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_het artikeLtje over ÍZoeavenr (Generts Eeen,87-88), volgt hierna een afdruk'""r, fr"t orr""_net êen.aantal gegevêns over de nakoneling_overgrootvader en oud-zoeaaf Antoon u"fri"ll.

Niet min wit, doch Uwwir geschied".

BID VOOR DE ZIEL VÀN ZÁI,IGER
AI{TO'TIUS HELLINOS.
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Antonlus Eellings was _getrouwd net El.isabêth van d.en Dr:agen.gil,*"t huweliJk werd (onder and.ere?) geboren zekere Henrica
''er-..rngs lgeboortedatun: 2) septe'b. 18/6). Eenrica trouwdenet Theodorus Snoeks, uit wefk huweliSk f kinaeren werdenseboren. Eén van d.ie kinderen was And.ié d.;il-a;iË 

";;;;);getrouwd net Tonia Mickers.

Theo Snoeks

fn de jongste aflevering_van rt tjjclschrift Brabantia (Jrg.1)l), nr,1) troffen we-de _hierbijàá""à"-"rí"êLding aan vaneên tot voor kort vertrouwd leetd.-iit ger""t" d.orpsstxaat!
'rhet huis van drn brouwer aan rt uèrtv"il;l -à"t 

een tlen tal
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jaren geled.en plaats noest maken voor het kale en hoge pandRidderplein l!-{1 .

Het plaatje was bed.oeld als ilfustratie bij een door de van
Geroert geboortige Caref Swinkels geschrevén recensi.e van rt
boek van d.e maand septerober l97B: "Naïeve schild.ers zienons landr'.
De ondert.itel bij d.e afbeelding in Brabantia: Voorhuis vaneen Bïabantse Srouwerij Anno 1gg!" is misschien ietwat nis_feidend (naief ?). De afbeelding d.ateert naroelijk niet van188!, roaar werd nog niet zo heel lang geled.en gemaakt door
Johan Jeuken (geb..in 1909 te Venray)"aán àe nana van eenoudere afbeelding )in het bezit van- óareL Swinkel;).
0p de afbeeld.ing ontbreekt het huisje dat tegên het oud.e
brouwershui-s aanl,eunde (op de plaats van de iossen d.e tweepanden geprojekteerde tuin ) .

It* ( redakti e )

Jo van d.en Biggelaar

GH.{ERT OP ZIN tr.]ïANS.

Gemertenaren die net vakantie niet naar het buitenland trek-
ken, maar gewoon thuis bliivenrplegen half spottend net zich-
zelf wel eens te zeggen d,at, ze de vakantj-e gaan doorbrengen
te rrRoend.hauzett of op z r n tr'rans te rrla Mortèlt' r 

rrSois d r Andèlr
of rrGenèrderr.
Vooraf ilat laatste bltjkt bjj echte Fransen telkens weer op d.e
lachspieren te werken. En waaron?
riMerderr ln het tr'rans betekent iets van -poep, stront-.
De Geroertenaar d.ie een Fïansnan op de vraag waar kom je van-
daan? I op z I n tr'rans antlroord.t net 'rGenèrder', di-e brengt hemonwillekeurig in de waan, dat hij recht van het schijthuis
kont,.... Vand.aar ! !
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