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tie. Zodoende wist hii veel Lc vc:r'icl.llr .ran de Heren van Ge-
mert, d.at nog niet eerder is gepublicecrd. le heer 1.,{.v. d.
Wijst, d.ie zich al eerd.er met de geschledenis van de Heren
van Genert heeft bezig gehouden, was zeer verheugd, dat er nu
hÍeer verschiflende nieuwe feiten voor d.e dag z{in gekomen.lltet
vêrschj-llende diars lichtte de heer Otten zijn causerie toe.

Ui^t zijn lezing bfeek o.a. d.at de Heren van Gemert veel
langer dan tct nog toe werd. verondersteld goed.eren in Ge-
mert bezaten en net aanzienlijke farnilies o.a, van nen
Scsch trour^rden. Ook d.e mening van de heer Otten, dat het
Slotje in De Deel het vroegere kasteel van liederik van Ge-
nert is gerÍeest, kreeg weer meer waarschïnlíjkheid.

De voorzitter kon dan ook een hartelUk dankwoord richten
tot de heer Otten, waaraan hij d.e hoop verbond d.at d.e spreker
verder zal gaarr met het onderzoek van de geschiedenis van d.e
Heren van Gemert en ïenste hem daarbii veel succes toe.

Na d.e spreekbeurt van de heer Otten vertoonde Win Vos een
aontal dlars van de kastelen van de Duitse Ord.en gelegen in
en ond,erhorig aan de Land comnanderit van -r\ld.ebiezen, nl. varl
-ll.ldebiezen zelf ,varr Gruytrod.erSint Pietersvoeren en van ons
eigen kasteel- van Gemert. lJlm Vos had d.eze kastelen bezocht
en de diat s d.aar genaakt. Hii gaf d.aarbij d.an ook de nodj_ge
toelichting.

Na een daiakwoord van de voorzitter
ile vergad.ering gesl oten.

DE SToOTERSEUT 0F nE STEUTERSHUT op ztn GêênneTs.
Die ouclere Genertsen, velke vroeger d,oor de peel rnoesten,

zullen ze nog we1 gekend hebben; vlak voorbit de grens van
Gemert, op de linkse kant, dadelijk achter een oude zand.weg
stond ze. Nu staat er nog we1 1.Íeer een huis, maar rt is de
oude Stootershut niet meer, a1 heeft het huis op d.e kaarten
de naam behouden. le Stootershut. De pelgrin naar Kevelaer,
de voetganger en voerlui kend.en ze goed. Er stond op te 1e-

rrO-dat in tt vuil en morsig peelvlak
Uii vermoeidheid niet uordr groter
Wilt dan als lle evlaers -bêvartgangers
lnlat rusten bii lrits Stooter,'.

aan d.e heer Vos werd

M H. J.Pennings.
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'Zo zeí tt ne op3 lrathcï'v.d.tr{estclaken, ee.r L:emeïtse mÍs-sionaris.
Frits Stooter. l/aar kwan hij vandaan? en hoe kwan hij zo in

de Peel , d.e toen nog eenzame en bange peel, waarin ntàr, ge_
dachten aan oneindigheÍd en eeuwigheid_ kreeg? ï.,aat rnlj trei U
eens vert cf ].on.

Uit goede bïon veïnaÍil ik, dat hii een Fries was en alssoldaat tijdens de Belgische Revolutie ingekwartierd. is ge_
weest in de geneente Oploo. Toen de oorlog geëindigd. 

"o" 
(ir.

1B]g) vertrok hij weer na.ar Friesland, rna.ai Èwan spóedig wàerterug .in Nooïd.-Brabant. Hjj trouwde toen met een meisje uitSt.,lnthonis, na eerst van rt pïotestantse. naar het Rooms_Iia_tofiek Geloof te zijn overgegaan, en vestigdê zlch cp degrens van Genert en 0p1oo, waar hij zich een hut bouwd,e vanplaggen en dennenhout.
Daar leidde hjj een arnoedig bestaan en feefde van d.e op_brengst zijner bezens en heid.eboenders, d.ie zijn wrouw op haárzwerftochten l-angs de j{aas aan de nan r+ist te brengen. Deweinige voetgangers, die z!)n hut binnengingen en rn gls,sdrinken bestelden naar weg.ens de vlezj_gheiá niet uitdronÉen,lieten wel ènkele centen bij fiDe Stooter" achter en a1s het

-avond wepd, en hij wel eens een peelreiziger uitgeleide deedtot aan d.e meer ber+oonde streek, nan hij dankbaar het d.ubbel-_tje of kwartje in ontvangst, dat nen hárir bij het afscheid inzljn hand. liet glijden.
Ziin twee d.ochters trokken al, vroeg de wJjde wereld in, entoen zijn vrour^' stierf j-n 188] en hjJ ;iek w;rd van koude enontbering in zijn hut, die overal wind en water d.oorlietrwerdhij d.oor in\íoners van Slnt Anthonis naar het dorp gehaalá.Zijnhut werd achter zijn "ug afgebroken. In St.AnthoniÀ feefae È1nog enkele jaren van d.e liefdadigheid en stierf er in heiiaa? í aaó

Àldus Pastocr poell in zijn Kerkklokjo nr.16 van 1J naart1927, Hii voegt eraan tcc3
Omdat de grens van onze parochie van Sint Jans Onthoofdingvoortaan naar tot Den nornpt gaat (het verdere gedeelte valtnu. onder Elsendorp) en er niet zoveer nreer van de stootêrs-hut gepïaat zal wo.dznr vond ik het van belang om de geschie_denis ervan 1n 't Kerkklokje vast te feggen.

',,i,. zi:n Lr ïr.strtor o-:lf nog clankb:"ar voor . ,.] l!t;,tjn..ts.


