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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.
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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



-?D-
zijn, te ont z 'nrrr^/.-t!.
aent Schyltbe 1501
huis aent Schylthe tussen de liieboon en de straat 15Ol
Lindereyndt 1621 , '1642
huys aengel"agh genaent den Engel aan het Lind.ereynd"

(1661-i692)
huis den fngel in de straat 1662
Líndereynt 1692, 1694
de Schilt ofte Lindereyndt ca.1697
I-yndereyndt prope stellan (a.i.l5 d.e ster) 1698
den Jngel huys aen het Schilt 1J)2

i{ijns inziens wjjst het Schilt en het lyndereind naar het hui-
dige Sterei.nd. De vereenzelving van Sinderseind s€t Linder-
eind is waarschijnlijk te wijten aan de toevalligheid dat in de
peri odè, waarinwolgons Loffeld de naarn l,indereind verdrongen
werd d.oor de nasn Sinderseind, de naarn - het SchÍIt - neex in
zwang was dan l,indereind..

ird Otten.

E.u LÏC t]lÍER! F.i'BRUJTRI 1 BEItr;T-
TEN}J NETT

'Ve"l,jt aat niem4nt van buyten Genert nach meel inbrengen
ofd.e vanhieï elders rnagh laeten maelenrr.

ÀLsoo onlancx leeden netterdaet is bevonden dat enige
ondersacten end.e ingcsetenen dcser hcerlijckhejjt hen seer
onbehoorlljckÈn tegens ende contrarie van rechten ende ge-
rechtighcden d.on heere tott;n genaole {eser heerl$ckheijt
coFpotèeren ende. bi.j }igii vs$. seer oude tijden vercregen ende
gepossideeït soncler consent ofte aensien der heeren heuren
rogge, gerst, boeckweijt buijten deser heerlijckhelt tè vueren
ende transporteren ende op andere vremde rouelens onder an-
dere heerlijekheden resorteerend ende staend.e te d.oen ende
laeten maelen, beroovenrie ende defrauderende den heere van
sijnnen rechte end.e gerechtlcheden van d_e genaele deser
heerlijcheijt sjjnde een saecke van seer quade exerapelJ_ ende
consequentle.

Soo eest dat on daerínne te verslen ende te verhueden
dat van gelijcke nyet r-: meer en geschied,e, van den heeren we-

g:n veel expresseldck,; midts desen wordt geor.din,.r..rt ende inge-
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