
GULLFMXSE LAPNAMEN

"Het is verkeerd te menen, dat de volkstaal eenvoudig is, omdat 
ze de

verfijning van de kul tuur taal mist. De volksmens zelf is minder eenvoudig dan

hij soms op dichterlijk romantische wijze voorgesteld wordt. Dagelijks 
beweegt

hij zich in een weelde van woorden en wendingen, en hij is zich nauwelijks

bewust van hoe zijn taal een mooie beeldenverzameling is. Naast het vlakke en

het onbeholpene van het altijd begrensde dia lekt bloeit het glansrijke 
van de

gedachtenuiting en de gevoelsuitdrukking. Daarom staan de gezegden van de

volksmens niet altijd op een hoog en voornaam peil, maar ze vertonen de

schilderachtigheid die hun gebreken gedeeltelijk goedmaakt." Zo schrijft Dr.

Fr. Debrabandere in zijn boek t 'Het Kortrijks dia lekt" (De Leiegouw — 1986) .

Hetzelfde zouden we kunnen zeggen over de lapnamen die hier te Gullegem

sedert generaties aan bepaalde families en personen gegeven worden. De echte

familienamen en voornamen worden in deze gevallen te zwak bevonden en niet in

staat om het gemoed te luchten van diegene die spreekt over een familie of

persoon. Daarom worden ze aangevuld met en versterkt door andere bijnamen,

zodat ze meer gevoelsgeladen zijn.

Gustaaf Pottie heeft voor ons een haast complete bloemlezing gemaakt van

Gullegemse lapnamen voor vele families, die honkvast in Gullegem woonden. Voor

vele van die families of personen was en is de echte naam of voornaam of beide

samen niet gekend, zelfs niet door de buren. Hieronder vindt u zijn

aantekeningen .

Lapnamen die verwijzen naar lichaamsgebreken, alsook lapnamen die als een

verwijtsel kunnen opgevat worden, zijn hier niet in opgenomen.

Deel I : Lapnamen voor Gullegemse f families 
t

We stellen vast dat deze lapnamen, die generaties lang gebruikt werden,

stilaan in onbruik geraken. Vooral voor de inwijkelingen en voor de jeugd zijn

deze lapnamen totaal onbekend geworden.

I. 'Poezelst'
2. 'Sneetjes"

(een bepaalde tak van de Seynaeve' s)

(een bepaalde tak der Verscheure's)

3. 'Petrolst'

4. 'Brikkens"

5. Sassee s

6. 'Krul lens"

7. 'Palings"

8. 'Smoljes"

9. 'Teutels"

10. 'Haringskens't

11. "Lietjes"

(familie

( familie

(familie

( familie

(familie

(familie

(familie

(familie

( familie

Behaeghe)

Vroman)

Ver faillie)

Rosseel)

Wylin)

Lefevere)
Vanlerberghe)

Holvoet)

Leenknecht — Anna Lietjes)
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12. 'Poupaerdjest'
13. 'Bertjes"

(familie

(familie

Ghillemyn)

Liagre — File en Pliene Bertjes)

14. 'Dekkers"
15. Servaaizens"

16. 'Drogenbroods't
17. 'Trompkes"

18. 'Greelkens"

19. "Schoepiets"

20. 'Suutjes"

21. 'Maantjes"

22. 'Boerst'

23. 'Boers"

24. 'Kloskest'

25. "Ducs"

26. 'Blekers"

27. "Toitjes"

28 "Bakkers"

( familie

(familie

(familie

(familie

(familie

(familie

(familie

(familie

(familie

(familie

( familie

(familie

( familie

( familie

(familie

29. "K loefkappers" (familie

30. "Evristjes't

31. t ' Voordens"

32. "Musschet'

33. "Stampierenst'

34. 'Delfts"

35. "Galiezens"

36. "Barbiers"

37. 'tSoitjes"

38. "Boodjes"

39.
t
'Duums"

40. ' 'Kooljes"

( familie

(familie

(familie

(familie

( familie

( familie

(familie

( familie

( familie

(familie

(familie

d Artois)

Hol voet)

Vermeulen)

Del t omme)

Defoszé)

Bekaert)

Vanooteghem)

Vanooteghem)

Vanoverberghe)

Grymonprez)

Dermeaux)

Quidousse)

Catteeuw)

Vanneste)

Decoutere)
Vandenbulcke)

Martens — alias

Gheysen)

Hugelier)

Vandemoortele)

Mullie)

Vanbiervliet)

Remmer y)

Herman — Ward je

Catelin)

Demely)

Mortier)

Deel II : Lapnamen voor bepaalde personen

A. Oude lapnamen vbbr Wereldoorlog I.

'Ivrichtjes")

— Gusta — Lieve)

I. 'Narden van Pier Rikaerts"

2. "Pee Driessens
tt

(Vandemoortele) (bv . "Sif van Saarlewie van Pee Driessens)

3. 'Fiel Frutjes" en "Wieze van Fiel Frutjes"

(Hamers)

'
'Pé Karels" en ' 'Lietjes van Pé Karels"

( = P. Dejonghe en Julie Vanooteghem)

5. 'Plientje Pee 
t'

6. 'Mietje Konijn"

7. 'Juul van Pé Bonst' of "Scheire" (Hol voet)

8. 'Pé van Jans"

9. "Sissen Stoeltjes"

(P. Gheysen)

(Francis Vandeghinste)
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IC). "Kootje (Jacobus Gheysens)

11. Seven Finaatjes 
t' (Jos Vandevelde)

12. "Footen Djiljes tt

13. "Leta Mul"

14. 'Wieze Stentjes"

(Wwe Coucke—Verfai11ie, alias Wieze Trompetjes)

15. "Triene Zak" (Wwe Macco)

16. "Stantje Nielak"

17. "Rietje Petat 't

18. "Pille Bonte"

19. "Hoed Reetjes" (Rol lez en "Emma van Hoed Reetjes")

20. "Wieten Fiens" (Bakker Desmedt)

21. 'Wiet je Rattof"

22. "Sarel Kosters" (Vandeweghe)

23. "Paster Dhaene" en "Marie Pasters"

(Gustaaf Dhaene en Marie Hughelier)

24. 'Wiesten Mestdagh"

25. "Lot ten Dhaene"

26. 'Wieten van 't hol je"

27. "Poeke Baekelandt"
28. "Mar iaat je Champetters"

29. "Emma Koljes"

(Alois Pottie)

(uit de Klijtstraat — herberg Ten Dale)

(tabakhandelaar)

(vrouw Nestor Baert, veldwachter)

(vrouw van kleermaker Nollet uit de Bouwstraat)

B. Lapnamen van na 1918 (+)

1. "Laan Lefevere"
2. ' 'Baske Hughelier 

't

3. "Baske van 't Hooge"

4. t 'Miljoentje Nolf 
tt

5. "De Bankhote"

6. "Sasseur Leu"

"Sasseur Kroebels"

8. ' 'Bo Jagers"
9. "Kerel Jagers"

10. 'Tjoeke Steene"
11. 'Tuut Ponseele"

12. 'Bille Samyn"

13. 'Riten Allegaere 
't

Kilo van Nante Wietens"

15. 'Fiete Dille"

16. "Soi ten van de Sleutels"

17. "Soi ten van de Sleutels"

18. 'De zwarten van Tichels"

19. 'Pietje Vermeulen"

20. 'Zwarte Constant"

(Baske = de baas, bv. van de herberg)

(Karel Ghillemyn)

(Deleu)

(Chasseur Decroubele)

(Henri Dejaeghere)

(Odiel Vansteenkiste)

(uit de Roeselarestraat)

(Victoor Depoortere; zijn moeder was Adèle)

(Maurits Vierstraete — De Sleutels was een

café uit de Wevelgemstraat)

(Jozef Deryckere)

(Hilaire Vanderstichele)

(Vanneste)
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21. "Guutje Sagaer 
t '

22. 'De Koive 
t'

23. 'Lange Liete"

24. 'Klakke Muus 
t '

25. "Notterke Grymonprez"

26. "Stong van Stentjes"

27. 'Kootje Cottyn
t'

28. 'Lange Cottyn"

29. 'Pupe Rasson"

30. 'De baronesse"

31. "Pé Leutjes"

32. "Pikke Vereecke"
33. "Sloke Rasson 

t'

34. 'Pol Arnold"

35. "Priete't

36. 'Fientje Koffieboone 
t '

37. "Karel deux"

38. "Den ouden Rasson"

39. Riten Bazeine"

40. "Fieken Cupre"

41. "Kiel 1e Vandoorne"

42. Lies Lommens"

43. "Point je Noes"

C. Beroepsbijnamen. (Verwijzen

1. "Mandemaker"

2. 'Staf van de Gaze 
tt

3. '
'Riten Puttemakers"

4. "Smetje Gryze 
't

(Gustaaf Decouttere)

(Alouis Vanneste)

(uit de Klijtstraat)

(Alfons Demuyzere)

(Gaston Vanooteghem, broer van Nekke)

(Constant Cottyn)

(tabakhandelaar Cottyn)

(Achiel Rasson)

(uit de Heilige Reke)

(Taillieu — Rieten van Pé Leutjes)

(Rupert Vereecke — ook kort ' 'Pikke")

(Lefevere)

(Dekyvere Alice — Roeselarestraat)

(Cottyn)

(uit de Kwadestraat)

(de pauselijke zouaaf)

(Valcke)

(Victor Catry)

(Richard)

(R. Vanneste)

naar een beroep of ambacht)

(Alfons Geurts)

(Gustaaf Clinckemaille)

(Deroo)

(Alois Degryze)

"Sliet je van Smette Gryzens' (Julie Vermandere)

5. "Smetje Dorpe" (Remi Vandorpe)

6. "Potje Dek
t' (Constant Soens)

7. 'Den Broodvoerder" (Julien Decouttere)

8. 'De Soudeerbout" (fietshersteller Ponseele)

9. 'Alidor Kosters" (Koster Vuylsteke)

D. Lapnamen voor herbergiers en herbergiersters.

1. "Baske van 't Park"

2. "Riten van de Middenstand"

3. 'Pieren van den Bank 
t t

Ook al zijn kinderen waren

"Remitten en Marietje van den

4. 'Ko van den Beer"

5. 'Jean van den Bouw"

6. 'Jantje van 't Kruiske"

(Ach. Degezelle)

(Vandeghinste)

(Del bare)

van den bank". Ook zijn opvolgers

Bank" (Remi Lapeire en Marie Dumoulin)

(Delrue)

(Vanhoorel beke)

(Achiel Seynaeve)

Ook zijn kinderen waren allemaal van 't Kruiske"
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7. "Marietje van de Goudveugel"

8. 'Adronie van de Vierhoeken"

9. 'Clara van den Eendracht"

10. 'Zulmaatje van f t Kanon"

11. 'Zulmaatje van de Kruisstrate 
t

Daarna "Florke...

12. "Madeleine van den Ast"

13. 'Vierze van 't Noorden"

14. 'De Toulouze 
't

15. 'Berten van de Samenkomste 
t '

16. "Slietje van 't Hooge"

Wij hadden ook "Baske, Lionie

17.
t
'Wieze van 't Lamje"

18. "Maria van de Knok"

(Hol voet)

(Vanneste)

(Coorevits)

(vrouw Maseure)

(uit de Roeselarestraat)

(Robesyn, vrouw van Stenne Verhaeghe)

(Behaeghe)
en Flavie van 't Hooge"

(Lam je)
(later ook "Celina van de Knok")

19. "Maatje van den Eendracht"

(later ook ' 'Raymond, Dolf ,

20. "Louis de Bruxelles"

21. 'Gerarda van de

22. "Wieten van 't Stadhuis"

23. "Georges van de Kruisstrate 
n

Marietje en Robert van

(Baas van 1 'Estaminet/'t Stamineetje)

(Louis Terryn)

(Ver faillie)

Gustaaf POTTIE
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