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Twee toepassingen
i.v.m. FamilySearch
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Indexeren via
FamilySearch door Jean
Huysmans

Vrijdag (!) 22 (!) januari 2016 = Nieuwjaarsreceptie = 1 week vervroegd
Donderdag 24 maart = DVD
Donderdag 26 mei 2016
Donderdag 22 september 2016
Donderdag 24 november 2016
Telkens van 19u30 tot 22u00.

3

STADHUIS van GENK, ZAAL 4.
Vlakbij is er ruime parking.

Vorige vergadering
22 januari 2016
45 aanwezigen
Volgende samenkomst
donderdag 26 mei 2016
om 19u30
STADHUIS Genk
Stadsplein 1
3600 Genk

Op 27 maart 2016 bestaat de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 23 jaar.
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Voorstelling van onze dvd2016
In vogelvlucht overliep Ivo de nieuwigheden en het elementair doorzoeken van
onze dvd2016.
Het is onze 18e uitgave.
Het gebruik is intussen door iedereen gekend 

Twee nieuwe toepassingen in verband met FamilySearch
Voorzitter Ivo presenteerde twee nieuwe toepassingen die hij gemaakt had en die perfect aansloten op thema
van de avond: FamilySearch.
Het is dikwijls veel interessanter om via FamilySearch scans van akten te bekijken dan via de website van
het Rijksarchief.
Het Rijksarchief heeft enkele zeer vervelende nadelen.
1) Je moet je aanmelden met een (gratis) account eer je kan beginnen. Bij FS is aanmelden niet nodig.
2) De link die het RA op je scherm laat verschijnen is totaal niet in overeenstemming met de scan van de
akte die je aan het bekijken bent. Bij FS lopen link en scan volledig synchroon.
3) De scans van het RA kan je niet downloaden, die van FS zijn onbeperkt downloadbaar.
Het voordeel dat het RA momenteel nog biedt is de aanwezigheid van PR.
Die PR vind je voor België (nog) niet bij FS. Maar uit de voordracht die volgt heb ik onthouden dat FS
binnen afzienbare tijd op de proppen komt een gigantische update voor België.
Aangezien onze dvd volledig draait rond Limburgse genealogie heeft Ivo twee grote tabellen gemaakt die
samenwerken met FamilySearch.
Tabel 1 met daarin ALLE 44 Limburgse fusiegemeenten met AL hun deelgemeenten.
In elke deelgemeente vind je de linken die je RECHTSTREEKS brengen bij het juiste plaatje op de servers
van FamilySearch. De opbouw is voor elke deelgemeente hetzelfde. Hier een voorbeeld.


Broekom
o Volkstelling 1796
o Burgerlijke stand
 FamilySearch overzicht
 10-jaarlijkse tafels
 Geboorten, huwelijken en overlijden
 Huwelijksbijlagen

Tabel 2 is hetzelfde maar hier betreft het ALLE deelgemeenten die grenzen aan Limburg. Genealogie stopt
niet aan de grens, weet je. In deze tabel zitten zowel de aangrenzende deelgemeenten van de provincies
Noord-Brabant, NL-Limburg, Luik, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Een voorbeeld:


Oreye
o

Otrange/Wouteringen
 Volkstelling 1796
 Burgerlijke stand
 FamilySearch overzicht
 10-jaarlijkse tafels
 Geboorten, huwelijken en overlijden
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Klik hier

Indexeren via FamilySearch door dhr. Jean Huysmans
Deze keer hadden wij ter gelegenheid van de verdeling van onze nieuwe dvd2016 een spreker uitgenodigd,
namelijk dhr. Jean Huysmans. Hij is de grote chef van FamilySearch (de afdeling van de Mormonen) voor
de Benelux en Polen.
Eerst schetste hij zijn loopbaan. Die liep na zijn universiteit over werken met gehandicapten naar operator en
verantwoordelijke bij FamilySearch. Hij was gedurende vele jaren en zeer dikwijls onder moeilijke
omstandigheden actief in het Oostblok en heeft daar talloze archieven gered van een totale ondergang
wegens de heersende oorlogen. Zijn verhaal was doorspekt van mooie anekdotes zoals het fotograferen van
Zweedse registers die wel een tafelhoogte en meer dik waren. Ook kwam hij in contact met de Russische
maffia. In het Oostblok moest er dikwijls gefotografeerd worden in archieven zonder verwarming, zonder
elektriciteit, zonder water dat nodig was om de filmen te ontwikkelen en nog zoveel andere dingen.
Daarna ging hij in op het werk van de Mormonen en waarom zij dit genealogisch werk doen vanuit hun
geloofsovertuiging. Ooit was er een tijd dat zij parochieregisters volledig met de hand overschreven. Hier
enkele indrukwekkende cijfers die hij genoemd heeft:
- in België gestart met microfilmen in 1958 en met digitaliseren in 2001: 74.364 microfilms en 24.157.117
digitale beeldjes.
- 1.200 vaste werknemers.
- Enkele duizenden vrijwilligers.
- Werkzaam in 105 landen en samenwerking
gehad met meer dan 1.000 archieven
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw
- Eigen satelliet om volledige onafhankelijkheid
http://www.pro-gen.be
te garanderen
- 210 lopende projecten: 178 digitale camera's
Maatschappelijke zetel:
en 32 microfilm camera's
Emiel Van Dorenlaan 44
- 26 converters die tegen eind 2016 alle 2,4
3600 GENK
miljoen microfilms zullen geconverteerd
België
hebben naar digitaal formaat.
Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956
- 5,07 miljard doorzoekbare namen
E-mail:
- Elk jaar een toename met 20.000 microfilms
ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)
(= ongeveer 20 miljoen beeldjes) en 170
bob.joosten@pro-gen.be (ondervoorzitter)
miljoen digitale beeldjes
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester)
- sinds 2005 indexering online
rik.jaeken@pro-gen.be (verzendingen dvd)
joseph.ory@pro-gen.be (lid)
* reeds 1.297.426.841 geïndexeerde akten
jaak.simons@pro-gen.be (lid)
* 592 lopende projecten
* 101.316 actieve indexeerders in 2015
dvd@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse dvd)
* 26.076.088 akten geïndexeerd in 2015
Tot slot stelde hij de twee huidige online
indexeersystemen van FamilySearch voor. Van elk
gaf hij aan alle aanwezigen een samenvattinghandleiding mee op twee A4’tjes.
Ivo

Bezoek ons op het web

http://www.pro-gen.be

