
Bijnamen en lapnamen waren vroeger de gewoonste zaak van de wereld. 
De oorsprong was dikwijls een fysiek kenmerk, een attribuut, het beroep,…
Deze benamingen waren meestal niet pejoratief bedoeld, maar integendeel dikwijls een mild-ironische betiteling van een gekend persoon.

de beroepscategorie met de meeste lapnamen zijn de onderwijzers. Zie hiervoor sepcifiek onder Onderwijs/gemeentelijk onderwijs/helemaal onderaan

Deze lijst is allesbehalve volledig. Aanvullingen en verklaringen zijn van harte welkom!

Omer Bauwens Rosten Bèns bekende ingeweken veeboer van het Singel.
familie Blanckaert Feuj naam voor alle nazaten van groentenhandelaar Alfons
Richard Brussele Sar Bruussèl Vondeling uit Brussel die in de Schoolstraat woonde, later in een ouwe tram in de Meersstraat
August Claeys Puibe Kluis pijprokende Weststratenaar
Maurice Coens Moat Koene pompier en Calcuttien uit de Polenstraat
Ernest De Clercq Nijst den Daure beestenkoopman uit de Dorpstraat die door een duwtje de weegschaal extra gewicht gaf
Octaaf De Somviele Boer Saviele slager en uitbater van café Stad Gent (huidige weststraat 3)
Henri Fouache Puoot Foas houtbewerker met houten been uit de Langendam
Maurice Geerinckx Moin Verdere gegevens welkom
familie Hutsebaut Hutsebuts Leuke versleinste achternaam
familie Laroy Lèw naam voor alle nazaten van bakker Emiel (schoolstraat, langendam, dorp)
familie Laroy Lareuj naam voor alle nazaten van vleesboer Robert (dorpstraat, weststraat), geen familie van Lèw
Julien Legiest Eede Puibe Verdere gegevens welkom
Karel Lootens het pluisken cafébaas uit de Weststraat. Verdere gegevens welkom.
Henri Pieheyns Harrie Toat aardappelhandelaar uit de Kerkstraat
Gerard Rijckaert Fernandel baas van café De Nieuwe Statie (huidig grasperk Jamcentrum Weststraat, tevens kamslager

bij Dierman, zo genoemd wegens de verbluffende gelijkenis met de Franse filmster
Arthur Van Daele Tuur Gieedde schoenmaker uit de Weststraat. Verdere gegevens welkom 
Pier Van de Veire Pier den Dèkkre strodaklegger, wiens naam ook overging op zoon Albert, die beenhouwer was
Maria Van de Voorde Pijkke was kleindochter van een kerkbaljuw
Francis Van De Walle Sies Gruis meelhandelaar die bij het legen van zakken twee volle handen meel terug meenam naar huis
Robert Van Den KerchoveWiddn Kirkhove molenaar op de Weegse, zo genoemd omwille van de bloem op zijn kledij
Cyriel Van Hecke Boer Van Hèkke beestenkoopman en uitbater van het Gouden Hoofd in de Weststraat
César Van Hoorebeke t Vergruootgloas was kerkbaljuw ofte pijke
kinderen Van Hoorebeke Pijkke waren zonen van César, die pijke was.
Emiel Van Hoorebeke Zwarten Huoorebeke cafébaas uit de Langendam, zo genoemd naar zijn pikzwart haar



Maurice Van Lauwe Morries Poddijnk coiffeur, zondagsschilder en volksfiguur uit de Weststraat
Emiel Van Wynsberghe Miel Pirro, Miel Klavier cafébaas en melkboer uit de Westraat (huidig nr. 109)

Van Wynsberghe den offerblok woonde in de Schoolstraat
gezin Vandenberghe Kuibers Suikerbakker Daniël en broer André, welke vader - kuiper Henri opvolgt
Julien Vereecke Lan Verieekke één van de zonen van voerman Pier (Weststraat), zo genoemd vanwege zijn lange gestalte 

Dikke Sijle vrouw die - omwille van overgewicht - voor gewichtscontrole  niet in het hospitaal terecht kon        en daarvoor naar de Gentse beestenmarkt moest
Roste Windels zoon van Dikke Sijle uit het Eiland
Montjen Hol klompenmaker. Verdere gegevens welkom


