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Over Thuishistorici En -Archeologen
Albert Rubrech
De prehistorie, zoals de 4000 jaar oude grafheuvels.
De historie, zoals 800 jaar kelnarij.
De landschappen, zoals bos, heide, polder, weide, veen, klei, strand,
moeras.
Waar in Nederland vind je zoveel interessants en moois bij elkaar als bij
ons in Putten. Hebt u weinig tijd, zin, of bent u zoals ik te oud om al deze
boeiende plaatsen te bezoeken, dan kunt u ook thuisarcheoloog‚historicus of -natuurverkenner zijn.
In heel veel huishoudens staat tegenwoordig een computer die
aansluiting heeft met intemet. U hebt dan een onuitputtelijke bron, zeker
als u uit Putten komt, om cultuurhistorisch onderzoek te doen. Internet is
niet moeilijk, ook niet voor ouderen. Rabobank maakt je in enkele lessen
wegwijs.
Wat hebt u als thuishistoricus voor mogelijkheden?
Een aantal zoekmachines staat klaar om voor u een speurtocht te
begirmen.
Zegt de naam Folckerus u iets? Nooit van gehoord? Maar er is een
Folckerusstraat in Putten. Typ deze naam eens in op een zoekmachine mijn voorkeur gaat uit naar google en dan sta je versteld van wat u aan
plaatselijke historie verneemt.
Typ overigens in de zoekmachine niet alleen het woord ‘Putten’ in. Dat
levert tienduizenden woorden op over firma’s, familienamen, reclame
enzovoort.
Hieronder volgt een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld de site
(bladzijde) van ‘Putten, dorp aan de snelweg’. U vindt op deze site zeer
veel informatie. Ook over de historie met vele mooie foto’s
erbij. De site is te vinden op www.putten.net.
Er zijn meer mogelijkheden om over de Puttense historie informatie te
vinden. Namen als Graaf Wichman, Meinwerk, de Hamelanden‚
Pancratius (de oude kerkpatroon), en streeknamen als Drie, Oldenaller,
Bij steren, Nulde, Telgt, Volenbeek leveren via de zoekmachines tal van
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mogelijke informatiepagina’s op.
Zoek ook eens in onze naaste omgeving: de pagina
www.veluwestartkabel.nl geeft een enorme hoeveelheid cultuurgegevens, alles overzichtelijk gerangschikt. Ook de dorpen in de omtrek
zijn de moeite van een historisch bezoek op internet waard; Barneveld,
Garderen, Nijkerk, Ermelo en Harderwijk.
Onder archeologie werkgroep Ned of Oudheidkamer Nunspeet zal
Putten niet onvermeld blijven. Meer eigentijdse geschiedenis is te vinden
op www.kampamersfoort.nl over de oorlogsramp van Putten. En onder
Nulde het gevonden meisjeshoofd.
Al zwervend ontmoet je ook enige leden van ons historisch genootschap
zoals Friso of Steinmeier.
Schovenhorst is de zoekmachine bekend maar onder de lijst van Veluwse
musea is ons eigen museum nog (of eigenlijk: weer) een witte plek. Het
Puttens Historisch Genootschap heeft namelijk tot voor kort een eigen
plekje gehad op de site van Putten. Maar omdat er enige revisie aan de
pagina nodig was, is deze (tijdelijk) van het net gehaald. Wellicht is over
niet al te lange tijd de informatie weer terug op het intemet.
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