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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



-19-
als rtVan Vlisslng,:nrr.

Tn 1BJ2 stond Peter Anton Sutorius in Helmond reeds be-
kend aIs fabrikant en eigens"ar van een kleine drukkerii en
katoenslinnerij, terwiil zdn vader Jan i'ri-1len net zjjn bfauwveÏ-
verijreeds gold a1s één van de eerste grote vervuilers van
het -lia-wat er.

\n 1841 ging Fter Ànton een c omma"nd-i" t ai re vennootschep
aan net ?ieter l-entcner van Vlissingen uit Amsterdanr tot hct
drijven van een katoenbleek, d-rukkerij en ververij.

In 1e{{ deed Sutorius zijn bf au!Íververii' drukkexii en spoel-
vletten in dc /\a van de hand' aan de genoend.e Van Vlisslngcn'

tocn deze echtêr hetzelfde iaar nog stierf'zette Peter 'in-
ton hÈt bodriif vcort. Ïn 18{6 werd de vennootschap tussen hen
cn dc wc duwoo?ll.',tttt Vlissingon ontbonden. Haar zoon Pieter
!'entener va.n Vlissingen nan als 20-iarige de katoenblekerij 

'drukkerij en ververij cver.
lfad.iJn had Sutorius in j-eder geval nog een fabriek, ten^rijl

hij bet in 1854 zelfs zo dïuk had dat hll de drukkers, die toen
bij Van Vlissingen uerden ontslagenr terstond overnan.

Hi; stierf kinderloos in 1886.

1 ) Dï.1,r. ri . J .l,i.llarkx ,

De Helnondse textielniiverheid 1794-1870
Deel 8. Sijd.ragen tot de geschiedenis van het zuiden va'n

I{ederland.
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3II{IERSEI]'D EN ],lNDdRgIND lVI ET HBI'ZXTFDE.:I" 
heT- ariiIA'Bl"de"s-=fid ;í Lrnd"reltt6c " ( in Gerierts Heen

nr.4})kont Dr..E.Ï,offeld tot de conclusie dat beid'e benanin6en
gelïktildig meer dan I eeuwen 1a-ng werden gebruikt voor de-
zalfde straet. Tenslotte zou dan de naanl Bind.crselnd de over-
winning behaald hebben.

Ieze conclusie echter is m.i.voorbarj-8. ldef is het zo' dat
voor het l,indereind indertijd een tweede naam gebezigd werd'te
weten - het Schilt -'Ínaar t""gu." blijkt, dat als (d-erde)naan
het Sindsrseind gebezigd werd'

De opsonning van toponienen'gegeven door 1:.v'd.Wijst in êe-
nerts Heen 42,, d'í e betrekklng hebben op deze kwestie, zir' af-
i1o:nd: on de geclachte dat Binderseind en lindereind identi.:lt


