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Een nieuw jaar waarin weer veel staat te gebeuren, 2015.
We schrijven al weer eind februari. Bijna 2 maanden is dit jaar al oud. De werkgroep zit niet stil en
de inhoud van de databank groeit gestaag. Op dit moment bevat de genealogie 1798 personen en zijn
er 6984 documenten te raadplegen. Voor het overgrote deel zijn dit, op basis van onze uitgangspunten
en van 1922 terugwerkend - de Ermelo'se huwelijkspartners (huidige gemeentegrens) uit de jaren
1900 t/m 1922. Verder zijn er om ook in de beginfase van de site wat diepte aan de data te geven twee
"Bekende Ermelo'se Families" - voor zo ver mogelijk - uitgediept. De families Loedeman en van Loo.
Het aantal documenten is nu 5445 maar, door dubbele verwijzing omdat bijv. een trouwakte voor
beide partners gelijk is, zijn deze goed voor 6984 koppelingen. De werkgroep is, naast het onderzoeken
en invoeren van de huwelijken uit de periode van vóór 1900, nu ook bezig met de huwelijken tussen
1922 en 1932. Dit betekent voor de databank dat er meer en meer gezinssamenstellingen zichtbaar
gaan worden. De generaties gaan elkaar nu overlappen en de informatie komt nu ook in tijd iets
dichterbij. Mogelijk dat dit een beter aanknopingspunt voor u als bezoeker gaat opleveren.

Correcties op bestaande informatie in de website
Er wordt, zij het nog op bescheiden schaal, gebruik gemaakt van de mogelijkheid om correcties op
de informatie van de website aan te leveren. In de Nieuwsbrief nr 9 van december vorig jaar is hier
uitgebreid aandacht aan besteed. Er is nog een kleine hobbel binnen deze mogelijkheid. De
bestandsgrootte van een eventueel mee te zenden bijlage (foto, akte, of anderszins) mag niet groter
zijn dan 1 Mb. De meeste afbeeldingen die voldoende groot zijn voor onze toepassing blijven hier
onder. Mocht u moeite hebben met het koppelen /meezenden van een bijlage dan kunt u voor
assistentie contact opnemen met de werkgroep of het materiaal met een begeleidende mededeling
over wie en wat het betreft sturen naar depot.genealogie@gmail.com

Een nieuwe werkgroep
Omdat er een zeker verband met de bestaande werkgroepen bestaat laten we het niet onverlet
om in deze Nieuwsbrief aandacht te schenken aan een, in de laatst gehouden ledenvergadering van
25 feb 2015 aangekondigde, nieuw op te richten werkgroep. Deze werkgroep, met de voorlopige
aanduiding “Documentatie, beeld en geluid”, zal als hoofdtaak krijgen het digitaliseren en archiveren
van het materiaal van de vereniging. Ook hier zal een veelheid van verschillende taken en de behoefte
aan evenzovele benodigde werkgroep leden uit voortvloeien. Het product van de werkgroep zal dan
een museale voorraad aan fysiek en digitaal materiaal bevatten. Vandaar dan ook vanaf deze plaats
een oproep aan u als volgers van deze Nieuwsbrief om eens te overwegen of u daarin een rol zou
willen spelen. Met nadruk op willen, het kunnen kan geleerd worden. Kent u iemand die dit een
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aardige uitdaging zou kunnen vinden dan roepen we u op om hem of haar te vragen contact op te
nemen met de secretaris van de vereniging.

Namens de werkgroep genealogie
Ton van Steenoven
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