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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 textiel- en later ook nargar inefabr ikant Bluyssen uit Asten.Namen 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 advertentie 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 Westelaken te Gemert tentoongesteld een buitengewoon . schoone OS
wêgende ongeveer 24OO pond.Deze os is afkomstig van den lÍeledelen Heer Bluyssen te Ástenrên is afgekocht door Joost Andriessên, 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 terrein. Het toponiem rSchotr of rSchootr blijkt vaak te worden
geconbineerd net namen van dieren of bomen: Aarschot(arend),
Oorschot (oeros), Hertschoot (trert), Ekerschoot (eik), Elsschot (ets) - Zie: À.P. de Bont, Dialect van Kempenland, Assen, 1969. p. 97.
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