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..ri-. ,\,Í::lih,Êrbrrcn op JO jxl1 1gO! te St,llunnis,Zij trour.rC...rrld.ra"r op I sepycnber 18r7.
rn hun hutje op de grens van Genert en st.rrnthonis kregenze vier kinderen, een zoon en d.rie dochtors. Het :chtlaarleidde in deze onherbergzaamheid midd.en in de peel een een_zaàm èn onhergbergzaan en ook wat zonderling bestaan.

. lru d? dood" van z{jn vrouw in 1886 vestigdè },reerk zidn inde Lepelstraat in St.Anthonis, lraar hi, nËi ti;Oef;;ae met heteeuwige verwisseld.e op J april 1r894.
Zijn naam is blljven voortlevcn in de wegenleggers en bijhet liadaster, waar nen de naamrstootershut,ivindt liecies ;;de plaats,rnraar Freerk de Stooter voonde. lr. Cenuri feeft z:jinaam nog voort in dê rlstooteïshutwegrr.

:________ 
i,i.H, J, pennings.

t-"1!&-1\.IL qllr-ui_ qu-T-Q3rq!_-0gg4:1ggÉL
_r3n (le rechtcrkant bij de ingang v&n het kerkhof van St.Jans onthoofding,ligt de grafsicei .'o.n lsi." Àntonius suto-
H{j werd gÈboren te llelnond op ! october 1BO{ en overl_eedte Cemcrt op 1/ maart 1896.

^^_ll, lq:3,1?9 1!" vod""J ltto" Sutorius, aÍkornsrÍg uit Bu_oerrch( )urtsrand) 
' zich in Hurr,rond gevcsti.gd ars'rbra.uwdruk_ker"( 1 ) ' Jan ri/Ír1.:r.r sutorius 

"o" guËu"J 
-."ï *ru."i 

s christina1:Tinzen, zustea van Johan Theo dor'prinz en. 
-

Johan Theodor pri.nzen vestigde zich tussen .lg2O cn 18251n ceÍiert; hir was de starnvader va.n a" iáriri.o prinzen, dieTur4/Íreg zorn 100 jaar in Gernert de toon aangaf ,le fanllie Prinzen exploiteerde in G";;;; inmers de eer_sto nachinale weveïii,zï Éouwden 
"" "i";;;-;;r enhui z en en wa_ren de leidende figur.:n in Gerneenter..J, -p.li. 

ri *sve reniging,R.I{. Armbesturtr etc.
. i{edard pTínzenrzoon vs.n Johan Th,:odor prinzen wag }id vande Provincialè Sta t en.

Van Peter lLntonius Sutorius isechter weinlg rqeer bekend. dan dat
met betrekking tot Gemert
hij hier zin laatste te_

te weten, dat hi; het was, d.iein lIelmond dat luistert naaï
r,r :r:aï't nc€t algerneen gekend. is

vensdagen sleet.
Toch is het wet interessant

de basis legde voor het bedrijf
de na:lnt'',1:xopÏ'int 'r, naaï v,ra t i l.l
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4) ten heLeboel luizen was:

Itn heal berzle 1eus't ,

5) ltter uit een zi,reer Lras 3

rrg e zl)8re-.-nat ".

29- t-7 4

2q-1-7 L
6) ,r, uo, we in Gemert een kies rrnrn'baktaant noemenrwlst U

natuurlijk af lang, Het eerste elenent van het wooïd.r"bak"
is verwant met het l.,li ddelnederf ands e "backe[ =wangr kaek.
(r/g1 .kinnebak, bakkebaard en bakkes).
(lr . ,1. *e VrlesrEtynologisch tr'Ioordenbo ek, Aul a-re e ks , s.v.
baKKe9,' 29-1-7 4.

J) Sovenmo erdijke rs , die lui zijn uitgevallen' fzullên va"n het
werken nÍet doodgaan".
Van een lui uÉtgevallen Gemertse vrouv zei nen hier ook e

ftDie za1 dtT reuzels 6k nie skeurer'. 29-t-74
Vie ken me vertellen, waar dle I'reuzels'r ergens zitten?

B) Van een bejaarde zegsman hoorde ik de volgende inte?es-
sante uitdrukking;
rrAs-che ttn èrnste in tt gas.sthbàis waortrwaordc-r án".
= Lls j? vgq.1 lgkg-4-Lng van het Àqnbqstguï 1n het Gasthuis
woond,e, ras* je er Áieïr'rï áJ" -t 

o el-f^iat t"genwoordig mooi-

. lUk rneer gezegd kan worden) . 29-t-74
r,\f . J.Vos. Korhoenhof 9
Nue em

rE-. !l-90t4B!gg3-!_-- In het-vorig nuruoer(55)van Generts Heern stond een artikel
over de Stootèrshut, overgenomen uit de Kerkklokken van pas-
toor Po -1I .

ljet artikel kwam ook in handen van d,e hêer H.Ioumar veï-
bonden aan de archiefdienst van het rr],and-van Cuuk't. Deze
schreef mij een brief, waarin hij enkele aanvulli.ngen gaf op
het artikel van Gemerts Heem.Hijzelf heeft nanelijk in 1969 in
de vijfd.e jaargang van 1t{erf et ook over de Stootershut ge-
schreven. dij deze onze dank voor zijn informatio,

De heer Douna schrijft er het vofgendo vs"n, Iree?k Stooter
werd geboren te Sl"ochteren op 2J april 1812.A1-s niliclen veï-
zcild geraakt in Lioord-Srabant ontmoette hij in Sint /inthonis


