
We begonnen de namiddag met een paar mededelingen m.o.a. de beslissing van Jan Van 

Crombrugge om te verzaken aan deelname, wat natuurlijk te betreuren valt en onze intentie tijdelijk 

een  tweede Donderdagnamiddag te organiseren bestemd voor mensen met mindere ervaring .De 

onderwerpen zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op Aldfaer, Geneanet en Legacy, het 

Rijksarchief en Familysearch. De eerste Donderdag is voorzien op 20 Juni 2019 om 14 u 30’. Marc 

Ternest heeft al bevestigd. Ik vermoed dat Andre Lauwaert ook interesse heeft, graag bevestiging 

aub – de agenda voor de première zal opgemaakt worden in functie van  de deelnemers. Mogelijks 

zijn er  mensen  die willen kennismaken met “andere” software dan deze die ze normaal gebruiken. 

Iedereen is vanzelfsprekend welkom ! Vooraleer verder uit te wijden wil ik mijn verontschuldigingen 

aanbieden aan de collega’s die aan het woord komen met een gesmaakt onderwerp en die ik vergeet 

in mijn nabeschouwing(en) – zo bvb dacht ik dat ik de gewaardeerde presentatie m.b.t. 

bevolkingsregisters en volkstellingen van Andre De Maeyer, vernoemd had, maar dit blijkt niet zo te 

zijn.   

Het probleem Petronille Vergust werd opgelost mits enig zoekwerk en dito logica , daarna 

struikelden wij over “Metrical Books” van FS en kwamen in”  Lithuanian State” en Rusland terecht. 

Werken met internet is en blijft een delicaat iets : zeg nooit “het kan niet !” Mits te verwijzen naar 

het boek GENTBRUGGE van Marcel De Bleecker werd de verhouding Familie Speltinck en Kasteel 

Speltincx toegelicht en verschafte, desgewenst, stof voor verder onderzoek. Dit als antwoord op een 

vraag van  Erwin. Met een sprong naar Geluwe (WVL) kwamen we bij Familieboeken(FS) terecht, 

nooit van gehoord maar wel praktisch (Indexaties per familie) Geert Verpoest zocht naar Carlos , veel 

zoeken was er niet mee gemoeid : Carlos viel zomaar in mijn schoot zoekende naar ene Madame Van 

Meulebroeck in de Sint Pietersparochie vond ik Carlos vooraleer Madame te vinden ! Geluk is en blijft 

een niet te versmaden factor in ons bedrijf ! 

Een goed oplettende (aanwezige) stamboeker zal intussen wel hebben bemerkt dat ik de volgorde 

van de dia’s enigszins gewijzigd heb wat in feite geenzins de inhoud van het gebeuren aantast. 

Geert Verpoest wierp ons, via een knappe PPP , een interessant onderwerp voor de voeten “Namen 

invoegen in uw genealogie-app”, hier dus “Legacy” – Ikzelf heb, gelukkig van in den beginne, gekozen 

voor de oplossing op Dia 18.  

Centurial, true evidence-based genealogy software / De nieuwe generatie stamboomprogramma’s 

gaat uit van bewijs (blog Coret) had Geert,( gelukkig voor mij) ook opgemerkt. Vermits hij reeds een 

stapje verder is zal hij dit onderwerp hoogstwaarschijnlijk in Juni ten berde brengen . Wij kijken er 

naar uit ! Vervolgens vestigde  ik jullie aandacht nogmaals op de nieuwe privacywet, dit naar 

aanleiding van een item gevonden bij Familiekunde Vlaanderen. De zin “In een apart KB zal nog de 

toegang voor akten jonger dan 50(ovl) , 75(hwl) en 100 jaar (alle andere) voor genealogisch, 

historisch en wetenschappelijk onderzoek uitgewerkt worden” Wordt vervolgd ! 

Als referentie voor eventuele liefhebbers die er meer willen over weten “DAVID” = Digitale 

Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten” Altijd nuttig om te raadplegen in geval van twijfel ! 

FV-Regio Brugge maakt ons gelukkig met een andere manier om FS te gebruiken en een toemaatje 

was er ook via een poëtisch zicht op de Meerstraat. Bronnen  voor de sociale geschiedenis in de 

XIXde eeuw door Roger Delbaere. Ongelooflijk wat je hierin kunt vinden met o.a. stof om te linken in 

je SB. Het einde in zicht en toch nog mijn zoeken naar”aentekening der registers van den geestelijken 

burgerstand” verduidelijken met” Google Zoeken” en wat je dan voorgeschoteld krijgt: enorm veel! 

Een vruchtbare namiddag doorspekt met talrijke tussenkomsten ter zake. Jammer dat ik hier in mijn 

taak als verslaggever te kort schiet. Een amateur vinden die bereid is een en ander te verwoorden in 



onze blog is welkom, mag op onze dank rekenen en is eeuwige roem beschoren. Een standbeeld is 

misschien te hoog gegrepen, een straatnaam moet kunnen ! 

Noteer alvast Donderdag  6 Juni 2019 14 u 30’ in je agenda, niet te missen ! 

Mvg 

Etienne 

 

 

 


