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De eerste nieuwsbrief
over, met en voor alle
takken Angenent

M

IJN doel is om alle
Angenenten die behoren
bij de Angenent-boom
volledig bij elkaar te zoeken.
Er zijn natuurlijk nog meer
Angenent-bomen, maar ik denk dat
de boom die ik voor ogen heb al
heel veel Angenent-takken draagt.
Of jij ook bij een van de takken van
deze boom hoort weet ik niet, maar
dat denk ik wel. Ik wil het in ieder
geval voor je uitzoeken. Welke
takken er aan deze boom zitten
lees je verderop bij Eén stam, vele
takken.
De meeste takken kennen elkaar
niet en daarom wil ik interessante
informatie over elkaars takken
delen in deze nieuwsbrief. Ik hoop
dat jij ook meedoet. Hoe je dat kunt
doen lees je verder op bij
Reageren.
Uiteindelijk moet het geheel
uitmonden in een boek met als
werktitel: Vijf eeuwen Angenent –
1522 – 2022.
Er staan nieuwtjes en
wetenswaardigheden in deze
eerste nieuwsbrief. Ik hoop dat je
het leuk vindt en reageert zodat we
de Angenent-boom volop in de
bladeren kunnen zetten.

Ik ben Marc Angenent, 1955,
getrouwd, kinderen en
kleinkinderen. Ik ben werkzaam als
seksuoloog met een eigen praktijk.
Ik woon en werk in Utrecht.

Ben jij ook bezig met een
Angenent-stamboom?

B

EN jij ook bezig met een
Angenent-stamboom? Zo ja
dan kunnen we proberen of
we de handen in één kunnen slaan.
Het zou jammer zijn om dubbel
werk te doen.
Niemand heeft eigendomsrecht op
een stamboom. De Familiegeschiedenis is van iedereen.
Ik wil iets zeggen over twee
stamboomonderzoekers, namelijk
Christopher Angenent en mijzelf.
Ikzelf ben met stamboom Angenent
begonnen in 1974. Zonder
computer was dat een heel werk.
Schrijven naar gemeentearchieven
en bezoekjes brengen aan het
bureau voor genealogie in Den
Haag. In verband met
carrièredrukte heb ik het pas een
aantal jaren geleden weer
opgepakt. Ik heb het papieren
boekje, getypt met een
schrijfmachine, nog bewaard.
Twee jaar
geleden
kwam ik
digitaal
Christopher
Angenent
tegen,
woonachtig in
Canada.
Christopher is
eind jaren 70 begonnen en in 2018
gestopt. Hij heeft veel opzoekwerk
verricht waarvoor heel veel dank! Ik
e-mail nu met hem om gegevens uit
te wisselen.
Ben jij ook met Angenent-gegevens
bezig? Wil je dan contact met mij
opnemen?
Angenent.ml@gmail.com.

Boek: Vijf eeuwen
Angenent 1522-2022

U

ITEINDELIJK wil ik komen
tot een boek met Angenent
verhalen in de context van
geschiedenis en cultuur. Een droge
opsomming van alleen maar
jaartallen is voor de meeste
mensen niet interessant. Verhalen
wel. Weten hoe onze voorouders
geleefd hebben, in welke tijd en
wat ze hebben meegemaakt maakt
genealogie pas interessant.
Aan het eerste hoofdstuk wordt al
geschreven. Natuurlijk eerst over
onze verste voorvader in Gelre half
16de eeuw. Gerardus aen gen
Eijndt, een boerenknecht.

“Een mensenleven is als een
boek met een open einde.
Want elke nieuwe generatie
voegt weer een nieuw
hoofdstuk toe”

Uitspraak Angenent

D

e taalpurist Herman van der
Singel schreef in
Taalergernissen: ‘De naam
Angenent is door de media
verkracht.’ (nederlandsetaal.eu/naamverkracht-media)

Toen Henk Angenent op 4 januari
1997 de tot nu toe laatste
Elfstedentocht won begon de
media de naam Angenent uit te
spreken met de n en de g als aparte
letter, An-genent. Het was Henk
zelf die aangaf dat de ng
uitgesproken dient te worden als in
zingen. Maar als het eenmaal in de
media rondzingt dan is het vechten
tegen de bierkaai.

In het Nederlands is de ng een
zogeheten medeklinkercombinatie. De regel daarbij is dat
de ng nooit uitgesproken wordt als
twee aparte letters maar als een
ng-klank achter in de keel zoals bij
wang.
Iemand zal kunnen zeggen “En ingeënt dan”? Maar in-geënt is geen
oorspronkelijk woord maar een
samenstelling van het bijwoord in
en het werkwoord geënt en dan
geldt de regel voor de medeklinkercombinatie ng niet.
De uitspraak is Angenent met de
medeklinkers ng als in angel. Laten
we met zijn allen zorgen voor het
behoud van de goede uitspraak van
onze mooie oude Middelnederlandse naam.

Eén stam, vele takken

W

E gaan uit van de zonen
van Albertus Gerritse
aen gen Eijndt (1577), de
kleinzoon van onze verste
voorvader.
Zijn zonen zijn de takken van
waaruit we verder opbouwen.
NN aen gen Eijndt ± 1522
Verste voorvader

Gerardus aen gen Eijndt 1552
Zoon
Albertus aen gen Eijndt 1577
Kleinzoon

5 takken = 5
broers

Tak 1 – Wilhelm aen gen Eijndt
1604 - ?

1617 - ?
De voorvader van mijn tak (2), Jan,
woonde in Gelre (nu Geldern - Dtsl)
en zijn voorvaderen ook, net als de
andere broers.
De kleinzoon van Jan, Gerhardus, is
geboren in Rees (Nu Duitsland).
En de kleinzoon van Gerhardus,
Johannes, heeft eind 18de eeuw de
overstap gemaakt naar ZuidHolland en in die omstreken is onze
tak gebleven.
Wil jij ook inzicht in je tak? Lees
dan verder bij reageren.

Onze verste voorvader

O

nze verste voorvader is
gelokaliseerd in ±1522 in
Gelre. Dat is uitzonderlijk
ver in de tijd voor wat betreft
genealogisch onderzoek, omdat
registratie van bewoners nog niet
verplicht was. Maar de kerk
registreerde gelukkig wel al ver
voor de invoering van de
Burgerlijke Stand (1811) omdat het
graag wilde weten wie er tienden
(een soort kerkbelasting) konden
betalen. We blijven verder zoeken.
Steeds meer bestanden in Gelre
worden gedigitaliseerd!
In het doopregister van de RK St.
Maria Magdalena in Gelre is de
doopregistratie gevonden van
gerardus aen gen Eijndt die in 1552
op verzoek van zijn vader, gedoopt
is door de pastoor in de genoemde
kerk. De kerk staat er nog steeds!
De tekst van het doopregister
hieronder is Latijn, de taal van de
kerk toen, maar de familienaam is
Middelnederlands aen gen Eijndt.
Wat die naam betekent lees je in de
volgende nieuwsbrief.

Tak 2 – Jan aen gen Eijndt
1609 - ?
Tak 3 – Theodorus an gen Eijndt
1613 - ?
Tak 4 – Henricus ahn gen Eindt
1614 - ?
Tak 5 – Engelbert ahn gen Eijndt

mee willen doen, des te leuker en
interessanter het allemaal wordt.
Het gaat straks uiteindelijk om de
verhalen, maar daaraan vooraf gaat
het maken van een stamboom.
Hoe kun je bijdragen?
1. Stuur deze nieuwsbrief naar
zoveel mogelijk Angenenten die je
kent.
2. Geef jezelf op om deze
nieuwsbrief te ontvangen of meld
jezelf af als je deze nieuwsbrief niet
meer wilt ontvangen.
3. Krijg inzicht in je afstammingstak
door de namen en data door te
geven van je grootouders en
overgrootouders.
Je krijgt altijd antwoord en inzicht
in je afstammingstak.
4. Schrijf mee!
5. Stel vragen.
Graag al je reacties naar:
Angenent.ml@gmail.com

Zoekvraag

M

ARIA Henriette
Angenent, gehuwd met
L. Droste is een van de
oudste Angenenten. Ze hoort thuis
in Tak 2 (Zie kopje Eén stam, vele
takken). Geboren 8 febr. 1890 in
Del Toewa Nederlands Indië en
overleden 18 aug. 1989 in Eelde
(DR) op de leeftijd van 99 jaar.
Iemand zou haar dus gekend
kunnen hebben!
Als je haar gekend hebt, heb je dan
gegevens en/of een foto?

De volgende keer

I
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N de volgende nieuwsbrief geef
ik je uitsluitsel over de herkomst
en betekenis van onze naam
Angenent.

Reageren

D

EZE nieuwsbrief is een
proef. Hoe meer
Angenenten reageren en

K vertel iets over de bekende
zilversmid in onze familie,
Willem geboren in 1737.

En nog meer.

