
Zoeken op het internet  
Gericht zoeken op het internet:  
tips van Pascal Dobbelaere te downloaden 
file:///C:/Users/Jos/Documents/Genealogie/zoeken%20op%20internet/G
ericht-zoeken-op-internet.pdf 
 
Zoeken met verschillende zoekmachines 
De meest gekende en gebruikte zoekmachine is Google. 
Er zijn er echter nog veel andere, zoals Yahoo, Bing van Microsoft en een aantal 
minder gekende. Niet elke zoekmachine is geschikt voor ons doel, genealogie. 
Zoekmachines komen en verdwijnen, een lijst en uitleg vind je op Wikipedia  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_zoekmachines 
 
Om te illustreren dat er wel degelijk in verschil in resultaat is,heb ik steeds 
dezelfde gegevens gezocht. 
Van de familie Nachtergaele (grootmoeder langs vaders’ kant) weet ik dat er een 
operazangeres was, mijn vader heeft haar nog horen zingen. 
Meer weet ik niet, dus probeer ik de verschillende zoekmachines uit. 
 
Ik zoek “nachtergaele opera” en heb enkel de resultaten op het eerste blad 
weergegeven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_zoekmachines


Google 

 
 
Resultaat: 
Jozef Nachtergaele dirigent bij de Gentse opera. 
 
De zangeres vind ik op het 2e blad: Nachtergaele Christine, Royal Flemish Opera 
in Antwerp. 



Bing 

 
Resultaat: 
Hier vind ik de operazangeres al op het 1e blad. 



www.search.ask.com 

 
 
Hier krijg ik een lijst met verwante zoekopdrachten die ik kan aanklikken 

- Koninklijke Opera: opera’s in binnen- en buitenland  
- Jozef Nachtergaele: de dirigent en een lijst van St.-Jozef ziekenhuizen, 

maar ook weer een lijst van verwante zoekopdrachten met vermelding van 
de stamboom Nachtergaele  

- Matheus Nachtergaele: Braziliaans-Belgische acteur, misschien familie? 
Interessant om uit te zoeken 

Resultaat: geen operazangeres, ook niet op verdere pagina’s of via verwante 
zoekopdrachten. 

http://www.search.ask.com


www.exalead.com/search 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaat: 

- geen vrouwelijke operazangeres, ook niet op de volgende pagina’s 
- vermelding van de echtgenote van Jef (Jozef) Nachtergaele, maar de 

pagina zelf is niet beschikbaar 
 

http://www.exalead.com/search


www.clusty.com brengt je naar yippy.com  

 
Resultaat: 
De gezochte persoon staat bovenaan. 

http://www.clusty.com


www.metacrawler.com 

 
 
Resultaat: 
Veel reclame voor opera’s maar ook de gezochte persoon op de 1e pagina. 

http://www.metacrawler.com


Resultaat van mijn opzoekingen: 
foto van Christine Nachtergaele met haar medespeler bij een uitvoering van de 
operette “Het land van de glimlach” in de Koninklijke Vlaamse Opera 1952 
 

 
 
Nog genealogische vondsten via Google, die me verder op weg gezet hebben en 
waarmee ik familiegegevens kon aanvullen: 
Nachtergaele 

- overlijdensbericht van een verre neef 
- gegevens over een gezamenlijk optreden van Christine en Jozef 

Nachtergaele 
Peirsegael/Persegael/Peersegael 

- Het echte verhaal van de gebroeders Peirsegael (de pensers) op de digitale 
versie van een oude krant 

- Op die manier de krantenwebsite “het archief” gevonden 
https://hetarchief.be/#belgische-pers 

- de overlijdensberichten van Joseph en Marcel Peirsegael, kinderen van 
oudoom van mijn man (tot dan onbekend in de familie) in de digitale versie 
van de Vooruit, waarna ik de aktes kon opzoeken 
ftp://digital.amsab.be/pubs_serials/Vooruit_1884.../vooruit_19100108.pdf 

- en geboorteaangifte van eveneens onbekende Bertha Peirsegael, 
(vermoedelijk een zus van de 2 jongens), geboortedatum 1912 dus nog niet 
raadpleegbaar 
http://docplayer.nl/43450648-Nu-wordt-het-compleet.html 

   

https://hetarchief.be/#belgische-pers
ftp://digital.amsab.be/pubs_serials/Vooruit_1884.../vooruit_19100108.pdf
http://docplayer.nl/43450648-Nu-wordt-het-compleet.html


- een artikel in een oud nummer van Davidsfonds Destelbergen met voor mij 
nieuwe gegevens over de gesneuvelde Pieter Peirsegael 

- een totaal nieuwe tak van de familie en contact met een ver familielid 
Westerhoff 

- tekst over mijn grootvader op de website van de dovenvereniging Madosa, 
bij bezoek aan de vereniging meer uitleg en foto’s 

 
- John B Westerhoff (1857-1923), uitgeweken naar America (geen gegevens 

bekend in de familie, enkel verhalen) teruggevonden op 
https://www.findagrave.com/memorial/167888703/john-b-westerhoff# 

 
- Het familierestaurant 

http://www.27east.com/news/article.cfm/news/135617/Fond-farewell-to-
John-Duck-Jrs 

 
- Emigratie John B naar de VS, niet te vinden op website Ellis Island, wel via 

Wikipedia verwijzing website Deutsche auswanderer 
 

- Adres van de kleinzoon van John B Westerhoff, als gevolg contact via mail 
en Facebook 

 
Deze gegevens heb ik allemaal gevonden via Google, de andere zoekmachines 
moet ik nog uitproberen.  
 

https://www.findagrave.com/memorial/167888703/john-b-westerhoff#
http://www.27east.com/news/article.cfm/news/135617/Fond-farewell-to-

