Van Uum: volk uit het Duitse Uedem
In of rond 1933 vertrok S tephanus
van Uem uit Gendringen naar
Groenlo o m er een café te beginnen. Zijn Ideinzoon en naamgenoot werkt i n 'GroUe' nog steeds
in de horeca. In die hoedanigheid
moet hij zijn naam nogal eens
spellen. Die wordt bijna altijd
fout geschreven en volle neven
van vader heten merkwaardigerwijs Van U u m of Van U h m . Dit alleswas voor Stef reden om zich via
een vragenrubriek te wenden tot
de namendeskundige drs J. Coenen, die een en ander uitzocht.
De belangrijkste bron voor de verspreiding van de naam Van Uem/
Uhm/Uum (etc.) is de volkstelling
van i947. Hieruit blijkt dat het
gaat o m een typisch Gelderse
naam. In negen Gelderse gemeenten 1-cv/am 62 maal Van Uem voor,
in negen gemeenten 43 maal Van
U h m en i n zestien gemeenten
liefst 164 maal Van U u m . Daarmee lijkt de variant Van U u m dus
veruit i n de meerderheid.
De drie noordelijke provincies
hadden i n 1947 geen naamdragers, afgezien van één Van U u m in
Leeuwarden. In Overijssel woonde een Van U u m i n Stad Delden. In
twee andere gemeenten kwam de
naam V a n U h m voor. In de stad
Utrecht woonden i n 1947 een-

Rubriek over familie- e n boerderijnamen door Henk Harmsen
Aanvullingen
en
suggesties:
0S437 72603

maal Van Uem (lx), eenmaal Uum
(zonder 'van') en 19 maal Van
Uum. Verder komen we naamdragers i n Noord-Brabant tegen: eenmaal Van Uem en 37 maal Van
Uum in tien plaatsen, van wie zestien i n Eindhoven. In Limburg
woonde een familie Van Uhm i n
Roermond en woonden vijftien
gezinnen Van U u m in zes gemeenten, van wie acht in Heerlen.

Bergh
Uit een steekproef i n Eindhoven
blijkt dat de naamdragers van
oorspronguitGelderland komen.
Zo arriveerde op 28 september
1923 in Eindhovenhet grote gezin
van Johannes Hendrikus van

naamsvarianten i n 32 huwelijU u m en zij n vrouw Aleida Kniest,
beiden geboren i n 's-Heerenberg. ken tussen 1819 en 1910.
De zes vermelde kinderen zagen
allen het levenslicht in Emmerik, Graafschap
net over de grens bij 's-Heeren- In Angerlo waren drie huwelijberg. Een ander gezin liet zich op ken, waarvan de vroegste op 7 ju6 september 1930 inschrijven. Va- ni 1767 tussen Derkvan Uum, jonder was Gerardus Antonius van geman uijt Wehl, en Gerarda HolUum, geboren i n Arnhem, en tes. In Wehl was in 1732 het vroegste
huwelijk.
De
namen
moeder Catharina Maria Kornel,
varieerden hier van Van Uhm,
geboren in Raamsdonk.
Bergh blijkt wel de oudste papie- Van Udem, Uehm, Van Uhdem,
ren te hebben. Het vroegste huwe- Van Uhem, Van Uden, Van Uijm
lijk in Gelderland, dat in het Rijks- tot Van Uijhm. In Zeddam kwamen de varianten Van Uem, Van
archief kon worden gevonden,
was dat i n 's-Heerenberg tussen Uhm, Van Ueden en van Uum i n
Frederijc van Uhm, burger alhier, combinatie met de voornaam Steen Jan van Lent, burgersdochter ven al voor vanaf 1669.
deser stat, op 18 januari 1618. Coenen merkt op dat het verspreiBergh kende tal van verschillende dingsgebied van de naam grotendeels samenvalt met de oude
schrijfwijzen.
In Didam waren huwelijken Van graafschap Bergh. Het is volgens
U u m i n 1813, 1819 en 1827. In hem dus best mogelijk dat de eerLichtenvoorde staan als drie eer- ste Van Uhms behoorden tot de
ste huwelijken Van Uem te boek: manschappen van de graaf
1881,1904 en 1907. Zevenaar ken- Uit het voorgaande blijkt dat de
de negen huwelijken Van Uum komst van de familie vanuit Uetussen 1814 en 1887. Treffend is dem al ruim voor 1618 moet wordat hier op 24 oktober 1884 Hen- den gedateerd.De landverhuizers
drikus Johannes van U u m trouw- makten de grote stadsbrand van
1626 niet mee. Het stadje Uedem
de met Wilhelmina van Uum.
In Gendringen kwamen twee tussen Kalkar en Weeze kreeg in
1359 stadsrechten. Het had veel te
naamsoorten voor. Van Uem en
Van Uum, met twaalf huwelijken lijden van de Tachtigjarige Oortussen 1824 en 1912. Bergh spant log en werd i n het voorjaar van
weer de kroon met alle drie de 1945 bijna helemaal verwoest. De
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grote Sankt Laurentiuskirche
met twee torens is vrij nieuw.
De vroegere Berghse gemeentese
cretaris 'meester' H . Th. Kremer
veronderstelde dat alle naamdragers afstammen van een Uedemse
marskramer. Dat er altijd handelsgeest inde naamdragers zat is
zeker. Vooral i n de horeca en de
houthandel waren de telgen actief. Zo zijn er café's Van U h m i n
Wehl, 's-Heerenberg en Elten en
voorheen ook i n Stokkum en i n
Ulft. In 's-Heerenberg was voorheen ook de ijs- en drankengroot-

handel Van U h m gevestigd.
De horecatak Van U h m heeft i n
Bergh en de Liemers de onuitroeibare bijnaam De Pluum. Over de
herkomst hiervan is verschil van
mening. De een meent dat een
van de voorouders de naam kreeg
doordat hij zo'n fraai paardetuig
met sierpluimen bij zijn bierwagen had. De ander weet te melden
dat hij de bijnaam opliep doordat
hij als fervent jager altijd een jagershoedje droeg, op z'n Oostenrijks getooid met een 'pluumke'.
Wie het weet raag het zeggen.

