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We zijn er nog……  en nog meer. 

Het is lange tijd stil geweest aan dit front. Niet dat de genealogie even minder belangrijk was maar 
er was een aardige hoeveelheid werk te verrichten om  de werkgroep Documentatie aan een goede 
start te helpen. 

Zoals u mogelijk al heeft meegekregen is er op 1 december j.l. door de voorzitter, Steven van Loo, 
de officiële opening verricht van de jongste loot op Internetgebied van de vereniging, “de 
Beeldbanken”.  Deze webapplicatie is een onderdeel geworden van de website van de vereniging, 
www.ov-ermeloo.nl . 

 
De opdracht aan de werkgroep, “Het in kaart brengen van alle materiele eigendommen van de 
vereniging”, is door vele handen aangepakt. Na een grote inventarisatie naar de omvang van het 
materiaal en de beschikbare mensen en middelen werd tot het opzetten van vijf beeldbanken 
besloten. Het geheel zal in de nabije toekomst bestaan uit een Foto-, een Documenten-, een 
Grafmonumenten-, een Bibliotheek- en een Objectenbank waarvan nu de Foto- en 
Grafmonumentenbank voor de bezoekers beschikbaar zijn. 

In kaart …  en dan? 

 Het hoofddoel van “het in kaart brengen” is het breed bekend stellen van de materiele 
eigendommen om daarmee een inbreng te geven aan  projecten ter voorbereiding van evenementen 
en activiteiten. De beeldbanken zijn daarbij een grote hulp. Ze geven inzicht in de omvang, de 
aantallen en de beheer- en opslaglocaties. Op basis van uitleen kunnen deze materialen dan ten 
dienste van de vereniging worden gesteld. 

De Fotobank 

Via de fotobank zijn op het moment van dit schrijven bijna 2500 foto’s  voor het publiek 
gepubliceerd. Het geheel beslaat de periode van de fotografie voor zover Ermelo daarbij onderwerp is 
geweest. Een groot deel komt uit de verzameling van de heer H.J. van Beek. Het zal niemand verbazen 
dat zo’n 350  foto’s  een groot  “Boeldag”-gehalte kennen. Verder is er een diversiteit aan foto’s in 
zwart/wit en kleur, van oud tot iets belegen maar vooral met mensen. Mensen die worden herkend en 
waar elke oudere inwoner van het dorp of zijn omgeving wel iets van weet of over kan vertellen. 

http://www.ov-ermeloo.nl/
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Op meerdere dagen zijn door de werkgroep met een uit wisselende samenstelling  bestaande 
groep oudere inwoners   fotosessies gehouden. Deze vonden plaats in de soos van de vereniging aan 
de Burg. van Oordtstraat. Daarbij ging het er gezellig aan toe. Een kopje koffie, een lekker koekje en 
dan de toverlantaarn aan. De beamer projecteerde de foto en de aanwezigen mochten reageren. Wie 
was wie? Wat was waar? Waarom gebeurde dit? Wanneer gebeurde dit? Van alle commentaar werd 
door de werkgroep een samenvatting gemaakt die nu bij de foto wordt aangebracht. 

Alleen de voorbereiding in deze vorm was al een feestje. 

Grafmonumentenbank en genealogie 

De grafmonumentenbank is, met ruim 8000 personen, een uitvloeisel van de eerder gestarte 
werkgroep Genealogie. Als één van de bronnen voor genealogie komt het grafmonument / de 
grafsteen in aanmerking. 

Het is het tastbare bewijs van de plaats van begraven en bijna altijd de datum van overlijden. Dat 
zelfs ”in steen gebeitelde” namen en datums niet altijd een hard bewijs zijn wordt aangetoond door de 
vergelijking met geboorte- en overlijdensaktes.  

Hier wordt de samenhang tussen deze beeldbank en de Genealogie website dan ook tastbaar. Dit 
samengaan van beide informatiekanalen vindt plaats door een link van zowel van beeldbank naar 
persoonskaart in de genealogie als andersom. Door de aard van de informatie en de praktische 
mogelijkheden kan vanuit een grafmonument rechtstreeks naar de betreffende persoonskaart in de 
genealogiesite worden “gesprongen”. Andersom kan dit via de overlijdensgegevens  op de 
persoonskaart worden gedaan. Hier moet worden volstaan met een “sprong” indien de plaats van 
uitvaart (begraven) Ermelo is. Er dient dan in de beeldbank te worden gezocht naar de betreffende 
naam.  

Omdat er, zeker wanneer het overlijden nog kort terug plaats heeft gevonden, terughoudendheid 
kan worden gevraagd waar het het publiceren van grafstenen betreft is besloten om grafmonumenten 
met enige informatie over een overlijden binnen de laatste 3 jaar niet te publiceren.  

Uw inbreng 

Heb ik het in het voorgaande al gehad over de fotosessies met de “oudere” Ermelo-ers, er bestaat 
te allen tijde de mogelijkheid om op een afbeelding uit een van de beeldbanken te reageren. Dit kan 
eenvoudig op dezelfde 
pagina als waarop uw 
reactie betrekking heeft. 
Links onder aan deze 
pagina is een vak met 
een uitnodigende tekst. 

De redactie van de 
beeldbank wordt 
zodoende rechtstreeks 
geïnformeerd waarbij de 
desbetreffende 
afbeelding en uw reactie 
staan gekoppeld. 

    

Beste Wensen 

Tot zo ver deze Nieuwsbrief, de laatste van 2015. We gaan ons voorbereiden op de komende 
feestdagen en de overgang naar een nieuw en hopelijk goed verenigingsjaar. Vanuit de werkgroep 
Genealogie wensen we u dan ook een gelukkig Kersfeest en een goed Nieuwjaar. Tot in 2016! 


