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 Terug van weggeweest? 

Deze kop slaat natuurlijk niet op de totale afwezigheid van de werkgroep maar  op de 
vakantieperiode die we achter de rug hebben. Nou ja, achter de rug, de herfstvakantie is al weer een 
feit als ik dit schrijf.  

Zoals al in de vorige Nieuwsbrief gememoreerd was er een dipje in de invoer tijdens de afgelopen 
periode maar dat zal nu achter de rug zijn. De teller staat nu op ruim 1400 personen en meer dan 5200 
gekoppelde documenten. Dit houdt in dat de huwelijksparen van 1900 t/m 1922 op een heel klein 
oortje na ( 1904) zijn ingevoerd. 

Promotie werkgroep 

 De werkgroep presenteert zich regelmatig bij diverse evenementen. In de afgelopen periode zijn 
we weer begonnen om tijdens de lezingen van de OV Ermeloo een stand te bemannen om u in de 

“wandelgangen” te informeren of uw 
vragen te beantwoorden. Tijdens de Open 
Monumenten Dag – Ermelo op 13 
september presenteerde de werkgroep zich 
in de Soos met een 
overzichtstentoonstelling die in het kader 
van het motto van deze dag, “Op Reis”, was 
samengesteld.  Op 4 oktober was de groep 
aanwezig tijdens de Veluwedag van de 
Vereniging Veluwse Geslachten te 
Barneveld. Deze dag staat in het teken van 

een Algemene Ledenvergadering en van elkaar ontmoeten. Ook hier was ruim belangstelling voor onze 
werkzaamheden. 

Materiaal 

Onder deze noemer verstaan wij alle “materiele zaken” die in 
genealogische zin aan een persoon verbonden kunnen zijn. In de 
eerste plaats zijn dat de documenten die betrekking hebben op de 
identiteit zoals geboorte- huwelijks- en overlijdensakten. 
Daarnaast kunnen dat reguliere documenten zijn zoals 
verklaringen, bewijzen, diploma’s en certificaten. Een grote bron 
van materiaal kan ook worden gevonden in allerlei overige zaken 
zoals fotomateriaal en familieberichten in de vorm van 
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poststukken en advertenties.  
Met de moderne middelen kan dit materiaal worden gedigitaliseerd waardoor het op een tamelijk 

eenvoudige en vriendelijke manier kan worden aangeboden om in te zien. Naast het aanbieden van 
afbeeldingen met het voornoemde materiaal  is het op deze wijze ook mogelijk om bewegend beeld of 
geluid te presenteren. Heeft u bijvoorbeeld nog oude geluidsbanden van bijvoorbeeld of filmmateriaal 
dan zijn er mogelijkheden om dit te digitaliseren en als video- of geluidsbestand aan een verzameling 
toe te voegen. Heeft u materiaal dat voor publicatie in aanmerking zou kunnen komen dan verzoeken 
we u contact met ons op te nemen. Dat kan per telefoon 06 26854665, per post OV-Ermeloo, 
Werkgroep Genealogie p/a Seringweg 78, 3852 GT, Ermelo of via de website  . 

Nieuwe periode toegevoegd 

Om privacy redenen worden de aktes van de burgerlijke stand pas na een bepaalde periode 
openbaar gemaakt. Zo komen overlijdensaktes na 50, huwelijksaktes na 75 en geboorteaktes pas na 
100 jaar vrij. Het openbaar maken gebeurt in periodes van tien jaar. Dit jaar is er weer een periode aan 
toegevoegd. Hierdoor zijn op dit moment de navolgende aktes van de burgerlijke stand openbaar 
geworden : 

 Geboorteaktes  tot 1911 

 Huwelijksaktes   tot 1932 

 Overlijdensaktes tot 1960 
Dit houdt voor onze werkgroep in dat naast de tot nu toe gevolgde lijn, het vanaf 1922 terug in de 

tijd onderzoeken en publiceren van persoonsinformatie, ook het blok huwelijken van 1923 t/m 1932 
kan worden verwerkt. 
Dit geeft voor u mogelijk een beter aanknopingspunt voor uw eigen onderzoek.  

Genealogie-Café 

Hoewel dit geen directe activiteit van de werkgroep is wil ik u langs deze weg van het bestaan van het 
Genealogie-Café Ermelo op de hoogte stellen. Het initiatief hiertoe werd enkele jaren terug genomen 
door Tineke Hazeu en Trynke Elbertsen-Hoekstra. Met uitzondering van de maand augustus is er elke 
2e woensdagochtend van de maand, van 10:00 tot 12:00 uur, 
gelegenheid om elkaar te treffen waarbij het uitwisselen van 
ervaringen op het gebied van genealogie in de breedste zin van 
het woord centraal staat. De ochtenden vinden plaats in Pinel aan 
het Raadhuisplein en de toegang is door een eenvoudig 
toegangssysteem, een ” 4-rittenkaartje” van 6 euro, 
laagdrempelig te noemen. Er kan over discussie- en 
computerruimte worden beschikt en er is voldoende kennis en 
ervaring aanwezig om u op weg te helpen op zowel het gebied 
van de genealogie als het gebruik van de moderne technieken. 
Ga er eens binnen en proef de sfeer. 
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