Verslag werkgroep genealogie 2020/2021
Vanwege het Corona-virus, dat ons land al 2 jaar in zijn greep houdt, werd er geen
Jaarvergadering van onze vereniging gehouden in 2020 en 2021. De verslagperiode van onze
werkgroep beslaat dan ook 2 jaren, lopende van begin 2020 tot eind 2021. Wij vertrouwen
erop dat de regelmaat van de Jaarvergaderingen weer kan terugkeren.
In het begin van 2020 werd het computersysteem in het Historisch Informatiecentrum (HIC)
vervangen en de mogelijkheden uitgebreid. Het werd mogelijk om van huis uit de database
met genealogische gegevens bij te werken. Na enkele aanloopproblemen werkt dit thans
soepel. Afspraken werden gemaakt wie wanneer wijzigingen kan aanbrengen. Van de
gelegenheid werd gebruik gemaakt om de gehele database, waarin nogal wat fouten zitten,
volledig door te lichten. Tevens werd besloten de externe gegevens waarover wij beschikken
te verwerken. Dit zijn voornamelijk de gegevens over geboorten, trouw en rouw uit
verscheidene bronnen. Daartoe werd o.a. in het Mededelingenblad een oproep gedaan om
al dan niet tijdelijk te beschikken over trouw- en rouwkaarten. Aan de oproep werd ruim
gehoor gegeven. Ook werden de gegevens van zo’n 250 oude personeelskaarten van de
Baggermij. Holland in ons systeem verwerkt. Als gevolg van een en ander groeide ons
genealogisch bestand van plm. 76.000 naar inmiddels bijna 82.000 personen
In het zomernummer 2020 van het Medelingenblad werd een uitgebreid artikel en
kwartierstaat opgenomen over Rijka de Geus die langdurig in dienst van de gemeente heeft
gewerkt op de afdeling Burgerlijke Stand. In het winternummer werd dit gevolgd door een
mooi artikel en dito kwartierstaat van Tijs Peele, een Giessendamse verzetsstrijder in de
Tweede Wereldoorlog. In 2021 werd in het zomernummer een uitgebreide kwartierstaat
met beschrijving opgenomen van Adri Kampman, die na langdurige dienst als
penningmeester van de vereniging afscheid heeft genomen. Veel gegevens uit het
Overijsselsche, waar haar echtgenoot zijn wortels had, werden daarbij meegenomen.
Tenslotte werd in het najaar van 2021 het verhaal en een kwartierstaat over “Mien” de Vos,
muzieklerares, oprichtster van de Plektrum-melodisten en ereburger van HardinxveldGiessendam, in het Mededelingenblad geplaatst. In de pen zit thans een artikel over de
voorouders genaamd “van Polanen” van Francina van Beek die in 1900 in het huwelijk trad
met Jan Koppelaar. De prangende vraag is of deze voorouders afstammen van het oude
adellijke geslacht ‘van Polanen’.
Van de heer Geert Jongeneel ontvingen wij in dank een omvangrijk bestand van door hem
getranscribeerde akten uit verschillende plaatsen in de Alblasserwaard. Het betreft 1123
akten van 1553 tot 1650 en beslaat 553 bladzijden. Inmiddels is dit bestand op de website
geplaatst.
In 1976 kwam de heer D.A.P. Sluimer te overlijden bij een scheepsramp in Canada,
overkomen aan het m.s. Gabriëlla van Kahn Scheepvaart te Rotterdam. De heer van der
Slikke uit Texel had daarover een boek geschreven en wilde daarover graag contact leggen
met familie. Wij konden in het gevraagde voorzien. Als dank kreeg de vereniging een boek
over deze scheepsramp toegezonden. Ook werd hiertoe een artikel in het Mededelingenblad
geplaatst.

Door het Dordts archief werden wij uitgenodigd voor een workshop over het opzetten van
een stamboomonderzoek. Voor zover bekend heeft hieraan niemand van de werkgroep
hieraan deelgenomen. Tevens vond contact plaats met historica Esther van
Maarschalkerwaard naar aanleiding van een publicatie uit 2013 in ons Mededelingenblad en
het daarin genoemde boek “Das Ende”. Over de historie van de zgn. “Blauwe Kraan” op de
voormalige Boelewerf te Ouderkerk aan den IJssel bereikte ons de vraag of wij ene Piet van
den Bout konden opsporen die het onderhoud aan die kraan destijds voor zijn rekening nam.
Na uitgebreid speurwerk werd de juiste Piet van den Bout opgespoord en konden wij hem in
contact brengen met de vraagsteller.
Naast al deze min of meer spraakmakende bezigheden vondenveel kleinere onderzoeken
verricht naar gegevens over de families Kam(p)steeg, van de Giessen, den Breejen
(klapperman), Klooss, Hoogendonk, van der Wulp (voor een kinderboek), de Mik, van der
Pijl, van Muilwijk, de Ruiter, de Hek (werkliedenvereniging), van den Heerik, Vlot, Blokland,
Klaver-de Krijger en naar Café Rijkaart/ de Sport.
Deelnemers aan onze werkgroep zijn thans Jan Dubbeldam, Wim van den Heerik, Bas
Huisman en Jaap van Gelder.
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