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Vorige vergadering: 

27 september 2012 

 49 aanwezigen 

Volgende 

samenkomst: 

24 januari 2013 

om 19u30 

incl. kleine 

nieuwjaarsreceptie 

STADHUIS Genk 

Stadsplein 1 

3600 Genk 

 

Datums vergadering 2013 en locatie 

 Donderdag 24 januari 2013 in zaal 4. 

Na de pauze een kleine nieuwjaarsreceptie in de Club. 

 Vrijdag 29 maart 2013 

Feest! Viering 20-jarig bestaan met receptie in Kleine Foyer. 

Verdeling dvd2013 in zaal 2. 

 April 2013 

Cursus PG3.20 voor beginners bij voldoende kandidaten. 
Zaterdag 13 april (= 2

de
 week paasvakantie) in zaal 2 Stadhuis Genk 

en/of (?) zaterdag 20 april 2013 in zaal 2 Stadhuis Genk voor een 

eventuele 2
de

 (vervolg)sessie.  

 Donderdag 23 mei 2013 

 Donderdag 26 september 2013 

 Donderdag 28 november 2013 

 

Op donderdag, telkens van 19u30 tot 22u00.  

STADHUIS van GENK, ZAAL 4.  

Vlakbij is er ruime parking. 

 

P R O - G E N g e b r u i k e r s g r o e p  L I M B U R G  v z w  

Nieuwsbrief 

22 november 2012 

 

Jaargang 19, nr. 5/5 

 

 

http://www.pro-gen.be/reisweg.htm
http://www.pro-gen.be/reisweg.htm
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Datum nieuwsbrief Datum nieuwsbrief 

Sinds 27 maart 2012 bestaat de 
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 19 jaar 

 

 

Inzenden van bestanden voor onze dvd2013 

Je mag reeds vanaf nu je bestanden inzenden voor onze dvd2013 en dit tot eind december 2012. 

De bijdragen voor de jaarlijkse dvd moeten aan volgende personen overhandigd worden: 

Ivo Gilisen: ivo.gilisen@pro-gen.be 

Voor werkwijze en meer uitleg: 

Parochieregisters en burgerlijke stand (je PRO-GEN LZH-bestand) 

(Zie kader. Ivo blijft de centrale figuur en verdeelt het werk.) 

Bidprentjes (je PRO-GEN LZH-bestand) 

Limburgse begraafplaatsen (je PRO-GEN LZH-bestand of een andere vorm) 

Limburgse volkstellingen (XLS/XLSX-bestand) 
Achternamen uit Limburgse parochieregisters (3 speciale TXT-bestandjes) 

Een volledige handleiding over de werkwijze vind je op onze jaarlijkse dvd … Hoofdmenu … 

Achternamen uit Klappers op de Parochieregisters … Info over Achternamen uit Klappers op de 

PR 

  

 Noot i.v.m. PR&BS. Vanaf DVD2013 gaat Bob helpen bij het samenstellen van de rubriek 

PR&BS. De inzenders van PR&BS krijgen volgende brief om een keuze te maken: 
  

 t.a.v. inzenders PR/BS voor de dvd 2013 

  

 Beste inzender 

  

 Tot nu toe was het zo dat grote gegevensbestanden (hele parochieregisters en burgerlijke stand van gemeenten) die 

ingeleverd werden voor onze jaarlijkse dvd “Genealogie uit Limburg” uitsluitend bewerkt werden door Ivo Gilisen. Ivo 

garandeerde de inzenders dat hun bestand onder geen enkel beding doorgegeven werd aan derden. De inzending werd 

uitsluitend gebruikt in de rubriek “Parochieregisters en Burgerlijke Stand” op onze jaarlijkse dvd. 

  

 Omdat het beheer door één persoon van een gegevensbank met meer dan anderhalf miljoen personen, opgedeeld in meer 

dan een half miljoen gezinnen, gaandeweg fysisch slopender, maar ook tijdrovender werd, zochten we hulp om de 

ingezonden bestanden in de toekomst te verwerken. Bob Joosten verklaarde zich bereid mee te helpen aan het 

verwerken en klaarmaken van de bestanden. Hij  zal daarbij dezelfde stelregel gebruiken als die van Ivo : onder geen 

beding wordt je bestand – ook niet partieel - doorgegeven aan derden. 

  

 We hopen dat we daarmee onze intenties voor de toekomst voldoende duidelijk hebben kunnen maken : er verandert 

wezenlijk niets; alleen wordt het werk door twee personen gedaan in plaats van door één. 

  

 Omdat we ons kunnen inbeelden dat een en ander – vooral in het begin –  wellicht wat onwennig overkomt bij onze 

(vaste) inzenders, vragen we je onderstaande strook in te vullen en mee te sturen met (de update van) je bestand. 

Gewoon even dit document aanvullen en met het bestand doorgeven of doorsturen aan Ivo of Bob. 

  

 Met vriendelijke groet 

  

 Bestuur van de 

 PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 

 

 

mailto:ivo.gilisen@pro-gen.be
http://www.pro-gen.be/pr_&_bs.htm
http://www.pro-gen.be/bidprentjes.htm
http://www.pro-gen.be/begraafplaatsen.htm
http://www.pro-gen.be/volkstellingen.htm
http://www.pro-gen.be/achternamen_uit_pr.htm
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 Vul onderstaand vak in, kopieer vervolgens de tekst die binnen het kader staat en plak die in een e-mail gericht aan 
ivo.gilisen@pro-gen.be  
of aan bob.joosten@pro-gen.be 

  

 

NAAM en Voornaam: … 

 

stuurt hierbij in: een bestand van de gemeente ….. met als inhoud/omschrijving ….. 

[voor een correcte formulering van de inhoud/omschrijving zie onze dvd2012 Parochieregister en burgerlijke stand 
 of http://www.pro-gen.be/idx-dvd/inhoud-prbs.htm. Bvb. Beringen         PR 1635-1649, huwelijken en overlijdens] 
 
Mijn bestand is een update (stond reeds eerder op de dvd) of is totaal nieuw: ….. 

 

Het bestand mag bewerkt worden door 

- Ivo*  : … 

- Bob*  : … 

- Ivo en Bob* : … 

 

       * Beantwoord 3x met JA of NEE 
 

Bob Joosten: bob.joosten@pro-gen.be 

 Limburgse kwartierstaten (een speciale HTML-uitvoer, gegenereerd door PRO-GEN) 

Een volledige handleiding over de werkwijze vind je: 

 - na de installatie van het LZH-bestand terug in PRO-GEN-Hoofdmenu ... Documentatie ... onder 

de naam KW-LIMBU.PDF Handleiding Limburgse Kwartierstaten (PGggLIM). 

 - maar ook op onze jaarlijkse dvd … Hoofdmenu … Limburgse kwartierstaten … Handleiding 

Limburgse kwartierstaten 

Jean-Pierre Neven: jp.neven@pro-gen.be 

 Limburgse geslachten (een speciale HTML-uitvoer, gegenereerd door PRO-GEN) 

Een volledige handleiding over de werkwijze vind je:  

 - na de installatie van het LZH-bestand terug in PRO-GEN-Hoofdmenu ... Documentatie ... onder 

de naam PAR-LIMB.PDF Handleiding Limburgse Geslachten (PGggLIM). 

 - maar ook op onze jaarlijkse dvd … Hoofdmenu … Limburgse Geslachten … Handleiding 

Limburgse Geslachten 

Databank Limburg (een speciale VVF/TXT-uitvoer, gegenereerd door PRO-GEN) 

Een volledige handleiding over de werkwijze vind je op onze jaarlijkse dvd … Hoofdmenu … 

Databank Limburg … Info over Databank Limburg. 

  

mailto:ivo.gilisen@pro-gen.be
mailto:bob.joosten@pro-gen.be
http://www.pro-gen.be/idx-dvd/inhoud-prbs.htm
mailto:bob.joosten@pro-gen.be
http://www.pro-gen.be/limburgse_kwartierstaten.htm
mailto:jp.neven@pro-gen.be
http://www.pro-gen.be/limburgse_geslachten.htm
http://www.pro-gen.be/databank.htm
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Nieuwe manier van kopiëren en plakken - Rechtzetting 

RECHTZETTING: in de Nieuwsbrief van 27 september 2012 schreef ik over kopiëren en plakken met 

LINKER- en RECHTERmuisknop. 

Dit lukt nog steeds voor hoogstens een paar woordjes. 

Bij grote teksten loopt het plakken met RECHTERmuisknop fout.  

 

In de 32-bit compiler waarmee PRO-GEN 3.20 is gemaakt, worden enkel de laatste 512 tekens vanaf het 

clipboard overgenomen. Langere stukken tekst zullen dus op deze manier niet goed overkomen (Johan 

Mulderij). 

 

Werken met LINKER- en RECHTERmuisknop kan dus niet langer meer als universele methode gebruikt 

worden. 

 

Hier volgt de verbetering van de tekst uit Nieuwsbrief 4/5 van 27 september 2012. 

Kopiëren – Algemene methode  

Vanaf PG3.20 is er een nieuwe methode.  

1. Ga met de PG-cursor in een veld (datum, plaats, beroep,…) of in een geopend Info/Tekst/Klad-veld 

staan.  

2. Je moet NIETS selecteren.  

3. Druk CONTROL-C en de HELE inhoud van het veld of Info/Tekst/Klad wordt (naar Clipboard) 

gekopieerd.  

4. Ga naar een ander veld of Info/Tekst/Klad  

5. Druk CONTROL-V en de HELE inhoud wordt geplakt. 

Een selectie kopiëren  

Selecties van hoogstens een paar woordjes (zeker minder dan 1 regel) kan je in PG3.20 nog steeds op 

de oude vertrouwde wijze maken: 

1) Markeer een paar woordjes met je LINKERmuisknop. 

2) Verlaat de selectie met je RECHTERmuisknop. De markering verdwijnt en tegelijkertijd wordt je 

selectie in het geheugen opgeslagen.  

3) Ga naar een ander veld 

4) Druk CONTROL-V om de selectie te plakken. De oude methode, klik (opnieuw) op de 

RECHTERmuisknop werkt ook nog steeds voor hoogstens een woordjes.  

De methode “plakken met RECHTERmuisknop” is NIET meer aan te raden. 

N.B. Om de methode met linker- en rechtermuisknop te kunnen toepassen moet de “Modus Snel 

bewerken” aangevinkt zijn. Zie onze Cursus p.33 

  

In Info/Tekst/Klad-velden kan je op nog een extra manier selecteren: 

1) Ga aan het begin van het gewenste stukje tekst staan 

2) Druk SHIFT-F1 om een blokje te starten 

3) Ga met de pijltjestoets naar rechts en markeer wat je nodig hebt 

4) Druk INS om het blokje op te slaan. (Of DEL als je wil verplaatsen) 

5) Ga naar een andere plaats/veld en druk CONTROL-V om de selectie te plakken. 
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Een ander belangrijk voordeel van die nieuwe kopieer/plakfunctie Control-C / Control-V is dat de 

alineastructuur behouden blijft. 

Probeer in het VOORBLD bestand maar eens op de oude manier met de muis de eerste 10 regels uit het 

algemene info-veld van Beatrix te kopiëren naar een ander info-veld. Je ziet dan dat: 

- De eerste twee regels wegvallen vanwege die 512 tekens beperking. Er blijven dus maar 8 regels over. 

- Er achter elke regel een 'harde-return' verschijnt; d.w.z. 8 alinea’s, terwijl de originele 10 regels uit 3 

alinea’s bestonden. 

 

Doe je dit via CTRL-C / CTRL-V, dan zal je zien dat wel de gehele tekst overkomt en dat ook de alinea-

indeling behouden blijft. 

 

Toch iets om rekening mee te houden en een goede reden om toch die CTRL-C / CTRL-V te gaan 

gebruiken. (Johan Mulderij) 

 

Synchroniseren van een kwartierstaat in 2 verschillende 
bestanden 

Onlangs werd ik geconfronteerd met de volgende situatie: in een bestand A (blauw) zit ergens tussen alle 

ingevoerde personen een behoorlijk uitgebreide kwartierstaat en in een ander bestand B (oranje) zit ook 

tussen de ingevoerde personen dezelfde kwartierstaat maar in een erg onvolledige vorm. De eerste 

kwartierstaat bevat bovendien veel meer gegevens bij de gemeenschappelijke personen 

 
 

De vraag van een PRO-GENgebruiker was simpel: “Hoe synchroniseer ik de onvolledige kwartierstaat 

met de volledige kwartierstaat?” 

Daar wist ik meteen geen pasklaar antwoord op te geven. Je kan natuurlijk altijd kwartierstaat A 

afdrukken en de gegevens in kwartierstaat B opnieuw intikken. Dat had de gebruiker zelf ook al bedacht. 

Maar dat was uiteraard niet de bedoeling van de vraagsteller. Hij bedoelde “automatisch synchroniseren 

met een absoluut minimum aan aanspanning”  
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Ik bedacht de volgende methode: 

 

A. Maak in beide kwartierstaten het veld Persoon code volledig blanco met het programmaatje 

CHAF.VTX van WimNelis (zie onze jaarlijkse dvd). 

Kies voor Uitvoer naar het beeldscherm …. Persoon code … K(onstante) …. laat het lijntje 

“Nieuwe tekst” blanco …. Chaf vraagt u vervolgens “Dit veld zal gewist gaan worden. Is dit 

correct?: J” … Ja dit is correct, Invoer akkoord. 

B. Schrijf in beide kwartierstaten van de betrokken personen het kwartiernummer in hun veld Persoon 

code. 

Om dat te kunnen schreef ik een hulpprogrammaatje: SET-KWNR.VTX  

Dit deed ik op basis van het bestaande partner.vtx. Mijn variant schrijft in het veld Persoon code het 

kwartiernummer en gelijktijdig wordt een controlelijst gedrukt (beeldscherm, printer, schijf) 

- Download http://www.pro-gen.be/nieuwsbrievensoft/set-kwnr.zip 

- Pak de ZIP uit en installeer de LZH via de map \PG30\SUPP  

- Gebruik zit bij Kwartierstaat – Tekstuitvoer & diversen – enz…. zie onderstaande afbeelding 

 

 

C. Selecteer in kwartierstaat A alle voorouders (Persoon code is verschillend van leeg [<>””]). Exporteer 

de voorouders naar een nieuw bestand. 

D. Importeer het nieuwe bestand in bestand B d.m.v. Hulpprogramma’s …. PRO-GEN import. 

Tijdens de import vraag PRO-GEN: 

Moet er gecontroleerd worden op dubbele personen ?     (J/N) :  J 

Vragen om bevestiging bij gevonden dubbele personen ?  (J/N) :  N 

Gegevens dubbele personen proberen samen te voegen ?   (J/N) :  J 

Ook dubbelen zoeken binnen het te importeren bestand ? (J/N) :  N 

 

Omdat je op vraag 2 Nee antwoordde, krijg je een bijkomende vraag/menu: “Markeer de 

velden voor de dubbelencontrole” 

- verwijder in het menu alle sterretjes (*) door op de spatiebalk te drukken. 

- zet een nieuw sterretje bij “Persoon code” … * Persoon code 

 

  

http://www.pro-gen.be/nieuwsbrievensoft/set-kwnr.zip
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E. Aangezien in de 2 bestanden dezelfde kwartiernummers gebruikt worden in Persoon code, verloopt de 

import “automatisch met een absoluut minimum aan aanspanning”  

Bovendien worden bij de gevonden dubbele personen de gegevens samengevoegd. 

Dat wil zeggen: als een veld in bestand B nog blanco is, dan wordt het opgevuld door de 

gegevens uit bestand A. 

Als een veld in bestand B reeds ingevuld is dan wordt daar niets uit A overheen geschreven 

of aan bijgeschreven; je krijgt in de vorm van een opmerking te lezen wat bestand A voor 

die situatie in petto had. Aan u om dat eventueel manueel bij te werken. 

Foto’s bij PG3.20 

Alhoewel PRO-GEN niet echt uitgerust is om foto’s te beheren, kan het toch op een eenvoudige manier. 

Op de PGggNL-samenkomst te Schinnen zag ik volgende manier. 

Maak volgende structuur: 

 

 
 

 De namen van de diverse mappen komen overeen met het recordnummer van de betrokken 

persoon. Dus één map per persoon. 

 Stop alle foto’s van de betrokken persoon in zijn/haar map. 

 Schrijf in Persoon klad de (relatieve) opdracht \PGFotos\3576. 

Vraag met ALT-F1 … Toon gekoppeld bestand via Windows … de foto’s op. 

 

Let op dat de personen nooit van recordnummer veranderen door bvb. PG-export,…  

 

Foto’s oproepen zonder verwijzing in Klad 

Stop alle foto’s in 1 map en geef ze een naam daardoor ze gerangschikt worden per bestand/per persoon 

recordnummer/per volgnummer. 

 

Bvb. in de map \PGfotos stop ik de foto’s 

LOON-3v2-P3576-1.JPG 

LOON-3v2-P3576-2.JPG 

LOON-3v2-P3576-3.JPG 

LOON-3v2-P3576-4.JPG 

…enz 

GILISEN-P2586-1 

GILISEN-P2586-2 

GILISEN-P2586-3 
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Nu moet je een nieuwe opdracht voor ALT-F1 schrijven die deze filenaamgeving verstaat. 

Ga naar het menu ALT-F1 

Druk INS en er wordt een blanco lijn gevormd 

Druk F1 en een blanco invulmenu gaat open 

Vul in het bovenste vak de opdracht 100% correct in: 

 
"FOR %%A IN (E:\PGFOTOS\"+FILE$+"-P"+STR$(Persoon record)+"-*.*)DO 

START "+CHR$(34)+""+CHR$(34)+" %%A" 

 

Pas E:\ aan volgens uw eigen situatie. 

Of schrijf de opdracht met een relatief path 
 

"FOR %%A IN (\PGFOTOS\"+FILE$+"-P"+STR$(Persoon record)+"-*.*)DO START 

"+CHR$(34)+""+CHR$(34)+" %%A" 

 

Typ dit als één lange regel, NERGENS een harde return geven, PG springt automatisch naar een nieuwe 

regel. Schrijf in de omschrijving bvb. 

Toon gekoppeld bestand via Windows - C:\PGFOTOS\BESTAND-Pnr-VOLGnr 

 

Aangezien in Klad nu geen opdrachten meer zitten is het raadzaam om in het KLADveld te schrijven dat 

er foto’s aanwezig zijn van deze persoon: bvb. HEEFT FOTO’S of ZIE FOTO’S of …. 

 

Tip. Om je opdracht te visualiseren, kapsel de opdracht in tussen ECHO en PAUSE. Bvb. 
"ECHO ON";"FOR %%A IN (E:\PGFOTOS\"+FILE$+"-P"+STR$(Persoon record)+"-

*.*) DO START "+CHR$(34)+""+CHR$(34)+" %%A";"PAUSE" 

 

Scans ROUWBR-X oproepen in PG3.20 

In 2007-2008 schreef ik het pakket ROUWBR-X waarbij gescande rouwbrieven vanuit PRO-GEN 

konden bekeken worden. De oude ALT-F1-opdracht werkt niet meer in PG3.20.  

PG3.20 gebruikt CMD.EXE i.p.v. COMMAND.COM. Vandaar de afwijking. 

 

Wijzig 

 

"CD "+PATH$;"FOR %%A IN ("+INFO$(IF$(CHOICE=1,Afbeelding 

adres,Afbeelding adres),1)+") DO START /w "+CHR$(34)+"%%A"+CHR$(34) 

Toon gekoppelde rouwbrief via Windows (ROUWBR-X.DEF) 

 

In een korte opdracht 

 
"FOR %%A IN ("+Afbeelding adres+") DO START "+CHR$(34)+""+CHR$(34)+" %%A" 

Toon gekoppelde rouwbrief (ROUWBR-X.DEF) via Windows (PG3.20) 
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Eigen dos-opdrachten 

Je kan vanuit het hoofdmenu “DOS programma starten” een extern programma starten. 

Met behulp van korte namen 

Voor bestanden die geen 8.3 bestandsnamen hebben. 

 

Bij gebruik van Win7-64 moet je even opletten bij de naamgeving aangezien Win7-64 zijn programma’s 

tegenwoordig installeert in 2 verschillende directories. 

 

Program Files  = PROGRA~1 = tegenwoordig de map voor 64-bit programma’s 

      = !! deze naam werd vroeger gebruikt voor 32-bit progjes !! 

 

Program Files (x86) = PROGRA~2 = nieuwe map. Tegenwoordig de map voor de 32-bit progjes. 

 

Bvb. mijn editor TextPad 4 is een 32-bit programma en zit dus in de map PROGRA~2. De map van 

TextPad 4 zelf heet in korte vorm TEXTPA~1      

 

Dus de startopdracht van dat programma wordt: 

C:\PROGRA~2\TEXTPA~1\TextPad.exe 

 

Dat is dus net iets anders dan vroeger onder de combinatie PG3.0b/XP. Toen was het 

C:\PROGRA~1\TEXTPA~1\TextPad.exe 

Met behulp van lange namen 

1. Dan moet je rond de opdracht aanhalingstekens zetten en buiten de aanhalingstekens de (nep)optie /? 

Deze (nep)optie /? doet niets, maar zorgt er wel voor dat PRO-GEN dit commando niet kan 

compileren en ongemoeid laat. Anders gaat PG3.20 je aanhalingstekens weghalen en werkt de 

opdracht niet (sic Johan Mulderij). 

 

"C:\Program Files (x86)\TextPad 4\TextPad.exe" /? 

 

2. Indien zonder /?, dan moet de opdracht extra omringd worden door CHR$(34) 

 

CHR$(34)+"C:\Program Files (x86)\TextPad 4\TextPad.exe"+CHR$(34) 

 

3. Bij de volgende methode gebruiken we het START commando.  

Hierdoor keert het direct terug naar PRO-GEN en laat beide programma's naast elkaar draaien. 

Door toevoeging van START kan PRO-GEN dit commando niet compileren en laat het dus 

ongemoeid (sic Johan Mulderij). 
 

C:;CD "C:\Program Files (x86)\TextPad 4";START "" "C:\Program Files (x86)\TextPad 4\TextPad.exe" 
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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 

http://www.pro-gen.be/
mailto:ivo.gilisen@pro-gen.be
mailto:bob.joosten@pro-gen.be
mailto:jp.neven@pro-gen.be
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