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1. De CD-ROM “Genealogie uit Limburg 2003”

Onze leden die meewerkten aan de CD-ROM “Genealogie uit LIMBURG - 2003”
ontvangen een gratis exemplaar van deze nieuwe uitgave.

Voor de verkoop gelden de volgende criteria:

Lid 2003 Lid 2003 Niet-lid Niet-lid
Ingezonden Niet-ingezonden Ingezonden Niet-ingezonden
GRATIS € 5,00 € 10,00 € 20,00
Afhalen Afhalen Afhalen Afhalen/versturen

Bestelling internet:
€ 12,50 (versturen)

Extra CD-ROM:
 € 5,00

Extra CD-ROM:
 € 5,00

2. Patch 3 (NL30b-P3.LZH

Hoe installeer ik de nieuwe Patch 3?
Vanaf de website

http://www.pro-gen.nl/nlpatchb.htm

nl30b-p3.lzh
02-01-2003
632803 bytes

• Download dit bestand door er met de rechter-muis-toets 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.

1.1 Vanaf onze PGggLIMBURG CD2003

Hoofdmenu … PRO-GEN 3.0b … Patches (aanpassingen) voor PG30b …

• Kopieer Patch 3 naar de map PG30\SUPP of
• Sleep Patch 3 via Windows Verkenner.

Nieuwsbrief

http://www.pro-gen.be
http://www.pro-gen.nl/nlpatchb.htm
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Volgende vergadering:

Donderdag
27 maart 2003

Om 19.30 u

SYNTRA Genk
Kerkstraat 1
3600 Genk

(Winterslag)

Genk (Winterslag)

Onderwerpen voor onze
samenkomsten.

Hebt u onderwerpen of
thema’s die u wilt
behandeld zien tijdens
onze samenkomsten te
Genk, laat het ons
gerust weten … wij
passen de lessen aan
uw wensen aan …

ivo.gilisen@pro-gen.be
bob.joosten@pro-gen.be
luc.klaps@pro-gen.be
jmg.vliegen@pro-gen.be

3. Demo van het vernieuwde PDF-cirkeldiagram.

In Patch 3 zitten o.a. de volgen,de nieuwigheden:

+Cirkeldiagram: Teken voor relatie aangepast (x=wettelijk, ∞=kerkelijk, &=overig).
+Cirkeldiagram: Nu tot 10 generaties mogelijk.
+Cirkeldiagram: Plaatsnamen kunnen nu ook afgedrukt worden.
+Cirkeldiagram: Vakjes kunnen nu ook in kleur afgedrukt worden.

4. Demo van het vernieuwde Familieboek

+Familieboek: optie om info af te drukken toegevoegd.
+Familieboek: optie om alle datums af te drukken toegevoegd.

Deze 2 opties staan na de update (nog) niet standaard op JA. Handel als volgt:

Hoofdmenu …. Uitvoer gegevens personen … Tekstuitvoer & diversen /
Familieboekuitvoer … Naar beeldscherm (bvb.) … eerst komt u in onderstaand menu
terecht …

… druk dan op <INSERT> en kies in het volgende menu voor Algemene afdrukopties
instellen …

… in het menu dat volgt kunt u aangeven wat er allemaal moet verschijnen in de
uitvoer.

mailto:ivo.gilisen@pro-gen.be
mailto:bob.joosten@pro-gen.be
mailto:luc.klaps@pro-gen.be
mailto:jmg.vliegen@pro-gen.be
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Vorige vormingsavond
van 28 november 2002:

69 aanwezigen

Om alles te bevestigen: Invoer akkoord. Geef u eigen instellingen een omschrijving.

5. Demo nieuwe nummering Kwartierstaat

=Kwartierstaat: Nummering 'Czellitzer' is vervangen door 'Kekule met punten tussen
de duizendtallen'.

6. Overige nieuwigheden in Pach 3

+Tekstuitvoer: uitvoertaal Gronings toegevoegd.
=GEDCOM: invoer gedcombestandsnaam alleen nog maar hoofdletters mogelijk.
+GEDCOM: Gegevens onder EVEN TYPE kunnen nu apart gekoppeld worden.
+CHECK: Controle op dubbele personen/huwelijken gaat nu sneller. -SETUP: Naam
bestanden VERSIE.* gewijzigd in VERSION.*
=BACKUP: Blokgrootte verkleind i.v.m. 2000/XP. +Tekstuitvoer: uitvoertaal Gronings
toegevoegd.
+Tekstuitvoer: 1e letter voorvoegsels worden nu hoofdletter indien achternaam voor
voornaam wordt afgedrukt.
-Zoeken: Als bij het Zoeken een fout gemaakt wordt, verdween de foutmelding niet na een
druk op een toets.
-Werklijst: Direct na een PRO-GEN-export is het niet mogelijk in de relatielijst het
relatieschema op te roepen van kaarten waarin de vrouw ontbreekt.

7. Demo van het nieuwe programma van Wim Nelis: NorN

Normaliseer namen van personen en plaatsen. Herschrijft namen van personen en
plaatsen naar een standaard schrijfwijze.

Zie onze PGggLIMBURG CD2003 … Hoofdmenu … Extra software voor PRO-GEN
… Blader in programma's voor PRO-GEN tot blad Programma's voor PRO-GEN (3)
… Normaliseer namen … en kies uit Info over het programma NORN / Installeer het
programma NORN vanaf CD / Maak een installatiediskette in drive A:

Het programma heet NorN, een afkorting van NORmaliseer_Namen. In een
standaard PRO-GEN programma (dat wil zeggen een met een opmaakdefinitie als
PG30-1.DEF) staan vele namen. De namen van een persoon beslaan acht velden,
een persoon bevat tot zes plaatsnamen, en een relatie bevat tot 5 plaatsnamen. In
het programma NorN zijn afspraken (regels) voor de schrijfwijze van namen
opgenomen. Het programma controleert of elke naam voldoet aan die regels. Zo niet,
dan wordt de schrijfwijze aangepast. Dit proces wordt 'normaliseren' genoemd.
Deze regels leveren vaak het gewenste resultaat op, maar niet altijd.
Bijvoorbeeld, een plaatsnaam als "Nieuwerkerk aan de IJssel" wordt volgens deze
regels veranderd in "Nieuwerkerk Aan De IJssel". Daarom is de optie ingebouwd dat
men per wijziging kan aangeven of die wijziging gewenst is.
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8. De letter Q (weduwe/weduwnaar) uit het menu
Afdrukvolgorde/gegevens personen.

In PG30b kan de gebruiker in het menu "Afdrukvolgorde persoonsvelden instellen"
ook de letter Q (weduwe/weduwnaar) opnemen in de ABCDEFG...-reeks.
¦                                                                      |
|   F = overlijden                   Q = weduw/hertrouw van partners   ¦
¦   G = info bij overlijden          . = zin afsluiten met punt        ¦
¦   H = crematie                     ; = nieuwe regel                  ¦
¦   I = info bij crematie            * = info inspringen               ¦
¦   J = begrafenis                                                     ¦
¦   K = info bij begrafenis                                            ¦
¦                                                                      ¦
¦ Geef de afdrukvolgorde van bovenstaande gegevens :                   ¦
¦ ABCDEFGHIJKLMNOPQ                                                    ¦
+----------------------------------------------------------------------+

In een genealogie/parenteel resulteert die letter Q dan in een overeenkomstige
uitvoer. Er wordt dan wat extra gedrukt zoals:

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-09-1793 te Heers met Renerus (Regnier)
Dupain, dagloner, geboren circa 1741 te Grandville, overleden op
08-03-1807 te Heers. Hij is weduwnaar van Aldegonde Vanherck.

Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 03-10-1839 te Veulen met Jacques
Rossillion, 25 jaar oud, dagloner, geboren op 08-08-1814 te Heers,
overleden op 21-02-1882 te Heers op 67-jarige leeftijd. Hij is eerder
getrouwd geweest met Marie Catherine Smolders, hertrouwt met Maria
Agnes Rossillion.

Maar in een kwartierstaat, in een stamreeks en in een persoonsuitvoer heeft die letter
Q geen effect! Dinant Scholte in ’t Hoff  zegt hierover: “Dit is met opzet zo gemaakt.
De letter Q werkt (nog) niet goed voor kwartierstaat. Vandaar dat deze nog is
uitgeschakeld. Dit moet echter op den duur nog worden aangepast.

Een universele oplossing voor deze slechtwerkende Q-functie.

De Nederlander Benno Schulenberg <benno.schulenberg@wanadoo.nl> heeft
inmiddels een totaaloplossing voor die letter Q bedacht. Zijn uitbreiding “partners-van-
partners” werkt wel in alle omstandigheden en voegt bovendien nog een aantal
mooie dingen toe aan de tekst.

ParVaPar werkt samen met de updatepatch NL30b-P3.

-Eerst moet je die patch NL30b-P3 installeren in PG30.
-Als dat gebeurd is, dan moet je het bestand Parvapar.lzh in de map
c:\pg30\supp plaatsen (de eventueel bestaande versie overschrijven).
-Het bestandje parvapar.ini weggooien indien het reeds aanwezig is in
de map c:\pg30\supp.
-Het pakket ParVaPar wordt dan bij een volgende start van PG30b
automatisch geïnstalleerd.

Waarschuwing:

Bij de installatie van parvapar.lzh worden 14 originele PRO-GEN 3.0b-
files overschreven! Dit proces kan later niet meer in 1,2,3 ongedaan
worden gemaakt!

Om zijn "Uitvoer van de volledige gegevens van partners van partners" aan te zetten,
drukt u bij de "Opgeslagen instellingen" op <Insert>, voegt aan de "Afdrukvolgorde
persoonsvelden" de letter Q toe, en drukt op <Enter>. (Waar in de reeks van letters u
de Q plaatst, kunt u vrij kiezen, maar de meest voor de hand liggende plek is aan het
eind.)

mailto:benno.schulenberg@wanadoo.nl
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Als van Benno’s pakket alleen die letter Q gebruikt wordt, dan resulteert die in een
uitvoer die ongeveer gelijk is aan de standaard PG30b-uitvoer:
is=was,
is eerder getrouwd geweest met=was eerder getrouwd met,
hertrouwt met= hertrouwde met.:

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-09-1793 te Heers met Renerus (Regnier)
DUPAIN, dagloner, geboren circa 1741 te Grandville, overleden op
08-03-1807 te Heers. Hij was weduwnaar van Aldegonde VANHERCK.

Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 03-10-1839 te Veulen met Jacques
ROSSILLION, 25 jaar oud, dagloner, geboren op 08-08-1814 te Heers,
overleden op 21-02-1882 te Heers op 67-jarige leeftijd. Hij was eerder
getrouwd met Marie Catherine SMOLDERS, en hertrouwde met Maria
Agnes ROSSILLION.

Maar Benno’s pakket kan meer.

+----------- Uitvoerspecifieke afdrukopties instellen -----------+
¦                                                                ¦
¦ Lege regel tussen (hoofd)personen toevoegen ?             : J  ¦
¦                                                                ¦
¦ Extra verwijzingen afdrukken (indien generatie+volgnrs) ? : N  ¦
¦                                                                ¦
¦ Volledige gegevens van partners van partners afdrukken ?  : J  ¦
¦ Partners van partners tot welke diepte afdrukken (1-9) ?  : 1  ¦
¦ Generatienummers afdrukken ?                              : N  ¦
¦                                                                ¦
¦                                                                ¦
¦                                                                ¦
¦                                                                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦                         Invoer akkoord                         ¦
+----------------------------------------------------------------+

Als de Q toegevoegd is, beantwoord dan in "Uitvoerspecifieke afdrukopties" de vraag
"Volledige gegevens van partners van partners" met <J> en <Enter>, en vul bij de
nieuwe vraag "Partners van partners tot welke diepte"een cijfer in, meestal <1> - als u
niets invult wordt er niets uitgevoerd. Daarna geeft u twee keer <Invoer akkoord> en
slaat de nieuwe instelling op onder bijvoorbeeld "Uitvoer inclusief andere partners".

Een diepte van "1" betekent dat alleen de eventuele eerdere en latere partners van
partners afgedrukt worden, een diepte van "2" dat ook de eventuele eerdere en latere
partners van die eerdere en latere partners van partners afgedrukt worden,
enzovoort.  Maar bij grotere diepten dan "2" is er algauw geen touw meer aan vast te
knopen.

Het beantwoorden van de 2 voormelde vragen geeft de volgende uitvoer:

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-09-1793 te Heers met Renerus (Regnier)
DUPAIN, dagloner, geboren circa 1741 te Grandville, overleden op
08-03-1807 te Heers. {Hij was eerder gehuwd op 22-02-1767 te Heers met
Aldegonde VANHERCK, overleden op 12-12-1792 te Heers.}

Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 03-10-1839 te Veulen met Jacques
ROSSILLION, 25 jaar oud, dagloner, geboren op 08-08-1814 te Heers,
overleden op 21-02-1882 te Heers op 67-jarige leeftijd. {Hij was eerder
gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-01-1836 te Heers met Marie Catherine
SMOLDERS, 28 jaar oud, dagloonster, winkelierster in 1833, zonder beroep
in 1847, geboren op 20-12-1807 te Veulen, gedoopt op 20-12-1807 te
Opheers, overleden op 07-11-1847 te Heers op 39-jarige leeftijd, dochter van
Franciscus SMOLDERS, varkenskoopman, en Marie Agnes GORREUX.
Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16-11-1848 te Heers met Maria
Agnes ROSSILLION, 31 jaar oud, dienstmeid, geboren op 17-11-1816 te
Veulen, dochter van Jean François ROSSILLION, dagloner, en Anne
Marie VANKRIEKINGE (Van Krikken), dagloonster.}
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De positie van de melding "weduwe van/hertrouwd met" kunt u door middel van de
plaats van de letter Q vrij kiezen, maar als u er voor kiest om de volledige gegevens
uit te voeren, dan komen deze altijd na het einde van de gegevens van een partner,
omdat anders de boel hopeloos door elkaar zou komen te staan.

9. Mogelijke andere thema’s

Hoe kan ik de kleuren veranderen van Kwartierbladen voor HTML?
Invoeren van personen, de bronnen, de conventies.
Eenvoudige uitvoer van persoonsgegevens.
De volgorde van de persoonsgegevens wijzigen.

Het bestuur wenst u een nieuw jaar met veel geluk


