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uIt+ruPN'. fg+!s= eldnamen senoemd, is
lvlet #trek[tng tot bijnamen, t, ^^* ? tr!6h mao? rlrin-Hl ffiX;il:l;?'";;J;: Hoe komt men er aan ? Een meer d'rin-

gendevraagwasooXwel;Iloekomikeraf?Watdelaatste
vraag betreft kan gezegd ;""a"n' ^ 

dat de invoering van de

burgerlijke starra en rrEt steeds frekwenter gebruik van d'e

echte famirienaam a1s gevolg daarvan- d.e bijnamen geleiderijk

laat uii;;;;;;. rn,_r<liine d.orpen v'oltrekt zi-ch d'it proces

soms we1 larlgzaam' Hoe men aan d-e bijnamen komt' ' 
is een erg

moeilijke vraag ' E't ziin biizonder veel mogeli-jkheden' Soms

is het een scheldnaam, die zo typerend. is, d-at -hij aanslaat

en algemeen gebruikt_wordt. vaat-i" 
"il";-'e"t, (vertasterae)

naamvaneenfamilielia''t",'9"1beroep'vanzijnherkomstr
van z'.!n vaderg 'oo"'"*it' 

ln het algemeen is niet te achter-

halen ,- waar de oosprong 1i8t' o. trliikt uit
i{oe veel namen "' 

t,"*i;";t:i-bestonden blijkt uit het feit'

datiksamenrreteenpaarpersonen,rnenkeleogenb}ikkeneen
Eo]t;i bijnarnen verzaiielae' Ik laat ze tl:-er volgen:

den Biest doke d-e Krul v'Oeteren Toorg --'e44r
den Boter den Das de Klant d'e Paus Tiik

/ BaL Fek de Mol d'e ?ol'd-er de Suffe
r v,4.?hc,.B1oks den Haas Mop Pikwal Tuwse

vr{ll*-.. Bras IIei Moes Pichbne Teute

,./"€l.ou- d.en Burger de Geit Noot de Strik Truure

d.en Bok d'e Grote Neus Slaai d"e Sant

den Beer KleP 't Pasturke :l::1" "4',o"'
den Bulling d'e Klunper Poelie Steen 2''t Vlenke

't Bubbelke Kaffa " de Pruis de stuper Alwip
Baants de Kneuter Proons d'e Snu-rker& 

ttt Viske

den Doerak Kvak 't Pljpke d'e Spijker d'en Uu1 '

de Jager de Zok de Vuurtoren den Ijzeren Bo1

. Voor opgave van meer bijnamen houd' ik me aanbevolen' Maar

ve1 met verneldi^s .r"r-;.e echte fanrilienaam. Hierboven heb

ik dez'e opzetteli jk weggelaten' 
M.A.van der Wijst
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