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Donderdag 04 februari 2010 (afwijkende datum = 1 week later)
Donderdag 25 maart 2010 (afgelast)
Maandag 12 april 2010 (om 19.00u - ter vervanging van afgelaste
samenkomst van 25-03-2010)
Donderdag 20 mei 2010 (afwijkende datum = 1 week eerder)
Donderdag 23 september 2010
Donderdag 25 november 2010

Op donderdag, telkens van 19u30 tot 22u00.
STADHUIS van GENK, ZAAL 4.
Vlakbij is er ruime parking.

Vorige vergadering:
12 april 2010
41 aanwezigen
Volgende
vergadering:
Donderdag
23 september 2010
om 19.30 u
STADHUIS Genk
Stadsplein 1
3600 Genk
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Uitvoer: een PER-variant
Ik ben momenteel de parochieregisters en de burgerlijke stand van mijn stad Borgloon aan het lezen en de
meest relevante gegevens voer ik in in PG30b. In Limburg is dit geen uitzonderlijk werk, onze jaarlijkse
dvd “Genealogie uit Limburg” staat er bol van.
Het is de bedoeling ooit “Borgloon – Gezinnen - 1613-1918” in de vorm gezinsreconstructie te
publiceren zodat die gegevens voor een breed publiek toegankelijker worden.
Ter voorbereiding van voornoemde uitgave heb ik enkele proefversies gemaakt. Hier volgen mijn
persoonlijke ervaringen en bedenkingen.
Met mijn visie moet je het uiteraard niet eens zijn, maar ik wil die toch even verduidelijken.
Mijn uitgangspunt: een uitvoer die “voor een breed publiek gemakkelijk in gebruik” is.

Via standaard uitvoer PER
Verwijzingen (zie ...) i.p.v. gegevens voluit afdrukken : JA

Verwijzingen (zie ...) i.p.v. gegevens voluit afdrukken ? : JA, is een standaard “fabrieksinstelling” van
PG30b.
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Die is te bereiken via Hoofdmenu … een uitvoer kiezen, in mijn geval Uitvoer gegevens personen …
Soort uitvoer: Tekstuitvoer & diversen & Uitvoerdefinitie: Standaard personenuitvoer (PER) … Uitvoer
naar …. De diverse instellingen die bij zo’n uitvoer horen, bereik je door de cursor op een regel met een
sterretje (*) te zetten en vervolgens INSERT te toetsen … Genealogische afdrukopties instellen
Aangezien ik het publiek zoveel als kan wil laten genieten van mijn opzoekingen, heb ik ook gekozen
voor de uitvoer van de delen INFO, BRON/BRONTEKST, ADRES. Dit levert voor een gezin het
bovenvermelde resultaat op.
Merk op dat bij een Standaard PER-uitvoer de personen slechts eenmaal voluit beschreven worden in. De
andere vermeldingen gebeuren via een verwijzing “zie…”.
Dat men standaard “zie…” gebruikt is begrijpelijk, men wil natuurlijk zoveel mogelijk papier besparen en
het boek niet onnodig dik laten worden.
Maar door deze “zie…” te hanteren wordt volgens mij het “totaaloverzicht” van het gezin ernstig
verstoord.
In het hoger genoemde voorbeeld zie je van een reeks personen (vader, moeder en 2 kinderen) alle nodige
gegevens, maar van 2 personen (echtgenote1 en kind2) krijg je niets te zien en dus blijven er in dit
overzicht een hoop vragen onbeantwoord zoals: wanneer is echtgenote1 overleden? Is de man lang
weduwnaar gebleven vooraleer hij opnieuw huwde? Met wie was kind2 gehuwd? Is kind2 in zijn
geboortestad blijven wonen? Wie waren de doopgetuigen van kind2? Wanneer is kind2 overleden?
Om het antwoord te vinden op al deze vragen moet je in het geval van een boek voordurend heen en weer
bladeren. In het geval van een web/html-uitvoer zal je heen en weer moeten klikken.
Is dat een uitvoer die “voor een breed publiek gemakkelijk in gebruik” is?
Volgens mij is het dat niet. Uit een rondvraag bij enkele “genealogische leken” blijkt dat men opteert
voor een voluit geschreven uitvoer, een alles-in-één-afdruk dus.

Verwijzingen (zie ...) i.p.v. gegevens voluit afdrukken : NEEN
PRO-GEN biedt je zo’n alles-in-een-afdruk aan via de hoger genoemde in te stellen opties (=INSERT
toetsen, enz.) … Genealogische afdrukopties instellen …. Verwijzingen (zie ...) i.p.v. gegevens voluit
afdrukken ? : Nee
Deze instelling geeft onderstaand resultaat (zie volgend blad).
Het valt dadelijk op dat bij deze instelling zowel de link als de verwijzing naar een ander volgnummer
niet meer gedrukt worden.
De lezer zal zich dan, op hoop van zegen, moeten behelpen met de index om er achter te komen dat bvb.
Thomas Baldewijns nog elders in het boek wordt afgedrukt, dit keer samen met zijn kinderen.
Wie een boek van deze vorm moet hanteren zal het raadplegen al snel opgeven. Dit is naar mijn mening
de meest ongebruiksvriendelijke uitvoer die men kan maken.
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Via een aangepaste uitvoer PER
Het werd mij al snel duidelijk dat de combinatie van de 2 voornoemde uitvoeren, EN linken/verwijzingen
EN voluit, een betere oplossing is.
Spijtig genoeg biedt PG30b deze uitvoermogelijkheid niet.
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Via enkele eenvoudige ingrepen in de programmadelen PER.VTX, ALG-PER.INC, KINDEREN.INC en
PARTNERS.INC ben ik erin geslaagd om een alles-in-één-uitvoer te bekomen. Met dank aan Dinant
Scholte in’t Hoff.
De alles-in-één-uitvoer ziet er als volgt uit:
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Zowel kinderen als partners worden in elk gezin voluit beschreven en dus heeft men een perfect
“totaalbeeld”.
Door het behoud van de linken en de verwijzingen blijft surfen door de webuitvoer of bladeren in het
boek aangenaam.
Natuurlijk heeft dat gevolgen voor “het boek”. Een paar vergelijkingen:
Voor de verwerking
van 18.922 personen
onderverdeeld in
6.218 gezinnen

Standaard PER

Alles-in-één-PER

Verschil

%

In .RTF-vorm

47,4 MB

81,9 MB

+ 34,5 MB

+ 72%

In .DOC-vorm

11,7 MB

16,8 MB

+ 5,1 MB

+ 43%

Blz. boek totaal (A4
en 10 pt)

1613 blz.

2185 blz

+ 572 blz.

+ 35%

Blz. genealogische
tekst

1444 blz.

2010 blz.

+ 566 blz.

+3%

Blz. index

169 blz.

185 blz

+ 16 blz.

+ 9%

Je kan je natuurlijk de vraag stellen “steekt het op een paar MB meer of minder?” Waarschijnlijk niet in
deze tijd waar een dvd 4,7 Gb kan bevatten en kleine geheugensticks van 4 à 8 Gb gemeengoed zijn.
Het publiceren van een boek met een omvang van 1.613 à 2.185 blz. is een ander paar mouwen. Een boek
van deze omvang is om allerlei redenen in de praktijk zo goed als onmogelijk.
Vandaar dat er praktisch gezien slechts één uitvoermogelijkheid over blijft: een webuitvoer in html/css.

Selecties voor een gezinsreconstructie
Meestal is het zo dat een bestand personen bevat die niet passen in je uitgave, omdat ze bijvoorbeeld nog
vallen onder de “wet op de privacy”.
Op onze jaarlijkse dvd “Genealogie uit Limburg” staan een aantal interessante selecties en
programmaatjes waarmee je net die personen kunt bekomen die je nodig hebt voor je uitgave. Ze zitten
alle onder het item Extra software voor PRO-GEN.
1. SelPP – Selectie privacy.
Het programma SELPP selecteert personen op wie de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet
van toepassing is, dus personen zonder privacybescherming.
2. Sel-Plts – Selectie plaats
Selecteert of markeert iedereen die in de opgegeven plaats of geboren of gedoopt of overleden of
begraven of gehuwd is. Eventueel kunnen de ouders van de betreffende personen ook in de
selectie opgenomen worden.
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Interessant als je een uitgave wil verzorgen met personen van uitsluitend een bepaalde gemeente.
3. !SplitAf – Afsplitsen van personen.
Bevat interessante kleine hulpprogrammaatjes die heel nuttig zijn de opbouw van een welbepaalde
selectie.
- Moeten ook de code {£} krijgen
- Veld Persoon klad bevat de code {£}
- !SET£ - Schrijf code {£} in veld Persoon klad
- !WIS£ - Wis code {£} in veld Persoon klad
PG3.0b bevat standaard onder Opgeslagen voorwaarde kiezen.... een reeks selecties/markeringen die in
het geval van een uitgave haast onontbeerlijk zijn.
4. Familieboek selectie
Verder heb ik nog een selectie (klik hier om te downloaden) die nooit gepubliceerd werd op onze
jaarlijkse dvd maar die ter beschikking van onze leden is:
5. SEL-JAAR. Selecteer personen die zich situeren voor het jaar ...
Er wordt gelet op: geboorte, doop, overlijden, crematie, begrafenis, ondertrouw, wettelijk en
kerkelijk huwelijk en scheiding.
Bevat ook de mogelijkheid om de ouders van die personen automatisch te selecteren.
Een interessante selectie als je uit een bestand iedereen wil halen die voor de komst van de
burgerlijke stand er was.

PG3.0b en tiksnelheid
Na patch 18 kwamen plots enkele fervente PG’ers bij mij aankloppen met hetzelfde probleem: hun
PG3.0b kon hun tiksnelheid niet meer volgen. Zelf had ik het ook ervaren.
Johan Mulderij kende het probleem. Het is een probleem dat niet alleen bij p18 opduikt maar zich reeds
bij eerdere versies bij “een paar personen” heeft voorgedaan. Het fenomeen doet zich niet massaal voor,
een enkeling heeft er last van. Johan had meteen een oplossing klaar die prima werkt.
Het pakketje met de oplossing heet DOSIDLE.ZIP (klik hier om te downloaden).
Ontzip het pakje DOSIDLE.ZIP
Daar zitten 2 bestandjes in:
- DOSIDLE.COM
- en een aangepaste PG-START.BAT waarin dat DOSIDLE programma aangeroepen wordt.
Ga EERST naar je PG30-map en hernoem daar de originele PG-START.BAT in bvb. PG-STARTORIGINEEL.BAT
Kopieer vervolgens de 2 bestandjes uit de zip naar de map \PG30
Je kan zonder gevaar die bestanden eens proberen.
Als je de oude PG-START.BAT bewaart onder een andere naam kan je dus altijd weer terug naar de
originele situatie.
Volgens Johan Mulderij is het pakketje DOSIDLE slechts een tijdelijke oplossing!
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In Aanvulling 19 zal er een soortgelijke functie als DOSIDLE standaard in PRO-GEN ingebouwd zijn.
Dan is die aangepaste PG-START.BAT en het aparte DOSIDLE.COM dus niet meer nodig.
Overigens zorgt dit er ook voor dat de processorbelasting niet meer naar 100% gaat, waardoor de batterij
van een laptop minder snel leeg is.
Intussen heb ik volgende reacties op DOSIDLE vernomen: zoekopdrachten en back-uppen duren nu
duidelijk langer.
Na het op non-actief zetten van DOSIDLE zag men geen vertragingen meer bij de twee voornoemde
handelingen.
Naar ik vernomen heb zou die soortgelijke functie in p19 alleen in het toetsenbord-invoer-gedeelte iets
aanpassen en dus geen nadelig effect hebben op zoeken en back-uppen.

Cursus voor beginners
Naar aanleiding van een aantal vragen wil ik graag een cursus PRO-GEN geven voor beginners. Dat is
een cursus zoals die op onze website (http://www.pro-gen.be/cursuspg.htm) staat: de basishandelingen.
Al naargelang het aantal deelnemers kan dat een “huiskamercursus” worden bij een van de kandidaten
thuis, gezellig met z’n allen met de laptop rond de keukentafel.
In het verleden hebben wij zo’n cursus steeds
op een zaterdag georganiseerd van 10u-16u.
Het zou dit jaar kunnen op zaterdag 5 of 12 of
19 juni 2010.
De kandidaten kunnen zich melden tijdens
onze samenkomst te Genk op 20 mei 2010 of
bij ivo.gilisen@telenet.be vóór 24 mei 2010.
De cursus is gratis. Alle cursusmateriaal kan
immers gratis door de kandidaten zelf geprint
worden. Iedereen brengt zijn laptop mee met
geïnstalleerde PG3.0b, een geheugenstick en
een verlengsnoer met contactdoos.
Ivo

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw

http://www.pro-gen.be
Maatschappelijke zetel:
Emiel Van Dorenlaan 44
3600 GENK
België
Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956
E-mail:
ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)
bob.joosten@pro-gen.be (ondervoorzitter)
jp.neven@pro-gen.be (secretaris)
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester)
jaak.simons@pro-gen.be (lid)
dvd@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse dvd)

Bezoek ons op het web

http://www.pro-gen.be

