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De start 

Het is al weer een tijdje geleden dat de eerste Nieuwsbrief werd aangeleverd. We schrijven 27 
maart 2013, de “aftrap” van de website die dan plaats vindt.  

Sinds die tijd is er wel een en ander gebeurd.  
De site werd opengesteld voor het publiek en de leden werden opgeroepen om een account voor 

het specifieke “ledengebied” aan te vragen, de zoek-, orden-, controle- en invoeractiviteiten gingen 
gestaag door en de vorderingen werden zichtbaar. Van elke persoon die in aanmerking komt om in de 
databank te worden opgenomen worden aan akten de al bekende data gestaafd en de ontbrekende 
aangevuld. Het zoeken en bewerken van deze materialen is op zich al een helse klus. Het voortouw 
voor die acties wordt genomen door Hans Gerards en Egbert Kamp.  

Na controle en samenvoegen van de informatie en weer een tweede controle is het dan de beurt 
aan de invoerploeg. Mochten er van bepaalde personen toch nog onvoldoende materialen 
beschikbaar zijn dan wordt teruggevallen op onze vrouwelijke Sherlock, Tineke Hazeu.  

Als Tineke het niet kan vinden; vergeet het dan maar. We moeten het dan doen met wat we wel 
hebben. 

Van de invoerploeg zijn de beide Jannen, Gerards en Mondria, de kartrekkers. Enkele keren per 
week bemannen zij, ondersteund door elkaar of met  Arend de Groot of ondergetekende  de 
soosruimte waar de ‘helse machine’ staat. Het werkpaard van de groep begint zijn sessie met groot 
gemak  en als er goed voor hem wordt gezorgd doet hij dat de volgende keer weer.  

Niet alleen aan de Burg. van Oordstraat is er bedrijvigheid op digitaal gebied. Zo goed als elk 
groepslid werkt ook thuis met deze middelen. Zo staat er bij George van Baasbank een laptop die er 
dagelijks voor waakt dat de site èn “in de lucht” blijft èn naar behoren blijft functioneren.  

De vorderingen 

In cijfers is dat snel gezegd. In de periode van eind maart tot eind augustus van 0 naar 776 
personen en 2139 gekoppelde documenten betekent dat een aanwas van  ruim 150 personen per 
maand en gemiddeld ruim 2,76 koppelingen per persoon.  

We hebben het dan over de trouwlustigen uit de 12 jaren van 1922 tot en met 1910. De reden van 
het achteruit vermelden van de periode is het gevolg van onze werkwijze. Als werkgroep werken we 
van 1922 terug tot de voorlopige oostelijke horizon  van ca. 1800.  

We hanteren daarvoor de huwelijkaktes die in Ermelo (binnen de huidige gemeentegrens) zijn 
gesloten. De gezinssamenstelling wordt bij het vorderen van het werk naar het verleden vanzelf weer 
zichtbaar.  

Om ook via de nieuwste media van ons te laten weten is er sinds kort een informatiebron voor 
tablets en smartphones gelanceerd. Deze site is met name bedoeld om ons bekend te stellen en 
aandacht te vragen voor de volledige website. Er hoeft geen apart adres voor te worden gebruikt. De 
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website is in staat om te herkennen met welk type apparaat er wordt gewerkt. Als 
dat een tablet of smartphone is,  wordt automatisch deze mobile site getoond. Er 
is een link in de home pagina aanwezig om toch door te gaan naar de volledige 
site. 

De site is, met uitzondering van de materialen (bibliotheek), met een tablet 
goed te gebruiken.   
Ook is er een twitter account aangemaakt met de bedoeling op die manier 
berichten van de werkgroep te verspreiden. Een belangrijk deel van de 
toekomstige leden van de OV Ermeloo groeit met deze middelen op en zijn 
hiermee mogelijk beter 
bereikbaar/benaderbaar.  
Dit voor wat betreft het 

heden. 

De westelijke horizon 

Naast het gestaag doorwerken aan de vulling van de databank en het in stand houden van de website 
wordt ook naar de toekomst gekeken. De werkgroep is zich aan het voorbereiden om zich regelmatig 
te presenteren bij activiteiten van de vereniging en daar buiten. Een van de eerste buitenactiviteiten is 
de presentatie van de werkgroep in Barneveld. Daar is een activiteit van “de Veluwse Geslachten” .  
Uitbreiding van de werkgroep is ook aan de orde. We hebben een oproep gedaan en er hebben zich 
inmiddels 2 dames gemeld. Marlies van der Heijden – Staats en Lya van Buuren komen ons versterken. 
Iets dat, gezien de toch best complexe taken, echt geen overbodige luxe is.  
Een derde gegadigde is mogelijk in aantocht. 
Ook wordt steeds naar de opdracht van de werkgroep gekeken om te zien of we niet afdwalen.  Een 
van de delen van die opdracht is om onze data levendig te maken. Dit wordt gedaan met extra 
materiaal dat naast “droge” aktes een beeld schetst van de personen in hun tijd. Hoe hier meer 
gestalte aan te geven is een uitdaging waarmee we ook in de komende tijd bezig zullen zijn. 
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