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O
Groetens Jupp

taalcultuur
Leonie Cornips (1960, Heerlen), bijzonder hoogleraar
Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht, doet
onderzoek naar de relatie tussen de gesproken talen en
dialecten in Limburg en de identiteit die eraan ontleend wordt.
Hier doet ze tweewekelijks persoonlijk verslag van haar
zoektocht.

Op het dorp is je naam ze-
ker niet hetzelfde als in
het geboorteregister. Je
heet daar Mieke van Cor

van Wullem van Trienis Sjang en de
kleinkinderen van Mieke heten Tri-
sta en Jip van Joep van Mieke van Cor
van Wullem van Trienes Sjang. Maar
liefst zes generaties zijn zichtbaar
door deze naamgeving. Paul van
Gool schrijft in zijn blog dat je vol-
gens je paspoort wel Johannes van
Soest kan heten, maar niet in Lot-
tum. Daar heet je gewoon Koëpmans
Sjang. En Henneskens Jan haalde daar
vroeger de vuilnis op hoewel hij in
werkelijkheid Jansen heette. Toen
Paul vier jaar oudPaul vier jaar oud
was, zat hij op de
kleuterschool bij
juffrouw Mien van
d’n Boënekamp,
maar haar officiële
familienaam was
Van Lipzig. En zijn
buurman Frans
van der Zande heet-
te Pruusse Frans.
Een van de be-
roemdste bijnamen
is Rowwen Hèze.
Rowwen Hèze (rui-
ge Hesen) heette in
werkelijkheid
Christiaan Hesen
en leefde rond
1900 in America.
Hoe komt America
in Noord-Limburg
terecht? De Peel
was vroeger een onherbergzamewas vroeger een onherbergzame wil-
dernis waar noeste werkers naartoe
gelokt moesten worden om grond te
ontginnen. Aantrekkelijke namen, zo-
als America voor het stuk grond ten
westen van Horst, moesten die arbei-
ders in 1819 verleiden om huis en
haard te verlaten. De naamkundigen
zijn er niet helemaal uit of America
zo heet omdat het in die tijd zo ver
weg van alles lag, precies als het ech-
te Amerika, of omdat het turfstekers
hoop moest geven op een betere toe-
komst. Maar de naam ‘Bedelaarspad’
onder Heythuysen voorspelde al niet
veel goeds voor de migranten van
toen, want die benaming duidt op
slechte grond. Net zoals Siberië bij
Griendtsveen, zo vernoemd naar het
Russische Siberië waar de wind in
eindeloze vlaktes genadeloos koud
om je oren giert.

Hoe kan het dat Schoester Sjaak in
Lottum helemaal geen schoenmaker
is, terwijl Schoester Funs wel schoen-
maker is maar als familienaam Van
Dijk heeft? Jan Hendrix heeft in Lot-
tum de bijnamen weten te achterha-
len bij de familienamen in het Meet-
boek der Heerlijkheid Lottum, het
Doop- , Trouw- en Begraafboek der
R.K. Kerk en de Registers van de bur-

gerlijke stand der Gemeente Grub-
benvorst. Daaruit blijkt dat in het ge-
ven van bijnamen een zekere syste-
matiek zichtbaar is. De achternaam -
vervoegd met een -s of -er (betekenis
‘van’) - komt vóór de voornaam te
staan, zodat Joep Grooten opeens
Groetens Jupp wordt. Petronella Stax
(in dialect Stek) bleef rond 1900 in
het ouderlijk huis in Lottum wonen.
Haar kinderen kregen daardoor de
bijnaam Stekker: Stekker Sir en Stek-
ker Bertha.

Een bijnaam kan te maken hebben
met waar je woont. Pieter Lenssen
verhuisde rond 1900 in Lottum naar
de boerderij Aan gen Eind en Ingder

Hand werd zijn bij-Hand werd zijn bij-
naam. Zijn zonen
heetten dan ook
geen Lenssen
meer. Maar Jeu en
Chrit van Ingder
Hand. Doncker Nel,
Doncker Piet, Don-
cker Sef (Jozef) en
Doncker Frens
(Francicus) wer-
den rond 1900 op
de pachtboerderij
de Donck geboren,
vandaar dat Don-
cker. Maar de ach-
ternaam van hun
vader was Mulder.

Een beroepsaan-
duiding als bij-
naam was heel ge-
bruikelijk. Antoon
Clevers k0cht in

water- en windmo-1898 de Lottumse water- en windmo-
len en heette vanaf dat moment Mul-
der (molenaar in het dialect). Als van-
zelfsprekend noemde men zijn zoon
en dochter niet Clevers, maar Mul-
ders Sjeng en Mulders Miets. De mooi-
ste beroepsnaam vind ik Schér Piet
(geboren 1870), die als kapper zijn bij-
naam dankt aan het wekelijks sche-
ren van zijn vaste klanten. Zijn twee
dochters heetten daardoor An en Mie
va Schér Piet. Een bijnaam is snel ver-
diend door hoe je eruitziet. In Lot-
tum huwde Peter Poels rond 1880
Maria Vermazeren, die opviel door
haar lengte. Omdat er nog meer Poel-
sen in het dorp woonden, kregen de
kinderen een extra aanduiding: Marie
en Door van de lange Poels.

Bijnamen zullen altijd wel blijven.
Het dorp is nu met het internet te
vergelijken waar veel jongeren onder
zelfgekozen bijnamen surfen en
schrijven, zoals Squirrelpaw, Hashira-
ma Senju, Kweenie en SaarxKuif.

Met dank aan Rikie Gorissen, Mieke
Hendricks en Herman Kaldenhoven
(plaatsnamen).
Zie voor de lezingenserie ‘Namen in
Limburg’: http://www.narrenuniversiteit-
limburg.nl/wrf:

onherbergzame wil- 1898 de Lottumse
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