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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.
Zaterdag 13 en/of 20 april 2013
Cursus PG3.21 voor beginners bij voldoende kandidaten.
Gaat niet door wegens onvoldoende inschrijvingen.
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.

Vorige vergadering:
24 januari 2013
30 aanwezigen
Volgende
samenkomst:
vrijdag
23 mei 2013
om 19u30
STADHUIS Genk
Stadsplein 1
3600 Genk
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Sinds 27 maart 2013 bestaat de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 20 jaar
… en dat vierden wij uitgebreid op vrijdag 29 maart 2013 met een prachtige receptie en toespraken van
de schepen van Cultuur van Genk, Anniek Nagels en van uw voorzitter Ivo Gilisen. Het werd een zeer
mooi feest.

Een historisch overzicht
(een bewerking van de toespraak die voorzitter Ivo Gilisen hield op vrijdag 29-03-2013)
20 jaar, dat gaat terug tot 1993, meer bepaald tot 27 maart 1993. Toen is de PRO-GENgebruikersgroep
LIMBURG ontstaan na de eerste demonstratie van het genealogische programma PRO-GEN in Limburg.
Die demo werd toen gehouden in de Vrije Humaniora Sint-Ursula te Maaseik.
Maar vooraleer PRO-GEN in Limburg neerstreek, was een Limburgse groep al vele jaren bezig met
computer en genealogie.
De jaren ’80 (1982-1994) was de tijd waarin wij overspoeld werden met allerlei spelcomputers waarvan
Commodor 64 en 128 de voornaamste waren. Maar ook merken als Amstrad-Schneider, Sinclair ZX/QL,
Tandy TRS-80 en Atari ST waren toen klinkende namen. Het waren voor hun tijd wonderlijke apparaten
die ook voor het serieuze werk gebruikt konden worden. Je kon teksten en brieven typen en zelfs
stambomen in- en uitvoeren. Voor elk type van computer vond je toen wel een genealogisch programma
dat erop draaide.
Dat was de tijd, wij schrijven dan 1987, dat ik mijn eerste genealogische programmeerwerk op de wereld
zette, nl. de vertaling van het programma Family Roots van Engels naar Nederlands. Family Roots was
een programma dat op allerlei computersystemen werkte dank zij zijn programmeerwerk in Basic.
Al snel ging het met Commodore bergaf. In 1994 was het definitief gedaan met Commodore. Lang voor
die tijd was iedereen die verder wou met computer en genealogie, overgegaan tot de aankoop van een
“echte” PC die draaide onder MS-DOS.
Bij zo’n “echte” computer hoorde dan ook een “echt” programma: de keuze viel onder de impuls van het
toenmalige VVF op ROOTS2, dat later ROOTS3 werd en nog later ROOTS3 Nederlands. Toen werd
ROOTS als één van de beste ter wereld beschouwd. Door een “softwarebril” van vandaag bekeken, stelt
het programma weinig voor. ROOTS was bovendien zeer duur want alle onderdelen moesten apart
aangekocht worden en je bleef per slot van rekening met een Amerikaans georiënteerd programma zitten.
Aan de ene zijde bevatte ROOTS een grote hoeveelheid typische LSD/Mormoonse velden waar wij niets
aan hebben en aan de andere zijde ontbraken velden zoals doop- en huwelijksgetuigen.
Het Limburgse genealogische computerclubje vergaderde in die tijd in de lokalen van de Federatie Bouw
aan de Kunstlaan te Hasselt en later in kamertje boven café Meng te Genk.
Plots kwam PRO-GEN uit de lucht gevallen. Te Leuven hadden de makers van PRO-GEN hun eerste
Vlaamse demo gegeven meen ik mij te herinneren. PRO-GEN was een alles-in-één programma dat zelfs
meer kon dan wat andere programma’s ons te bieden hadden, het was volledig in het Nederlands en dat
alles voor een aanlokkelijke prijs.
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De eerste Limburgse koper was Jaak Simons met nummer 428. Slechts vier andere Vlaamse kopers
gingen hem vooraf.
Jaak was in de wolken met PRO-GEN en organiseerde op zaterdag 27 maart 1993, toen een mooie
lentedag, in samenwerking met een Noord-Limburgse heemkundige kring een PRO-GEN
demonstratienamiddag in het auditorium van de Vrije Humaniora Sint-Ursula te Maaseik.
De makers van PRO-GEN, Johan Mulderij en Dinant Scholte in’t Hoff, reden vanuit Markelo in Twente,
provincie Overijsel 230 km naar het zuiden om ons te Maaseik kennis te laten maken met hun
programma. Het werd voor de makers een zeer succesvolle dag. Ik heb Johan ooit horen zeggen dat het
commercieel een van zijn beste demonstraties was ooit. Tijdens en in de nasleep van de demonstratie
werden wel 30 pakketten PRO-GEN verkocht.
Dit grote aantal Limburgse kopers vormde van meet af de stevige basis van wat later de PROGENgebruikersgroep LIMBURG zal worden.
Na de vergadering stonden wij in een kleine groep samen op de speelplaats nog wat na te praten en daar
viel de beslissing: wij gaan ons vanaf nu in Limburg nog alleen inzetten voor het Nederlandse programma
PG2.3a. Jaak Simons werd gedurende twee jaar voorzitter.
Door de plotse en snelle groei van het ledenaantal werd het bij Meng te Genk te klein. Om toch centraal
in Limburg te blijven vonden wij een onderkomen te Opglabbeek bij de firma Geurts op het
industrieterrein en in café In den Ouden Tijd. Dikwijls moesten wij daar vergaderen tussen de
duivenkorven. Met 20 tot 30 personen rond 2 kleine monitoren of met z’n allen voor een echte TV
waarop wij onze computercomputerbeelden lieten verschijnen, probeerde iedereen zijn PG-kennis aan te
scherpen.
Ook In den Ouden Tijd werd het oncomfortabel. Net toen kregen wij een aanbod om in de vakschool van
Maaseik te vergaderen. Daar stelde men ons een klaslokaal dat uitgerust was met een overheadprojectie
ter beschikking. De computerbeelden werden op een groot diascherm geprojecteerd, een wonder van
voortuitgang. Op de achterste banken kon men gemakkelijk volgen.
Maar Maaseik lag volledig uit het centrum van Limburg. Om de Zuid-Limburgers tevreden te stellen,
kwam er afwisselend ook een extra vergadering op het Stadsarchief van Tongeren. Op twee plaatsen
werken, inclusief de vele kilometers verplaatsing, werden wat zwaar voor Ivo. Wij zochten dus naar een
nieuwe centrale Limburgse plaats, inclusief zo’n fameuze overheadprojectie.
De keuze viel op het Vormingscentrum van Genk, heet thans SYNTRA. Die onderwijsinstelling bood ons
ook een overheadprojectie en een auditorium met wel 50-60 plaatsen. Dat was ideaal.
Vanaf 1995 tot op heden neemt Ivo Gilisen de functie van voorzitter waar. Op 01-04-1996 werd de PROGENgebruikersgroep LIMBURG een volledig zelfstandige en onafhankelijke vereniging. Voordien was
zij gerelateerd aan de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. PRO-GENgebruiksgroep LIMBURG
verenigt al die jaren een constante van ruim honderd leden die allemaal dezelfde hobby nastreven:
genealogie met PRO-GEN.
Daar in het Vormingscentrum van Genk kreeg onze vereniging haar definitieve werkvorm die tot op
heden nog steeds succesvol is: een soort schoolse lesjes over de meest diverse aspecten die PRO-GEN
ons te bieden heeft. Omdat ik als schoolmeester niets anders kan, ben ik noodgedwongen tot dat concept
gekomen . Het concept was en is nog steeds succesvol. Wanneer ik weer een PG-vergadering aan het
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voorbereiden ben, vraag mij dikwijls af : “Waar blijf ik het allemaal halen? Komt er dan aan PRO-GEN
echt geen einde?” Schijnbaar niet. Het programma met als ondertitel “Genealogie à la carte” is haast
eindeloos. Ik ben er fier op dat ik tijdens de voorbije 20 jaar met mijn lessen nooit in herhaling ben
gevallen.
Tijdens de lessen zag ik iedereen ijverig notities nemen wat het opletten dan weer verstoorde. Om daar
een einde aan te maken bedacht ik in 2001 de Nieuwsbrief die iedereen op voorhand toegestuurd krijgt.
Dat maakte het volgen van de lessen en later het napluizen van al die technische zaken
gebruiksvriendelijker.
Tijdens onze SYNTRA-periode verscheen ook onze eerste echte cd waarvan vandaag jaargang 15
verschijnt. Ooit begonnen wij in 1995-1996 met een uitgave op diskette, vandaag bevat onze dvd-rubriek
Parochieregisters en Burgerlijke Stad 1.620.000 personen verdeeld over meer dan 522.000 Limburgse
gezinsreconstructies.
Bij SYNTRA bleven wij jaren en jaren en kenden daar enkele memorabele gebeurtenissen: op 01-032007 vormden wij onze feitelijke vereniging om tot een vzw, op 24-01-2008 verscheen de
jubileumuitgave van onze cd/dvd 10 jaar "Genealogie uit Limburg", op 27-03-2008 vierden wij PROGENgebruikersgroep LIMBURG 15 jaar.
Met de bouw van hun nieuwe multimediacentrum, Mediapunt/Studio Blomme, werd het allemaal nog
mooier, maar de huur steeg. Gelukkig hield de verkoop van onze cd/dvd ons overeind. Op 22-01-2009
verlieten wij deze prachtige locatie.
Via onze penningmeester Luc Klaps kregen wij het aanbod om te verhuizen naar het Stadhuis van Genk
en dat onder uitstekende voorwaarden. Ook hier beschikken wij over een auditorium en een
drankgelegenheid tijdens de pauze. Daarenboven is de stad Genk buitengewoon behulpzaam voor zijn
verenigingen. Beter kan het niet.
Mijn laatste bedenking tijdens mijn jubileumtoespraak: verjonging is tegenwoordig bij alle verenigingen
het grootste probleem, ook bij ons. Daar zijn redenen voor aan te wijzen: 1) een hobby als genealogie
trekt per definitie geen jongeren aan en 2) voor de jongeren die dan toch met genealogie van start gaan, is
PRO-GEN oubollig. Dan mag PRO-GEN onder de motorkap nog zo goed zijn en beter van vele andere
genealogische programma’s, PRO-GEN mist het Windowsuitzicht en de muis. Dat trekt in een tijd waar
vingers de gsm’s en de tablets besturen geen jongeren aan. Laat ons hopen dat de reeds lang beloofde
PRO-GEN Windows, een keerpunt mag vormen in de verjonging van onze hobby en dat onze
PRO-GENvereniging dan nog vele jaren mag bestaan tot genot van iedereen.
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Foto’s viering 20 jaar PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG
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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

Ivo

