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VAN HET BESTUUR
Beste leden,
Dit jaar bestaat onze vereniging veertig jaar. Op 17 januari 1973
vond, onder voorzitterschap van Jan Broeders, gemeentearchivaris, in
café Trommelen de oprichtingsvergadering plaats en werden de statuten goedgekeurd.
Wij stellen ons voor dit jubileumjaar als volgt te vieren:
• Het ledenblad van het derde kwartaal, dat dus eind september
uitkomt, wordt een jubileumnummer en zal geheel gewijd zijn
aan het veertigjarig bestaan. Mocht u in het bezit zijn van oude stukken van de heemkundekring, laat ons dat dan weten.
Wellicht heeft u iets wat wij niet in het archief hebben en wat
wij goed kunnen gebruiken.
• Een tentoonstelling “Veertig jaar HKO”, in september in het
Huis voor Erfgoed aan de Zandheuvel en in oktober in de hal
van het gemeentehuis. Ook hiervoor geldt: neem a.u.b. contact
met ons op als u interessante spullen heeft uit de historie van
de heemkundekring.
• Een feestavond voor leden en hun partners op vrijdag 27 september in het Huis voor Erfgoed. Een hapje en een drankje,
anekdotes en muziek, een quiz met prijzen; het zijn maar enkele van de feestelijkheden. Noteer de datum alvast in uw
agenda.
Wij zullen u in de loop van de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang van de organisatie. Uw suggesties en ideeën zijn
daarbij van harte welkom.
Namens het bestuur,
Ad den Dekker, secretaris en waarnemend voorzitter
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Op de koffie bij
21 februari 2013
Deze keer zijn wij op bezoek bij de Familie Fick aan de Kalbergseweg no.2, voor wie de omgeving niet kent, de straat langs
het bos- en natuurgebied tussen Oosterhout en Teteringen, het
‘Landgoed Oosterheide’.
Verschillende krantenartikelen van de laatste jaren belichten
vooral de natuurwaarde van het gebied, wat vroeger 300 Ha.
groot was, maar inmiddels door de bouw van de wijk Oosterheide, de autosnelweg A 27 en weer later door de aanleg van de
golfbaan tot zo’n 110 Ha. is gereduceerd.

In de 18e eeuw werden er door het Staatse leger, (vroeger bestond dit legers voornamelijk uit huurlingen van verschillende
nationaliteit) kampementen ingericht en werden er grootscheepse oefeningen gehouden met veel manschappen, paarden en materieel, het moet er toen flink naar kruitdamp geroken hebben en
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het moet een boeiend schouwspel zijn geweest om zoveel militaire in actie te zien bij deze oefeningen, jammer dat er toen nog
geen film van gemaakt kon worden.
Ook zijn er na die roerige eeuwen nu nog zichtbare restanten
van dit vertoon te vinden
In september 1732 zou de eerste oefening in dit gebied plaats
vinden waarbij maar liefst 11.000 militaire, manschappen en
4.400 paarden betrokken waren. (Oosterhout had in 1732 nog
geen 5000 inwoners, om even een beeld te schetsen van deze
enorme oefeningen).
Door langdurige regenval was het gebied niet bruikbaar en werd
op het laatste moment besloten de oefening ten oosten van
Seters en het gebied van de Duiventoren te laten plaatsvinden
De latere kampementen van 1769 en 1776 vonden wel in dit gebied plaats,

In het bos zijn nog drie heuvels te vinden die als kogelvangers
dienst hebben gedaan en op andere plaatsen duiden door erosie
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en door de beplanting onduidelijk geworden zanddijken de batterijen (plaatsen van de opgestelde kanonnen) aan.
De naam ‘Kalix Berna’, ook wel als Kalbergen of Engelse Bergen zijn op de landkaarten te vinden, verwijst naar de kogelvangers en batterijen, die van opgeworpen zand waren samen gesteld.
De merkwaardige naam zou zijn oorsprong vinden in de naam
van, ‘Pieter Jacob Calckberner’, een inwoner van Breda, die hier
tussen 1725 en 1729 ongeveer 50 Ha. heide kocht, een deel liet
bebossen en op een ander deel van het terrein de militaire oefeningen toestond.
Door het I.V.N. (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) worden regelmatig natuurtochten georganiseerd die de
deelnemers zowel langs de natuurhistorisch en de cultuurhistorische elementen leiden. Op enkele percelen na wordt het gebied
‘Landgoed Oosterheide’ sinds 1975 beheerd door de Vereniging
Natuurmonumenten. In 1890 werd het Kalbergse Bos, zoals het
toentertijd heette, weggekapt en was weer heidegebied geworden.
Dit heidegebied kwam in het bezit van de familie Fick, (bankier,
handelaar, fabrikant en de latere wethouder in Oosterhout) die
het weer met bomen lieten aanplanten. Een gedeelte van het gebied wat intussen de Fickenheide en Fickenbos was gaan heten
werd rond 1900 aangekocht door Karel Del Court Van Krimpen
uit Velzen die er het landhuis Oosterheide op liet bouwen en het
terrein inplanten als sierpark en jachtgebied.
Enkele percelen die binnen de markering van het landgoed vallen zijn in particulier bezit.
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In 1974 werd een gedeelte van 3 Ha. van het terrein door een
nazaat van de Familie Fick, A.H.C.J. Fick uit Oosterhout geb. 3
februari 1938 die gehuwd is met J. Swagemakers, aangekocht en
ingeplant. Zij bouwden in 1980 een landhuis op de plaats waar
het buitenhuis van de oud- burgemeester Van Oers heeft gestaan
en wat enkele jaren tevoren was afgebrand.
De familie Fick kan trots zijn, want ‘Landgoed Fickenheide’ is
terug.
Er zijn natuurlijk nog veel meer geschiedkundige gegevens over
het ‘Landgoed Oosterheide’ te vertellen en te vinden, maar het
belangrijkste is dat wij als inwoners van Oosterhout dit boeiend
stuk natuur- en historisch gebied kunnen bezichtigen en van genieten
Familie Fick, bedankt voor de koffie en het boeiende gesprek
over het ‘Landgoed Oosterheide’, wij zijn onder de indruk van
de mooie historisch plaats waar jullie wonen, met veel groen en
rust.
Martin en Ad.
Bron, BN De Stem 11 oktober 2012
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Sponsor een jonge ’Heilige Eik’
De themagroep ‘Natuur en Landschappen’ heeft in het najaar
van 2010 een hoeveelheid eikels van de ‘Heilige Eik’ in den
Hout geoogst en gezaaid.
Intussen zijn dit al planten van ongeveer 35 cm hoog geworden.
Nu zult u denken waarom van deze ‘Heilige Eik’, een eik is toch
een eik?
Op de eerste plaats wijkt deze eik ook niet af van later gegroeide
eiken, de habitas (verschijningsvorm, zoals de totale boom- en
kroonvorm, vertakking, bladvorm en bladgrootte0 lijkt gewoon
hetzelfde.
Genetisch bekeken is deze eik door zijn ouderdom van meer
oorspronkelijk erfelijk materiaal. Dit omdat de jonge bomen
veelal afkomstig zijn van elders gekweekt plantgoed en daarna
door onderlinge bestuiving weer verder gekruist zijn en andere
(detail)eigenschappen kregen, u kent dit nog wel van de biologielessen, de erfelijksleer van Darwin en de ‘wetten van Mendel’.
De Latijnse naam ‘Quercus robur’ staat voor inlandse eik en
wordt ook wel wintereik genoemd, maar genetisch zijn er verschillen.
Een kenmerk van de ‘Heilige Eik’ is dat deze rondere, meer
zwartbruine, eikels draagt, terwijl de eikels van de later ontstane
bomen slanker en meer lichtbruin van kleur zijn.
Om dit, genetisch gezien, oorspronkelijk materiaal, voor de toekomst, in de omgeving van Oosterhout, te behouden, veilig te
stellen en uit te breiden kwam de themagroep op het idee om
van deze ‘Heilige Eik’ jonge planten te gaan kweken.
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Dit is gelukt en momenteel zijn er ± 55 planten beschikbaar, het
is niet zeker dat ze allemaal de winter goed zijn doorgekomen.
Men zou verwachten dat er in de omgeving van de ‘heilige Eik’
voldoende eikels zouden ontkiemen en deze eik zich daar spontaan zou vermeerderen. Dit is echter niet het geval, waarschijnlijk worden de eikels in de winter door knaagdieren opgegeten.
Er zijn in de verspreide omgeving dan ook geen zaailingen of
jonge bomen te vinden.
De themagroep ‘Natuur en landschappen’ wil op geschikte
plaatsen in de omgeving het plantgoed uitplanten en zorgen dat
de geplante eikjes zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige
bomen.
Jammer genoeg is de gemiddelde stadstuin te klein om dit te realiseren want na verloop van tijd worden dit werkelijk grote bomen
Hebt u een grote tuin en kunt u er een geschikte plek voor vinden dan kunt u bij de heemkundekring (themagroep ‘Natuur en
Landschap’) voor € 7,50 een plant kopen. Als sponsor betaalt u
ook € 7,50 en dan plant de themagroep er een op een geschikte
plaats in de natuur en draagt daarbij ook zorg voor hert verder
doorkweken tot een volwassen boom.
Aanmelden voor aankoop of sponsoring van deze jonge ‘Heilige
Eiken’ kan schriftelijk of per E-mail bij de heemkundekring.
Na betaling verzorgt de themagroep de bezorging van uw boom
of het planten van een boom in de natuur.
De voorraad is beperkt, maximaal 55 stuks, en het planten moet
dit voorjaar nog gebeuren.
Themagroep ‘Natuur en Landschappen’:
Christ Buiks, Marcel Elshout en Ad van Groesen
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Genealogie en internet 5
Simon Burggraaf
Sommige websites, die eerder in deze serie artikelen beschreven
werden, zijn niet meer in de lucht. Uiteraard zijn daar andere
voor in de plaats gekomen. De website van Genlias bestaat niet
meer. Door de grote populariteit was de site zwaar belast en er
waren geen mogelijkheden om de site verder uit te bouwen. De
mogelijkheden van Genliasmonitor zijn dus (jammer genoeg!)
ook verdwenen.
Daarvoor in de plaats is er nu de website www.wiewaswie.nl.
Alle gegevens uit Genlias werden/worden overgezet naar Wiewaswie. En er hebben zich meer archieven aangesloten. Verder
zou Wiewaswie de mogelijkheden moeten geven om samen met
anderen te bouwen aan (gezamenlijke) stambomen en de resultaten te delen. Het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag
(CBG) is aangesteld als exploitant van de site.
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Als je kiest voor Uitgebreid zoeken, kun je in een nieuw scherm
de gezochte gegevens invullen. Maar soms ben je niet zeker van
de spelling, b.v. Oomen of Oomens, Janssen of Jansen. Je kunt
dan gebruik maken van zgn. jokertekens. Naast het zoekvak
wordt dat duidelijk uitgelegd. Zoeken naar “Huyben” levert 570
resultaten op; natuurlijk veel te veel.
Dus gaan we de resultaten filteren, d.w.z. we gaan extra zoekcriteria toevoegen aan de nu gevonden resulaten. Je kunt in de linkerkolom filteren op periode, gebied, organisatie (archief), document en de rol van de gezochte persoon, totdat je een aanvaardbare hoeveelheid overhoudt. Boven het blauwe zoekvak
wordt trouwens aangegeven, dat er ook resultaten met de achternaam Huybens zijn.
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Maar ook hier is er gelukkig nog een andere mogelijkheid. Je
kunt zoeken op twee personen tegelijkertijd, b.v. op man en
vrouw van een echtpaar. Dan kun je in één klap alle gegevens
van het hele gezin vinden: trouw- en sterfdatum van het echtpaar, geboorte-, trouw- en sterfdata van de kinderen. Vooropgesteld dat al die gegevens al ingevoerd zijn in de database.
Om op twee personen te kunnen zoeken, moet je bij uitgebreid
zoeken de knop “voeg een persoon toe” aanklikken en daar
zijn/haar gegevens invullen.

Stel: er is een echtpaar Emanuel van der Stigt met Helena van
Oosterhout. Tussen de gevonden resultaten staat een doop op 4
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juni 1787 in Teteringen. Als je die regel aanklikt, verschijnt een
soort uittreksel van de akte: het kind heet Wilhelmus.
Naast de gegevens is een mini-afbeelding van het doopboek
zichtbaar, met daarbij de keuze uit twee mogelijkheden: bekijk
afbeelding en download afbeelding. Daarmee zou je een veel
grotere afbeelding van die bladzij uit het doopboek kunnen opvragen. Maar daarvoor is wel nodig dat je bij Wiewaswie geregistreerd bent en een abonnement hebt. Daarbij moet je je emailadres opgeven en een zelf gekozen wachtwoord. Na bevestiging van de registratie kun je met e-mailadres en wachtwoord
inloggen.
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Op dit moment is een (proef-)abonnement gratis, omdat de site
nog niet volledig ontwikkeld is en nog niet voor 100 % functioneert. In feite is het een zgn. bèta-versie, d.w.z. hij is nog in
ontwikkeling. In de toekomst zullen abonnementen niet gratis
blijven. Het zoeken in de database en het opvragen van de gegevens uit een akte (zie onderstaande afbeelding) blijft wel gratis.
Als je de afbeelding wil bekijken kom je in het volgende
scherm. Links naast de afbeelding staan gereedschappen om te
vergroten, te verschuiven, enz. Vergroten of verkleinen kan ook
met de schuifbalk. En inderdaad: daar staat het:
Quarta junii:
Baptizatus est Wilhelmus filius legitimus Emmanuelis van der
Stigt et Helena van Oosterhout; susceperunt (getuigen) Joannes
Petrus Maes et Goverdina Lemmens.
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Oosterhout in De Katholieke Illustratie,
De Prins en nog enkele andere
Tijdschriften

Ach ja, de Katholieke Illustratie. Voor vele generaties katholieken is het blad inderdaad een 'huisvriend' geweest.
Begonnen als zondagsblad (want op zondag moest er worden
gelezen) en dan vooral bedoeld voor de meer belezen katholiek,
groeide het uit tot een heus familieblad, met een maximale oplage van honderdvijftigduizend.

16

Met de fameuze fotorubriek “Van het ‘Rijke Roomsche Leven’.
Geen jubilerende kapelaan of hij is in de Katholiek Illustratie
geportretteerd.
En vooral feuilletons die zich doorgaans in verre onbekende
oorden afspeelden. Voor de jeugd was er nog de Okki, onze
Kleine Katholieke Illustratie, met van die inzichtelijke tekeningen van diersoorten.
De Katholieke Illustratie was een Nederlands geïllustreerd
weekblad voor Katholiek Nederland. Het was gedurende 101
jaar (1867-1967) een veelgelezen en alleen daardoor al invloedrijk familieblad en in de hoogtijdagen van de zogeheten verzuiling (tussen 1910 en 1960) een van de grootste tijdschriften van
Nederland.
Het blad is van 2-4-1942 tot 30-5-1946 niet verschenen.
Het blad verscheen vanaf 1910 te Haarlem bij de katholieke
Drukkerij de Spaarnestad. Er verschenen ook extranummers onder de titel: Katholieke Illustratie: zondagslektuur voor het katholieke Nederlandsche volk: kerstnummer.
Eerste hoofdredacteuren waren H.A. Banning en J.W. Thompson, welke laatste ook de oprichter en eerste hoofdredacteur zou
worden van het grote katholieke dagblad De Maasbode.
Nog in de jaren 50-60 bezat het blad een ruime redactionele staf
en bood het kwalitatief goede journalistieke artikelen en fotoreportages, naast een aantal vaste rubrieken. Het doel was om door
middel van ontspanningslectuur kennis en kunstzinnige ontwikkeling te bevorderen.
Enkele medewerkers van het blad: dichter en vertaler Willem ter
Berge, de romanciers Jan Willem Hofstra en Rogier van Aerde,
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de sportverslaggever Jan Cottaar, alsmede de zeer bekwame illustratoren Frans Lammers en Bernard Reith. Lammers werd
o.a. bekend als omslagtekenaar van de jeugdboekenserie Pim
Pandoer.

Reith schreef en tekende niet alleen eerst voor de jeugd de avonturen van het aapje Monki maar verzorgde daarna ook jarenlang
een kunsthistorische en kunstkritische serie: Uit de schatkamers
van de beeldende kunst, waarin bekende schilders en schilderijen met grote deskundigheid werden besproken.
In de jaren zestig fuseerde De Spaarnestad, ook uitgever van Panorama en Libelle met de Geïllustreerde Pers te Amsterdam, die
onder meer het damesblad Margriet en het familieweekblad Revue uitgaf.
Het katholiek karakter van de Katholieke Illustratie was al op de
achtergrond geraakt. En begin 1968 werd het katkoliek uit de titel geschrapt. In 1968 werd het blad opgeheven, het had toen
nog 108.000 abonnees.
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Er werd een poging ondernomen om het blad samen met het
noodlijdende Revue samen te voegen tot een nieuw gezinsblad,
Nieuwe Revue geheten. Het als minimum gestelde aantal abonnees van 200.000 werd gehaald en De Nieuwe Revue was uit de
gevarenzone.
Een verandering van koers leidde tot het vertrek van achtereenvolgens Welling en zijn opvolger Jaap Velt. Diens opvolger
schiep uiteindelijk een totaal ander blad, van meer populaire
aard en minder niveau, dat weldra elk spoor van de oude Katholieke Illustratie miste.
Vanaf 1957 was het voorblad in kleur en stonden er ook gekleurde foto’s in.
Voor 1900 stonden er nog niet
zoveel foto’s in. Het waren
voornamelijk prenten en af en
toe van die nostalgische sepia
foto’s. Het is genot om die
oude Katholieke Illustraties
nog eens door te bladeren.
De Prins der Geïllustreerde
Bladen, afgekort De Prins.
Dit Nederlands tijdschrift
werd uitgegeven tussen 1901
en 1948. In het tijdschrift
stonden veel foto’s, recensies
en vervolgverhalen (o.a. van
Arthur Conan Doyle) Ook
stonden er personalia en overlijdensberichten van belangrijke personen in.
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Het blad werd uitgegeven door Uitgeverij N.J. Boon te Amsterdam. Uitgever/directeur was N.J.Boon.
Je zou dit blad de protestantse tegenhanger van De Katholieke
Illustratie kunnen noemen. Verschillende artikelen en foto’s verschenen ongewijzigd in zowel De Prins als De Katholieke Illustratie.
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Er verschenen nog een paar
bladen met daarin o.a. informatie over Oosterhout.
De Nederlandsche Illustratie
verscheen van december 1891
tot juni 1942. Uitgever was
van Ditmar te Utrecht. Het
formaat was net als De Prins
en de Katholieke Illustratie 38
cm.
Geïllustreerd Zondagsblad,
Het Leven, Buiten, Panorama
en De Week waren enkele
bladen waarin foto’s en artikelen over Oosterhout verschenen.
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Overzicht van bladen met daarin artikelen over Oosterhout:
Katholieke Illustratie
1877/1878
De erfgename van Duivenvoorde
1882
Heilig Hartkerk
1904
St. Catharinadal
1907
Abdij Solesmes
1908
Jamin Rotterdam
1908
Jamin Rotterdam
1909
Gouden bruiloft Tempelaars
1909
Vergadering middenstandsenquêteurs
Ch. Frencken
1909
J. van de Bergh
1909
W.A. Fick
1909
Oosterhoutse Toren
1909
G. van Ham
1909
Marinus de Jong
1911
G. van Ham oudste inwoner van Oosterhout
1911
De St. Paulusabdij in Oosterhout
1914
Personeel S. Fick
1914
60-Jarig bestaan St. Vincentiusvereniging
te Oosterhout
1915
Goorke 100 jaar. Jos de Kanter
1915
Oosterhout sluizenarbeid
1915
Elisabeth Processie
1916
Pater Wolters
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1916
1916
1919
1919
1921
1921
1921
1922
1923
1923
1923
1923
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1925
1925

Zuster Ligtvoet
Koningin Wilhelmina bezoekt troepen omgeving Oosterhout
Wilhelminakanaal geopend
Mr. A. Smits overleden
P.C. Fick wethouder
Charles Frencken
Een opera opgevoerd door Aurora
Frederick van Eeden in Oosterhout gedoopt
Dorst, missie ijver
Waterleiding Oosterhout Seppe
Gezusters De Vos
Jubileum feesten Oosterhout ( koningin
Wilhelmina)
Plan voor kapelletje St. Paulusabdij
Oosteind nieuwe school en patronaat
Den Hout pastoor van Breughel
Den Hout H. Hart monument onthuld
Missieweek Oosterhout Mgr. Hopmans
Verberne, officier van gezondheid ingetreden in Paulusabdij
Missieweek te Oosterhout stand der paters
Capucijnen
Oosterhout Den Hout muntvondsten
100 Jaar Koninklijke Harmonie
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1925
1925
1925
1925
1926
1926

Heer de Greef 50 jaar priester
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Gilde St. Sebatiaan, W. Learbuch
De heer Roovers gouden dienstjubilé bij
Verschure margarinefabrieken
Oosteind, landgezicht
Gemeentehuis Oosterhout
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1927
1927
1927
1927
1928
1928
1929
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1931
1931
1931
1931
1932
1932
1932

Oosteind jubileum deken Laane
Dorst boomplantdag
Onthulling H. Hartbeeld Oosteind
Kerk te Waalwijk, architect Dom Paul Bel
lot
Albert Verschuuren schilderij
Eucharistische Kruistocht te Oosterhout
Stadhuizen in Nederland, o.a. Oosterhout
Broeder Francois Mes
Tabaksverwerkersbond 25 jaar
Vredig liggend klooster
Beeld Johanns de Doper gemaakt door
Albert Verschuuren
Gouden jubileum Zuider Stoom Maat
schappij te Oosterhout
Gymnasium der Augustijnen te Eindhoven,
ontwerp Dom Bellot
Patronatendag Oosteind
Toneelvereniging viert feest Oosteind
Vier geslachten, familie van Rijen Ooster
hout
Vier geslachten Hessels Oosterhout
Gouden paar Kouwmans Essers
Dorst, H. Hart monument onthuld
Katholieke Middenstandsvereniging
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1932
1933
1934
1934
1934
1935
1935
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1939
1939
1940
1941
1947
1950
1959
1960
1961

Schutterij St. Joris Oosterhout
Egmond Paulusabdij
Oosterhout door Sinninghe Steenbergen
Schilder Albert Verschuuren
Kerstnummer, Norbertinessenklooster St.
Catharinadal
Oosterhout TSC voetbalterrein geopend
Dom de Puniet de Parry
Dom de Puniet de Parry
Foto's uit Oosterhout
Een eeuw Benedictijner Leven
Schoonheid in Oosterhout
Oosterhout en zijn fraaie toren
De Warande criterium
Stil en genoeglijk Oosterhout
Hildebrand en mooie Keetje
Benedictijner Abdij
Schilderij van Francois Mes
Dom Jean de Puniet de Parry gestorven
Oosterhoutse Nachtegalen
Frére Jean Marie schilderde koningin Julia
na
Pater Rahder, kerstnummer
Maria, Francois Mes in St. Michielsgestel
Frére Jean Marie
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1963
1965

De Prins
*1909
1910
1910

Pieter van der Meer de Walcheren in Rome
Pieter van der Meer de Walcheren in Rome

Gijsbertus van Ham, oudste inwoner van
Nederland?
Boogbrug Oosterhout
Slotbosse Toren
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1913

Dr. Ph. Kooperberg Rijksverzekeringen
Oosterhout
*1915
Oosterhout sluizenarbeid
*1915
Goorke, 100 jaar Jos de Kanter
*1919
Wilhelminakanaal geopend
*1921
P. C. Fick wethouder
1925
Oosterhout Den Hout muntvondsten
*1925
Slotbosse Toren
*1925
100 Jaar Koninklijke Harmonie
Geïllustreerd Zondagsblad
1928
Burgemeester Grootenhuis met eervol ont
slag
De Week
1954
De Nachtegalen
Panorama
1914
S. Fick Tabaks-Sigarenfabriek 75 jaar
1937
Manoeuvres bij het kanaal
1941
Warande criterium
Het Leven
1910
Nieuwe brug Wilhelminakanaal in aanleg
Buiten
1920
De ruïne van het kasteel Strijen bij Ooster
hout
1920
De Blauwe Camer bij Oosterhout
Nederlandsche Illustratie
1923
Jubileumfeesten Oosterhout ( koningin
Wilhelmina)
1932
Knip-en naaicursus te Oosterhout
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*Deze artikelen verschenen ook in de Katholieke Illustratie

Natuurlijk is deze opsomming niet compleet. Maar het geeft
toch een aardig beeld van Oosterhout van eind 1800 tot halverwege 1900.
Veel artikelen zijn religieus gericht:
¾ O.L. Vrouwe Abdij,
¾ Catharinadal,
¾ Elisabeth Processie,
¾ missieweek,
¾ pastoors,
¾ Heilig Hartbeelden
Maar ook verenigingen komen aan bod:
¾ Schuttersgilde St. Sebastiaan met Willem Learbuch,
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¾ Aurora en
¾ schutterij St. Joris
¾ de Oosterhoutse Nachtegalen.
Ook belangrijke personen uit Oosterhout:
¾ Charles Frencken,
¾ P.C. Fick,
¾ de kunstschilder Albert Verschuuren,
¾ Marinus de Jong,
¾ Hildebrand en Mooie Keetje,
¾ kunstschilder Frére Jean Marie,
¾ Pieter van der Meer de Walcheren.

Aandacht voor industrieën in Oosterhout:
¾ Personeel S. Fick,
¾ Tabaksverwerkersbond 25 jaar.
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Het oudste artikel wat ik heb kunnen vinden, wat verscheen als
feuilleton is getiteld De Erfgename van Duivenvoorde.
Dat verscheen in de jaren 1877/1878.
Het verhaalt over de Slotbosse Toren en Willem van Duivenvoorde. Het verscheen in 20 delen met prenten.
Later is het in 1911 als boek verschenen maar nu zonder illustraties. De schrijver was J. A. Vesters.
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Meestal verschenen er kleine foto’s van mensen en gebeurtenissen in de Katholieke Illustratie. Maar er staan ook interessante
artikelen in:
¾ Wilhelminakanaal geopend,
¾ Koningin Wilhelmina bezoekt troepen omgeving Oosterhout.
¾ Een paar artikelen over broeder Francois Mes.
¾ Een eeuw Benedictijnerleven,
¾ Pieter van der Meer de Walcheren,
¾ Hildebrand en Mooie Keetje,
¾ Schoonheid in Oosterhout,
¾ Oosterhout door Sinninghe Steenbergen.
¾ Dat is een artikel dat De Slotbosse Toren en De Heilige
Eik beschrijft.
¾ In het kerstnummer uit 1934 staat een uitvoerige beschrijving met foto’s over het Norbertinessenklooster St.
Catharinadal
Bij de illustraties staat het blad en het jaartal van verschijnen
vermeld.
Bronnen: Artikel Katholieke Illustratie uit Wikipedia.
Verzamelde artikelen en foto’s uit de Katholieke Illustratie betreffende de gemeente Oosterhout.
Correcties, aanvullingen en ook oude Katholieke Illustraties zijn
natuurlijk welkom.
U kunt uw reactie sturen naar Nico Bekers:
najbekers@casema.nl
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Wie herkent dit..?
De heer G. Lust nam in
1947 een bestaand aardewerkfabriekjeaan de Bredaseweg over. Hij moderniseerde en breidde het bedrijf
aanzienlijk uit.
Het personeelsbestand nam
van 30 toe naar 75 werknemers in 1955. Het bedrijf
maakte vooral gebruiksaardewerk zoals kop en schotels en kinderserviesjes.
Spinx- Ceramique nam in
1960 het bedrijf over. In
1980 werd de productie in
Oosterhout gestaakt.
Als er iemand is die ons kan
helpen met meer informatiewil deze dan contact opnemen met:
Piet van Beek telefoon 0161
4111462 of mobiel 06
42248168 of een email naar
medblad.hko@gmail.com
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Colofon
Heemkundekringen hebben als doel het bevorderen van de belangstelling
voor en de kennis van eigen volk en streek, volksgebruiken en de natuur,
evenals het stimuleren van het behoud van historische waarden.
De heemkundekring “De Heerlijkheid Oosterhout” houdt zich bezig met de
geschiedenis van Oosterhout en haar kerkdorpen in de breedste zin van het
woord. De activiteiten bestaan onder andere uit het verzamelen en vastleggen
van historisch materiaal in beeld en op schrift en het presenteren door middel
van publicaties, lezingen, tentoonstellingen enz.
Mocht u in het bezit zijn van historisch materiaal over Oosterhout en zijn
kerkdorpen, dan willen wij dat graag lenen om te kopiëren of in te scannen,
zodat het toegankelijk wordt voor de grote groep van belangstellenden en
bewaard wordt voor het nageslacht. Natuurlijk zeggen wij ook geen nee als u
het aan ons wilt schenken.
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris en plv. vz.:
Penningmeester:
Overige bestuursleden:

vacant
Ad den Dekker
Toon Schapendonk
Simon Burggraaf
Ad van Groesen
Martin van Halderen
Frans Timmermans

Ereleden:

Jan Broeders
Cor Huijben

Secretariaat:

Kerkstraat 18
5101 BC Dongen
tel. 06 34379810
e-mail atripled@ziggo.nl

Bezoekadres:

op afspraak) Huis voor Erfgoed (achter
om)
Trefpunt Heemkunde
Zandheuvel 51
4901 HT Oosterhout
tel. 0162 856133
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Website:
E-mail:

www.heemkundeoosterhout.nl
info@heemkundeoosterhout.nl

Lidmaatschap:
Leden betalen een contributie van € 25,00 per kalenderjaar.
Inwonende gezinsleden betalen een contributie van € 10,00 per kalenderjaar.
Per adres wordt slechts één exemplaar van het ledenblad bezorgd/verstuurd.
Het banknummer van Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout is:
12.63.46.224
Aan- en afmeldingen van het lidmaatschap schriftelijk bij het secretariaat.
Het lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging op 31 december daarop
volgend.
Abonnees:
Het is voor personen en instellingen mogelijk een abonnement op het ledenblad te nemen (zonder lidmaatschap). De kosten hiervan bedragen €20,00 per
jaar (vier edities). Voor buitenlandse abonnees wordt dit bedrag verhoogd
met de verzendkosten.
Redactie ledenblad:
E-mail:

Piet van Beek
medblad.hko@gmail.com

Adverteerders:
Zij, die zich bereid hebben verklaard gedurende tenminste een kalenderjaar
(vier edities) een advertentie te plaatsen in het ledenblad.
Voor mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen met de redactie of
met het secretariaat.

Wilt u hier uw advertentie ?
Ook een halve pagina is mogelijk.
Neemt dan kontakt op met de heemkundekring

‘de Heerlijkheid Oosterhout’
e-mail: atripled@ziggo.nl

Wilt u hier uw advertentie ?
Ook een halve pagina is mogelijk.
Neemt dan kontakt op met de heemkundekring

‘de Heerlijkheid Oosterhout’
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