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De eerste Nieuwsbrief van de werkgroep genealogie. Na een oproep tijdens de algemene
ledenvergadering 2012 is er een werkgroep gevormd bestaande uit 8 personen die daarna van start is
gegaan. De eerste stappen bestonden uit het leggen van een fundament voor het doel van de groep,
het samenstellen van een genealogie van de Ermelose bevolking over de periode vanaf eind 1700 /
begin 1800 tot heden. Dat heden behoeft enige verdere uitleg. Er is een wet op de privacy die ook
invloed heeft op het publiek mogen maken van persoonsgegevens. Gegevens van levende
personenkunnen niet zonder toestemming worden gepubliceerd . Verder rust er een embargo op het
openbaar maken van akten uit archieven waarbij elke soort akte zoals geboorte, huwelijk en overlijden
zijn eigen privacy termijn kent.
In de grondslagen voor de werkgroep werden ook de materiële behoeften gesteld en aangeschaft.
De groep kan in de verenigingssociëteit beschikken over een degelijke computer met de nodige
randapparatuur en software. Verder werden er taken beschreven en aan de werkgroepleden
opgedragen. Deze taken omvatten het verzamelen, ordenen, controleren en invoeren van informatie
en materialen.
Een andere grote taak was het maken van de website waar uiteindelijk de informatie wordt
aangeboden. Deze taak is door een van de leden, in goede samenwerking met de andere leden die
steeds middels testen feed back gaven, op een zeer goede wijze uitgevoerd.
Blijft over de taak om de ingevoerde informatie vanuit de database naar de website te brengen.
Ook hier is door onze websitebouwer zodanig gewerkt dat dit op zeer snelle en efficiënte wijze kan
worden uitgevoerd.
Nog even terug naar de opdracht. Wat moesten we onder de Ermelose bevolking verstaan. Wij
hebben het uitgangspunt als volgt geformuleerd. Degene die door geboorte, huwelijk dan wel
overlijden aan Ermelo is verbonden. Waarbij nog vermeld dat onder Ermelo wordt verstaan de huidige
gemeente zonder het gebied van Nunspeet. Een groot deel van de informatie waaruit we kunnen
putten is ons aangereikt door Trynke Elbertsen-Hoekstra. Zij heeft een schat aan genealogische data
verzameld waarvan zij, geheel belangeloos, een groot deel aan de werkgroep heeft geschonken. Uit
haar bestand alleen al blijkt dat er zo’n 15.000 personen verbonden zijn aan Ermelo waarbij
aangetekend dat in dit geval het gebied Nunspeet is inbegrepen. Blijven er nog altijd ruim 7.000
“gegadigden” over.
Op 7 november vorig jaar is de werkgroep officieel ingesteld. Daarvan is in de lokale pers bericht.
Vanaf dat moment is begonnen met het uitvoeren van de taken verzamelen, ordenen, controleren en
invoeren. Hierbij wordt de volgende systematiek gevolgd. Te beginnen met het jaar 1922 worden alle
huwelijkspartners beschreven waarna de jaargangen terug tot aan rond 1800 aan bod komen. Dit om
een zo breed mogelijk beeld te kunnen bieden. Om ook in het begin al wat meer diepte in de data te
brengen zijn twee Ermelose families zo diep mogelijk uitgeplozen. Het betreft de families Loedeman en
van Loo.
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Het mag duidelijk zijn dat de groei van gegevens in de website niet met grote stappen zal
gebeuren. Ook zullen we, omdat we ervaringen op moeten doen, in het begin veel lessen moeten
leren. Hier kunnen ook alle bezoekers hun bijdrage leveren. Zo is in de website een wensenlijst en een
correctielijst opgenomen. Deze lijsten staan de werkgroep ter beschikking om er haar voordeel mee te
doen. De wensenlijst dient om uw wensen ten aanzien van de werking en de presentatie van de
verschillende onderdelen van de website aan te melden. Het zal zeker niet zo zijn dat elke wens zonder
meer gehonoreerd kan worden. De correctielijst wordt gevoed met de op- en aanmerkingen van de
bezoekers over de inhoudelijke data van de persoonsbeschrijvingen en materialen. De wensenlijst is
een onderdeel van het menuonderdeel Contact en de correctiemogelijkheid is beschikbaar in de
persoonskaart.
Blijft over om u uit te nodigen de website eens te bezoeken met de bedoeling U, als lid van de
vereniging, te verzoeken een account aan te maken op basis van uw lidnummer. Nu is bekend dat het
lidnummer niet bepaald een gegeven is dat iedereen uit zijn hoofd kent. Om U van dienst te zijn, dit
nummer staat op de adressticker die voor de verzending van Het Erf van Ermel wordt gebruikt. Om u
te registeren maakt u op de website gebruik van de optie “Toegang Leden”.

De werkgroep wenst U veel plezier bij het bezoek aan de website.
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