
Tussen Angeniese Driek en Zwaansen Hannes 

Namen en bijnamen of volksnamen in Meijel 
 
 Voor 1800 leek naamgeving heel eenvoudig. 
 Een kind werd naar zijn vader genoemd. Arnoldus, de zoon van Jan Willem 
 Claessen, werd Arnold Jan Willems Claessen. Maar zo’n lange naam gebruik je niet 
 gemakkelijk, dus in het dagelijks leven werd het Nolleke Janssen of Nol Claessen. 
 Maar er kwamen meer ‘Nollekes Janssen’ en dan werd er gezocht naar iets dat 
 onderscheid kon maken   
 Toen Tilman Spee in 1707 pastoor in Meijel werd, kon hij aan de namen geen touw 
 vastknopen. In de registers van dopen, huwelijken en begrafenissen begon hij eigen 
 namen in te voeren. De familie Janssen, die ook Peters en Bartels genoemd werd, 
 kreeg van pastoor de naam ‘Van der Steen’ vanwege de grote steen voor hun 
 herberg. Andere families noemde hij Wevers, Vennemans, Hixspoors of Smolders.  
  
 Na 1797 moesten in Meijel de achternamen een vaste vorm houden. Dat gebeurde 
 geleidelijk. De oude volksnamen bleven ook in gebruik tot ver in de 20e eeuw.  
 Op 3 december 1802 wist burgemeester Theodoor Goossens niet goed raad.  
 Er waren Meijelse jongens opgeroepen om dienst te nemen in het Franse leger, 
 maar twee van hen heetten ‘Pierre Gielens’. Volgens de lichaamsbeschrijving van de 
 burgemeester leken ze buiten hun naam niet op elkaar. Om ze niet te verwarren 
 maakte Goossens gebruik van de oude manier met volksnamen. De ene noemde hij 
 ‘Heijlepeer’ want Gielen werd in Meijel gezegd als Heijle en de andere noemde hij 
 ‘Jan Dekker Peer’ omdat vader Jan dakdekker was.  
 Dezelfde burgemeester moest in 1804 ervaren dat bijnamen in een moderne tijd tot 
 problemen konden leiden.  
 Hendrik Lenders, die in Helden geboren was uit Meijelse ouders van de familie met 
 de bijnaam Litjens of Letjens, was als soldaat in het Franse leger in Bouvignes. Hij 
 had op 13 april 1803 een paspoort gekregen op naam van ‘Henri Letjens’, want de 
 pastoor had bij de doop die bijnaam vermeld. Hendrik zei op 16 april 1804 in 
 Bouvignes echter dat hij ‘Lenders’ heette. Daarop pakten de Franse marechaussees 
 hem op en hij moest vanwege oplichting de gevangenis in. Daar kwam hij pas in 
 september uit, nadat burgemeester Theodoor Goossens een boos briefje had 
 geschreven. 
 
Om mensen uit elkaar te houden waren er dus van oudsher benamingen die uitgingen 
van eigenschap of uiterlijk, afkomst, vader of moeder, bijzondere activiteiten.  
Die namen werden door de mensen, zeg maar ‘het volk’, gegeven. Het zijn meer 
volksnamen dan bijnamen.  
Uit de verzameling Meijelse volksnamen zijn enige hierna een beetje geordend 
opgenomen.  

1. Eenvoudig 

De eenvoudig bekenden 
Sommige mensen werden in Meijel gekend met één woord, o.a.  
 
Basje 
  Sebastiaan Kuepers, die rond 1950 aan de Hagelkruisweg een zaak had waar 
  je je fiets kon laten maken.   
Bruurke 
  Broer was als voornaam of vervanger van een voornaam heel gewoon, vooral 
  in grote gezinnen. In Meijel werd ‘broer’ uitgesproken als bruur met als  
  verkleinwoord bruurke. 
   Leden van de familie Gielens van de Hoek heetten Bruurkes Toon, Bruurkes 
  Harrie, enz.  
Dirkske   
  Kobus Derks, 
  hij woonde op de grens met Asten en was waarschijnlijk de laatste  
  schaapsherder van de Peel. 



Eévertje   
  Evert Manders, 
  die aan het Kanaal van Deurne woonde en reclame maakte voor zijn goede 
  adviezen. Zwemmen deed je in het kanaal 'bij Evertje'. Rond 1950 moesten 
  daar de jongens zwemmen, de meisjes moesten ‘bij Caspar’ op de  
  Vieruitersten 
Gèbbel   
  Gabriël Smolenaars,  
  de Meijelse turfsteker, die op 15 juni 1910 bij het turfsteken de Gouden Helm 
  vond in het Zinkske in Helenaveen. 
  Gèbbel is een van de Meijelse namen voor Gabriël. 
Gepke  
  Gabriël Oomen, die lange tijd voorzitter was van de Boerenbond. 
Huttemieke 
  Joanna Maria Graven-Hendriks  
  Zij woonde in een hut van takken bij de Noordervaart op de grens met  
  Nederweert. In Meijel trok ze rond met haar korfje om haar kost te  
  verzamelen en als bidleidster ging ze voorop bij processies. 
Linderenella 
  Petronella Lenders,  
  geboren waar nu hotel de Zwaan is. Ze verhuisde naar Neerkant waar  
  ze tot op hoge leeftijd posthoudster was. 
Marteke 
  Martinus Verheijen uit de Molenstraat,  
  die rond 1933 in een carnavalslied de ambachten van de Molenstraat  
  bezong. 
Nölleke  
  Arnold van Heugten, 
  die op de Steenoven woonde en grond had waar nu de Familiekapel is. 
Ottenmenneke en Ottenwiefke  
  Karel Otten van de timmerzaak aan de Kalisstraat en zijn vrouw Joanna  
  Janssen. 
Paulus 
  Paulus Heeskens van de Nederweerterdijk. 
de Prins 
  Willem Manders van de Steenoven die geïllustreerde bladen rond bracht. 
Sjitje  
  Lins Franssen van het Platveld 
de Sus  
  Café op de Donk 
Thömke of Thumke 
  Thomas van der Weerden op de Donk 
Tjukke   
  Mathieu van Bree, aannemer in de Molenstraat 

 

 
De Prins   Huttemieke     Basje 



De eenvoudig onbekenden 

Elk jaar kwamen er wel mensen in Meijel werken, vaak om te helpen met turfsteken. Hun 
namen waren niet bekend, ze werden genoemd zoals ze overkwamen:  
den Béér 
de Bon 
de Dréjkant 
de Eert 
Kaarel den Aap 
Kwaste 
den Rooje Pier 
het Vierkant 
de Witte 
de Wolf 

2. Mensen naar hun beroep genoemd 
Eenvoudig de mensen noemen naar hun dagelijkse of bijzondere activiteit, dat herkende 
iedereen, o.a. 
 
den Bekker 
  Harrie Verstappen van de Kremmer, hij was voor 1940 bakker in Helmond en 
  verrichtte na de oorlog als 'loonwerker' allerlei klein boerenwerk. Hij bleef den 
  Bekker  
den Blauwverver 
  Johannes van Hout, die als linnenwever en blauwverver een bedrijfje had in de 
  Kalisstraat. 
de Boegend Zaaier of den Boekkentzèèjer 
  Peter Jan Brummans van de Donk als boekweitzaaier, in dienst van een  
  verveningsmaatschappij. 
de Boerenkoning 
  Jan Truijen werd de Boerenkoning genoemd vanwege zijn inzet voor de  
  verbetering leefomstandigheden en werk van de boeren, o.a. door het  
  verzorgen van cursussen en het stichten van Boerenbond, Boerenleenbank, 
  Zuivelfabriek, enz. 
  Hij was secretaris van Meijel en van 1895 tot 1913 burgemeester, daarnaast 
  was hij lid van Provinciale Staten en van de Tweede Kamer. Hij is dus niet 
  naar zijn eigen beroep genoemd, maar naar de beroepsgroep waarvoor hij zich 
  ook of vooral voor inzette. 
Boerke 
  Met dit beroep werden in een paar Janssen-families leden aangeduid, als 
  Boerke Janssen of Bert van Boerke.    
Bokke Mieke 
  Zij woonde in de Molenstraat en hield daar de geitenbok. 
den Brouwer of Bròòwer 
  Leonard Janssen, die in 1914 met zijn vrouw Antonetta van Heugten de  
  brouwerij van zijn vader aan de Schoolstraat voortzette. 
de Fleuter 
  Wipke Slaats ofwel Wipke van de Fleuter is mogelijk genoemd naar een beroep 
  als ‘fluiter’, hoewel dat in het Meijels ‘flèùtjer’ zou heten. 
  Ook Fleuters Haske voor Johannes Slaats. 
Gezitte Graad 
  Graad Nijssen, die zo genoemd werd omdat hij veel jaren de gezit (gazet of 
  krant) rondbracht. 
Halfers 
  Waarschijnlijk is de aanduiding halfer terug te voeren op het begrip hallefer, 
  een pachter die de helft van de opbrengst als pacht betaalde. In Meijel waren 
  bekend: Halfers Lange, Halfers Has, Halfers Marie en Halfers Wip. 
den Hospes 
  De naam lijkt te duiden op 'herbergier', maar de families Manders (o.a.  
  Hospesse Gerrit) en Smits (o.a. Frans Smits als Frans van Hospesse Martien) 
  komen niet voor als caféhouders. 



Jééger Toone Nöl 
  Arnoldus de zoon van Antonius Verstappen, die blijkbaar in Meijel bekend was 
  als jager. 
de Keurver 
  De keurver of körver kwam in verschillende families (o.a.Verstappen) met 
  mandenvlechters voor.  
  De oudst bekende in Meijel was Peter de Keurver in 1655, die zijn huis had 
  waar nu het trainingsveld van RKMSV ligt. Naar hem werd de Kurversweg 
  genoemd. 
de Keuster 
  Met de Keuster werden vooral de kosters uit de familie (Jan, Peter en Willem) 
  Sanders bedoeld, maar door huwelijken en werk kwam de naam ook bij bv. de 
  familie van Bree 'Keusters Liene Bert' en de familie Verheijen 'Keusters  
  Mienke' 
de Kremmer 
  Martinus Verstappen van de Astenseweg, die buiten zijn steenbakkerij ook met 
  paard en wagen bodediensten op Roermond verzorgde. Dat deed hij vooral na 
  1914 toen vanwege de eerste wereldoorlog geen steenkolen voor zijn  
  steenoven meer aangevoerd werden uit België. 
de Kuper 
  Kuipenmaker Doenssen van de Molenstraat. 
Kuttele Lins 
  Lins Janssen. Gezien het gewone en veelvuldige gebruik van de bijnaam, is 
  hier geen sprake van spot maar van het uitoefenen van een in Meijel zeer 
  belangrijk werk: het verzamelen van paardenkeutels of koeienvlaaien voor de 
  erg onvruchtbare peelgrond. 
Mètseldries 
  Andries Gielen, de aannemer uit de Dorpsstraat. Hij werd onder meer bekend 
  bekend door het opmetselen van de St. Willibrordusput in 1899. 
  Zijn zoon Metseldriesen Thies, vader van kunstenares Gerda Gielen, was al 
  jong bouwopzichter voor bekende architecten als Cuijpers en van   
  Groenendael. 
de Mölder 
  De naam 'mulder' (ook 'meulder') kwam zowel voor in de families Cuppens, 
  Veltmans en Derckx van de molen in het Molenhaagveld als bij de molenaars 
  van de Sanders'Molen op de Hoek en aangetrouwden zoals Jac Gielens die 
  Mulders Sjaak werd. 
de Mòllenvanger 
  Deze aanduiding was eigenlijk een functieaanduiding, de gemeentelijke  
  mollenvanger. 
Móppe Piet 
  Marskramer Piet Snijders die in de mobilisatie van 1939 met soldaten naar 
  Meijel kwam en al snel genoemd werd als de verkoper van moppen, koeken en 
  andere versnaperingen. Hij trok met de bakfiets rond en zijn handel groeide 
  uit naar een grote groentehandel, o.a. in een winkel in de Dorpsstraat waar op 
  de ruit stond ‘Wie goed en lekker wil eten, mag Moppe Piet niet vergeten’.  
Olie Kobe Dores 
  Ook 'Olie Perre Koop' kwam voor in de familie Beurskens van de Kerkstraat, 
  mogelijk duidend op verkoop van olie. 
Pliers Piet 
  Pliers Bert, Pliers Piet, Pliers Kremmer en Pliers Marie vinden we in de familie 
  van Verstappen de Poelier, ook genoemd De Auw Poelier. Plier is een verkorte 
  weergave van poelier. 
Plierspiette Mina 
  Wilhelmina Otten werd zo genoemd na haar huwelijk met Pliers Piet. 
Poostbèrt 
  Engelbert Lenders, de postbode die zijn huis bouwde naast het postkantoor in 
  de Kerkstraat. 
de Rijks 
  De Rijksveldwachters, van wie onder meer Goldschalk en Knapen bekend zijn. 
Segarenpoepert of sigarendrèijer 
  Francis Peeters had bij de Simonshoek, nu tankstation aan de Randweg, een 
  sigarenfabriek. Zoon Herman dreef in de Dorpsstraat een klokkenwinkel. 



Sjoen Driekske 
  Hendrik van Oostaijen, de schoenmaker uit de Schoolstraat. 
de Sjoetser 
  De aanduiding ‘de sjoetser’ als schoenmaker kwam voor in de families  
  Vrinssen, Thijssen en van Gemert. Sjoesters Sjèng was Johannes Vrinssen. 
Sjouwvéégers Peer 
  Landbouwer Peter Noijen van de Langstraat, uit een familie van schoorsteen-
  vegers. 
Slèchters Has 
  Johannes Verstappen van de Donk was de zoon van huisslachter Verstappen. 
Smids 
  De toevoeging smids is nauwelijks een bijnaam. Ze werd gebruikt bij de  
  smeden Houtappels, Kupers, Melssen en Peeten. Soms gaf dat wel een aparte 
  klanknaam met geschiedenis: Smits Naarde Driekske was Hendrik van  
  Leonard Melssen. 
de Snéjjer 
  De Snéjjer of snijer werd gebruikt bij kleermakersfamilies, onder meer  
  Snéjjer Toone Fritske was Frits Strijbos van de Donk, Snéjjer Naares was 
  Leonard van Heugten uit de Dorpsstraat en De Snéjjer was Thei Gielen van de 
  Schoolstraat. 
de Steuker 
  Hendrik Dings, die behalve sluiswachter aan de Helenavaart ook jeneverstoker 
  was in het bedrijf van Goossens tegenover de kerk. 
Turf Hannes 
  Hij woonde aan de Astenseweg en een plaat op zijn huis vermeldde 'Ik woon 
  hier aan de weg. Wat kan men beter wenschen, de zegen van de Heer en de 
  nering van de menschen, ik verkoop turf en bier'. 
de Veldwachter 
  Pier Verstappen ofwel Pietjes Perkus Pier, die veldwachter was van 1903 tot 
  1939.  
Vèèrkes Tieske 
  Thijs of Ties Kessels, die in varkens handelde. 
de Waever of Wééver 
  Linnenwever Peter Hubert Sijbers, maar ook in de families Scheres (Wever 
  Driekske) en Huyerjans (Wevers Willemke) komt de aanduiding van wever 
  voor. 
Walsen Toon 
  Toon Leeuwerik, die rond 1925 met een 20.000 kg zware wals naar Meijel 
  kwam om de grindstraten aan te harden. Hij bleef hier wonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pietjes Perrekus Pier   Plierspiette Mina  Moppe Piet  

 
 

3. Op het uiterlijk bekeken 
Hoe zag iemand eruit of hoe kwam hij over, dan noemden de mensen hem of haar zo. 
 



den Baart 
  Ene van Rooi uit Roggel, wiens dochter in Meijel woonde. 
den Bas 
  Een vrijgezel, die bij de Nöllekes Han, de weduwe Daniëls, woonde. 
Dikke Piet 
  Sjang Kessels van de Donk. 
An van de Erwt 
  Beter bekend als het 'waterwiefke', die dicht bij de jongensschool woonde en 
  in de middagpauze water aan de kinderen gaf, een pollepel per kind. 
Klets Léén of Klets Lieën 
  Leen Manders aan de Kanaaldijk. 
Kras Han 
  Moeder Meussen van het Platveld. 
het Potlood 
  Landbouwer Peter Jacobs, gehuwd met Martina Wulms 

4. Waar kwamen ze vandaan? 
Iedereen is ergens geboren, heeft ergens zijn werk en huis gehad, had een ‘kom-af’, die 
men toevoegde aan zijn of haar naam. 

Met een plaats, dorp, gehucht, gezin of huis waar men woont 

Toon den Amerikaan 
  Toon Verdeuzeldonk vertrok naar Amerika, werd Amerikaan Toon Verdonk en 
  vanaf terugkomst naar Meijel in 1954 noemde men hem Toon den Amerikaan. 
Ankers Faoske of Fèùske 
  Servaas Engelen woonde in herberg 't Anker aan de Heldensebrug, ligplaats 
  voor schepen. Hij was 70 jaar getrouwd met Gertrudis Verstappen. 
Beeselse Hannes 
  Johannes Lemmen, de vader van Leo Lemmen, was in Beesel geboren. 
Bus Perkes Graad 
  Landbouwer Graad Nijssen. Hij was de zoon van Peter (Perke) Nijssen uit het 
  gehucht de Bus onder Asten. Bus Perkes Graad trouwde in 1908 met de  
  Meijelse Johanna van der Elsen. 
Graatemse Ties 
  Jan Mathijs Timmermans, landbouwer en ovenstoker bij de steenoven van de 
  Kremmer, was in 1884 in Grathem geboren. 
Hunnekes Bas en Hunnekes Frens 
  Bas van Heugten en Frans Verstappen.  
  Zij woonden bij Frans Hunnekens, bij wie ze knecht waren met speciale taken 
  en naar wie ze in het dorp genoemd werden. 
   Jan Truijen had zijn koetsen in de stalling van de boerderij van Hunnekens 
  staan. Frens en Bas waren koetsiers van Jan Truijen. 
de Keulse 
  Deze naam kwam voor in een familie van Heugten: Keulse Kupke, Keulse 
  Kupkes Haske, Jan en Leej, Keulse Pauw, Keulse Peer, enz. Keulse Kupke 
  (Jacobus van Heugten) kwam uit Asten en trouwde in 1888 met de Meijelse 
  Hendrina Strijbos. Waarschijnlijk hebben zij voor 1900 gewoond in de Keulse 
  Karre, de herberg in de Dorpsstraat uit 1645, waar voerlui op weg naar en van 
  Keulen overnachtten en waar de schepenen vergaderden van 1645 tot 1752. 
de Kluut 
  Gerard Slaats uit Sevenum vond volgens de verhalen 'dat Zerumse grond 
  meer kluiten (kluute) had dan Meijelse'. Gerard Slaats trouwde in 1885 met 
  Elisabeth Wagemans die de Armenhof op de Heihorst in pacht had. De Kluut 
  kocht later de Armenhof. 
de Kreum 
  Volksnaam binnen de familie Strijbos 'Kreume Sjenske', mogelijk verwijzend 
  naar waar ze eerder woonachtig waren, op de Krum in Meijel. 
Kwakvórse Bètje 
  Binnen de families van Bree en Lenders kwam de naam voor, omdat sommige 
  leden afkomstig waren van het gebied de Kwakvors in Beringe langs de  
  Helenavaart. 



Pannesjops Tinuske 
  Martinus Ottenheijm met hangsnor die in de Dorpsstraat woonde. 
Vlonders Piet 
  Piet Brummans die juist over de Heldensebrug op Vlaanderen (Vlonder)  
  woonde. 
Zwaansen Hannes 
  Johannes Lenders, kastelein van herberg de Zwaan bij de kerk, maar vanaf 
  1870 gemeente-ontvanger. De vrijgezel Johannes werd naar zijn herberg 
  genoemd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keulse Kupkes Leej    Scheres Greet en Vlonders Piet 
 

5. Afkomstig van vader 
In Meijel zijn de meeste bijnamen verwijzingen naar de naam of bijnaam van de vader. 
 
Bartele Driekske 
  Hendrik van Barthel Oomen 
Bartelkes Jater 
  Jater (= Beatrix) Manders was de vrouw van Corneel Thijssen en de dochter 
  van Barthel Manders. 
Bert Janssens Driek 
  Landbouwer Hendrik Janssen, zoon van Hubert Janssen 
Dolven Keub 
  Jacobus Weerts, zoon van Adolf (Dolven) Weerts 
Ferre Piet  
  Smid Piet Kupers, zoon van smid Ferdinand Kupers. 
  Fons van Ferre Piet is Fons Kupers, zoon van Piet, zoon van Ferdinand 
Fokkes Sjang 
  Peter Johannes Goeden, zoon van timmerman Phocas Goeden 
Frenskes Kubbes 
  Jacobus Weerts, zoon van schoenmaker Frans Weerts 
Giepkes Graad 
  In Meijel heette Graad Peeters 'Giepkes Graad', daarvoor heette hij in Helden 
  'Blinjesgraad'. Giepke is waarschijnlijk afgeleid van Gerard. 
Hennesse Frans 
  Landbouwer Francis Simons, zoon van landbouwer Johannes (Hennes) Simons. 
Jeune Bert 
  Postbode Engelbert Lenders, zoon van landbouwer Adriaan (Jeune) Lenders. 
Joppe 
  De volksnaam 'Joppe' (van Joseph) kwam door huwelijken voor in de families 
  Janssen, Geris en Snijders. 
Joste Jantje 
  Winkelier Jan Sanders, zoon van burgemeester Joseph (Jost) Sanders. 
Keube Martien 
  Martien Joosten. De zoons van Jacobus (Keub) Joosten uit Deurne werden in 
  Meijel: Keube Jub, Keube Martien, Keube Piet 



Keube Miet 
  Maria Veltmans, dochter van Jacobus (Keub) Veltmans. Zij was van 1912 tot 
  1916 onderwijzeres in Maasbree en vervolgens van 1916 tot 1956  
  onderwijzeres van de eerste klas aan de Openbare Jongensschool, later H. 
  Hartschool op de Mortel. 
Lammerte Berte 
  Lambert Basten, zoon van Willem Basten zoon van Lambert Basten.  
Litjens 
  Deze volksnaam kwam in Meijel voor vanaf ca 1650 toen Alard Gerrit Lettiens 
  trouwde met Anna Jan Kusters. De navolgende of aangetrouwde families 
  Janssen (Thomassen), Lenders en Nijssen werden tot 1992 die van Litjens, 
  Letjens, Letten of Lutjens genoemd. 
Nollekes Pietje 
  Pietje van Heugten, zoon van Arnold van Heugten. 
Pauwen Gaab 
  Paulus van Heugten, zoon van Gabriël van Heugten. 
Haar van Pérke 
  Harrie Verstappen, de aannemer van de Donk. 
Harrie van Pliers Piet 
  Harrie Verstappen, zoon van Piet Verstappen uit de Dorpsstraat. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lammerte Berte    Haar van Pérke    Keube Miet 

 

6. Afkomstig van moeder 
Soms speelde de moeder een grote rol bij de naamgeving, vooral als de vader vroeg 
overleed of de moeder bijzonder krachtdadig was. 
 
Angenieze  
  De naam 'Angenieze' is gelijk aan 'Nieske', afgeleid van Agnes. Ze kwam voor 
  in de families Bots (Angenieze van de Heuvel), Jacobs en Smolenaars (Agnes 
  Snijders). Kinderen werden naar hen Angeniese Jan of Driek genoemd. 
Betjes Has 
  Johannes Lenders werd genoemd naar zijn moeder Elisabeth Berben, die vader 
  Willem Lenders 48 jaar overleefde. 
Sjang van den Engel 
  Sjang Nijssen, genoemd naar zijn moeder Engelina Verkoelen. 
Jaters Catrien 
  Jaters is in Meijel meestal gelijk aan Beatrix, maar in de familie Simons en 
  Driessen is geen Beatrix aanwezig, toch werd daar de bijnaam Jaters veel 
  gebruikt. 
Kaate Nolle Pier 
  Peter Smeets lijkt deels genoemd naar Arnold Lenders, de vader van zijn 
  vrouw Wilhelmina Lenders. 



Sjaeke Miene Bert 
  Lambert Basten van de Hagelkruisweg, deels genoemd naar zijn moeder  
  Wilhelmina (Miene) Strijbos. 
Stuivers Dries 
  Landbouwer en scheepsjager Andries Peeters, waarschijnlijk met de  
  toevoeging 'stuivers' uit de naam van zijn vrouw Henriette Maria Steijvers. 

7. Stapelvormen 
Soms werden namen van ouders ‘op elkaar gestapeld’ om een volksnaam te krijgen. 
 
Dòlve Fritske Willem 
  Willem Weerts, de zoon van Frits, de zoon van Dolf.  
Goorde Perre Fried 
  Landbouwer Godfried Rooijakkers, zoon van Peter Roijakkers, zoon van  
  Godfried Royakkers. Goorde (=Godfried) Perre (=Peter) Fried (=Godfried) 
Heine Pérre Christ 
  Christ van der Weerden, zoon van Thomas, zoon van Hendrik van der  
  Weerden. 
Lowiese Toone Sil 
  De vader van Loed Janssen (Loed van Sil): Silvester (Sil) Janssen was  
  STIEFzoon van Toon van Bree. 
Mieke Berten Naard 
  Leonardus Berben, zoon van Lambert (Berten) Berben, die de zoon was van 
  Marie (Mieke) van Bussel. 
Peeterkes Janne Nardje 
  Leonard Franssen, zoon van Johannes, zoon van Peter. 
Sillen Nòllen Driek 
  Hendrik Jacobs  
Pietjes Pérkes Pierre Piet zinne Pieter 
  In de familie Verstappen is er een grote stapeling van Piet en Peter  
  Verstappen, zodat kunstenaar Pieter Verstappen zich enige tijd ‘Pieter V’  
  noemde. 

 
 Nieëske Jacobs      Johanna van Pluume Ties 



8. Soms is de naam een mengeling 
Het is niet duidelijk waar de bijnaam vandaan komt of de bijnaam gaat van de ene 
familie over naar de andere. 
 
Bosnaarde Pier ook Bos Naarden 
  Peter Smeets, ook genoemd Leisse Pier, die in de Dorpsstraat woonde, waar 
  later Van der Vondervoort woonde. 
Echte 
  De volksnaam van de familie Hendrikx van de Donk met o.a. Echte Frans en 
  Echte Giel. Toen Merkus Lins (Laurens Rooijakkers) in 1913 trouwde met 
  Echte Mina, werd hij Echte Linske en meester Willem Gielen werd Echte Mester 
  na zijn huwelijk in 1900 met Maria Hendrikx. 
Bolles Graad 
  Gerardus Bollen. Door huwelijk van Johanna Bollen met Hendrik   
  Verdeuzeldonk in 1894 werd deze familie Verdeuzeldonk ook 'van Bolles' 
 

9. Een zoektocht voor speurders en fantasten 
Van veel Meijelse bijnamen is de herkomst of verklaring nog onbekend. Dat is een gebied 
voor onderzoekers en mensen die met fantasie toch invulling willen geven aan de 
gevonden bijnaam. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kaarle Katrienke      Merkus Mèèj   Buurmans Piet 

 
Alles Hannesse Boer 
  Hannes van Bussel op de Hof. Bij deze familie ook 'de Boere ziene Driek' en 
  'den Boer zinnen Hannes'. 
de Blaos 
  Familie Strijbos van de Donk 
Bruure Lins 
  Lins Berben, een bijnaam met een onduidelijke herkomst, maar binnen de  
  familie Berben waren ook: Bruure Bert, Bruure Sjeng en Bruure Nares. 
Buurmans Marten 
  Martinus Philipsen. 'Buurmans' kwam vooral voor in de familie Philipsen, maar 
  ook in de familie Verdeuzeldonk. 
Farres Keub 
  Binnen de familie Brummans komt 'Farres' veelvuldig voor zonder verklaring: 
  Farres Hanneke, Farres Keub, Farres Pietje. 
 



Gondesnelle Bram 
  Laurens aan de Heij, kerkmeester en Bram genoemd. De kinderen van Hendrik 
  aan de Heij en Wilhelmina Bollen hadden de bijnaam 'Gondesnelle' 
Grieten Boer 
  De familie Thijssen-Knapen van de Jan Thijssensteeg, volgens verhalen  
  vanwege een verdwenen boerderij die 'Grietenhof' heette. 
Hellekes Thumke 
  Bij de kinderen van Thomas van der Weerden en Helena Linssen komt de 
  bijnaam 'Hellekes' of 'Hillekes' voor. Hillekes Jan woonde als zelfstandige 
  ondernemer in de Dorpsstraat, getrouwd met Godefrida Geris 'van Jenne'. 
  Landbouwer Hillekes Bert woonde op de Donk, waar zijn zoon Hillekes Thumke 
  een winkel had. 
Hermes Hent 
  Een veel onderzochte bijnaam binnen de familie Martens, waarin Hermes Hent 
  (Hendrik Barthel, Dorpstraat), Hermes Marie (Johannes Maria, Mortel- 
  Simonshoek) en Hermes Tun (Antoon Willibrord, Kalisstraat-De Wielen)  
  voorkomen. Het is verleidelijk in deze familie van vervoerders en rijders  
  Hermes de god van handel en boodschap in de bijnaam te zien. 
Hoetse Joste Piet 
  Piet Joosten 
Het Hulterke 
  Willem Kuijpers van de Langstraat. Zijn kinderen werden bv. Hulters Frenske 
  en Hulters Truike genoemd. 
Krusje Mars 
  Een bijnaam binnen de familie Thijssen. Krusje Marse Pier woonde op de  
  Steenoven, Krusje Marse Driek woonde op de Katsberg. Peter Thijssen en 
  Hendrik Thijssen waren zoons van Martinus Thijssen en Petronella Franssen. 
  Daarmee is mogelijk 'Marse' als 'van Martien' verklaard, maar 'Krusje' is  
  onduidelijk. 
Kaarle Katrienke 
  Catharina Smolenaars was al 'Kaarle Katrienke' toen ze in 1905 met Willem 
  Basten trouwde. Willem Basten overleed als 55-jarige, waarna de kinderen de 
  bijnaam van moeder kregen en 'Kaarle' genoemd werden. Maar noch in de 
  familie Smolenaars, noch in die van Basten komt een Karel voor. 
Klompes Peer 
  Piet Thijssen. De bijnaam 'Klompes' komt alleen voor in de familie Thijssen. 
Merkus Willem 
  Willem Rooijakkers. Jan Rooijakkers meende zeker te weten, dat de familie 
  Rooijakkers de bijnaam 'Merkus' had gekregen, omdat ooit een bijzondere 
  herdershond gekocht was in een Franstalig plaatsje Mercus. Andere leden van 
  de familie wijzen op een nog niet gevonden voorvader Marcus in Brabant. 
Morelle Jong 
  De familie Luijten van de Krum. 
Nórren Tisj 
  Landbouwer Matheus Nijssen, die in Deurne geboren was en in Meijel trouwde 
  met Petronella van der Weerden. Hij had een molen, maar daar kon hij niets 
  mee verdienen. Je moest voor het malen 5 cent betalen en dan kreeg je nog 
  een sigaar van 6 cent uit zijn hand met 6 vingers. Maar waarom hij 'Nórren' 
  heette? 
Pluume Karel 
  Karel Franssen de vracht- en busrijder. 
Rinke Nure Thiske 
  Mathijs Sonnemans. 
Seikes Jong 
  Binnen de familie Verheijen. 
Sjans Lotte Driekske 
  Landbouwer Hendrik Korsten, in Helden geboren als zoon van Lodewijk  
  Korsten. 
Sjans Willemke  
  Binnen de familie Nijssen werden verscheidene leden aangeduid met ‘Sjans’. 
Timmers Naard 
  Leonard Thijssen uit de Dorpsstraat, broer van Timmers Giel Thijssen van de 
  Donk. 



Truteboers Frenske 
  Frans Janssen van de Krum. 
 
 En dan kun je rustig eindigen met Zoere Piet (die misschien Piet Korsten heette) 
en  Zuuten Héénj (die zeker Hendrik Leenders heette). Volgens de familie Leenders 
 zouden die namen als tegenstellingen van de twee karakters geboren zijn aan de 
 stamtafel bij Keube Martien.  

 
 
 
 
 

 
 Zuuten Héénj    Joppe Piet    Timmers Naard 

 


