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Van Michel Halin hebben wij tijdens de vorige vergadering vernomen dat GeneaNet
slechts enkele dingen uit uw GEDCOM weerhoudt. Het is dan ook zonde om een
“zware” GEDCOM, met alles erop en eraan, te uploaden naar GeneaNet als ze het toch
niet gebruiken.
Hoe maken wij dan een GEDCOM die alleen de meest elementaire gegevens bevat?
Ga naar Hoofdmenu … PRO-GEN hulpprogramma’s …Export … Gedcom export …
<Enter> … geef de locatie bvb. C:\PG30\TEXT\MIJNGEDC.GED … de Algemene
informatie mag je invullen, maar het moet niet ... Invoer akkoord … Ga dan naar
Selecteren persoonsgegevens …

7

delete hier alle overbodige koppelingen tussen het linker- en het rechterscherm. Bewaar
alleen Beroep, Geboorte datum en plaats, Doop datum en plaats, Overlijden datum en
plaats, Begrafenis datum en plaats …

Voor

Na

Volgende vergadering:
Donderdag
27 november 2003
Om 19.30 u

druk <F1> … doe hetzelfde met Selecteren relatiegegevens … bewaar ook hier alleen
de meest elementaire dingen: Wettelijk datum en plaats, Kerkelijk datum en plaats …
<F1> … zet de geavanceerde opties zoals in de volgende afbeelding …
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Bezoek de
PRO-GEN gebruikersgroep
LIMBURG
op het web:
www.pro-gen.be
Invoer akkoord … Verder … PRO-GEN schrijft tenslotte de GEDCOM naar uw harde
schijf.
Bezint eer gij begint
Al jaren staan al mijn gegevens op GeneaNet. Naar aanleiding van de mooie
demonstratie die Michel Halin tijdens onze vorige vergadering van 22 mei 2003 te Genk
gaf, besloot ik mijn gegevens eens te vernieuwen, alles samen zo’n 17 PROGENbestanden.
Plots werd ik bestormd en bedolven onder tientallen e-mails uit België, Frankrijk en de
Verenigde Staten, alle met de dezelfde vraag: "Van GeneaNet kreeg ik bericht dat u
gegevens hebt over die en die familienaam. Kan ik … ?”.
Michel Halin had het nog zo mooi uitgelegd. GeneaNet heeft namelijk iets in huis dat
“Gekruiste waarschuwing” heet. Ik upload mijn gegevens naar GeneaNet en GeneaNet
verwittigt u meteen per e-mail wanneer die en die naam tussen mijn gegevens zit.
In de meest beleefde mails werd dan voorzichtig gevraagd of ik wat meer kon vertellen
over die familienaam. Anderen hadden gezien dat ik van naam X slechts enkele dingen
bezat en maakten er mij attent op dat ik op hun website Y nog véél meer over die
familie(naam) kon vinden. In andere e-mails werd mij echter botweg gevraagd om hun
even AL mijn gegevens in verband met die en die en die naam te mailen. Een man uit
Luik somde 6 achternamen op die nog extra gevolgd werden door “… etc”. Waarbij hij
met “…etc.” schijnbaar wou aangeven dat hij er liever nog meer opgesomd had, maar
dat hij dat niet zo goed durfde.
Een mens staat dan meteen voor een dilemma. Moet ik al die e-mails beantwoorden of
niet? Voor het “geval Luik” was het antwoord niet moeilijk: dat was neen. In al die
andere gevallen heb ik het gedaan. Ik kan het u verzekeren, een hele klus. Opzoeken in
welk van 17 bestanden de gevraagde gegevens staan, en geloof mij, daar kruipt veel
tijd in, een selectie maken, PG30 een of meerdere gepaste teksten laten genereren,
een bijhorend briefje schrijven in de taal van de aanvrager enz.. In vele gevallen volgde
er nog een tweede en derde mail voor bijkomende inlichtingen.
Waarom dan al die moeite?
1) Gewoon uit beleefdheid. Wie het spel speelt, moet zich aan de regels houden.
2) Ooit heb ik zelf via dat “automatisch gekruiste waarschuwingssysteem” van
GeneaNet een volledig verloren gewaande tak uit de stamboom van mijn moeder,
Drossin alias Grosseau uit de 18e eeuw, in het Brusselse teruggevonden. Ik mag
veronderstellen dat andere mensen ook op zo’n ultieme tip hopen. GeneaNet en zijn
“Gekruiste waarschuwing” hebben onmiskenbaar hun nut. Ongeveer 15% van de
bezoekers van mijn website komen bij mij terecht via GeneaNet.
Of ik in de nabije toekomst mijn gegevens regelmatig ga updaten bij GeneaNet? Jij mag
één keer raden …
Ivo
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Nieuw! Een naamgenealogie
Vorige vormingsavond van
22 mei 2003
55 aanwezigen.

Een genealogie loopt strikt mannelijk, van vader op zoon dus. De personen die hun
achternaam gekregen hebben via een ongehuwde moeder/onwettig kind, komen niet in
die reeks voor.
Een parenteel maken is in dit geval ook geen goede oplossing omdat er dan teveel
“onnodige” personen in de tekst opgenomen worden.
Alleen via wat manueel knutselwerk was het mogelijk om, vertrekkende van een
parenteel, een “naamgenealogie” te bekomen.
Na installatie van Patch5 (http://www.pro-gen.nl/nlpatchb.htm) behoort het maken van
een “naamgenealogie” nu ook tot de standaarduitvoeren van PRO-GEN.
Onder de uitvoer Genealogie bevindt zich een nieuw item: "Te volgen lijn:"

Onder “Te volgen lijn” zitten 3 opties:

-

Genealogie (strikt mannelijk), dat is de “gewone” uitvoer zoals wij die tot op
heden altijd gekend hebben.
Mannelijke lijnen + vrouwelijke naamlijnen en Naamgenealogie zijn nieuw.

Wanneer je kiest voor de nieuwe uitvoeren Mannelijke lijnen + vrouwelijke naamlijn of
Naamgenealogie dan moet, ten behoeve van de vrouwelijke naamlijn of de
naamgenealogie, eerst een schermpje ingevuld worden met alle achternamen die je in
de tekst wil laten opnemen, telkens gescheiden door een komma.

Voor mijn persoonlijke naamgenealogie die zeer veel schrijfvarianten kent, wordt het
een erg lang lijntje zoals je beneden ziet. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Voor de
naamgenealogie “Bleus” die ik onlangs maakte, volstond het woordje “bleus”.
-

-

Voorvoegselherkenning staat tijdens het samenstellen van de genealogie/parenteel
uit. Dat zal dus geen invloed hebben.
Wel staat de veldvervanging aan. In de huidige DEF-bestanden staat ook een
vervanging van achternaam door patroniem als de achternaam leeg is; en die
vervanging staat ook aan. Dit wil zeggen dat in een naamgenealogie, daar waar de
achternaam leeg is, het patroniem gebruikt gaat worden en deze dus ook via die
namenlijst in de naamgenealogie kan worden opgenomen.
Frequent gebruikte kommagescheiden namenlijntjes sla je best onder een F-toets
op.

Na <Enter> en uw keuze “Uitvoer naar …” begint PRO-GEN met het selecteren van de
personen en het opbouwen van het Gen.|Aantal- lijstje.
Als drukwerk kan je bvb. kiezen uit een van de klassieke “PAR genealogie/parenteeluitvoeren” maar alles kan natuurlijk.
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De nieuwe uitvoeren “+vrouwelijke naamlijnen en naamgenealogie” bieden tal van
creatieve mogelijkheden.
-

-

-

Ik wil een “naamgenealogie” Gilis(s)en maken, maar in te tekst wil ik ook de
kinderen en kleinkinderen van “mijn zussen” laten verschijnen, die heten
respectievelijk Vanderbeuken en Nelissen. Dan vul ik gewoon op het lijntje de
volgende achternamen in: “gilisen,gilissen,vanderbeuken,nelissen”.
Ik kan me voorstellen dat door met “opzet” een naamvariant te vergeten, een aantal
personen of zelfs een hele tak niet wordt opgenomen in de tekst. Bvb. de
stamboom van mijn moeder bestaat uit de namen/takken Grossaer (begin),
Grosseaux (Brussel) en Drossin (Wellen). Door het namenlijst in te vullen als
Grossaer,Grossaers,Grossart,Grosseaux,Grosseau zal in die situatie de Wellense
tak Drossin niet gedrukt worden en bekom ik alleen de Brusselse tak.
Wat allemaal kan en wat niet, moet je situatie per situatie bekijken.
Volgende vergadering horen wij graag van jullie wie een paar leuke dingen en
slimmigheidjes bedacht heeft met de 2 nieuwe uitvoeren.

Nieuw! PGZoek
PGZOEK is een Windowsprogramma om snel gegevens uit genealogische bestanden,
bidprentjes, enz. te vinden die met PRO-GEN zijn ingevoerd.
PGZOEK zoekt in door PRO-GEN gemaakte ASCII/ANSI-bestanden. Op deze manier
kunnen gegevens uit een groot aantal bestanden snel worden doorzocht.
PGZoek installeer je door:
• De laatste patch (momenteel nl30b-p5.lzh dd. 30-07-2003, 1.085.500 bytes) te
downloaden van de PRO-GENwebsite http://www.pro-gen.nl/nlpatchb.htm
• Plaats vervolgens de patch in de PG30\SUPP map van uw PRO-GEN 3.0b
versie.
• Bij het starten van PRO-GEN wordt deze aanpassing dan automatisch
geïnstalleerd.
• Blader daarna in Windows naar de map PG30, klik met de rechtertoets van je
muis op PGZOEK.EXE en kies 'Kopiëren naar >' en dan 'Bureaublad
(snelkoppeling maken)'. Er verschijnt dan een nieuw pictogram op uw Windows
scherm.
In PRO-GEN 3.0b zitten een aantal instellingen t.b.v. PGZoek
• In Hoofdmenu … Instellingen wijzigen … Algemene opties instellen …
Automatisch aanmaken PGZOEK bestand bij archiveren : JA/NEE.
Als je deze optie op JA zet dan blijven je PGZoekfiles steeds synchroon met je
LZH-files.
• In Hoofdmenu … PRO-GEN hulpprogramma's … Export … zitten 2 opties
PGZOEK alles Aanmaken alle PGZOEK bestanden
PGZOEK huidig Aanmaken PGZOEK bestanden actieve bestand
Eens je de PGZoekbestanden hebt aangemaakt, kan je met PGZoek aan het werk.
PGZoek kan je starten zonder dat PG30b gestart is.
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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 onze lessen
aan.
ivo.gilisen@pro-gen.be
bob.joosten@pro-gen.be
luc.klaps@pro-gen.be
jaak.simons@pro-gen.be
jmg.vliegen@pro-gen.be

Het hoofdscherm verschijnt. In het vak "Zoeken naar" kan de tekst worden ingevuld
waarop de gebruiker wenst te zoeken. Indien er meerdere woorden worden ingevuld,
worden later alleen die regels getoond waarin alle woorden tezamen voorkomen. Dus:
KUTTEKOVEN GILISEN MARIA
zoekt alle persoons- en relatiebladen waarin de woorden KUTTEKOVEN en GILISEN
en MARIA voorkomen.
Ook kan er gezocht worden op spaties in de tekst door aanhalingstekens te gebruiken.
Dus bijv.
"SCHOLTE IN 'T HOFF" MULDERIJ
geeft als resultaat de regels waarin beide achternamen letterlijk voorkomen.

Door te dubbelklikken op een cel wordt de inhoud van het betreffende veld in een apart
venster getoond. Bij grote infoteksten kan hierdoor de gehele inhoud worden getoond.
Vanuit het PGZOEK programma kan PRO-GEN nu rechtstreeks worden gestart om de
gegevens beter te kunnen bekijken:
• Klik eerst een van de onderste lijntjes aan
• Klik vervolgens op de knop PRO-GEN
TIP: wie PG30b start met de optie /50 doet er goed aan om aan het
startcommando van PGZoek (zie eigenschappen van de snelkoppeling) ook de
optie /50 toe te voegen. Zonder optie /50 wordt PG30b door PGZoek standaard
geopend in 25 lijnen.
• En je komt meteen terecht in de persoons- of relatielijst van het juiste bestand,
bij de juiste persoon of relatie.
Na het veranderen of bekijken in PRO-GEN moet PG30b met Escape worden
afgesloten.Opmerking: Als u het PRO-GENvenster met het kruisje afsluit gaat de
gekozen sortering verloren.
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Een website bouwen met FrontPage en PG30b-uitvoeren
Ivo Gilisen schreef een handleiding voor de beginneling die niet weet hoe aan een
website te beginnen om zijn PRO-GENuitvoeren te publiceren.
"Een website bouwen met FrontPage 2000 en PRO-GEN 3.0" leert u een specifieke
genealogische site bouwen in de vorm van een FrontPage Theme.
De handleiding in PDF-formaat, 574 kB, is de downloaden op adres
http://users.pandora.be/ivo.gilisen/download/homepage-bouwen.zip
Inzendingen voor CD2004
Denk aan uw inzendingen voor onze CD2004. Na de vergadering van 27 NOVEMBER
2003 worden geen inzendingen meer aanvaard.
Alleen onze leden die in de loop van 2003 een bijdrage leveren voor onze CD, krijgen
de CD in januari 2004 gratis. Bijdragen kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
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Limburgse kwartierstaten
VVF-indexen van uw bestanden
PR&BS-bewerkingen van een gemeente
Een bidprentjesbestand
Set bestanden met Achternamen uit Limburgse parochieregisters
Volkstellingen in Excelformaat.
Een interessante VTX
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Overzicht van toetsen met een functie
Lijst
Personen
Relaties

Relatiescherm

Invoerblad
Personen
Relaties

*

Markeer persoon/relatie
onder cursor

Markeer persoon of relatie onder cursor

----------

-

Naar persoon/relatie met
recordnummer-1

Persoon of relatie met recordnummer-1 wordt de ---------centrumpersoon of centrumrelatie

+

Naar persoon/relatie met
recordnummer+1

Persoon of relatie met recordnummer+1 wordt de ---------centrumpersoon of centrumrelatie

A

Markeren via menu

----------

----------

Alt+ ↑

----------

Vader of moeder wordt centrumpersoon
(werkt volgens een bepaalde voorkeurvolgorde)

----------

Alt+ ↓

----------

Een kind wordt centrumpersoon
(werkt volgens een bepaalde voorkeurvolgorde)

----------

Alt+ ←
Alt+ →

----------

Een broer of zus van de huidige centrumpersoon ---------wordt centrumpersoon.

Alt+F1

Extern programma

Extern programma

Extern programma

Alt+Letter

----------

----------

Naar bepaalde rubriek

B

Bekijken blad
(Verder bladeren met
PgUp, PgDn, Home, End)

Bekijken blad
(Verder bladeren kan hier niet, elke toets keert
terug naar het schema)

----------

Control+ ↑
Control+ ↓

Naar vorige/volgende
gemarkeerde
persoon/relatie
(werkt ook tijdens het
bekijken)

Doen iets subtiels: als de centrumpersoon
meerdere partners heeft en de cursor op een
partner staat, dan springt Ctrl-Omlaag over
eventuele latere partners heen direct naar de
kinderen van de huidige partner, en Ctrl-Omhoog
springt direct naar deze partner terug.
Ctrl-Omhoog springt ook over eventuele eerdere
partners heen direct naar de vader of moeder
van de centrumpersoon, en Ctrl-Omlaag direct
terug.

Tijdens het invoeren,
bladeren door de laatste
20 met Enter
ingevoerde gegevens

Control+ ←
Control+ →

----------

Naar eerste/laatste kind (als de cursor op een
Naar het
van de kinderen staat. Zelfde effect als Home en vorige/volgende reeds
End).
ingevuld woord

Control+A

----------

----------

Invoegen symbool

Control+Delete Verwijdert alle
gemarkeerde
personen/relaties

----------

----------

Control+Enter

----------

----------

Vensterveld weergeven
als een infoveld

Control+F1

----------

----------

Een F-toets definiëren

Control+Insert

Bouwt de
persoonslijst/relatielijst
opnieuw op
(vernietigt daarbij elke
selectie EN sortering EN
markering)

----------

----------

Delete

Verwijder persoon/relatie
uit bestand

Verwijder persoon/relatie uit bestand

Verwijder de verwijzing
naar vader/moeder of
naar man/vrouw
Wis een teken
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End

Naar laatste persoon/relatie Naar laatste kind (als de cursor op een van de
in lijst
kinderen staat. Zelfde effect als Control+ →)

Naar einde van reeds
ingevuld veld of regel

Enter

Blad wijzigen

Blad wijzigen
Nieuwe centrumpersoon kiezen

Naar volgend veld
Openen van een
Infoveld

Esc

Verlaat de
persoonslijst/relatielijst en
ga naar hoofdmenu

Verlaat het relatiescherm en ga naar lijst

Verlaat het
invoerscherm

Getal

Naar de persoon/relatie
met het record(Getal)

Persoon of relatie met het record(Getal) wordt de ---------centrumpersoon of centrumrelatie

Home

Naar eerste persoon/relatie Naar eerste kind (als de cursor op een van de
in lijst
kinderen staat. Zelfde effect als Control+ ←)

Naar begin van reeds
ingevuld veld of regel

Insert

Herstelt de volledige lijst
(vernietigt elke selectie)

Persoon of relatie toevoegen via menu

wisselt tussen invoegen
en overschrijven

K

----------

Cursor naar kind

----------

L

Selecteren via menu

----------

----------

M

Naar moeder
(werkt alleen in lijst
personen)

Moeder wordt centrumpersoon

----------

O

Opties

----------

----------

P

----------

De partner wordt centrumpersoon

----------

PageDown

Bladeren in lijst

Volgende persoon of relatie uit de lijst wordt
centrumpersoon of centrumrelatie (volgt de
sortering)

----------

PageUp

Bladeren in lijst

Vorige persoon of relatie uit de lijst wordt
centrumpersoon of centrumrelatie (volgt de
sortering)

----------

R

Naar relatiescherm

----------

----------

S

Sorteren via menu

----------

----------

Shift+F1

----------

----------

Toon meer of minder
invoervelden

Spatiebalk

Markeert persoon/relatie
onder cursor

Markeert persoon of relatie onder cursor

----------

Tab

Een sprong maken in de
gesorteerde lijst via een
invulformulier
(werkt alleen als er eerst
gesorteerd werd)

Een sprong maken in de gesorteerde
persoonslijst of relatielijst via een invulformulier
(werkt alleen als er eerst gesorteerd werd)

Naar volgend veld

V

Naar vader
(werkt alleen in lijst
personen)

Vader wordt centrumpersoon

----------

W

Blad wijzigen

Blad wijzigen

----------

Z

Zoeken via een
invulscherm

----------

----------
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