
Dnacens vAN DE NAAM ,,Varu Gemrnr,,

rr.r 1947

In het verleden heb ik wel eens voorgesteld om bii een d.aar_toe geëigende gelegenheid-'een bileenkomst in Genert te orga_
niseren voor personen, waar dan ook woonachtig, d.ie de naae
"Van Genert" dragen.
.Een vraag die zich daarbij voordoet i-s: Zijn er in Ned.erland
veel rrVan Genertsrt en waar wonen ze.
Bij de ttVan Gemertsrrnoeten wê niêt zozeer denken aan afstan-
nelingen van de lleren van Geoert aar aanr personen, die invroeger eeuwen uit 'Genert vertrokken en in de nieuwe woon_plaats r,rerden aanged-uid net de naan 'rVan Gernert", een naan,die later officië1e fanilienaam is geword"en.
Eet verschijnen van het Nede::lands Repertorj.um van tranilie_
nanen, waarvan tot nu toe e1f defen verschenenrbiedt de ge_legenheid, on eens na te gaan, hoe de veïsprêid.ing van de
"Van Genertsrr over Ned.erland. gezien noet worden.Helaas ve"_schenen nog niet d.e del-en voor de provincies Noord._Holiand,
Zuid-Holland en trinburg (wel de steden Ansterdan, Rotterdanen 's-Gravenhage), zodat rn{jn onderzoek enigszins onvclledlg
rnoet blijven, naar het resultaat is toch aÍ voldoende intelressant. Een aanvull ing kan fater (hopenlilk over een paar
J aar./ gegeven worden.
In de traditionele volgorde van de provincies tTeffen we inde volgende plaatsen "Van Gercertsr aan (met achter de naarrvan de plaats, d.e vermelding van het aantal personen, zowelvrouweliike aLs mannefiike, die in het jaaÍ, 19'47,bi d.e volks_telling, d.e ze naam droegen):
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Groninaen! Scherpenzeef 5 Wolphaa"tsdijk , l,ith 1
Tiel t Zier:jkzee j Maarhêeze .1

Valburg 2 Mêgen 2
Fr:iesland: Hageningen 5 Noord-Br4bant: }Íierlo t
l,êê-rwàr.ten I waoel 2 

-

wychen 11 Eindhoyen 255 lIí11 44

rrente: 3ill::v"l 19 iÏi";:Ï:;i-Í il::;3i::;l ;zurphen 1 ;-:l--- --"^ j Oirschot 2
AsÊen 1 Beers 1

utrechr: lersen op zooÍd 4 ::1". tov€lriisser: ffi;' 1j ;::i*L .ro' iài,"u.,,n Í
EnBchede 9 Dê 3i1t i lest , navenstein 1

Deventer 1 Driebergen 2 Boekel i Rosnelên 2
Hengelo 2 leustlen 2 ror.neer - il Rucphetl 1

wierden 1 zeist 1 Borctef jj schavk 1

llijhe 1 Zuilen 4 Bredê ql Schiindel 1

cel.rerland: AnsrerdaÈ, 125 Ëïff' ! 3ï:ËïÏ:l:ï"i.' ?

A-rnhên ,, le-urne i son 1

fi:iï;;"." l; 3gllerlss: 125 liessen 1 reteÍinsen 1

Áppeltern 2 ^ )inther 17 Tllburg 25

.::^. .. E:cravenhaae: 42 lrunen 1 trtlen 14
I r ---_:- Dên nungen 4 -Valkensvaard 5Beuningen 5 - -;;"rr;;-- í zeeland: Enpet en Meerwijk 1 Veshel a

)eit 2 Middê1lrurg u rsàu 1 yeldhoven 1

lÍeunef 2 El]êwoutsdjik I Geertrul'lenàerg 1 vlijoen 1

nruten r B Goes 2 celdrop ?- vusht a4

Echtêfd 5 Eulst 1 Genert 4t l'/aalre 1

Elst 1 Kalette 1 Grève 2i l'ianrov 14

-bluuk 20 Ko?tgene B Heeswjik ? 
voens'Irecht 4

Ha?denrjik 4 Oóstbut,g ', nelnond 11 Wouw 1

lteuoeÍ) I o. en v. soubuxs 2 Eêlvoirt 1 zeeraíà 6

NijDegen 2o4 S]uis 2 's-bertogenbosch 54
Overàssert i vrissingen 1i r'ienpde 1

Lieshout 4

RECAPITUI,ATIE:

Groningen : 0
tr'riesfanci: 1

nrente : 1

Overdssel : 1{
Gelderfand: J47
Utrecht . 25

Ansterdan . 12,
Rotterdan z 12Jfs-Gravenhage: 

42
Zeelandl z 61
Noord-Brabant: l/8
T0TAAL, (excI. Noord- en Zuid-Hofland

en Linburg) : i 51q
Als voorlop.ige conclusies kuanen we vaststeflen, dat het o_vergrote deel van d.e Van Gemerts in de buurt is gebleven teweten in Noord-Brabant en Gelderland met een bijzónder groot
aandeel voor Ndmegen ( 20{ ).
De steden Amsterdam en Rotterda& doen net 12! aard.ig roee,terw{j1 verder Vlissingen net J1 opvalt. In de eigen provin_



cie heeft Eindhoven een belangrijke plaats (.25!), vooral a1s
men. d.it- aantal 

_ 
y?rggtiikt rnet I s-Hertogenbosch (54) en Sef_mond (sle,chts,11/. Tilburg net 2J en Breda net 41 iaten sa_men met Mil1 (44) eveneêns aardige aantalLen zien (ook deafstand in _aanmerking genonen). In de rest van d.e plaatsenvindt nen één of een paar gezinnen.

Eet is echter niet alleen d.e naan Van Geroert (in deze spel_llng), aie op Gemertse herkomst k"" *jj;;;;-;aar tevens veï_basteringen of vers chr{jvingen. Men áient er ook rekening
mee te houden, dat bjj de telling en bewerking van de gegel
vens fouten gemaakt kunnen zijn d.oor slechte leesbaarheid ofanderszins.
Naast Van Gemert trof ik aan:
- Van Geeroert: Arosterdan 5, Rotterdarn {0, r s_Gravenhagê 12.
- Van Gemer : t s-Gravenhage 1 .
- Genert : Groningen ií, Appeltern l, Utrecht 1, Aroster_

dan .10, rs-Gravenhage 5, Eind.hoven 2.
- nen Geroert : li"enpde 1.
.- Van Gemerd.e: Ede jrArnersfoort l,Arosterdan
-'Van Gmerd.en: l/ed.cle 1,0psterLand 1 ,Arnhern

Amsterdam 11, Rotterdaro {J,
Middelburg 1.

5,Rotterdarn 1J.
l,Driebergen l,
I s-Gravenhage 1J,

Geernert en Van Gennert
was het een grote te-
Ghenert of Van Gimnert

- Van Genmert: Stad.. Defden (Ov) 6, Haaksbergen 1, Benmel 1,
noesburg 1, Gorssel 1, Huissen 1, Needê 9,
Rheden !, Warnsveld (Cfa) i, Zutphen {,Utrecht j, 217íIen (U) Z, lmsterdàm 2,rs-Gravenhage 16 en Eindhoven 1.

Taafkundig gezien is de vorm Van
misschien wel- interessant. Voor rnii
leurstelling, dat er geen enkele Van
voorkont i"n Ned.erland..
i,/at de rest van de Hollanden en limburg zal opleveren,rooet
worden afgewacht. I^/aars ch{lnl i jk za1 atieen het aantal hèr_zien noeten worden en blijven áe vorroen gellk.
Rest mii nog te vermelden, dat de serie fedàrlands Reperto_
r.ir,rn van tr'amil"ienamen een ui-tgave j,s van Van Gorcuro,Àssen.

M.A. van der Vijst
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