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In dit nummer:
Patch NL30B-2P
Op de website van PRO-GEN (http://www.pro-gen.nl/nlpatchb.htm) kan je een patch
downloaden die een reeks foutjes in PG30b oplost (-) of een uitbreiding eraan
toevoegt (+).

· Download dit bestand door er met de rechtermuistoets op te klikken en 'Doel
opslaan als...' of 'Save link as...' te kiezen.

· Plaats het in de PG30\SUPP map van uw PRO-GEN 3.0b versie.
· Bij het starten van PRO-GEN wordt deze aanpassing dan automatisch

geïnstalleerd.

De correcties staan in verband met:
-Selectie: Het selecteren van 'gerelateerden' werkte niet altijd goed meer. Dit was
afhankelijk van de beschikbaarheid van EMS geheugen.
-Uitvoer: De nummering 'doorlopend volgnummer' werkte niet correct bij nummers
groter dan 32767. Dit was afhankelijk van de beschikbaarheid van EMS geheugen.
-Lijstuitvoer: Bij afdruk op de printer vanaf een bepaald paginanummer werden ook
de eerdere pagina's afgedrukt.
+HTML-uitvoer: Regels in de index worden niet meer afgebroken op een streepje bij
gebruik van geboorte- en overlijdensjaar.
-HTML-uitvoer: Bij splitsen werden bij de verwijzingen in de kop geen kleine letters
gebruikt voor de bestandsnamen.
+HTML-uitvoer: De teksten "Eerste, Vorige, enz." en ook de tekst "Namenindex"
wijzigen nu mee met de ingestelde uitvoertaal.

Advies voor restore van back-ups (Advor)
Het programma Advor van Wim Nelis geeft een advies over het al dan niet
terugzetten van een of meer back-ups. Het vergelijkt de tijdstippen van back-ups met
tijdstippen van wijziging van PRO-GEN databases. Als de back-up recentere
informatie bevat dan de database, komt het tot een positief advies.
Het programma wordt gestart vanuit… Hoofdmenu… DOS programma starten.
Daar staan twee manieren om het programma aan te roepen. De eerste aanroep
neemt aan dat de back-ups in map A:\ (de floppy disk drive) staan, de tweede
aanroep vraagt om de map waarin de back-ups staan. De uitvoer Advor wordt
achteraf bekeken met het DOS programma LIST.
Het programma zal op onze aanstaande CD-ROM “Genealogie uit Limburg – 2003”
staan.

Gratis hulpprogramma’s vanWim Nelis
Het voornoemde programma Advor is bij Wim Nelis gratis te krijgen via internet.
Schrijf Wim Nelis een lege e-mail waarvan alleen de items Van, Aan (nelis@nlr.nl) en
Onderwerp zijn ingevuld. Let op, de lijn Onderwerp moet onderstaande vorm
hebben. Het dient uit twee woorden te bestaan, gescheiden door een (1) spatie,
namelijk: PRO-GEN <naamhulpprog>

Vorige vormingsavondvan 23 mei 2002:46 aanwezigen.
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Per e-mail krijg je dan het programma Advor gratis in je brievenbus.

Wim Nelis stelt op deze manier 14 hulpprogrammaatjes voor PRO-GEN ter
beschikking. De lijst met al zijn gratis programma’s krijg je toegestuurd wanneer je als
onderwerp opgeeft:

Het invoeren van personen - conventies
Wij verwijzen naar de website http://users.pandora.be/ivo.gilisen/cursuspg.htm
‘Invoer gegevens’ - ‘Invoeren 1ste persoon’.

PERSOONSBLAD
Wordt automatisch door PRO-GEN ingevuld.

MUTATIE DATUM
Wordt automatisch door PRO-GEN ingevuld.

Voornamen
Het is de gewoonte dat genealogen deze namen letterlijk overnemen uit een akte
(doop- of geboorteakte), hoe deze schrijfwijze ook moge zijn.
Typ geen namen met ronde haakjes zoals Maria(e) Catheri(e)n(a). Dit kan u alleen
maar narigheid bezorgen bij o.a. het sorteren.
Afwijkende schrijfwijzen van voornamen stopt u later in het veld Roepnaam.
Voor een levenloos kind typt u in het veld voornamen de woorden “doodgeboren
jongetje” of “doodgeboren meisje” of “doodgeboren kind” al naargelang het geval.
Door nu reeds de woorden “jongetje, meisje, kind” toe te voegen, zal later uw tekst
beter door de lezers begrepen worden.
Voor personen waarvan u de (voor)naam niet kent, tikt u N.N. (nomen nescio, ik weet
de naam niet. Met 2 hoofdletters en 2 punten). Tik dus geen dingen als “moet ik nog
opnieuw nakijken”, “kon ik niet lezen”, "onbekend", "?????",…, en degelijke.

Achternaam
Zelfde opmerkingen als bij Voornamen.
Voer ook hier geen namen in als Ra(e)ma(c)kers. Dit kan u later alleen maar
narigheid bezorgen.
Afwijkende schrijfwijzen van een achternaam stop u in het veld Alias.

Geslacht
4 mogelijkheden. Tik eenm of een v. Tik een ?-teken of laat eventueel het veld
blanco voor een onbekend geslacht.
PRO-GEN zet uw kleine m en kleine v onmiddellijk om in een hoofdletter. In vele
gevallen vult PG3.0a het geslacht automatisch in.

Roepnaam
Gebruik dit veld voor echte roepnamen of voor afwijkende schrijfwijzen van
voornamen.
Ook de kloosternamen horen in dit veld thuis.

Alias
Gebruik dit veld voor echte aliasnamen: typ letterlijk bvb. alias Clercx als u wilt dat
later ook het woord “alias”mee afgedrukt wordt. Gebruik het veld ook voor

Onderwerpen vooronze samenkomsten.
Hebt u onderwerpenof thema’s die u wiltbehandeld zien tijdensonze vormingsavon-den te Genk, laat hetons gerust weten…wij passen de lessenaan uw wensen aan…
ivo.gilisen@pro-gen.be
bob.joosten@pro-gen.be
luc.klaps@pro-gen.be
jmg.vliegen@pro-gen.be

http://users.pandora.be/ivo.gilisen/cursuspg.htm
mailto:ivo.gilisen@pro-gen.be
mailto:bob.joosten@pro-gen.be
mailto:luc.klaps@pro-gen.be
mailto:jmg.vliegen@pro
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later ook het woord “alias”mee afgedrukt wordt. Gebruik het veld ook voor
afwijkende schrijfwijzen. Bvb. “Raemakers, Ramackers, Raymeckers”. Schrijf de
afwijkende schrijfwijzen voluit, gescheiden door "komma spatie".

Code
Kunt u gebruiken om een eigen nummering of code in te stoppen. Bvb. KW012 of
TAK03/HASS
Titel 1
Tik hier titels die moeten verschijnen vóór de volledige naam. Bvb. Jonker, Ir., Prof.
Dit wordt later in de uitvoer bvb. Jonker Clement Le Paige of Prof. Hendrik Jansen.

Titel 2
Tik hier titels die u graag tussen de voornamen en de achternamen ziet verschijnen.

Titel 3
Tik hier de titels die u graag achter de volledige naam ziet verschijnen. Bvb. heer
van Hoepertingen.
In de uitvoer wordt dit dan bvb. Jan Ferdinand de Sluse heer van Hoepertingen.

Vader
Hier kunt u niets typen. U kunt hier alleen een naam laten verschijnen door
- de cursor op de lijn Vader te plaatsen
- <Enter> te drukken,
- de betrokken vader aan te wijzen in de lijst,
- opnieuw <Enter> te drukken.
Indien u ooit gekozen zou hebben voor de verkeerde persoon/vader, verwijder hem
dan als volgt:
- plaats de cursor op de lijn Vader:
- druk <Delete>,
- toets <J> (Ja, ik wil deze relatie opheffen)

Moeder
Zelfde opmerkingen als bij Vader

Beroep
Typ alles in kleine letters, ook de eerste letter. PG30 zet de eerste letter van beroep
automatisch om in een hoofdletter wanneer dat in een tekstuitvoer nodig mocht zijn.
Scheid de verschillende beroepen door "komma spatie". Dit staat verzorgd in een
tekstuitvoer. Bvb. landbouwer, klompenmaker, herbergier
Ook het woord “ongehuwd” kunt u hier kwijt. Dit is wel niet volledig volgens de
logica, maar het is toch een handig alternatief.

Klad
Tik hier van-alles-en-nog-wat. Dingen die u nog moet doen, waaraan u zeker moet
denken,…
De inhoud van het veld Klad wordt slechts zeer uitzonderlijk geprint.

Info
Tik hier uitsluitend ZINVOLLE tekst die taalkundig af is.
Op deze plaats past het best de algemene informatie over de persoon. Bvb. dingen
in verband met een eventuele naamswijziging, meer uitleg bij het beroep, ...
Denk eraan, er zijn nog meer infovelden. Er is er eentje bij adres, bij geboorte, bij
doop, bij overlijden, bij begrafenis en eentje bij crematie. Ook zal u later merken dat
er infovelden zijn bij het huwelijk in het algemeen, bij samenwonen, bij ondertrouw, bij
wettelijk huwelijk, bij kerkelijk huwelijk en bij scheiding. Denk dus goed na bij welke
rubriek uw tekst past.
In een infoveld begint u steeds het eerste woord met een hoofdletter en u sluit uw
tekst steeds af met een punt, een uitroepteken of een vraagteken. PRO-GEN wijzigt
niets aan dit tikwerk. Zoals het er staat, wordt het uitgevoerd.

Bezoek de PRO-GENgebruikersgroepLIMBURG op het web:
www.pro-gen.be

http://www.pro-gen.be
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ADRES Datum
Een datum tikt u als volgt: 3spatie7spatie1855 of 3punt7punt1855 of 03071855
PRO-GEN maakt er automatisch van: 03-07-1855
Indien u een datum intikt die niet beantwoordt aan het formaat dd-mm-jjjj dan komt er
een melding op het scherm om u daar attent op te maken. Druk gewoon <Enter> om
verder te gaan. Ga eventueel terug om de datum te verbeteren.
Gebruik bij onvolledige datums een van volgende drie woorden "circa, voor, na".
PRO-GEN herkent deze woorden automatisch en converteert ze later correct tijdens
een GEDCOM-export.
Elk genealogisch computerprogramma werkt volgens zijn eigen systeem. De
GEDCOM-standaard is een internationaal erkende manier om genealogische
gegevens tussen verschillende computerprogramma’s uit te wisselen. GEDCOM
wordt zeer veel gebruikt. Misschien gaat u het later ook hanteren. Dus wees erop
voorbereid.
Tik dus nooit GEDCOM-vreemde dingen als +/-, omstr, ca., rond, > of <.
Indien u een datum helemaal niet kent, laat het veld dan gewoon blanco. Tik in deze
situatie ook geen ?-teken.
Indien u een onvolledige datum hebt, bvb. “augustus 1940”, zonder dat u de precieze
dag kent, dan voert u dat in als 08-1940.
Een datum waarvan u de maand niet kent, kunt u invoeren als b.v. 12-??-1842.
Een datum die u intikt als 1885-1889 wordt door PRO-GEN automatisch herkend als
gebeurd "tussen 1885 en 1889”.
ADRES Straat
bvb. Neremstraat 12

ADRES Postc.
bvb. 3840 of B-3870

ADRES Plaats
bvb. Borgloon of Heers (Veulen)

ADRES Land
bvb. België
ADRES Tel.
bvb. 012 34 56 78 of 03 345 67 89
Typ uw telefoonnummers steeds op dezelfde wijze.

ADRES Info
Stop hier de overige adressen en/of de uitleg die bij het adres hoort.
Denk eraan: beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt.
Op deze plaats kunnen ook uittreksels van volkstellingen getypt worden.

(Eenvoudige) uitvoer van persoonsgegevens
Wij verwijzen naar de website http://users.pandora.be/ivo.gilisen/cursuspg.htm
‘Uitvoer gegevens’ – ‘Voorbeelden drukwerk’.

Deze nieuwsbrief in uw e-mailbox
Het telkens kopiëren van deze nieuwsbrief in 50 exemplaren is vrij duur. Daarom
willen wij u vragen uw e-mailadres op te geven zodat u ten laatste de dag van de
vormingsavond de nieuwsbrief in uw persoonlijke e-mailbox zult aantreffen.

http://users.pandora.be/ivo.gilisen/cursuspg.htm
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Voor onze CD-ROM “Genealogie uit Limburg – 2003”
a. Gratis CD-ROM?

Het lidmaatschap 2003 bij de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG van € 10,00
geeft recht op de gratis CD-ROM “Genealogie uit Limburg – 2003” indien men in de
loop van het werkjaar 2002 daadwerkelijk meegewerkt heeft aan de inhoud van deze
CD-ROM.

b. Hoe maak ik een LIMBUKWS?
Een Limburgse kwartierstaat aanmaken gaat als volgt:

· Kies in het hoofdmenu van de cd-rom “Genealogie uit Limburg – 2002” voor
de uitvoer: Kwartierstaat

· Neem als proband uzelf, uw kind, uw kleinkind of een ander persoon die een
interessante en uitgebreide Limburgse kwartierstaat garandeert.

· Zet in het menu Instellingen:
· Soort: Tekstuitvoer en diversen
· Uitvoerdefinitie: Voor inzameling Limburgse Kwartierstaten v1.4 (PGggLIM)
· Kwartierherhaling: Altijd vermelden
· Aantal generaties: 60
· Nummering: Kwartiernummers (Kekule)
· Kwartiernummer proband: 1
· Uitvoervolgorde: Kwartiernummervolgorde
· Uitvoertaal: Nederlands
· Zet in het Uitvoermenu:
· Schijfuitvoer stuurprogramma: SIMDOC
· Kies Uitvoer naar schijf en vul in: A:\eennaamnaarkeuze.KWS
· Vul alles in op het scherm Adres Inzender
· Kleef een label op de 1.44 MB diskette en schrijf er duidelijk uw naam en

adres op.
· Print vervolgens via Documentatie ... LIMBFORM.TXT ...

Deelnemingsformulier Limburgse Kwartierstaten (PGggLIM) en vul het in.
· Steek alles in een briefomslag.
· Overhandig deze omslag aan de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG te

Genk op de vormingsavond in november.

Internetgebruikers kunnen eventueel hun bestand zippen en het als bijlage aan een
e-mail versturen naar Luc.Klaps@pro-gen.be.

c. Hoe zend ik een VVF-index in? (Wie-heeft-wat-bijdrage)
Uw bijdrage aan de Wie-heeft-wat-lijst moet gebeuren op een diskette in de vorm
VVF EXPORT.

Zo'n VVF EXPORTlijst ziet er als volgt uit:

IGBO 1 AB ARGENTEEL Anna ! : ! :
IGBO12274 ABEELS Anna Catharina !1772:1826!Rijkel :Rijkel
IGBO13185 ABEELS Anna Maria !1875:1959!Sint-Truid:Borgloon
IGBO12275 ABEELS Arnoldus !1765: !Rijkel :
IGBO 2 ABEELS Catharina !1829:1912!Gotem :Borgloon
IGBO13098 ABEELS Catharina ! : ! :
IGBO12276 ABEELS Conrardus !1767: !Rijkel :
IGBO11186 ABEELS Godelieve Jeannine Leane !1952: !Hoeperting:
IGBO12277 ABEELS Henricus !1760: !Rijkel :
IGBO12278 ABEELS Ida !1755: !Rijkel :

mailto:Luc.Klaps@pro-gen.be
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In PG30 maakt u zo'n bestand op diskette als volgt aan:
· Hoofdmenu
· PRO-GEN hulpprogramma's
· Contactdiensten
· VVF export Aanmaken index voor Genealogische Databank
· Wanneer u in de Persoonslijst staat, druk dan eenmaal Insert en Enter
· Nieuw bestand aanmaken
· Inzender code: ....

De code moet bestaan uit 4 tekens.
Stel uw persoonlijke code samen uit: de eerste letter van uw voornaam + de
eerste letter van uw achternaam + de twee eerste letters van uw
woonplaats.
De code van IvoGilisen Borgloon wordt dus IGBO.

· Kies Invoer akkoord
· Aanmaken VVF-bestand gaat nu beginnen. Doorgaan? (J/N) ... J(a)
· Wanneer na verloop van tijd de aangemaakte lijst op uw scherm verschijnt,

kies dan voor Invoer akkoord.
· Stop een 1.44 MB diskette in drive A:
· Verwijder eerst alles wat er in het venster staat en vul dan in Naam:

a:\eenbestandsnaam.vvf
Geef voor alle duidelijkheid het .VVF-bestand gewoon dezelfde naam als uw
PRO-GENbestand.

· Er is een VVF-bestand aangemaakt. Moet dit bestand naar een diskette
worden gekopieerd? (J/N) ... N(ee) [want het staat al op diskette A:]

· Er is een VVF-bestand aangemaakt. Wilt u dit bestand afdrukken? (J/N) ... N
· Overhandig deze diskette, voorzien van een label met uw naam en adres,

aan de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG tijdens de volgende
vormingsavond te Genk (internetgebruikers kunnen de VVF-index als bijlage
aan een e-mail versturen naar Luc.Klaps@pro-gen.be).

Om te controleren of het bestand op de diskette staat, kiest u vanuit het hoofdmenu:
DOS programma starten ... Toon inhoud van diskette in drive A:

N.B. Bij zeer grote PRO-GENbestanden (bijv. 20.000 personen) kan de omvang van
het VVF-bestand groter zijn dan 1.44 MB en kan het VVF-bestand dus niet meer op
een diskette. U zult dan als volgt moeten handelen:

· maak het VVF-bestand aan op uw harde schijf. Bijv. c:\eennaam.vvf
· verklein het VVF-bestand door het te zippen. Bijv. met WinZip.
· kopieer het gezipte VVF-bestand naar A:

Het programma CHANGENAME (versie 1.2)
Te vinden op onze cd-rom in de rubriek ‘Extra programma’s voor PG30’
Algemeen
CHGNAME.EXE v.1.2 is bedoeld om specifieke fouten te verbeteren in een bestand.
Daarom moet u alles goed overwegen wanneer u dit programma wilt gebruiken.

CHGNAME herschrijft namelijk de inhoud van het veld Achternaam bij alle
geselecteerde personen. Een reeks tekens wordt omgevormd tot kleine letters met
een hoofdletter aan het begin.

Bijv.: JANSSENS wordt Janssens
VAN AUDENHOVEN wordt Van Audenhoven.

Dit programma is aangewezen om de achternamen die men ooit volledig in

mailto:Luc.Klaps@pro-gen.be


PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG Nieuwsbrief 26 september 2002 Pagina 7

hoofdletters typte, of in die vorm uit een GEDCOMbestand overnam, snel om te
vormen tot de gebruikelijke schrijfwijze met hoofdletters en kleine letters.

De basis van het programma CHGNAME werd geschreven door Johan Mulderij en
Dinant Scholte in't Hoff.

Hoe CHGNAME installeren?
Manier 1

· Activeer in het menu van deze CD ... Installeer programma CHGNAME
vanaf CDManier 2

· Steek een geformatteerde diskette in drive A:
· Activeer in het menu van deze CD ... Maak een installatiediskette in drive A:
· Start vervolgens in A:\NaamMap het bestand SETUP.EXE door erop te

dubbelklikken vanuit Windows Verkenner.

Werkenmet CHGNAME
Na installatie vindt u CHGNAME terug in de rubriek

· Uitvoer gegevens personen ...
· Tekstuitvoer & diversen ...
· CHGNAME Herschrijft ACHTERNAAM in Achternaam

Om CHGNAME correct te laten werken moet u eerst zelf in PG30 de volgende
instelling zetten:

· Hoofdmenu ...
· Instellingen wijzigen ...
· Globale opties instellen ...
· Voorvoegsels herkennen JA

Varia
Het boek “Limburg mei 1940 - september 1944 De Bevrijding”
Gerard Bours, zelf afkomstig uit de Maasstreek (Leut), beleefde als jong kind de
bezetting en bevrijding van Limburg van dichtbij. Hij zag de Duitse legers
binnentrekken, zag 's avonds zoeklichten van de FLAK het luchtruim afspeuren en
beleefde de bevrijding door de Amerikanen.
De echte oorlog is, ondanks zijn gruwelijkheid, aan hem voorbij gegaan. Die leerde
hij pas kennen vele jaren later, in boeken, films, dagbladartikels, allerhande
geschriften en door gesprekken met personen die de oorlogsjaren als volwassene
beleefd hadden en vooral met diegenen die er onder geleden hadden. Juist deze
laatste factoren hebben zijn nieuwsgierigheid geprikkeld en hem aangezet tot zijn
jarenlange speurtocht. Vanaf zijn 18de verzamelde en las hij zowat alles wat er over
de tweede wereldoorlog en speciaal over Limburg verscheen. Hij bracht vele uren
door in musea, documentatiecentra en archieven, zowel in binnen- als buitenland.

Al dit werk werd nu te boek gesteld in ”Limburg mei 1940 - september 1944 De
Bevrijding”.
Hierin wordt op een uitgebreide maar overzichtelijke manier de periode tussen 1940
en 1944 en de bevrijding van Limburg in acht hoofdstukken belicht:
1. De opkomst van het Nationaal Socialisme en de machtsovername van Hitler in
Duitsland. De gebiedsuitbreidingen.
2. De oorlog tegen het Westen. De aanvalsplannen. De strijd op Nederlands
grondgebied. De strijd op Belgisch grondgebied. De strijd op Frans grondgebied. De
strijd tegen Engeland.
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3. België tijdens de bezetting.
4. Limburg tijdens de bezetting. Het verzet. De pers.
5. De geallieerde landing in Normandië. Onze bevrijders in aantocht. Overzicht van
de geallieerde slagorde.
6. De bevrijding van het Limburgse grondgebied. Historiek van de Hell on Wheels
Division. Historiek van de Guards Armoured Division.
7. Enige hoofdrolspelers: Roosevelt, Eisenhower, Churchill, Montgomery, Stalin,
Hitler, Von Rundstedt, Rommel..
8. De nasleep.

Met de talrijke foto's en kaarten geeft "Limburg mei 1940 - september 1944. De
bevrijding" een duidelijk beeld van deze woelige periode, nu meer dan een halve
eeuw geleden.

De uitgave telt 153 pagina's, gedrukt op 130 grams papier formaat A4 en
ingebonden.
Prijs: 25 euro (verzendingskosten inbegrepen). Bij afname van 25 exemplaren is de
prijs 20 euro per exemplaar.
Betaling kan contant gebeuren bij levering of per overschrijving op rekeningnummer
000-0690926-92. Levering of verzending gebeurt na ontvangt van het verschuldigde
bedrag.
Voor bijkomende inlichtingen en bestellingen kan men terecht bij de auteur:

· telefonisch : 089 24 40 17
· per e-mail : boursgerard@hotmail.com

PRO-GEN in China
Onze secretaris Bob Joosten volgde in China een exclusieve opleiding PRO-GEN
voor gevorderden. Het 3-daags colloquium vond plaats te Changhai van 5 tot 7
augustus 2002.

Volgendevormingsavond:
donderdag28 november 2002om 19.30 uur
SYNTRA GenkKerkstraat 13600 Genk(Winterslag)

mailto:boursgerard@hotmail.com

