
KaprrrELsroKJEs
Kijken naar de os van Bluyssen voor de Armen varl Genert.

De voorvader van de huidige bisschop vaÍr Den Bosch was in de
vorige eeuw in de hele regio bekend als de welgestelde tex-
tiel- en later ook nargar inefabr ikant Bluyssen uit Asten.Na-
men van bekenden worden steeds weer gebruikt om aaÍralacht of
on volk te trekken. Zo deden ze het vroeger en zo doen we
hêt nu......
In de Meierijsche Courant van 17 april 1886 verscleen een ad-
vertentie over eên in GeÍnert te bezichtigen c en niet zomaar
een os, neenee een os van 24OO pond, lltlln os van dln Bluysrl!
Hierna volgt de letterlijke tekst van de advertentie:
nop rnaandag 19 april a.s. wordt bii de kintleren Van de Weste-
laken te Gemert tentoongesteld een buitengewoon . schoone OS

wêgende ongeveer 24OO pond.Deze os is afkomstig van den lÍel-
edelen Heer Bluyssen te Ástenrên is afgekocht door Joost An-
driessên, slager te Helnond. EI{TREE 5 CFNT. De opbrengst is
voor de Ármen van Gemertlr.

Voor niet-ingewijden zij nog vermeld dat tte kinderen Vart cle
Westelaken het Hotel De Keizer exploiteerden op de Markt.

A. O.

Het toponiem Milschot.
!schott betekent beboste hoek uitspringend in noerassig ter-
rein. Het toponiem rSchotr of rSchootr blijkt vaak te worden
geconbineerd net namen van dieren of bomen: Aarschot(arend),
Oorschot (oeros), Hertschoot (trert), Ekerschoot (eik), Els-
schot (ets) - Zie: À.P. de Bont, Dialect van Kempenland, As-
sen, 1969. p. 97.
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l{at betekent nu IniIr in Milschot?fn een schrijven aan ons (2 febr. 19g1) oppercle Huub Thiadenshet idee dat rmilr wet eens kon ,ii" "fs.iàiài.r, n"t t.tljr,_se woord rniruus (rnirvus) aat staai ".;;-;;;, á;' 

"aam 
van eenroofvogel.

Den dergelijke verklaring valt echter niet te rijnen net de,uit de veertiende eeuw 
_aàterenae, ;;á";-';d;"àË sperrinss_k'ijzen: Middelscot. Midderscoet é" lliàa.i""ïïË"_ ,r. ,rrrr.rr_tar is Komrnanderiie-archief 

. 
resesten .;-;;.. ;; ;;2, 233, 2BS en241' Een. verklaring voor- het-toponiei ïilil;;ï hoeft ,aar-om ook niet zo ver gezocht te wàraen. v.i.tà.""fi;tt te kun_

ff:"ï;ïï" 
net de eenvoudige aanduidi"s ;;;1"; mirrdel(ste)

Gemert-markt :
ÏEïfr""iffiT.n en ri s verboden!

A.O.

A.o.

In.de Gemertse geÍneenteraadsvergader ing van g mei lgSZ h,erdhet besluit senonen 'rdat_voortàan g";i. ii.á;;.zangers nochnuzikanten op de markten in deze geieente 
"uií.., "o.a", to"-gelatenrr. 0p die manier dacht nen"r'on""a.fU.fr.iá in gezangente kunnen werenr. Orn dit besluit ."á;;--í;JiJ aanaacrrt tebrengen werd voorts besloten een fetenarnatirrg'tl praat.en i.,de te rs-Hertogenbosch verschijnende,,Noord_Erabanter,,.

De Genertse raad van írroede váderenrr f.o"- to."ïog niet be_vroedenrr dat Harrie Fyanken in 19?g i" á ""iï"".fristor ischeverkenning zou schrijven dat voor de stuatie van oe vorrczier.juist de rnarktlieden van onschatba". 
".;;; ;;".
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