadering niet 
bezoeken, hebben hierdoor de mogelijkheid om onder andere kennis te nemen van onze 
activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar. 
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Over boeken gesproken 
 
In deze rubriek besteden we regelmatig aandacht aan 
een boek dat onlangs in onze regio is verschenen. 
Deze keer het boek van Slager Janson uit Heusden, lid 
van onze vereniging. 

 

”Ik denk in vlees” 
 
Dit is een uitspraak van de Heusdense slager Kees 
Janson. „Ik denk in vlees‟ is de titel van het boek dat over 
Janson gaat. In het voorwoord vraagt de schrijver, Ron van 
der Most, zich af: ”Waarom dit boek?” en komt tot de  
conclusie dat Kees Janson zo veel zinnigs heeft te 
vertellen over zijn vak, dat het op schrift stellen ervan meer 
dan de moeite waard is. Een portret van een ambachtelijk 
slager. 
Deze slager is een man met een enorme fascinatie voor 
vlees, een vakidioot die uren over smaak kan praten. 
Behalve slager is Kees Janson ook een markante 
persoonlijkheid, die staat voor zijn mening; die de strijd niet 
schuwt, die gekruide uitspraken doet en toch heel 
genuanceerd kan denken. Al deze elementen zijn in dit 
”Portret van een ambachtelijk slager” verenigd. Wie Kees 
Janson een beetje kent, weet dat dit boek dus allesbehalve 
saai kan zijn. Dat is het ook niet, zeker zolang Kees Janson 
aan het woord is! 
 
Gepeperde uitspraken van Kees Janson  

 
 ”Ik heb mij weleens afgevraagd of ik, wanneer ik geen 
slager was geweest, vegetariër was geworden.” 
 
 ”Bij het bidden voor het eten moeten wij onze excuses 
aanbieden aan het dier wiens dood ten grondslag ligt aan 
het stuk vlees dat op ons bord ligt.” 
 
 ”Veel mensen eten zo onverstandig, dat hun darmen 
alsmaar luier worden. De mensen die een goede tandarts, 
een goede slager en een goede bakker hebben zijn veruit 
de gelukkigste mensen in het land.” 
 
 ”Mijn Moeder zei altijd: Je moet zó eten dat je een uur 
voor de volgende maaltijd weer honger hebt.” 
 

 
 

 

Het boek: 
 

Het formaat van het boek is 25 x 25 cm en het heeft een 
harde omslag. Het boek is rijk geïllustreerd met fraaie 
foto‟s, is in vier kleuren gedrukt en telt 120 pagina‟s 
Het is voor € 25,- te koop bij Slagerij Janson, Vismarkt 16, 
in Heusden 
 

 
Dat is nou Heemkunde! 
 
De leden van de St. Catharina Schuts uit Vlijmen 
wisten van het bestaan af, maar hadden het originele 
reglement uit 1682 van dit eeuwenoude gilde nog nooit 
onder ogen gehad. Totdat begin december 2010 Giel 
Mommersteeg actie ondernam en de volgende 
ontdekking deed: 

 
Sinds jaar en dag bevinden zich in het archief van de 
Heemkundekring “Onsenoort” een viertal tweezijdig met 
potlood beschreven velletjes kladpapier, waarop een 
reglement staat van de St. Catharina Schuts uit Vlijmen. De 
herkomst van de blaadjes is niet bekend, evenmin degene 
die ze onduidelijk en in een weerbarstig handschrift heeft 
overgeschreven van het origineel of een kopie daarvan. 
In 1966 waagde Pater Tarcisius van Schijndel zich aan een 
transscriptie ervan. Maar de weerbarstige teksten en het 
uitermate slechte handschrift leidden tot vergissingen. Men 
dacht o.a. dat het ging om een reglement van het St. 
Barbara Gilde. (MGT jaar 1966 blz. 42-44) 
 
Jaren later werden door C. Horman de teksten opnieuw 
ontcijferd. Hij wist weer wat zaken recht te zetten, maar 
anderzijds bleven enkele woorden “onvertaald”.  
In 1982 heeft Anton van der Lee de beide versies nog eens 
naast elkaar gelegd en vergeleken met de kladblaadjes, en 
heeft hij de tekst nog op een veertigtal plaatsen kunnen 
aanvullen of corrigeren.(MGT jaar 1982 blz.187–189) 
 

 
Fragment van het reglement uit 1682 

 
Nu, 28 jaar later komt Giel Mommersteeg, ditzelfde 
reglement tegen in het archief van de RK. Parochie van 
Vlijmen (ligt opgeslagen in het archief van Heusden en 
Altena te Heusden). Dit blijkt het originele reglement van 
St. Catharina te zijn uit 1682. Giel heeft de tekst naast die 
van Anton van der Lee gelegd en weer een aantal 
wijzigingen en toevoegingen aangebracht. Ook Tom van 
der Aalst, oud streekarchivaris van het Streekarchief te 
Heusden, en Ad de Graaff, oud gemeentearchivaris van 
Vlijmen, hebben de laatste invullingen en correcties mee 
gedaan.  
Een geweldige vondst en weer een prachtig bewijs dat St. 
Catharina een lange geschiedenis kent. De regenten van 
St. Catharina zijn Giel Mommersteeg e.a. dan ook zeer 
erkentelijk voor het vele werk dat zij aan deze transcriptie 
hebben besteed. 
  
Bestuur. St. Catharina Gilde, Vlijmen 
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Archeologische waarden- en 
verwachtingskaart 
 

Onder een nieuwe wetgeving van de archeologische 
monumentenzorg (Verdrag van Malta of Valletta) zullen 
gemeenten een sleutelrol gaan vervullen bij de zorg voor 
bekende en te verwachten archeologische waarden. De 
rijks- en provinciale overheid leggen nu al de verplichting 
op om het archeologische belang mee te wegen bij de 
ontwikkeling van locaties. De opzet is wel dat in het 
planproces bij de ruimtelijke ordening de archeologie 
vroegtijdig wordt ingebracht. Zoveel mogelijk zal ernaar 
gestreefd moeten worden om archeologische waarden in 
situ te laten. Ook is gekozen voor de invoering van het 

”verstoorder betaalt” principe. Van o.a. 
projectontwikkelaars heeft onze vereniging afgelopen jaren 
al regelmatig vragen gekregen over te verwachten 
archeologische waarden in hun plangebied.  
 
Voor het realiseren van bovenstaande wetgeving moet elke 
gemeente beschikken over een zogenaamde 
archeologische waardekaart en verwachtingskaart. De 
gemeente Heusden heeft het archeologisch bureau 
Vestigia uit Amersfoort opdracht gegeven om voor onze 
gemeente deze kaarten te maken. 
 
Gestart wordt met een inventarisatiekaart, die gebaseerd is 
op een archeologiekaart waarop alle bekende vindplaatsen 
en terreinen staan aangegeven en ook worden zones 
aangegeven met een bepaalde archeologische 
verwachting (lage, middelhoge en hoge verwachting). De 
bekende archeologische vindplaatsen betreffen locaties 
waarvan reeds vastgesteld is dat er archeologische resten 
in de ondergrond aanwezig zijn. Dit kan gebaseerd zijn op 
archeologisch vooronderzoek, toevalsvondsten, zichtbare 
restanten of resten die bekend zijn uit historische bronnen 
of van historische kaarten. 
Het bureau Vestigia haalt voor hun bureauonderzoek veel 
informatie uit ARCHIS (Archeologisch Informatie Systeem) 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort. Wanneer er archeologische vondsten gedaan 
worden, moeten deze gemeld worden bij de Provinciale 
Archeologische Dienst. Zij beschrijven en coderen de 
vondsten en zorgen ervoor dat deze informatie in ARCHIS 
wordt opgenomen. 
 
Het blijkt nu dat in het verleden veel vondsten niet in 
ARCHIS zijn opgenomen, maar wel lokaal bekend zijn. 
Meestal bij historische verenigingen, heemkundekringen en 
amateurarcheologen. Het bureauonderzoek moet dus 
worden aangevuld met deze lokale kennis. Onze 
vereniging is hiervoor benaderd en een werkgroep van 
onze verenging heeft afgelopen weken al heel veel werk 
verricht om deze aanvullende gegevens compleet te 
krijgen. Bijvoorbeeld staat in ons tijdschrift ”Met Gansen 
Trou” veel gepubliceerd over archeologisch vondsten, maar 
veel daarvan staat niet in ARCHIS.  
 
De komende maanden zal in dit blad meer gepubliceerd 
worden over de voortgang van dit project.  
Meer informatie is bij het secretariaat verkrijgbaar. 
 

 
Een fraaie serie flessen gevonden in 

de gracht van kasteel Onsenoort 

 

 

Digitaal ”plekbord”  
 

Bij dezen willen wij u nogmaals aansporen om u aan te 
melden voor de digitale versie van het Plekbord.  
Om de aanmelding te vereenvoudigen wordt de procedure 
met een formulier losgelaten. Iedereen die zich aan wil 
melden om het Plekbord gratis digitaal te ontvangen, kan 
dit vanaf nu op eenvoudige manier doen.  
Als u naar onze website gaat:  www.hkkonsenoort.nl  en 

PLEKBORD aanklikt, kunt u  zich direct aanmelden door op 
“aanmelden” te klikken. Dan wijst het zich verder vanzelf. 
We hebben voor de Yahoo-groep  gekozen om onnodige 
SPAM te voorkomen; de bevestiging van de aanmelding is 
onderdeel van die beveiliging. 
Ook kunnen berichten naar deze groep alleen door een 
bestuurslid van HKKO gestuurd worden. Alles is dus 
gedaan om uw mail te beschermen. 

 
 

Vraagje 
 
Vaak wandel ik door het natuurgebied “Pax” tussen 
Oudheusden en Elshout, waar ook nog een oude 
eendenkooi is gelegen. Wie kan mij zeggen waar deze 
naam vandaan komt? Oorspronkelijk zou dit gebied de 
Oud-Heusdense polder heten zoals op oude kaarten is 
vermeld. Hebt u het antwoord, meld het dan bij het 
Plekbord. Voor het adres: zie colofon op pagina 1 
 
Toon Groot Elshout 

http://www.hkkonsenoort.nl/
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DVD – Met Gansen Trou 
 

In 2006 hebben we van alle jaargangen 
1951-2006 een DVD laten maken. In 
totaliteit zijn er hiervan 450 stuks gemaakt, 
die nu allemaal verkocht zijn. Niet alleen 
aan onze leden, maar door het gebruik 
van internet door geheel Nederland. Ook 
incidenteel naar het buitenland, zoals  
Australië, Amerika, Duitsland, Thailand 
etc.  
Begin 2011 zullen we, bij voldoende 
belangstelling, een nieuwe DVD gaan 
uitgeven met de jaargangen 1951-2010 en 
deze zal dan € 20,- per stuk kosten. U 
kunt de DVD nu per mail of telefonisch 
reserveren bij het secretariaat. 

 

 

 

Middagconcert in  
Abdij Mariënkroon 

 
Op zondag 6 februari om 14.00 uur zal in 
de kapel van abdij Marienkroon onder 
auspiciën van Stichting Honsoirde een 
concert gegeven worden door het 
gerenommeerde blaaskwintet Anemos 
Arts Ensemble. 
Dit blaaskwintet is samengesteld uit 
beroepsmusici, die onder andere lid zijn 
van het Brabants en het Gelders Orkest. 
Dit ensemble zal enkele hoogtepunten uit 
de muziekliteratuur voor blaaskwintetten 
spelen, aangevuld met wat minder 
bekende werken, die zeker aansprekend 
zijn voor een breed publiek. 
Uitgevoerd worden werken van o.a. 
Claude Debussy, Alexander Zemlinsky, 
Jean Francaix, Carl Nielsen, Ferenc 
Farkas en Mike Curtis. 
De entreeprijs bedraagt € 10,00 p.p. 
inclusief een pauzedrankje. Informatie en 
reserveringen ieder dinsdagmorgen van 
09.00 tot 12.00 uur of per e-mail: 
honsoirde@planet.nl. 

 

 

Bedankje 
 
Graag willen we iedereen bedanken voor 
de vele honderden kerstkaarten die we 
hebben ontvangen na afloop van de 
feestdagen. Op deze manier kunnen wij 
vele mensen weer blij maken, die van 
deze kaarten weer iets moois creëren . 
U kunt uiteraard nog steeds uw oude 
kerst- of verjaardagskaarten bij mij 
inleveren. Daar kunnen we nog steeds 
mee voorruit. 
 
U kunt ze afgeven bij: 
 

Mevr. An Pullen - van Drunen 
Burg.vd Heijdenstraat 85 
5151HL Drunen 
Telefoon 0416-375621 

 

Wie, Wat, Waar 
 
Dhr. Van Andel kwam met de volgende vraag, niet direct over een foto maar 
wel over de veilinggebouwen die stonden in de gemeente Heusden. 
Hij is bezig met een item over 4 veilingen, w.o,. die in Vlijmen, gekoppeld 
aan het hophandelscentrum waarvan hij inmiddels foto van internet gehaald 
heeft. (zie hier onder) 
Wie heeft er vroeger nog gewerkt in / geleverd aan / gekocht bij de veiling in 
Vlijmen of die in Drunen of kent mensen die kunnen vertellen over het 
veiling- en hopgebeuren? Het veilinggebouw van Vlijmen met de hoploods 
van de Hopvereniging stond in de Stationsstraat (nu Burgemeester 
Zwaansweg). Na het opheffen van de veiling is het in 1965 afgebroken. 
Tot in de jaren dertig, en zelfs tot aan het begin van de jaren veertig, werd 
hier ook hop opgeslagen en verhandeld.  
 
Veiling Drunen/Elshout 

Het veilinggebouw van Drunen stond op twee plaatsen, het eerste staat er 
nog steeds ter hoogte van de Scheidingstraat/Th.L.Rijkenstraat in Elshout. 
De later gebouwde veiling stond waar nu groentesnijderij Goesten is 
gevestigd, aan de d‟Oultremontweg in Elshout, nabij de afrit van de A59. 
   
Reacties graag naar Bas van Andel, 041639-1858 of pomobas@wxs.nl  

 

 
 

Het veilinggebouw van Vlijmen met rechts de hoploods van de Hopvereniging, 
waar in de jaren dertig tot aan het begin van de jaren veertig de hop werd 
opgeslagen en verhandeld.  Het gebouw stond in de Stationsstraat ( nu 

Burg.Zwaansweg). Na het opheffen van de veiling is het in 1965 afgebroken 

 

 
 

 
Heeft U opmerkingen of een reactie op het vernieuwde 

Plekbord, dan kunt zich altijd wenden 
 tot de redactie van het Plekbord 
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