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vh Nreuw-Ginneken, 15 Sprokkelmaand lggB

KONINGINNEDAGEN

Op 31 augustus van dit jaar is het 100 j aar geleden datvoor het eerst
Wilhelmina was
In ons museum
in de gemeente
afgelopen eeuw.
Onze gemeente was steeds in nauwe relatie met het vorsten-huis. 0p de tentoonstelling foto's en documenten.

waarschijnlijk zullen 12 gebouwen in onze voormalige
gemeente Nieuw-Ginneken, dankzij de medewerking van zowel
Breda al Alphen-chaam het predikaat Rijksmonument krijgen.
Ad Jansen besteedt er aandacht i.n deze Brieven.

Christ Buiks vertelt u in een artikel en een boek over het
ontstaan van de boerderijnamen in ons heem.

Herman Bogers toont ons een foto van de MJ, vijftig jaar
geleden. De meeste namen kent hij nog.
Het vaandel van de I(ÀJ is echter nog steeds zoek.

Met een aantal oude pubricaties besteden we aandacht aancarnaval ,dat kort na het verschijnen van deze Brieven zar
worden gevierd. Ook bij ons.

veel i.s er weer te lezen en ga daarnaast eens kijken naar
onze eigen tentoonstelling over

KONINGINNEDAGEN .

een koninginnedag werd gehouden.
18 jaar en werd koningin.
besteden we aandacht aan de koninginnedagen

Ginneken en Bavel en Nieuw-Ginneken in de



110

heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Sprokkelmaand 1998

Beste Heemvrienden,

Na de opening van de tentoonstelling 100 iaar Koninginneda-
gen en de prachtige avond over humor in Brabants dialect
door Cor Swanenberg zal de volgende activiteit uit twee
delen bestaan: een binnengebeuren en een buitenactiviteit.
Dr. Karel Leenders, die al enkele lezingen voor ons ver-
zorgd heeft, is demograaf van beroep en in zijn vrije tijd
bestudeert hij de historische geografie en de landschapsge-
schiedenis van Westelijk Noord-Brabant en de Noorderkempen.
IIij is bij uitstek deskundig op het gebied van de turfgra-
verij, d.ie rond 1150 aan de Vlaamse kust begon en in 1950
in de PeeI eindigde. '
0p maandagavond 16 maart komt de heer Leenders ons in de
Fazanterie over het gebied in een straal van t 1 km rond de
Fazanterie vertellen over de historische elementen die in
dit gebied nog steeds te herkennen zijn. Een ?eer interes-
sant gebied door de afwisseling van hoog en laag gelegen
gebieden, de variatie van bos en agrarisch gebied.
In dit gebied vinden we broekgronden en het aI eeuwenoude
Annabos. Door dit gebied stroomt de Bavelse Ley en is in
vroeger eeuwen Geersbroek ontstaan en later Anneville ge-
sticht.
Karel Leenders laat ons zien hoe dit gebied geworden is tot
wat we nu zien. Aanvang 20.15 uur.

Op zaterdag 9 mei gaan we samen met Karel Leenders om 14.00
vanaf de Fazanterie het gebied in om te zien of er in het
landschap nog elementen uit lang vervlogen tijden te her-
kennen zijn.
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Het moet boeiend zijn om samen met Karel Leenders dit ge-
bied te verkennen zowel op 16 maart als op 9 mei. Voor de
echte heemmensen onder ons, die wat meer te weten willen
komen van onze eigen omgeving, een unieke gelegenheid om
dat onder deskundige leiding te kunnen doen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Jan van der Westerlaken,
voorzitter.

CUTTUURHI STORI SCHE WAARDENI(AART

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt thans in samenwerking
met de heemkundekringen een cultuurhistorische waardenkaart
van het niet stedelijke gebied van Noord-Brabant.
De kaart van de nieuwe gemeente zevenbergënr vanaf 1g9g
Moerdijk geheten, is als eerste gereed gekomen.
op de plattegrond van de gemeente werden de rijksmonumen-
ten, de gemeentelijke monumenten en de cultuurhistorische
objecten en gebieden ieder met een eigen kleur aangegeven.
zo ontstonden op de kaart gebieden die meer of minder v.ul
cultuurhistorísche waard.e zijn.
Die gebieden moeten extra belangstelring krijgen bÍj het
maken van de bestemmingsplannen van die gebieden.
Ook van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken zal een kaart
gemaakt worden daar het de landelijke gemeenten zijn die op
31 december 1996 bestonden. paulus van Daesdonck heeft zijn
medewerking reeds toegezegd.

xx
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volkskundedag oirschot: "sport in de vorkskunde"(o)
Museum open
Brieven van Paulus t?t

Lez ing

Brieven van Paulus L22

AGENDA 1998
feb. Opening tentoonstelling: 100 Jaar Koninginnedagen

door mw drs Ineke Strouken, directeur van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuui te Utrecht
Lezing Cor Swanenberg: Humor in Brabants Dialect
Fazanterie 20.L5 uur

L5 Brieven van Paulus 118

maart L Museum open
7 Studiedag "Heemkunde en Genealogie te Tilburg 1zy

16 tezing door Karel Leenders in Fazanterie 20.15 u.
"De Landschapsgeschiedenis van Geersbroek"

3 Pau1us 23 jaar
5 Museum open
6 Nog 1000 dagen scheiden ons van de 2Le eeuw

L5 Brieven van Pau1us 119
18 en 1.9 Open museumdag. Ook ons museum is geopend

3 Museum open
9 14.00 uur Rondwandeling in Geersbroek o.1.v.

Karel Leenders vanaf Fazanterie
9 Studiedag "Heiligen in de Kempen" (3)

Fazanterie 9.30 16.00 uur
11 Lezing door Eric Kolen met "De Gebroeders"

juni 7 Museum open ,

juli 1-3L museum gesloten
15 Brieven van Paulus tZA
29 L aug.: Brabants-Heemdagen in Biezenmortel (4)

aug. L-31 museum gesloten
18 Nog 500 dagen scheiden ons van het jaar 2000
31 einde 23e verenigingsjaar

begin 24e verenigingsjaar
Opening nieuwe tentoonstelling

'Bedrijvigheid in ons Heem"
museum bestaat 1.2 j aar
Open Monumentendag
23e jaarvergadering
Genealogische Dag op Citadel in Den Bosch (s)
Studiedag Centrum Land en VoIk van de Kempen :

"De Boerenkrijg" te Geel 1:1

okt

dec 15

3

4
15

wt J z tgtngen voorbehouden

(1,) museurn geopend - elke l"e zo. v.d. maand 14.00 - 17.00
- elke woensdagmiddag 14.00 - 16.00
- op verzoek (076-56L.27.42)

In juli en augustus is het museum gesloten

informatie-adressen :
(2) Dr Frank Wierckx OL64 - 24.80.52
(3) J.Spoorenberg O4O - 243.26.93
(4) Redactie
(5) Rijksarchief Noord Brabant O73 - 681.85.00
(6) Ned.Centrum voor Volkscultuur 030 - 231.99.92

un 109
Hei I igen in de laleersvoorspel l ing 43

Februari-Sprokkelmaand-Dol 1e Maand
Sint Romanus hel en klaar (28/2)
Wijst op een vruchtbaar jaar

Maart - Lentemaand- Z aa imaand
Op het feest van Sinte Louisa (15/3)
Komt de warmte de grond uit

uur
uur

apr.

mer

sept 1

7

10
12

19
26
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IN MEMORIAM PASTOOR CORNELIS RIEMSLAG

OOK BAVEL
NA 7 EEUWEN ZONDER PAROCHIEHERDER

Op zondag 9 november 1997 overleed te Bavel pastoor Corne-
lis Riemslag. Met pastoor C.J.C.M.Riemslag verdwijnt na
bijna zeven eeuwen de laatste pastoor uit Bavel.
Pastoor Riemslag werd op 25 januari 1'925 geboren te Dongen
en op 3 juni 1950 tot priester gewijd.
Hij was achtereenvolgens kapelaan in Stuijvesand, GiLze,
Dorst en Oosterhout en sinds 1 september 1'972 pastoor te
Bavel als opvolger van pastoor J.F.J.Vermeulen.
Zijn grote hobby's waren reizen en fotografie.
Ook de cultuur had zijn grote belangstelling.
Vele jaren was hij lid van de heemkundekring Paulus van
Daesdonck die zijn warme belangstelling had. Veel tijd be-
steedde hij aan de restauratie van de kerk in Bavel.
De restauratie van de kerk en vooral van de ramen heeft hem
veel voldoening geschonken.
Op 16 september 1997 vierde hij in besloten kring zí)n ziI-
veren jubileum a).s pastoor te'Bavel. ,

Met pastoor Riemslag verliest Bavel zíiA laatste pastoor.
Reeds in 1316 is er een pastoor aan de kerk van Bavel
verbondefl. ( r )

Evenals Galder en Ulvenhout heeft Bavel nu een kerk met
kerkgangers zonder pastoor. Na vele eeuwen.

Bronnen
l "Kerken in Bavel" door Dr C.S.M-Rademaker ss-cc.

xxx
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IN MEMORIAI*{ JAN VAN DORT
door Jan van der Westerlaken.

0p 16 november 1997 overleed Jan van Dort
van 87 jaar in Breda.
Jan van Dort was een van de pioníers van

op de leeftijd

de heemkunde in
Brabant.
Zoals de meeste heemkundigen is hij begonnen met het uit-
zoeken wie zijn voorouders waren. Hieruit is langzamerhand
zijn }iefde voor de heemkunde geboren.
Hij was ook aanwezig bij de allereerste lezing die in sep-
tember 1975 voor onze heemkundekring in de Pekhoeve gehou-
den werd. Die voordracht werd gegeven door zijn vrouw Annie
van Dort-van Deurzen. Dit in hee] Brabant bekende heemkun-
de-echtpaar heeft vooral veel voor de heemkunde in Breda en
omgeving betekend. Zíj waren beiden ook aanwezig bij de op-
richting van de Bredase heemkundekring in september 1953 in
café De Vrachtwagen op de Ginnekenmarkt.

Jan (1) en Annie
toonstelling van

Van Dort bezoeken
Paulus tijdens Bavel

in juni L979 de ten-
Anno 1.920
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Jan was een geboren bestuurder en het kon dan ook niet uit-
brijven dat hij gekozen werd in het bestuur van de heem-
kundige kring Breda. Hij was van 1956-1971 vice-voorzitter
en van 1971-1978 voorzitter. Tot aan zijn overlijden was
Jan de enige ere-voorzitter van de Kring Breda.
Daarnaast is Jan nog bestuurd,er van de stichting Brabants
Heem geweest van 1963 tot 1982. Bij zijn afscheid werd hij
Lid van verdienste en kreeg de titer "pionier van het Bra-
bants Heem". Hij was binnen het bestuur van het Brabants
Heem vooral de vertegenwoordiger van west-Brabant. Jan
heeft zijn sporen in de heemkunde dus wel verdiend.
vanaf het arlereerste begin in 1 september 197s zijn Jan en
Annie lid geweest van Paulus. Ànnie heeft voor onze kring
verschillende lezingen gehouden en 1everde regelmatig haar
bijdragen aan de Brieven van paulus.
Beiden líaren bij Paulus graag geziene gasten
l^]ij wensen Annie veel sterkte toe bij het verries van haar
Jan.
Dat hij moge rusten in vrede.

IN BRABANT ÏN 2O5O
Bepalen tolerantie, generositeit en
teit van Brabant.
Brabant moet door blijven dromen en
voor iedereen.

gastvrijheid de identi-

een waardige plek zijn

Ashok Bhalotra
Stedebouwkundige en architect

uit MANIFEST BRABANT ZOS0
I

DE GESCHIEDENÏS HERHAALT ZICH +
Onlangs konden we in De stem lezen hoe het oranjecomité
Ginneken er zich over beklaagde dat het ,van de iubsidievoor de- oranjeverenigingen in het voormalige Breda een tegering deel kreeg.
Ruim 65 jaar geleden bekraagde het oranjecomité urvenhouter zich over dat Ginneken niet erg meedeelzaam was.
De brief werd ondertekend door eln 25-tal meer of minder
bekende dorpsgenoten.
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De Laurentiuskerk aan
de Dorpstraat 44 jn
Ulvenhout, qebouwd in
1-903/04 door architect
C.van Hoof.
(Ansicht, uitgave
Fa. van Klelmenbreugel
Ulvenhout)
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TIEN NIEUWE RIJKSMONUMENTEN VOOR
ULVENHOUT EN BAVEL

door Àd Jansen

Inleiding
Bij besluit van de gemeenteraad van Breda worden in het kader
van het Monumenten Selectie Project door de gemeente tien ge-
bouwen en complexen in Ulvenhout en Bavel voorgedragen voor
plaatsing op de Iijst van door het Rijk beschermde monumenten
Waarschijnlijk zal bovenstaand bericht, dat enige tijd gele-
den in de kranten te lezen was, voor veel mensen de nodige
ambtelijke "geheimtaal" bevatten. In deze bijdrage wordt u
het een en ander verteld over het monumentenbeleid en de mo-
numenten in de vroegere gemeente Nieuw-Ginneken.

De monumentenwetgeving
De basis voor de hedendaagse monumentenzorg werd gelegd in
de tweede helft van de negentiende eeuw. Door industrialisa-
tie en verstedelijking dreigde de historische structuur van

2. De pastorie van de Laurentiuskerk,
Ulvenhout,van de hand van architect
L904 (Foto: A.W.Jansen, 1996).

Dorpstraat 42,
C.van Hoof, Ao Di De rentenierswoning, Dorpstraat 52 in

in 1B75 voor Maria Waqenakers (Foto:
Ulvenhout, gebouwd
A.W.Jansen, 1991).

3.



4- De woning, Dorpstraat s4, IlLvenhout, gebouwd in j.g79 voor
schoennaker J.van Dun (Foto A.W.Jansen, lgg4).

5. De schitterende rentenierswoning,
Ulvenhout, in L902 gesticht door
(Foto: A.W. Jansen, 1gg6 ) .

Dorpstraat 113,
F r . Oonen - S choennake rs
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de steden te worden aangetast en ontstond de behoefte het
"culturele erfgoed" te beschermen. De eerste activiteiten op
dit terrein dateren van 1873. uiteindelijk leidde dit tot de
Monumentenwet van 1961. Deze werd ingrijpend gewijzigd en
vernieuwd in de Monumentenwet van 1988, die per 1 januari
1989 van kracht geworden is. De feitelijke uitvoering van het
monumentenbeleid berustte tot dat jaar bij de Rijksdienst
voor de Monunentenzorg. De panden die voor bescherming in
aanmerking kwamen, stonden dan ook allen op de ,,rijksJijst,,.

Het monumentenbeleid is nu gedeertelijk gedecentraliseerd
naar de gemeenten. rn de vroegere gemeente Nieuw-Ginneken wa-
ren totaal 31 panden erkend als rijksmonument: L4 in ulven-
hout, 13 in Bavel, 2 in Galder en 2 in Strijbeek. In Ulven-
hout zijn dat: de Prinsenhoeve, de Pekhoeve, 't Lindenhuys,
poortje en hekpalen van Grimhuysen, molen De Korenbloem,
landhuizen met bijbehoren: Luchtenburg, Hondsdonk en Anne-
vilIe. verder: boerderijen aan de cauwelaarseweg (nr.2 en 5),
Daesdonckseweg (nr.5), Strijbeekseweg (nrs. 12, 18 en 23).
rn Baver betreft het de vorgende panden: de kerk, de pasto-
rie, molen De Hoop, boerderijen aan de Bolbergseweg (nrs. 7
en 14), Dorstseweg (nrs. 4a-b, 10 en 31), Seminarieweg
(nrs.1, 1-4, 27 en 28) en Tiendweg (nr.1).

6. Woning, Bolbergseweg
jaar onstreeks 1872

2 (Kloosterstraat 57) Bave), bouw-
( Foto: A.W. Jansen, 1996 ) .



7. Dodenhuisje (achterzijde) op het
gebouwd in LBB8 (Foto A.W.Jansen,

kerkhof van Bavel,
1e97 ) .

8. Het voormalige klooster van de zusters Franciscanessen
aan de Kloosterstraat 5 in Bavel, Ao.Di. i.g27, van de
hand van Dom.P.Bellot 0.s.8 (Foto: A.ht.Jansen, lggs).
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rn Ga1der:: de st.Jacobskaper en de boerderij Galderseweg 13"rn strijbeek: de Hubertuskapel en boerderij Grazenseweg 3.Tot zover het bereid voor deze rijksmonumenten. De meestedateren van vóór 1850, hoewel 
"r ook een aantal waardevorle

bouwwerken van jongere datum aan de rijksrijst waren toege-voegd, zoals de molens De Hoop en De Kórenbloem, en de kerkin Bavel.

ook na 1989 blijft de bevoegdheid tot aanwijzen van nÍeuwe(rijks)monumenten in handen van de Minister van o.c.hJ. onder
de Monumentenwet van 1988 kan de gemeente de bevoegdheid omvergunning te geven voor afbraak, wílziging of reitauratie
van een rijksmonument overnemen. voorwaaiaels, dat deze eennonumentenverordeningvaststelt, waarin tenminste de inscha-keling van een door de gemeente ingestelde monumentenconnis-
sre wordt geregeld, die onder meer tot taak heeft het gemeen-
tebestuur hierin te adviseren.

Het monunentebeleid van Nieuw-Ginneken
De gemeente Nieuw-Ginneken heeft op 25 september 1990 de iío-
numentenverordeninq Ni euw-Ginneken 1 9 90 vastgesteld en tevens
een monumentencommissie ingesteld. Burgemeester en Wethouders
wezen dè voorzitter en de ambtelijk secretaris aan, terwijl
de gemeenteraad twee onafhankelijke deskundigen benoemde.
De monumentencommissie begon met het maken van een inventari-satie van "nonunentwaardige panden,,, die niet op de rijks-rijst voorkomen. Deze panden zijn cultuur-historÍsch en ar-chitectonisch waardevol en komen in aanmerking voor plaatsing
op de gemeentelijke monumentenlijst. Daarnaast zijn er nog
een aantal bouwwerken, die zeer waardevol zijn .rooi het ty-pische dorpsgezicht. van deze,,beeldonderstàunende panden,,
werd eveneens een inventarisatie opgesteld. zíj zi.jn niet
beschermd volgens de monumentenveroràóning en komón nilt voor
subsidie in aanmerking. hlel kan een zekere bescherming gere-
geld worden in het bestemmingsplan. Nieuw-Ginneken rreàrt aitin de in 1994 opgestarte herziening van de bestemmingsplannen
"Buitengebied" r "Woongebied Ujvenhout,, en,,Woongebi'eà gavel,,
in een aantal bepalingen geregeld.

Het ltonnnenten Inventarisatie project (t{.I.p. )
De explosieve groei van steden en dorpen met de daarbij beho-
rende infrastructuur, die sedert de jàren zestig van dé twin-tigste eeuw heeft plaatsgevonden, bracht ook hàt ,,culturere
erfgoed" van de jongere tijd in gevaar. Daarom werd door hetRijk in 1987 het "Monumenten rnventaristie project (M.r.p.)



9. De boerderij "Klein-Wo7fslaar", Klein-WoLfslaar 13,
Bavel, gezien vanaf de Deken Dr.Dirckxweg, gesticht in
1B5B door nr. L.D.Storn. De grote schuur zai in de toe-
konst niet behouden blijven (Foto: A.W.Jansen, lggT).

10. Boerderij aan de Seninarieweg
18B7 voor de fanilie A.Oonen

nr.30 in Bavel, gebouwd in
(Foto: A.W.Jansen, L995).
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gestart. Doer was de inventarisatie van jonge bouwkunst uitde periode 1850-1940, en van bepaalde deren van steden en
dorpen uit diezelfde periode. oe vler grote gemeenten voer-
den de inventarisatie in eigen beheer uit, ierwijr voor deoverige dit door de provincie werd gedaan.

ook voor Nieuw-Ginneken heeft de provincie in 1993 een M.r.p-
rapportage uitgebracht. De gemeentelij ke monumentencorunissie
had intussen zelf de monumentwaardige panden reeds geinventa-
riseerd. De M.r.P-gegevens werden vergeleken mef de eigenrijst. uiteindelijk heeft dit geleid tot een keuze van 59
panden voor de gemeentelijke monumentenlijst: 37 in ulven-
hout, 20 in Baver en 2 in Galder. Een aantàI bouwwerken, dieniet waardevor genoeg zíJn om op deze Iijst te plaatsen, maar
we] het tlpisch gezicht van de dorpen mede bepàalt, kreeg de
status van "beeldondersteunend pand',. Totaal zijn er dat voor
onze vroegere gemeente 83, waarvan er 41 in ulvenhout te vin-
den zijn, 27 in Bavel , lL in Ga]der en 4 in strijbeek.
Het llonumenten Selectie project (I,l.S.p.)
AIs vervolg op het M.r.p. is er door het Rijk een begin ge-
maakt met het ltlonunenten selectie proj ect (M: s . p. ) . De bedoe-ling hiervan is, om vanuit het M.r.p. te komen tot een 1ijst
van panden en complexen van jonge bouwkunst, inclusief stads-
en dorpsgezichten, welke in aanmerking komen voor praatsing
op de rijkslijst.
De provincie heeft in eerste instantie een selectie gemaakt
van L3 objecten of complexen. rn overleg met de gemeen[elijke
monumentencommissie werd uiteindelijk een keuze gemaakt van
7 bouwwerken en 4 complexen.
De selectie werd gemaakt àan de hand van een aantal criteria.
Het bindende element hierin is de ,,historische kwaliteit,,:
er moeten bijzondere of uitzonderlijke kwaliteiten in het
geding zijn om wettelijke bescherming van rijkswege te kunnen
rechtvaardigen. Het gaat dan om de volgende beoorderingspun-
ten:
cultuur-historische waarde, architectonische waarde, ensem-
brewaarde, gaafheid/herkenbaarheid, zeldzaamheid.

Hieronder worden de gebouwen en comprexen genoemd, die zijn
geselecteerd en voorgedragen voor plaatsinó op de lijst van
door het Rijk beschermde monumenten:

kerkcomplex: kerkgebouw en pastorie, gebouwd in 1903/04
door architect C.van Hoof;
rentenierswoning Dorpstraat 52, gebouwd in 1gz5 voor
landbouwster Maria Wagemakers;



11.. Boerderij aan de Lijndonkseweg nr.L2, daterend van J.gZg.
(Foto: A.W.Jansen, 1997)

12. De voormaLige narecàausseekazerne uit 1910/11, Strijbeek-
seweg 47, 47a en 47b (foto Th.Neger, Bavel).
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* woonhuis Dorpstraat 54, gebouwd in 1879/80 voor schoen-
maker Johannes van Dun;

* rentenierswoning Dorpstraat LL3, gebouwd in 1,902/03
voor het echtpaar F.J.Oomen-Schoenmakers;

Bavel:
*

*

arbeiderswoning Bolbergseweg 2 (nu Kloosterstraat 57),
daterend van omstreeks 1872;
kerkhof: kapel/dodenhuisje en hekwerk aan de Kerk-
straat, daterend van 1BBB;

* voormalig kloostergebouw, Kloosterstraat 5, gebouwd in
1,922 door Dom.P.Bellot O.S.B.;

* boerderijcomplex KIein-wolfslaar 13, bestaande uit een
kortgevelboerderii, gebouwd in 1B5g door mr.L.D.storm;* boerderijcomplex seminarieweg 30, bestaande uit een
langgevelboerderii, vlaamse schuur en bakhuis. Gebouwd
in 1887 voor d.e familie À.Oomen;* boerderijcomprex Lijndonkseweg 

'LZ, 
bestaande uit een

Ianggevelboerderij met schuur, d.aterend van 1928;
Stri i beek:
* voormarigemarechaussee-kazerne, strijbeekseweg 47, 47a

ep 4Tb.Gebouwd in 1910/11 (nu onder de gemeente Alphen-
Chaam).

ÀIIe bouwwerken waren door het gemeentebestuur van Nieuw-Gin-
neken, op advies van de monumentencommissie, reeds gepraatst
op de gemeentelijke monumentenlijst, met uitzondering van de
boerderij Lijndonkseweg L2. Dit fraaie complex werd op speci-
aal verzoek van de provincie toegevoegd a1s typisch en gaaf
voorbeeld van de bouwstÍjI van die tijd.
wanneer over enige tijd bij besluit van de Minister van
o.c.w. deze tien objecten of comprexen tot rÍjksmonument zijn
verheven, staan er op het grondgebied van dé voormalige ge-
meente Nieuw-Ginneken 42 r:-jksmonumenten en 49 gemeentàrijxe
monumenten.

Bij de gemeentelijke herindeling werden per L januarí tggT
delen van urvenhout en BaveI, plus Galder-en strijbeek inge-
deeld bij de nieuwgevormde gemeente Arphen-chaam. Een ge-
deelte van de monumenten valt nu dus onder deze gemeente,
terwijl Bave1 en ulvenhout onder Breda ressorteren. rn AI-
phen-chaam is in het voorjaar van tgg7 eveneens een monumen-
tencommissie gevormd. Deze is nu begonnen met het opnieuw be-kÍjken van aIle monumenten, dus ook van d.ie vroege. op het
grondgebied van Nieuw-Ginneken stonden. ongetwijfeld zal ook
Breda hetzelfde doen met de gemeenterijke monumenten en de
beeldondersteunende panden in de dorpen ulvenhout en Bave1.
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De gemeenteraad van Bred.a heeft echter het voorstel voor de
nieuwe rij ksmonumenten, opgesteld door Nieuw-Ginneken, zonder
meer bekrachtigd. ook de vroegere marechausseekazerne te
strijbeek, die nu onder Alphen-chaam valt, staat ongewijzigd
op de voordracht aan de Minister.

Bronnen:
Monumenten, eigentijdse elenenten net een toekonst, uitgave
van de gemeente Breda, 1989
Raadsvoorstel Gemeente Breda, 1996/ nr.977000349
Gemeentelijke monumentenverordenÍng Nieuw-Ginneken, 1gg0
Handleiding selectie en registratie jongere stedebouw en
bouwkunst (1B50-L940), uitgave Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg, Zeist, october 1991

(net dank aan de heer Th.Neger, anbtelijk secretans van de
nonunentenconmissre van de voorna)ige geneente Nieuw-
Ginneken )

KAJ- 50 JAAR GELEDEN

Van Herman Bogers kreeg Pau1us %rige tijd geleden bijgaande
foto. Hij wist zich ook de meeste n;rmen nog te herinneren.
Volgens hem zijn het :

1 Leo Peeters
2 ? (Wie weet het ??)
3 Janus Sprangers
4 Pijn Lambrechts
5 Henk Kerkhof
6 Kees de Koning
7 Herman Bogers
B Kapelaan van Ginneken
9 Sjef Roovers

10 Koos v.d. Broek

Kees Roovers
Toon Martens
Toon Snoeijs
Marijn Martens
Henk Martens
Sjef van Meir
Henk van de Velden
Henk Martens
Dré Bink

11
t2
13
14
15
16
l7
r.8
19

Weet iemand overigens nog waar het vaandel en de archieven
van de KAJ gebleven zijn ?

Paulus wil die graag voor de gemeenschap bewaren I
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EUN SCHOOLFOTO VAN 65 JAAR GELEDEN
door Kees Leijten

Na publicatie van de schoolfoto in Bvp 717 werd
vele leden snel gereageerd. rr,r
Men kende vele namen en de meesten van hen zí1n
leven.
Toch missen $re nog enkele namen en werden sommige kinderen
van meerdere namen voorzien.
we hebben dan de oude regel "de meeste stemmen gelden" toe-
gepast.
Kunt u de open nummers nog aanvullen of fouten verbeteren ?
l{e horen het graag van U.
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Yj

L.Wim de Jong
2.Kees de Koning
??
4.Joep van Aa}st
5.Fran v.Hooijdonk
6.Piet Vissers
7.Sjef Verkooijen
8. Christ hlouters
9.Dré de Jong

10.Jan van Gils
11.Jan Roovers
12.Jan Zwanen
13.Adri v.d.hlouw
1.4.?
15 . Ton v. d.Wouw
16.Dré van Alphen
17.Piet Kanters

18.MieI v. Gils
19. van Reyen
20.Kees Peeters
21.Harry Bogaerts
22.2
23.Frans Govers
24. Jan Grauurmans
25. Kees Bartels?
26.Dré Tompson
27 .Dío Bakker
28.Leo Kuijsten
29.Kees Dan
30.Bart Vissers
31.Ton 0lifiers
32.Leo Peeters
33.Jan v.d.Velden
34.Piet Ooninx

35.Koos v.d.Broek
36.Piet v.d.Broek
37.Jan Geerts
38.Jan Bakx
39.Jan Bogers
40.Drik Kokx
41.Jos Ooninx
42.Jef v.d.Bie
43.Frans Kanters
44.Kees Kanters
45.Piet Nous
46.Domien v.GiIs
47.Jos Broeders
48. ?

49.Cor Paulussen
50.Jan Bink
51.Sjef v.Hooijdonk
52.Drik Koenraads

->
ZONDAGSKIND OF WERKPAARD ?
door Kees Leijten

Mijn grootmoeder had toen ze nog leefde voor elke dag van
de week een kenmerk.
Een kind geboren op zondag was een zondagskind of geluks-
kind.
Idas je echter op vrijdag ter wereld gekomen zoals ik, dan
was je gedoemd je hele leven een werkpaard te blijven.
Zo had ze voor elk van de zeven dagen van de week een meer
of minder toepasselijk kenmerk.
Wie kan ons helpen aan de overige vij f 2

Ik ben ze helaas vergeten.
Graag Uw reacties aan Craenlaer 18 U'hout (076-56L.27.42)
Wij stellen Uw reacties zeer op prijs.

afwijkende vermeldingen waren:

4 ... v.d. Kerkhof 19 Janus Zwanen 31 Jack Olifiers
5 Anton v.Hooijdonk 15 Broer Paardekam 33 Jos Geerts
8 Jan Wouters 26..Schets 38 Jos Grauwmans

10 Jan de BÍe 28 Kees Kuijsten 4L Joep van Aa1st
lL Piet Roovers

(L) Met dank voor hun hulp aan Jan Bogers; Janus Bogers; Sjef van Hooij-
donk; Marijn Martens; Nel Verhulst-van Gils; Zus van der Weaterlaken-van
de Wouw
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I^IIE ZIJN DIT
Deze keer weer een foto uit de oude doos.
Een klas uit ! 7923 van de Laurentiusschool te Ulvenhout.
De foto toont o.a. op 15 Frans Smeekens (*1914) en rechts
met hoed meester Van de Wouw.
De kinderen op deze t 75 jaar oude foto zijn,voor zover ze
nog in leven zijn, tussen de B0 en 90 jaar oud.
Wie van de oude Ulvenhouters herkent zichzelf of iemand
anders ? Graag een reactie naar de redactie.
Elke naam is welkom.

,)
a

t
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12 juli
Burgeneester Rutten brenqt
nolen De Hoop op qang.

O KRONIEK UIT HET 
O

LAND VAN PAULUS

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS 16
samengesteld door Anneke Oomes-van den Berg

foto's Jan Brosens

juli 1997

5 Fietstocht Ulvenhout-Lourdes. De opbrengst van bijna
40.000 gulden is voor Stichting Cliniclowns.

10 Juffrouw Nardi Leijten neemt na ruim 24 jaar afscheid
aIs leidster van peuterspeelzaal 't Koterke.

t2 In Bave1 wordt de geheel gerestaureerde molen De Hoop
door burgemeester C.Rutten weer in gebruik gesteld

augustus

L2 Gouden bruiloft
hout)

l7 Christ Moelands
rallycross.

september

135

Nel1 Opsteegh

uit Strijbeek

Jan Smulders (U1ven-

Nederl.ands kampioen1S

12 juli
Vele belangstellende BaveLaars bij de nolen.

7 Paulus van Daesdonck opent tentoonstelling over de vier
harmonieèn in ons heem.
Oud-Burgemeester Anne Bax-Broeckaert verricht de ope-
ningshandeling door het hijsen van d.e Nieuw-Ginnekense
vlag.
Harmonie Constantia (Ulvenhout) brengt een serenade.

7 Pau1us presenteert het door Ad Jansen geschreven boekje
"Straatnamen in de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken".
Het eerste exemplaar is voor oud-burgemeester Anne Bax-
Broeckaert.

77 Jan en Mien Martens-Kloet (Breda) 50 jaar getrouwd.
19 Jan en Wil Geerts v d Ven (Ulvenhout) vieren hun gouden

bruÍ Ioft.
2l Twintigste fietsevenement van StichtÍng Spasti-fiets-

tocht.
22 22ste jaarvergadering van Pau1us van Daesdonck.

Mw M.Schreurs-Janssen houdt lezing: "Familienamen ver-
klaard"
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73 novenber
Jacgueline presenteert het
nuseum van Paulus op TV9

137

oktober

5 Gemeentewapen van voormalige gemeente Nieuw-Ginneken
krijgt ereplaats in de tuin van het heemkundemuseum te
Ulvenhout. De oud-burgemeesters Peter van de Velden en
Anne Bax-Broeckaert onthullen het wapen.
Harmonie St.-CaeciIia (Bavel) brengt een serenade.

l7 Afdeling Ulvenhout van d.e Katholieke Vrouwenbeweging
Brabant (KVB) viert haar vijftigjarig bestaan.

23 KBO Ulvenhout viert haar veertigjarig jubileum.

november

2 De Ginnekense harmonie Concordia brengt een sereade bij
het heemkundemuseum Paulus van Daesd.onck

9 Jos Daelman (Bave1) onderscheiden met de gouden Grego-
riusspeld.

9 Pastoor Riemslag (Bavel) overleden.
13 Uitgebreid aandacht voor het heemkund,emuseum bij TV B

77 Optreden van Cees Prinsen met de Meidenkist bij Paulus.

22 Jan van der Westerlaken en Kees Leijten planten namens
Pau1us van Daesdonck een vijftal bomen in het Brabants-
Heembos in Oirschot. Namens Bavel, Gald.er, Ginneken,
Strijbeek en Ulvenhout Íeder één boom.
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7 decenber
Fanfare vooÍ Eer en
brengt serenade aan

Deugd
Paulus

,*.



december

Fanfare "Voor Eer en Deugd" uit Galder-Meerseldreef
brengt een serenade bij Pau1us
Jos en Ànnie Ermens stoppen na 26 jaar met hun "pleis-
tershop"

? uit de kerststal bij de Pekhoeve wordt het kindje Jezus
gestolen.

24
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OUDE BOERDERIJNAMEN

door Ir.Chr.Buiks
IN DE BARONIE VAN BREDA

In de tijd dat er nog geen straatnaambordjes of huisnum-
mers waren, was het nodig om de straten, huizeÍl, percelen
etc. op een andere manier van elkaar te onderscheiden.
Dat deed men door het geven van namen. Ook nederzettingen,
rivieren en bossen kregen namen. In gebieden die vroeg in
cultuur zijn gebracht wemelt het van de veldnamen. Die
kunnen teruggevonden word.en door in de archieven te spit-
ten en door de oudere generatie landbouwers te enqueteren.

Naast ongeveer 50.000 van die oude veldnamen kwamen er in
de Baronie ook vele honderden boerderijnamen voor de dag.
Vaak kregen aIleen de grote hoeven die in bezit waren van
kapitaalkrachtige lieden een naam.In sommige dorpen dragen
veel meer boerderijen een naam dan in andere. In de Baro-
nie hebben bv.Princenhage en Zundert een hoge namendicht-
heid.
De Baronie van Breda vormt wat betreft de boerijnamen het
midden tussen het oosten van het landrwaar zeer veel
boerderijen een naan droegen en het westen waar juist een
bijzonder klein aantal boerderijen van een naam voorzien
was.

In het onderstaande komen alleen de echt oud.e namen aan
bod, dus zeg van vóór 1850. Daarna werden nog vele nieuwe
ontginningsboerderijen gesticht en van een naam voorzien.
Achter elke boerderijnaam staat het jaartal waarin deze
voor het eerst vermeld werd
Een belangrijke groep boerderijnamen vormen de namen van
het type Hoeve te(of van) x, waarbij X dan staat voor een
bepaald gebied, b.v. de Hoeve van Woestenberg (1499), Hoe-
ve van Koekelberg (1514), Hoeve in Lies (1616), Hoeve op
de Rith (1668), Hoeve ter Stappen (t674), Hoeve van Boei-
meer (1668), Hoeve ter hliele (1571), Hoeve ten Broeke
(1571), Hoeve aan het Laar (1541) ,de Hoeve ter Koutert
(1376) en nog vele meer.
Dergelijke grote boerderijen vormden vaak de kern van een
later ontstaan gehuchtrsoms echter bleven ze ook alleen-
staand ('Einzelhof').

Boerderijen werden bij voorkeur op een niet aI te moeras-
sige plaats gesticht. Vandaar dat een aantal boerderijna-
men herinnert aan de hoogte van de omgeving: Heimenberg

t ïffiwk.
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(1772), Roosberg (1732), Kleiberg (1775), Hooiberg (1.692),
valkenberg (1565), Molenberg (1725) en Raamberg (1666).
Hoe voorzichtig men met het interpreteren van de namen
moet zí}n, brijkt uit de naam Hooiberg". Bij de boerderijen
Ín de Baronie stonden namerijk nooit hooibergen. waar-
schijnlijk is hooiberg ontstaan uit het middeleeuwse Ho-
berch, dat is hoge berg (te vergelijken met Hooidonk bij
strijbeek uit Hodonck). Heimen wijst op omheinen en Raam
in Raamberg is een oude waternaam.

Een donk was mi.nder hoog dan een berg en lag vaak in een
moerassige omgeving. voorbeelden van boerderijen met een
donknaarn zt)n: Egeldonk (1846), Hondsdonk (1364) en Bies-
donk (1614), Daasdonk (1474) en Schoondonk( 1565).
Een egel of echel was een broedzuiger. Hond wi.jst meestal
op onvruchtbare grond: het wordt vaak gebruikt a1s pejora-
tief. Daas is waarschijnlijk ontstaan uit d'Aa's, waarin
Aa een water aanduidt (de Markrwaaraan de boerderij lag).
De twee laatstgenoemd.e boerderijen maakten deel uit een
van een serie groteralleenstaande hoeven aan de westzijde
van de Mark onder Ginneken, waartoe ook de B1auwe Kamer en
Nieuwenhuizen hoorden.
Een horst was een ruig begroeide hoogte temidden van moe-
ras: het Horstje (1760) was blijkbaar een boerderij die opzo'n prek gebouwd was. ook de boerderij de xievitshorst
(1716) was op of bij een horst gebouwd.

Dat er ook wel hoeven werden gesticht op lager gelegen
plaatsen (nadat die ontwaterd waren) brijkt uit namen als:
FIaas (1587), Kreek (L662)', Moer (1667t, Rith (1681), de
Zwarte Put (1848), de Hoge put (1651), de volputten (1583)
Vloet(1671) en de Hoeve ter Vloet (1632).
Een flaas is een ven; rith is afgeleid van rijt, een zeer
oud woord voor waterloop, evenals trouwens vloed. Bij de
boerderij de volputten zullen putten gelegen hebben voor
het vollen van stoffen. ook de boerderijnaam Hol1and
(1700) zou met de lage ligging te maken kunnen hebben: hol
betekent in veldnamen 'raag'. Deze boerderijnaam moet dus
heel anders geïnterpreteerd worden dan het ons aIlen
bekende Holland,dat waarschijnlijk gevormd is uit Holt-
lant (=bosland). Naar een zeer oude brug is genoemd de
Hoeve ten Bakkenbrug bij Zundert (1512). Hier lag in delate middeleeuwen een voorde, die blijkbaar later ver.ran-
gen is door een brug bestaande uit bakken (=turfschuiten).
Emer betekent 'aanlegplaats':een gebied bij de Mark onder
Princenhage heeft deze naam overgebracht op een boerderij
aldaar : de Kleine Emer (1618).
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Namen die te maken met afsluitingen komen ook veel voor.
In de late middeleeuwen werden nieuw ontgonnen percelen
steevast omgeven met een wal (hier 'gracht' genoemd.) plus
een droge sloot aan de buitenkant. Een dergelijk perceel
noemde de boer meestal een Heining. Dat element zien we
terug in de boerderijnamen Alijtenheining (1514) en Brern-
heining (1665). Ook de naam het Ingeheimt (1839) heeft met
omheÍnen te maken.
Een hof was oorspronkelijk ook een omheind stuk grondrmaar
de betekenis kan in de late middeleeuwen ook een grote

\ boerderij zijn. Voorbeelden van hofnamen z:-)n Oude Hof' (1514) en Rijthof (1623). Locht(1549) en KIuis(t782) zijn
namen die waarschijnlijk ook op een omsluiting wijzen. Een
schans was een verdedigingswerk opgericht in de 80-jarige
oorlog om een heel dorp in veiligheid te brengen.
Burgen vervulden mogelijk dezelfde funktie maar dan in
veel vroeger tijden (de 9e eeuw, de tijd van de Noorman-
neninvallen?). Voorbeelden van het gebruik van deze ele-
menten zí1n: Burgakker (1521), Krijtenburg (1612) en
Schans (1731).

Boerderijen die genoemd zijn naar akkers of weilanden ko-
men ook voor: de Papenakker (1765), de Braak (1620),de Ou-
de Heiakker (1735), Brielse Hoek (1667) en Klein Boeverij-
en ( 1668) .

Een paap is een parochiepriester. Braak duidt niet op
braakliggen, zoals gewoonlijk aangenomen wordtrmaar op
ontginnen (breken=ploegen). Een briel is een moerassige
weide. Boeverie is een boerderij die speciaal op de teelt
van rund.vee is toegelegd (deze naam veranderde in de L9e
eeuw in Boevigne, nu nog verbonden aan een kasteeltje bij
Ginneken).

Boerderijen die genoemd, zijn naar dieren zijn bv.: de Haan
( 1585 ) , Hazenhoek (t77 4) , In het Kalverenblok ( 1521 ) , de
Leeuwerik (1565), de Leeuwerikeneik, het Paardje (1668) en
de Spreeuw (1630), Ossenblok (1543), Ossengoor (1533) en
Nachtegaal (1750). De hoeve de Eendenkooi (1847) onder
Zundert werd genoemd naar een naburige eendenkooi.

Bomen vinden we terug in de volgende namen: Kieboom (154-
3), de Vijf Eiken (1750), Epelenberg (t572), Boomkensberg
(1754), de Doornboom (1636), de Drie Lindekens (1779), de
Linde (1774), Lindenburg (1780), de Mastboom (1598), de
Kersenberg (1725), de Peerboom (1616),de Eik (1503) en de
Palmbos (1837).

t re
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Kieboom is de oud.e naam voor Grove Den, een boom die raterin de Baronie bekend werd a1s mastboom (vandaar ook de
naam van het begin 16e eeuw aangelegde Mastbos bij Breda).Epel is de oude vorm van appel(boom). of iep? Een peerboom
kan behalve de ons goed bekende fruitboom ook een àtstuit-
boom zijn. Palm is de gewone naerm voor buxus (de boerderij
stond bij de oude kerk van Klein-Zundert).

sommige boerderijen danken hun naam aan de (voormalige)
eigenaar. De abdij Tongerlo uit België bezat in de Baronie
een heer complex aan bezittingètr, vooral in de dorpen
Alphen en zundert. zo kon de namen de Tongerlose Hoeve
(1740) te ulicoten en de Abtshoeve onder Teteringen (1502)
ontstaan. Het klooster van st.Margrietendar te Antwerpen
was in de 15e eeuw eigenaresse van een boerderij in zun-dert: deze werd 'der Nonnengoet' genoemd. (15021. of de
Hoeve van Kesse1 (1668) onder prinsenhage naar een bezit-ter is genoemd is niet duidelijk (daar in de buurt 1ag ookde Kesselbeek). Enkele boerderijnamen drukken een wensuit: Rust (1696),Rust Elders (1773), en Rustenberg (17?3).

De vuilenbras was een wat denigrerende naam voor eenboerderij annex herberg aan de weg Breda/Teteringen.
vuilenbras wir zeggen vuile rommel: tei plaatse was de wegelg moerassig en vol met gaten en kuilen en mogelijÍ,
sloeg de naam ook op het richte allooi van de bezoekers
van de herberg. De boerderij de Laveibos zou genoemd zijn
naar een bos stro die op en neer bewogen werd om veenar-
beiders te waarschuwen dat het schafttild was. Maar lavey-
en betekende in het middelhederlands ook 'slenteren' en
dan zou het de naam van een bos waar men ging wand.elen
kunnen zijn.

Tientallen boerderijen zijn genoemd naar de familie die
het bedrijf stichtte of misschien tijdelijk in bezit had.
om enkele oude voorbeelden hiervan te noemen: sterkenbos
(1578), Lange Goeyenstede (1585), Roel Heysstede (1545) en
Hendrik Maasgoed (1602). Goed betekent 'bezit' en stede
heeft in de Baronie soms betrekking op een stuk land, soms
op een boerderij. Het woord. boerderij echter komt in oude
teksten nooit voor: daar spreekt men altijd van hoeve of
'huysinge'. Een hoeve was trouwens oorspronkelijk een stuk
grond van 12 bunder (ca.16 ha.) waarop een boer de kost
kon winnen. uiteraard werd daar meestal een boerderijge-
bouw op gezet en zo ging de nacrm hoeve over op het geÉóu*
(+Ianderijen).
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rn een langlopend onderzoek worden niet alreen de nermen
van de boerderijen uit de archÍeven opgetekend: ook veler-
lei bijzonderheden van de boerderijen zerf komen bij het
onderzoek boven water. zo kan er vermeld worden of er een
turfkooi bij de boerderij stond, of er een mestput aanwe-
zrg wasrof er een kelder en een zolder in het bedrijf
waren etc.HierbÍj komen ook verschilten in dialekt aan de
dag:in het oosten van de Baronie werd een schuurtje b.v.
aangeduid met schoprin het westen met buur. Het is wel
duidelijk dat er vanouds in de Baronie vrijstaande schuren
voorkomen. De benaming 'vlaamse schuur' die de schuren in
de Baronie dragen, kan stammen van het nabootsen qua
bouwtlpe van de grote Norbertijnse abdijschuren als die
van Ter Doest en Ter Duinen in vlaanderen. van vrijwel
erke oude boerderij in de Baronie zijn wel enkele koop- of
hypotheekakten bewaard, soms zelfs we] tientallen. Ook de
belastingcohieren en de cijnsboeken geven veel boerde-
rijvermeldingen. Oude huurcontracten geven altijd bijzon-
der veel informatie over het bedrijfsgebouw (bv.riet of
stro op het dakrgrootte van de mesthoop,etc. ). Het opspo-
ren van aI die akten vraagt echter bijzonder veel tijd en
mankracht.

hlie neer wil weten over de veldnanen in de Baronie kan
Lezen:
chr.Buiks: "Laatniddeleeuws landschap en veidnanen in de
Baronie van Breda ", uitgegeven door van Gorcum in Assen
(rsBN 90.232.3320.4)

'' LAATMIDDELEEUWS LANDSCHAP EN
VELDNAI.,IEN IN DE BARONIE vAN BREDA''

Een boek van Christ Buiks.
veldnamen zijn in hoog tempo aan het verdwijnen: overal
groeien dorpen, neemt het aantal wegen en industrieterrei-
nen toe en hierdoor verdwijnt het oude cultuurschap. ook
door ruilverkaveling zien we het aantal veldnamen drastisch
verminderen. Hoog tijd dus om vast te leggen wat er nog
over is van de vele duizenden namen die onze voorouders aan
hun landerijen gegeven hebben. voor de Baronie van Breda is
nu een overzichtswerk uitgebracht over de middeleeuwse
veldnamen. Deze namen geven een uniek inzicht in de land-
schapsgeschiedenis van het gebied.. Aan de hand. van talloze
toponiemen komen we aan de weet waar de oude bossen geregen
hebben, welke dieren er leefden, welke heesters er in de
heggen rondom de akkers groeiden en zelfs welke gewassen de
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boeren indertijd op die akkers verbouwden. ook de activi-
teiten van de nens uit een ver verleden komen boven water
door bestudering van de veldnamen die met de archeorogie in
verband staan. zo getuigen de tommels van prehistorische
begrafenissen, terwijl steen wijst op (Romeinse) restanten
in de ondergrond.
voor de verklaring heeft de auteur zich niet arleen geba-
seerd op de naamkundige literatuur maar ook gekeken naar de
toestand van het benoemd.e stuk grond. De verspreiding van
de verschillende elernenten (beemd, donk, berg) is bekenen
voor wat betreft de Baronie, maar ook in ruimer verband. 1Het boek bevat een uitgebreid register.
christ Buiks heeft aI veel gepubliceerd over ons heem.
Over ons heem lazen we o.a. de volgende fragmenten :

Bavel zal betekenen: het Lo

I uu, Bavo. Mogelijk had de abdij van St. Baafs uit GentTj-er oude b"rrtÀ*g"nÀ;,

I hoewel er in het archief van de abdij geen sporen van zijn nagelateno33. Nu kun-

I nen bezittingen van abdijen wel eens spoorloos verdwijnen, speciaal als ze op

I g.ot. afstand van de abdij lagen.

I Ulvenhout zou samengesteld kunnen zijn met ulf<wulf=wulg en zou dan een wil-
I genbos geweest zíjnw. Ulf komt ook voor in de naam Ulvenschot, de oude naam

I voor het Ulvenhoutsebos. Schotnamen worden vrijwel niet g".o*Lineerd met

I Pe.soonsnamen. Daarom komt de persoonsnaam Ult'to hier waarschijnldk niet in

I aanmerking. H"rtO"nt"rt rou een persoonsnaam Hose kunnen bevattenar', maar

I het lijkt meer waarschijnlijk dat hose hier staat in de middelnederlandse zin van

| 'steel' of 'stang'a", dus dan een bos liaar stelen voor gereedschap gevonden kon-

I den worden (essenbos?).

I Galder, een nederzetting onder Ginneken, 1299 Galre, kan gevormd zdn uit gelt
I + laar (GellaaD Galler> Galder, vgl. Halder uit Herlaer, Geelders uit Gheerlerr2s

I .n Palder uit Perlaer, Balder uit Berlaer."' Gelt betekent 'onvruchtbaar"30. Het

I woord komt in de Baronie bijv. voor in de veldnaam Gouw (Gouw bijvorm bij
I g"ld, Teteringen, Rijsbergen), de Gelderdonken (Rijsbergen) enz.

He(e)rbeek kwam ten laste van de eigenaars van de aanliggende percelen. De
Striibeek ligt op de Srens van het Land van Hoogstraten en het Land van Breda.
Hier zal ooit strdd of onenigheid geweest zijn (mogelijk alleen over het onder-
houd van de beek?).

I O" rivier de Mark bezatallerlei namen: de Mark van Breda, de Scheepvaart, sHe-

I ren Loop en in een ver verleden ook Aa225 . Deze laatste naam zalbewaard zijn in
I O. nederzettingsnamen Breda en Overa en in de streeknaam Asterd. Het gedàelte

I van de Mark bij Ginneken werd wel de Ginnekense Mark genoemd.

*&re.g 'nS tlat rnee tr'r.c'r TarLS !
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COLLECTIE PAULUS ' MUSEUM 1].0
rn de afgelopen periode ontvingen we vele zaken voor ons
museum. [^Ie kunnen de giften onderbrengen in de volgende
deelcol Iecties:

ARCHIEF
Albums met grammofoonplaten

B I BL IOTHEEK
Boeken Sancta Maria, hleekblad Bisdom Breda

DEVOT IONAL ÏA
16 Bidprentjes; 2 zwarte priestersjerpen; g priesterboorden

FOTO-ARCHIEF
3 Dozen met dia's; 3 prentbriefkaarten urvenhout; foto's
Koninklijk Huis

KONINKLIJK HUIS
Beker 50 jaar Juliana x Bernhard; Folder oranje vereniging
Bavel

LAND- EN TUINBOUW / VEETEELT
L ritstouw

LEERBEWERKING
Stikspaan

SCHOENMAKER
6 Kopleesten voor Dames en heren

k



BAVET EEN BEDEVAA,RTSPLAATS ?
door Jan van Dorst

Onlangs kreeg ik een telefoontje van Bas van Bavel. Hij is
historicus en als docent verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam.
Van Bavel is momenteel bezig met de uitgave van deel 2 van
een "Lexicon van bedevaartplaatsen (hoe klein ook ) in
Nederland"
Volgens hem was er vroeger een bedevaart naar de H.Brigida,
patrones van het hoornvee in Bavel.
De bedevaart zou bestaan hebben van het begin van deze eeuw
tot aan de jaren zestig op 1 februari of de eerste zondag
van februari.
Wie heeft er informatie over deze bedevaart of bezit daar
materiaal over ?

Ik ontvang graag materÍaa1 of informatie (hoe klein ook )
van U. ( 0161-43 .34.88 ) .
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SCHOOL
4 merklappen L922 t/n 1933

UNIFORMEN
Nederlands Soldatenkepi; schouderpassementen; etensblik van
messing; schouderriem voor officier; enkelstukken; binnen-
en buitenhelm; noodverband; uniform kapitein koninklijke
landmacht met uniformjas.

WERELDOORLOG II
Zaklantaarn met verduisteringsglas

WINKEL VAN SINKEL
Winkelblik 'rThee Van den Biggelaar" (Roosendaal) V

De schenkers waren:.mevrouw, de heerrde familie: J.van Dun,
J.Goossens; A Graaumans; W.Langen; J.van de Leur; N. van
Loenhout; B.Opperman; J.Schunselaar; A.Stroeken MeIs;
J.Vermeer en de paters van Bavel.
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JEUGDHEEINNEEINGEN 7
door Thé

S PU LGOED

van Naodeze.

ïn eens denk ik aon vruger, hoe wij vruger klapdinges mokte.
Die konde op verschillende maniere doen. Witte hoe ik nou in-
eens op die dingen kom. Ik ziL in Spanje lekker in de zon en
probeer tn mlddagdutje te doen. En nou begiene de Spaonse
kwojjong mee van die klapdingen te schiete. I,rrant dè kunne ze
hier in Spanje: dars raok! 0m ut mienste fjeest komt er
schieten aon te pas. En nie zotn klën bletje!
Mar nou zen 't mar kIën jong en waor ze mee schiete kank n1e
in de gaote krljge. Mar nou docht ik ineens aon vruger: aon
die klëne pestonnekes. Dè waren van dle hele k1ëne rooie
ronde papierkes meetn bletje kruid erin. ïk geloof ammel da
wedie blj Ví11lemke Vlaomings gienge kwope. Dan gienge we op
zuuk nar rnen ouríe sleutel meern gatje veur drr in. En fne

spijker die in dè gatje paste. Aon ut oog van de sleuteL en
onder de kop van de spijker mokte me dan rn touwke van zo
wa'nen halve meter vast. Dan wier de sleitel 1n tt gat ge-
Laoie mee één of mjeer pestonnekes(nie te veul, want dan was
de leut te gaauhr verbij!), dan de spijker vurziechtig in rt
gat van de sleutel gesfoke en dan op zuuk nar rn goele plak
om tege te zwiepe en de meese te laote verschrikke! Bv. bii
de Bruinskes 'uege de muur van dterrerberug. Dan kwaam Jaon
naturelijk nar bulte. Dan wij weg en wir mar op rn aander
prebere. Bijvobbeld bij Jan Ballemaans of bij Nilleze en
Mientjes. Mar hier of daor ware er we1 meese te vijne, die
ge kont laote verschrikke!
Da was in de tijd van rt jaor dat er gin proppe aon de elze-
takke stonden. Dè was mlde zomer. Mar daor was oons moeder nie
zo fel op r want zaL ozen bloes wel r s oncier de bruine plakken
van dle proppe ! Mar toch moesse die proppe toch gebrukË worre !

Waor ware zraanders vur! Mar dè gieng zo mar nie. Eest moes
er In klapbuis gemokt worre. Mar r^Iaor hajje ze fliereout?
Blj oons aachter rt huiske staodene flierenbos, zeej Jan van
Naontjes. Daor meuge we van oons moeder wel In paor klabbuize
uitsnije! rn Paor takke van goeie dikte ware gaauw gevonde.
De zaot van vaoder Merennisse i^ras ok gaauw gevonden 1n I t
schuurke. We zaogden er gauw rn paor goeie stukken uit. Vier
moesse mrer dr uit zien te haole: een vur Janne en vur Toon
de Looier en een vur oonze Jan en nog een vur mijn. Toen wij
nar Tinus Meeueze mar die haj ginlande draodnaogels. Dan mar
deur nar Jan de Smid.rrSmid, hedde gij vur oons nle rne lange
spijker oi vier, 'L is vur rnen haomer te maoke vur de klap-
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buis!r'"Zo, zo gullie gao jullie moeder is blij maoke mee
vuile bloeze, akket goed begrijp. Nou, dan zakkis kijke...
Hedde veul cente bij oe? Want zukke grote spijkers zen duur,
orlrt t'Ja, mar rt hoeve gin nuwe te zijn, hwor smidlrizeej Jan
van Naontjes. rrohtr zeeide smid, rfdan zakkeb schuurke mar af-
breke, daor zíLLe nog we1 van die lange spijkers hier of taor
in die balleke!" En dan laachte de smid. Da konnie boch zo
lekker tege klën manne.
Toen missen vi-erkes mee leder rne lange spijker nar oons. Daor
zaogdene vur iederrn blokske uit nen dikke musterdknippel.
Z:'e zo, nou vurziechtig de spijker dur 't blokske! En klaor
was rt gerij. Mar nouw nog proppe gaon plukke. In de Frems
moesse me me nie zljn; daor stond aon den ene kaant tnen

buke tuin en aon den aandere kaant eike-poltjes-hout. Dan'mar
wijer de Buinder in en jawel hoor: daor stonde proppe volop.
Effekes laoter klapten rt in Turp asrn oordjeel: eest op
mussen en spreeuwen, toen prebeerde me op de wijzers van de
toreklok te schiete. Mar zo hoog konne me nie kome!
Hé, daor kwame net tn paor saldaote te pèrd vanr de Haai af.
Toen ze vurbij ware, laoide wij allemaoI gauw oons klabuis en
schote in de verte nog es evekes op saldaote pèrde en een
pèrd kreeg warempel tne prop op ztn kont. Den huzaor draaiden
om mi ztn pèrd en kwaam nar oons gereje en foeterde oons nog
tns flienk uit.
Oze Rienus en Hein van Schijndel kwamen nar bulten en vroege
waarom dat dieë saLdaot terug kwaam en toen zeeje wij da me
per ongelijk rn pèrd van dieë saldaot gerokt hajje. 'rJa, j&",
zeei oonze Rienus, ttdè zal wel nie per ongeluk gewlest zrjn.

Dè gebeur nie rner hé, aanders bende oew klapbuis kwijt hwor,
rekent daor mar optt. I/íij dropen af en giengen op rn veiliger
plak schieten. Toen ze biene waren, laochte oonze Rinus en
ozen Hein tegernukaore. Nou hè k geloof 1k nog vergete te zegge,
hoe dà zotn klapbuis werkt, want ik denk altij dat ik alleen
mar schrijf vur bultenmeese. Mar nou hworde-n-k toevallig, dat
de Paulus brieve ook dur stadsmeese worre gelezen en daarom
zatk mar gaauwts schrijve, hoe da zo'n klapbuis werkt. Zotn
fliere buls van zotne centimeter of 15 lang hee van blene rn

holle pfjp waor tn halfke vlak dur kan. Om te beglene stoppe
me aon wieskaante rnen elzeprop erin. Van dieë lange spijker
van de smid en tn houtere blokske hemme rnen hamer gemokt om

de prop er deur te douwen dè mot meetgaank gaon, aanders
wilter de vurste prop nie uit begrepte?
En dè klap nog al gèf as die vunste drr uit floept
Darrom hjeec da ding ook klàpbuis! Begrepte?
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NIEUWS UIT HET MUSEUM 25
door Kees Leijten

WINKELS EN CAFéS
In het najaar van 1998 hopen we een
openen over de vele winkels en cafés
in onze gemeente.
Onze collectie groeit gestaag, maar we hebben nog rang
niet alIes.
t.Je zoeken nog steeds oude foto's van winkels en/of cafés.
Wie helpt ons ?

U krijgt de foto binnen een week onbeschadigd terug.
Hebt u in uw fotocollectie geen foto waar toevatrig zo'n
winkel of café op staat 2

FOTO KONINGIN
van fotosjop Jan Roovers aan de Prins Hendrikstraat kregen
we onlangs een oude foto van de koningin in haar jonge
jaren. l{e publiceerden de foto in Bvp 112 (pag.100 ).
Het is echter niet koningin Juliana, maar trlilhelmina, toen
ze in juni 1892 a1s twaalfjarig koninginnetje Leeuwarden
bezocht en ze in een Fries kostuum geportretteerd werd.
Een mooie schenking voor onze grote fotocollectie.

1.OO JAÀR KONINGINNEDAGEN
voor de inmídders geopende tentoonstelling over 100 Jaar
Koninginnedagen kregen we veel boeken, blikken en andere
oranj espulletj es aangeboden.
Ide missen echter nog veel foto's uit onze dorpen Baver,
Garder, Ginneken, strijbeek en urvenhout over de koningin-
nefeesten d,aar.
Foto's van de optochten, versierde fietsen en kinderspel-
Ietjes. Wie heeft ze nog ?
U krijgt de foto binnen een week onbeschadigd terug.

tentoonstelling te
die er vroeger waren



WINKELBLIK
Van mevrouw Stroeken-Mels kregen we
kelblik van " Biggelaar's Thee".
Het blik heeft aI een mooi plaatsje

onlàgs een fraai win-

in ons museum.
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TENTOONSTELLING
,'MOOIE STUKKEN''

In 1998 viert het Nederlands Textielmuseum zijn 40-jaríg
bestaan. Het jubileumjaar wordt 14 februari geopend met de
feestelijke tentoonstelling'Mooie stukken' .

Topstukken uit de collectie van het Nederlands Textielmu-
seum worden in deze tentoonstelling getoond. 40 Prominente
Tilburgers: vertegenwoordigers uit de politiek, het be-
drijfsleven, het amusement en de sport, hebben hun favorie-
te museumobject uit de collectie gekozen. 7,íj zijn in het
museum met hun mooie stuk gefotografeerd.
Ook PauI Spapens, de meest heemkundige journalist i; Bra-
bant is er vertegenwoordigd op de tentoonstelling.
Hij koos het eerste gedrukte verfreceptenboek van G.Rosetti
uit L548.

14 februari t/n L0 nei L998

'' KONINKLIJK HUIS '' IN NIET]Id.GINNEKEN
Op de tentoonstelling 1.00 jaar Oranjefeesten hangt ook
d,eze foto ,d.ie Paulus mocht lenen van Liza Oomen-Smeekens.
Een praalwagen trekt op koninginnedag 1948 door de straten
met daarop de koninklijke familie.
vlnr: Prinses Juliana (Koosje v.d.Ve1den -Ossenblok); ko-
ningin hlilhelmina (Rika Vermees); prins Bernhard (Wim de
Jong) en de 4 prinsesjes (zusjes Smeekens; vlnr tllil, Ria,
Annie en Liza)

T i,i-it4.. 'ii,: r
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GEBOOIHUI SKES ( sebodenhuisj es )
door Ad J. van Eijl-van de Klashorst.

Reeds in de middeleeuwen was het kerkplein de plaats waar
alle bijzondere gebeurtenissen, zoals kermissen en toneel-
spelen plaats hadden.
De oud.e toneelspelen werden gespeeld op het oudst bekende
toneelrde platte wagen. Zíi werden de "wagespelen" genoemd.
Deze wagen werd na verloop van tijd ook gebruikt om medede-
Iingen aan het volk te doen van kerk en gemeentebestuur 'bn

dat gebeurd.e door de plaatselijke veldwachter.

Op de zondagen na de Hoogmis werden die "geboden" voorgele-
zen. De veldwachter bracht een ro1 perkament mee en las de
"gebooien" voorrwaar het kerkvolk naar kwam luisteren, want
in die tijd waren er nog geen kranten

In de tweede helft van de 19e eeuw werden bij veel kerken
de z.g. "gebodenhuisjes" gebouwd., somsi tegen de kerk aan,
zoals in l,íee1de (op de weg tussen Baarle en Turnhout even
linksaf). Het heet daar het "Vorstershuiske". (vorster is
veldwachter). De naam staat nog boven het huisje.

In Baarle stond op de Singel op de kerkhofmuur het "gebooi-
huiske", want het kerkhof lag nog om de kerk heen. De veld-
wachter moest met enkele treden door een deur naar binnen.

er maar alleen in staan en had naar de kant van de
een luik dat hij omlaag kon klapp€Dr een z.g. "vaI".

hlat er zoal voorgelezen werd? In een oud gedichtje, meer
een rijmpje, van de in Baarle bekende Ed toffeld staan veel
indicaties die misschien nog eens meer licht in de zaak
kunnen brengen. Er worden Baarlse namen genoemd, ook van
mensen uit Groot Bedaf, die het nieuws mee naar huis namen.
Enige soorten nieuws waren b.v. de opdracht van d,e gemeente
om voor een bepaalde datum de sloten te schonen. Ook werd
er meegedeeld. wanneer de belastingen aan huis werden opge-
haald.

De notaris die in het gedichtje genoemd word.t was notaris
Van Hal te Chaam. In Baarle-Nassau was notaris Daverveldt
de eerste Baarlse notaris en die is enkele jaren geleden
met pensioen gegaan, een jaar na zijn zilveren ambtsjubi-
leum.

In welke tijd vonden we nog een platte lÍÍagen en wanneer
gebooihuiskes? (want er moeten veel meer gebooihuiskes
Brabant geweest zijn).
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TWEE PRENTBRIEFKÀARTEN

rn de collectie prentbriefkaarteÍl vèr onze kring
zich twee kaarten gericht aan: ,' d,e heer SpeIIer
briek t{ittouck Breda".
t{ie kan hier meer over vertellen ?
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van het Baarlse "gebodenhuisje" is een afbeerding te vin-
den op het gemeentehuis van Baarre-Nassau (het Nederlandse
gemeentehuis dus). Het is echter nog een platte wagen.

De voorstelling is een aquarer, geschirderd door Jonkheer
hlillem Arnold A1ting Lamoraal von Geusau, geboren in 1zg3
en overleden in 1855.

Hij was amateurschirder, aquarerlist en luitenant-ko1onel
bij de vrijwirlige jagers, burgemeester en sint-Michie1s-
gestel, Iid van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en
luitenant-kolonel bij de Schutterij .
ook in de Bibriotheek van het Provinciaal Genootschap in
Den Bosch hingen destijds enige aquarellen vaà hem.
Op het bedoelde schilderijtje staat een gezicht op de Sin-
gel met op de achtergrond de Belqische kerk en het hoge
gebouw van de toenmalige pastorieíoe verdwachter staat er
de geboden te lezen, maar nog op de wagen.
Hieruit kunnen we concruderen dat de wagen in ieder geval
nog gebruikt werd voor 1855, want in dat jaar is A1ting von
Geusau gestorven.
De kerkhofmuur is begin 1900 afgebroken, dus ook het ge-
booihuiske.

Er moeten veel meer gebodenhuisjes geweest zí1n, ik meen
onder andere in Middelbeers. Irilie weet ze nog?

HET GEBOOIHUISKE VAN BAOL.
door Ed Loffelt.

Wanneer ge in vroeger jaren door ons BaaI kwaamt gegaan
Dan zag men op de Singel een heel oud gebouwke staan.
Hoe lang dat het daar stond heeft niemand ooit geweten,
llet wier door 't helq volk het gebooihuiske geheten.

Hpt was een gebouwke klein en smal,
Ramen waren er nie in, alleen van voren een val.
Opzij eenen trap om erin te gaan
En binnen was er plaats voor een man om te staan.

Wanneer des Zondags de Hoogmis was gedaan
Stapte al 't kerkvolk op 't gebooihuiske aan.
hlant wilde ge in die tijd van 't nieuws op de hoogte wezen
Dan moest ge Zondags de geboÍen af horen lezen.
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Peer de veldwachter was met dat aflezen belast.
En hij dee da heel serieus, zoals ne veldwachter past.
Want was het des winters nog zo koud of des zomers zo warm
Peer stapte er naar toe met een ro1 papieren onder de arm.

Peer was ne veldwachter kloek en onvervaard
Hij had een vervaarlijke snor en een straffe grijze baard.
Nen borrel liet hij in geen geval staan
En hij zei altijd maar:"op een been kunde nie gaan".

Hij woonde sinds jaren gelukkig en tevree
Onder het gemeentehuis met zijn vrouw Kee.
Kwaai tonge heb ik ooit horen zeggen
Dat ze veur de kou 'n kruik klare in d'r bed hadden leggen.

Ik zie ze aan 't gebooihuiske nog staan: Sus Peeren van den
Eikelenbos
Die geraakte nie uitgepraat over zunnen os
Dat ie zo sterk was en zo goei trok...en dan motte weten
't Beest was 32 jaar oud en aI half versleten...

Van Groot Bedaf daar stond Sjefke Speek
Die kwam in Baol maar eens in de week
Hij nam dan tt nieuws mee naar Bedaf
Want and.ers wisten ze daar nergens niks van af .

Dan was daar ook den ouwen Pimp, de Keizer van 't Heike
Van beroep schouwveger en meer van zukke karweike.
Het was ne mens die was licht content
Hij veegde de schouw en ruimde de beerput voor 20 cent.

V'lat verder op stond dan nog Koop Tuf
Te weten en te tazen, maar 'twas maar veul bluf.
Mar ging er nie bij staan wa al te dicht
Want ie tufte oe gerust vlak in 't gezicht.

En heel van achter stond nog mijnheer Schijt
Dieje mens is ok aI lang uit de tijd
Aan de Alphense weg had hij een zeepfabriek welbekend
Want in de zomer stonk 't daar een uur boven de wend.

Zo stonden dan d.e mense, veul in getal
Totdat Peer stak zenne kop deur de va1
En men ruwe stem zei: nou mense, opgelet
D'r zijn weer een paar nieuwe artikelen in de gemeentewet.
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Die gaan over ,t ruimen van sloten en waterlopen
En da ge geen honden zonder muilband meugt ]ol laten lopen.Dat de boeren zelf moeten onderhouden straat en baan
En op tijd met de stieren naar de keuring moeten gaan.

Dat ze met die nieuwe uitvinding van fietsen, ongelukken
moeten mijden
En op de Singel de pomp nie omver motte rijden
En als Pol Wegermans de belasting komt halen
Ze hem naast ne borrel contant zulIe betalen.

En as zondagsavonds het jeneverkrokske 1uidt
Dat men dan zorgt dat men uit de staminee is uit.
want dat er voortaan gebruikt wordt geen pardon
Maar onverschillig wie het is, hij gàat op d.e bon.

Na 't gemeentenieuws kwam peer de aandacht vragen
voor de door de notaris te houden boerenkoopda[en
Van haaf, vee en boerengrieven en zoo voort
En alles wat zoo op een boerenkoopdag thuis behoort.

Van snijbakken, dorsvlegels, gaffels en wannen
Van koeiketels, koeikuipen, potten en pannen,
Van turf en strooisel van oogst te veld.en
Van hout en boonstaken te lang om te melden.

En dan op het laatst kwaarn de trouwers aan bod
Die samen lief en leed gingen delen in't zelfde levenslot.
want eer ge dien tijd voor.de pastoor kwaamt te staan
Moste eerst aan 'tgebooienhuiske drie roepen hebben gedaan.

't Gebooihuiske is al sinds lang verdwenen
Nooit is er op die plaats nog een ander verschenen
Nou hoeven daar voor de trouwers geen roepen meer te gaan
Die plakt men gewoon tegen 't gemeentehuis aan.

UITSPRAAK 110
Een arts begraaft zijn fouten t
een architect zet er een klimop tegen

BRIEVEN VÀN PAULUS

is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring paulus van Daes-
donck.Het staat internationaal geregistreerd door ISSN-O166-0438.
Het verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de
leden ook veLe kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschLede-
nis van de vroegere Heerlijkheid Ginaeken en Bavel, de geneente Ginneken en
Bavel en de gemeente Nreuw-Ginneken.

Redactie : C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-S6iZ142
Lay-out en vormgeving: C.J.M. Leijten

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en
koninkiijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De verenigj.ng is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 282568.

Secretariaat : Àbdij van Thornstraat 18,4854 Bavel tel. 0161-433488
Bankrekening : 52.18.33.639 t.n.v.paulus v Daesdonck
Gi.rorekening : 37.13.311 t.n.v.paulus v Daesdonck
Ledenadministratj.e: Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4B5O ÀB Ulvenhout.

MUSEUM

De heemkundekring heeft'n eigen heemkundig museum op 't adres pennendijk 1
Het museum is geopend de 1e zondag van de rnaand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de coliekti.e gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 -
16.30 uur.
Het museum is ondergebracht i.n de Stj.chting Paulus'Museum (S 10.49.79)
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