
www.genealogie-ermelo.nl 

 
1 

 

 
Nieuwsbrief 

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo 

Werkgroep – Genealogie 

Nr 7 – aug 2014 
 

 

 Volop zomer 

Zoals u mogelijk hebt opgemerkt is er, mede vanwege deze prachtige zomerse dagen, minder 
aangroei van data gerealiseerd dan dat we tot voor kort gewend waren. Naar verwachting zal dit 
langzamere tempo nog een maandje duren. Zoals gezegd hebben daar de weersomstandigheden mee 
te maken maar ook de werkzaamheden aan de “Index van Van ’t Erf van Ermel” voor de website van 
de OV-Ermeloo.nl vroegen wat tijd en loopt er de voorbereiding van Open Monumentendag. Deze 
laatste vergt momenteel veel aandacht. Op zaterdag 13 september zal aan de Burg. van Oordtstraat de 
werkgroep Genealogie een overzichtstentoonstelling verzorgen. Zie hiervoor de informatie vanuit het 
comité Open Monumentendag Ermelo die u nog zult ontvangen. 

Aandacht gevraagd voor… 

Naast de genealogische informatie die het hoofdbestanddeel van de website vormt is er ook veel 
werk gemaakt van de homepage van de site.  De openingspagina bevat een verscheidenheid aan 
informatie. Uiteraard grotendeels afgestemd op het thema van de website. Toch vragen we even uw 
aandacht voor de verschillende onderdelen. Naast het welkom heten worden er onder de kop “Laatste 
nieuws” berichten, onder Agenda de voor de groep belangrijke afspraken, onder de actuele datum 
relevante zaken over personen uit de database vermeld en een opening geboden naar wat we noemen 
“Zoekplaatje”. En dan is er ook de Column van Hans Gerards. 

Nog even teruggrijpend… 

De doelstelling van de website genealogie-ermelo.nl is het met tekst en beeld informeren over 
Ermeloërs  van de laatste paar honderd jaar. Er is voor gekozen om dit in een  genealogische vorm te 
doen. Uiteindelijk zullen er vele onvolledige stambomen deel van uit gaan maken. Alleen de delen die 
een directe samenhang met Ermelo hebben worden door ons belicht. Er komen dan uitgebreidere 
maar ook heel summiere stambomen in voor. Wat de uitgebreidheid betreft bestaat de top 10 van de 
uitdraai van familienamen die we nu kennen uit:  van den Berg, Dekker, van Loo, van Beek, 

Mulder, Mouw, Bosch, Hop, Kamphorst en Verhoef. De minder uitgebreide delen vormen onder 
meer die van het personeel van de zorginstellingen. Uiteraard kent elke stamboom in dit verband 
scheidingslijnen op de plaats waar Ermelo werd binnengekomen dan wel verlaten. Om de echte 
onderzoekers onder u, die hun familienaam totaal willen uitpluizen een aanknopingspunt te geven, 
laten we deze “rafels” waar mogelijk gepaard gaan van notities over ouders/kinderen zonder directe 
binding met Ermelo. 

http://www.ov-ermeloo.nl/htmlpages/opvragen/home.php
http://www.openmonumentendag.nl/gemeente/ermelo/
http://www.genealogie-ermelo.nl/
http://www.genealogie-ermelo.nl/fotodoos.php
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Bezoek website 

Van het bezoek aan de website genealogie-ermelo.nl worden op diverse niveaus de 
bezoekgegevens verzameld. Om een voorbeeld te geven staan hierna de gegevens over de afgelopen 
maand juli. 

 
Aantal bezoeken (hits): 6711  
Aantal unieke bezoekers: 409  
Aantal hits via mobiel/tablet: 346  
Aantal unieke bezoekers via mobiel/tablet: 108  
Aantal geregistreerde leden: 82  
Groei aantal geregistreerde leden afgelopen maand: 1  
 
Dit kaartje laat over een korte periode (week) de locatie van de bezoekers zien. 

  
Ook in het buitenland (door daar verblijvende Nederlanders?) wordt de site “aangeklikt”. 
  

Top 4 meest bezochte pagina's 

1e plaats:  persoonskaart  (Raadplegen – 
Genealogie) (1738)  
2e plaats:  artikel  (vanuit de zoekoptie 
gevonden informatie) (767)  
3e plaats:  kwartierstaat  (352)  

Genealogiecijfers 

De database bestond uit  
Personen: 1229  
Mannen: 603  
Vrouwen: 621  
Onbekend geslacht: 5  
De meest geraadpleegde naam: Loedeman (9 
keer). 

 
Tot zo ver deze Nieuwsbrief  
 
Namens de werkgroep, 
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