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De structuur en de onderwerpen van onze dvd 2008 zijn gelijk gebleven.
Alleen het item ‘Wie heeft wat in Limburg’ werd afgevoerd wegens te
privacygevoelig.
De grootste vooruitgang werd dit jaar weer geboekt in onze afdeling
‘Parochieregisters & burgerlijke stand’, nl. 15 nieuwe gemeenten en 11
gemeenten die geüpdatet werden, wat neerkomt op +181.000 personen en
+53.000 gezinnen. Dit betekent dat deze afdeling momenteel iets meer dan
901.000 personen en 287.000 gezinnen bevat.
Ook de afdelingen ‘Bidprentjes’ en ‘Volkstellingen’ gingen fors vooruit. Er
kwamen meer dan 16.000 bidprentjes en 14 volkstellingen bij.
Het item ‘Limburgse kwartierstaten’ kent vanaf onze dvd 2008 nog alleen
een Windows-uitvoer. Dit onderwerp bevat al meteen 221 kwartierstaten.
Alle andere onderwerpen van onze dvd 2008 konden rekenen op een ruim
aantal updates. Alleen het onderwerp ‘Achternamen uit Limburgse
parochieregisters’ bleef statu quo.
Bedankt inzenders!

Voordracht door de
makers van PG30b.

Gedetailleerde overzichten van wat allemaal nieuw is op onze dvd 2008
vindt u op http://www.pro-gen.be/dvdpglimb.htm
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Verwantschap tussen 2 personen
Verwantschap tussen twee personen kunt u aantonen met behulp van markeren en selecteren:
 Ga in de lijst op de ene persoon staan.
 Druk A (van markeren).
 Kies 'Gerelateerde personen....' en dan 'voorouders'.

Nu zijn alle voorouders van Persoon1 van een sterretje voorzien.
 Ga nu in de lijst naar de tweede persoon.
 Druk L (van seLecteren).
 Kies weer 'Gerelateerde personen....' en dan 'voorouders'.
Nu zijn alle voorouders van Persoon2 geselecteerd. Als hiervan ook nog een aantal een sterretje hebben,
dan zijn dat de gezamelijke voorouders.
Deze zijn eventueel te selecteren via L, G.
Met dank aan Johan Mulderij
Op onze dvd 2008 staan ook programmaatjes die het verwantschap tussen 2 personen uitzoeken, nl.
1) VERWANT.VTX van Benno Schulenberg
2) HOESAMEN.VTX van Jaak Simons en Ivo Gilisen
N.B. Beide programma’s zoeken en vinden niet alle gemeenschappelijke voorouders. Alleen de
dichtstbijzijnde komen in aanmerking.

Rouwbr-x geschikt voor het Net
Voor bidprentjes en rouwbrieven zitten in PG30b standaard 2 definities:
 bidprent.def , een oude die stamt uit de tijd van PG23, beperkt tot 30.000 personen
 bidpr.def, de nieuwe vorm uit de nieuwe PG30b, meer dan 2,4 miljoen personen.
Omdat die definities soms niet voldeden voor enkele Limburgse bidprentjesverzamelaars heb ik op hun
verzoek een "uitgebreide bidpr.def" geschreven. Dat ding heet ROUWBR-X.
Het bezit meer mogelijkheden dan de standaard Bidpr.def: bvb. adres rouwhuis, levensgezel, kan overweg
met Unieke Genealogische Persoonscode enz...
Tijdens de vorige samenkomst van 22-11-207 te Genk werden deze mogelijkheden getoond.
Intussen is ROUWBR-X echter een eigen leven gaan leiden omdat ik steeds meer verzoeken kreeg.
De laatste nieuwigheden zijn:
1) Alle uitbreidingen van ROUWBR-X zijn nu verpakt in één installpakket dat heel toepasselijk
ROUWBR-X v.1.1 heet .
http://www.pro-gen.be/p-download/rouwbr-x.zip
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Het pakket bevat:
 ROUWBR-X.DEF, de basis. BIDPR.DEF, werd aangevuld met groepen nieuwe velden i.v.m.
Levensgezel, Adres en Afbeelding.
 ROUWBR-X.LST, de bijhorende schermlijst
 ROUWBR-X.VTX, kan alle velden uitvoeren die in ROUWBR-X.DEF aanwezig zijn.
De velden die u wenst uit te voeren, kunt u kiezen in een menu (*insert), de uitvoer kan
levensgezel/levensgezellin afdrukken.
Als u in het menu (via * insert) de namen van nog levende personen uitschakelt, dan wordt ook de
levensgezel niet gedrukt op voorwaarde dat die het teken "L" heeft meegekregen in het veld
"Leven/Overleden”
Alle mogelijkheden van Achternaam, Voornaam en Voornaam Achternaam zijn ook toepasbaar
op levensgezel(lin).
Genereert html- en css-uitvoeren.
Maakt bij WP/WORD een index.
Eigen titel zowel boven de tekst als in de Windows tabbladen.
Werkt met een eigen HTML- en CSS-schijfuitvoerstuurprogramma.
Kan de namen van de personen voorzien van een link naar naammap/ugpc.pdf zodat bij
aanklikken de overeenkomstige bidprent of rouwbrief getoond wordt.
De laatste versie van het pakket ROUWBR-X biedt u de mogelijkheid om snel tekst en bijhorende
pdf-scans van bidprentjes en rouwbrieven op het internet te plaatsen.
 RWB-SETX.VTX, een hulpprogramma, zet in het bestand een merkteken bij de persoon als er van
hem een gescande rouwbrief/bidprent bestaat.
 UGPC12.EXE (Wim Nelis): genereert een unieke genealogische code
 CPY2CLIP.EXE hulpprogramma dat de UGPC naar het Windows Klembord kopieert.
2) Vanaf deze versie u de uitvoertekst rechtstreeks aanmaken IN uw PDF-verzamelmap.
Voordeel:
 het effect van de uitvoer is meteen zichtbaar op uw HD.
 wilt u uw ROUWBR-X-systeem op internet plaatsen dan moet u maar 1 map uploaden.
ie map, in mijn geval e:\mijnrouwbrieven, bevat dan alles: de pdf-files en de tekstuitvoer.
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PG30 op een USB-stick met hulp van PG-USB van Wim Nelis
Meer dan 5 jaar geleden toonden wij in onze Nieuwsbrief van 28 november 2002, jaargang 9, nr. 5, hoe u
PG30 kunt installeren op een cd-r of cd-rw zodat de familieleden thuis rustig uw werk kunnen
doorsnuffelen op hun eigen computer.
Voor een install van PG30 op een USB memory stick hanteren wij hetzelfde principe. Alleen is er nu een
programma van Wim Nelis dat voor ons alle extra manuele handelingen automatisch uitvoert. Gemak
dient de mens.

Hoe PG30b en PG-USB op uw USB-stick installeren?
 Kopieer op voorhand de gewenste LZH-bestanden naar uw USB-stick
 Installeer op de gewone manier het programma PG30b op uw USB-stick
 Kopieer uw licentiebestandje van uw harde schijf (c:\pg30\pro-gen.usr) naar de map \pg30 op uw
USB-stick
 Installeer via onze dvd ‘Genealogie uit Limburg’ 2008 het programma PG-USB van Wim Nelis in
\PG30 die op uw USB-stick aanwezig is.
 Start PG30 op uw USB-stick via Windows Verkenner door te dubbelklikken op \PG30\PGUSB.EXE
Even geduld, de start kan enkele seconden duren omdat PG-USB.EXE eerst wat handelingen moet
uitvoeren.
 Restore de gewenste bestanden die op uw USB-stick al aanwezig zijn via de klassieke manier van
‘PRO-GEN hulpprogramma’s’.
NB. De snelheid van de USB-stick is bepalend voor de snelheid waarmee de restore gebeurt. De
restore van een LZH-bestand van 2,27 MB groot en dat 24.500 personen bevatte, gebeurde op een
“snelle”stick in minder dan 1 minuut, op een “langzame” stick duurde het een ‘eeuwigheid’.

Starten van PG30 op uw USB-stick
Manier 1:
 Start PG30 op uw USB-stick via een dubbelklik op PG-USB.EXE
Manier 2:
 Indien u startopties wenst te gebruiken tijdens de start, handel dan als volgt:
 Ga naar de STARTknop van Windows …. Kies vervolgens de opdracht Uitvoeren

 Wijs via Bladeren het programmaatje PG-USB.EXE aan op uw stick.
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 Tik vervolgens de startopties achter de opdracht.

NB. In principe moet PG-USB niet elke keer gebruikt te worden. Alleen als de drive-letter van de UMS
veranderd is, is een aanroep nodig. Daarna kan of PGWINPRN of PRO-GEN.EXE worden gestart, met de
gewenste parameters.
Ivo
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