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Nieuwsbrief
Datums vergadering 2014 en locatie

In dit nummer
Datums
vergadering

1

DVD2014

2

Standaard voor
invullen?

2







Vrijdag (!) 24 januari 2014 - Nieuwjaarsreceptie voor lid+partner.
Donderdag 27 maart 2014 - Verdeling DVD2014
Donderdag 22 mei 2014
Donderdag 25 september 2014
Donderdag 27 november 2014

Telkens van 19u30 tot 22u00.
STADHUIS van GENK, ZAAL 4.
Vlakbij is er ruime parking.
N.B. vanaf onze vergadering van 27 maart 2014 is de kleine parking (met
jeton) langs de Dieplaan niet meer toegankelijk.

Vorige vergadering:
24 januari 2014
65 aanwezigen
Volgende
samenkomst:
22 mei 2014
om 19u30
STADHUIS Genk
Stadsplein 1
3600 Genk

Op 27 maart 2014 bestaat de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 21 jaar.
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DVD2014
Ik schreef het al eerder op onze website: “Onze meest
fantastische productie ooit”.
Ten opzichte van dvd2013 kwamen er bijna 400.000
nieuwe personen bij in onze rubriek PR&BS. Dit item telt
nu meer dan 2 miljoen personen uit systematisch
onderzochte Limburgse parochieregisters en burgerlijke
standen. Dvd2014 bevat 70 nooit eerder gepubliceerde
bestanden en 79 updates. Uit haast elke Limburgse gemeente vinden wij
gestructureerde gegevens terug in PR&BS . Het kaartje geeft de huidige situatie weer. Nieuw in de
rubriek PR&BS is een aanklikbaar kaartje dat de “Aan Limburg grenzende gemeenten” weergeeft en
toegankelijk maakt.
Ook de andere rubrieken van onze dvd kenden een stijging. Er kwamen o.a. 31.500 bidprentjes bij; die
teller staat op bijna 1.400.000 stuks.
Er is nog slechts één prijs voor de dvd2014, nl. 25 euro.
De volgende leden hebben recht op een gratis dvd op basis van lidgeld/inzending:
Baldewijns Ria
Berings Romain
Bierens Jan (2)
Brinkhaus Wim
Buysmans Jean
Claesen Guy
Croes Robert
Geusens Harry
Gilisen Ivo
Heeren Jaak
Houwaer Michel

Jaeken Rik
Joosten Boudewijn
Jouck Urbain
Klaps Luc
Kraewinkels Mathieu
Kuyckx Maurice en Andre
Luyck Yvon
Muutjens Jean
Ory Joseph
Peels Eddy
Roosen Roger

Ryckalts Eddy
Schepers Louis
Schreurs Roland
Theunissen Bertho
Vanaudenaerde Jan en
Bollingh Claire
Westhovens Lutgarde
Winters Albert
Wolfs Paul

Ivo

Naar een standaardinvulprocedure voor PRO-GEN?
Wanneer wij de bestanden klaarmaken voor publicatie op onze jaarlijkse dvd, valt het ons op dat er wat
het invullen van het persoonsblad en het huwelijksblad betreft wel eens heel van elkaar verschillende
methodes gebruikt worden. Het zou praktisch en tijdsbesparend zijn als we (langzaamaan) naar een
standaard zouden kunnen toegroeien. Hieronder enkele tips op een rijtje.
Opm. Alle voorbeelden hieronder kwamen we tegen bij het verwerken van langere bestanden!
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1. PERSOONSNAAMVELDEN
Hoofdregel : schrijf alles in kleine letters in de juiste velden. Namen en voornamen krijgen dus enkel
vooraan een hoofdletter. Als we (later) willen dat de naam uitgevoerd wordt in hoofdletters, kan dat altijd
nog.
Voorbeeld : Jean Mathieu Vandeput
a.

niet : JEAN MATHIEU VANDEPUT

Bij Voornamen
Liever geen streepjes bij samengestelde voornamen
Voorbeeld : Jean Mathieu Firmin niet : Jean-Mathieu-Firmin
Gebruik geen afkortingen in het Voornaamveld.
Voorbeeld : Arnold
niet : Arn.

b.

Bij Achternaam
We vullen maar één naam in. Eventuele varianten op de spelling van de achternaam komen in
het Aliasveld
Voorbeeld :

Massaer
Vandeput
Vandeput
Bollen

niet : Ma(s)sa(ae)r, Ma{s}sa{ae}r
Vandeput/Van de Put
Put, Van de
Vandeput <Van de Put>
Bollen (Bullen) alias Motmans

De juiste spelling is altijd de spelling zoals die in de (oudste) akte voorkomt. Mét de nodige
diacritische tekens (trema, umlaut, c-cédille, enz.)
Voorbeeld : Hören
niet: Ho (met umlaut) ren, Horen
François
Francois
Daniëls
Daniels
Vergeet bij kinderen van ongehuwde moeders niet het kind de familienaam van de moeder te
geven. Pro-Gen doet dat niet automatisch!
Indien een ongehuwde moeder een natuurlijk kind heeft kun je ev. een samenlevingsrelatie
ingeven met N.N.
Als de achternaam of de voornaam niet bekend zijn, gebruiken we voor beide de
standaardafkorting N.N. (met punten!), dus :
Voorbeeld:

N.N. Vandeput

niet:

Peter Aegidius N.N.

niet:

XX Vandeput
Nn Vandeput
???? Vandeput
Peter Aegidius ????
Peter Aegidius NN
Peter Aegidius nn
Peter Aegidius Onbekend
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Uitzondering : doodgeboren kinderen
Voorbeeld :

Doodgeboren jongen Vandeput
Doodgeboren meisje Vandeput
Doodgeboren kind Vandeput (alleen als het geslacht onbekend is).

c.

bij Patroniem
Hier worden soms namen ingevuld die helemaal geen patroniemen zijn. Vul hier liever niets in,
want dat geeft een onbruikbare uitvoer in de Namenindex.

d.

Bij Alias
Hier vinden we vaak voornamen terug. Een voornaam is nooit een aliasnaam! En we schrijven in
het Voornaamveld zeker nooit iets als ‘Catharina alias Anna’. Eventueel kunnen we die
vermelding wel kwijt onder ‘Roepnaam’.

2. PLAATSNAAMVELDEN
Hier gelden grosso modo dezelfde regels als voor de persoonsnaamvelden, dus:
- alles kleine letters (op de eerste hoofdletter na natuurlijk)
- geen spellingsvarianten naast elkaar
Voorbeeld :

Eksel
Eksel

niet:

EKSEL
Eksel/Exel

Het is aan te raden voor de plaatsnamen de huidige spellingsvariant te kiezen en niet de oudste die je
soms in akten vindt. Als je consequent de nieuwe spelling gebruikt, vergemakkelijkt dat later het
selecteren van personen die uit een gemeente met spellingsvarianten afkomstig zijn. Bovendien is
consequent zijn in dit verband van het grootste belang; gebruik dus altijd dezelfde spelling voor een
plaatsnaam.
Voorbeeld :

Eksel
Kermt
Borgloon
Nerem
Sint-Truiden

niet:

Exel
Kermpt
Looz
Nederheim
Trudonensis

Wat doen we met onvolledige plaatsaanduidingen? Iemand is bv. ergens in Holland overleden, maar we
weten niet exact waar. Dan brengt de afkorting s.l. uitkomst. S.l. staat voor ‘sine loco’, zonder
plaatsaanduiding.
Voorbeeld

s.l. (Nederland)
s.l. (Holland, Nederland)

niet:

Nederland
Holland
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3. BEROEPEN
Meest gemaakte fout : beroepen met een hoofdletter. Pro-Gen integreert het beroep meestal in een zin, na
de naam. Met een beroep met een hoofdletter (of, nog erger, volledig in hoofdletters) dwing je Pro-Gen
spelfouten te maken, want Pro-Gen kan van een kleine letter wel een hoofdletter maken (bv. na een punt),
maar niet omgekeerd.
Voorbeeld :

(Jan Jansen,) schrijnwerker niet:
(Peter Claes,) landbouwer

(Jan Jansen,) Schrijnwerker
(Peter Claes,) LANDBOUWER

Soms hebben mensen meer beroepen uitgeoefend. Vergeet dan de komma’s en de spaties niet! Gebruik
ook geen andere tekens.
Voorbeeld :

landbouwer, dagloner
schrijnwerker, houthandelaar

niet: landbouwer,dagloner
niet: schrijnwerker-houthandelaar

Helemaal goed wordt het als je – tussen haakjes – de jaren vermeldt waar je dit beroep hebt
teruggevonden.
Voorbeeld :

landbouwer (1841-1859), dagloner (1862)

Soms vind je in oude akten heel leuke omschrijvingen van beroepen. Als je die overneemt (je kunt ze
ook aanpassen aan onze taal nu als dat kan), zet je ze best tussen aanhalingstekens.
Voorbeeld :

‘werkman bij den ijzeren weg’, ‘préposé der douanen’, …

4. DATUMVELDEN
We gebruiken liefst de datumnotatie met liggende streepjes, dus 10-01-1849
Als de datum onbekend is, vullen we gewoon niets in, dus niet iets als ../../… of 00-00-0000
Als een deel van de datum onbekend is, gebruiken we vraagtekens voor de ontbrekende gegevens :
Voorbeeld :

??-07-1856
12-??-1869
12-12-????
??-??-1930

niet:

00-07-1856
12
1869 (met twee spaties)

Voor datums die het resultaat zijn van een berekening (bv. wanneer je op een doodsprentje leest dat
iemand in 1950 op 27-jarige leeftijd overleed), gebruiken we de aanduiding met circa (voluit gespeld in
kleine letters).
Voor datums die het resultaat zijn van een schatting (bv. wanneer je ervan uitgaat dat in de 19e eeuw
iemand gemiddeld 25 jaar was bij zijn huwelijk en huwde in 1850) gebruiken we de aanduiding estim. (in
kleine letters, met een punt).
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Voorbeeld :

circa 1923
circa 1923
circa 1923
estim. 1825
estim. 1825

niet:

niet:

ca. 1923, ca 1923, ca-09-1923, ca1923
± 1923, +- 1923, 1923?
CIRCA 1923, omstr.1923, 1922/1923
schat 1825
-------1825, ESTIM 1825, ?1825

Ook andere aanduidingen kunnen op dezelfde manier.
Voorbeeld :

voor 1923
na 1923
voor 1923
na 1923

niet:

VOOR 1923, v. 1923
n. 1923
< 1923
> 1923

In een Pro-Gendatumveld past tenslotte ook een begin- en eindjaar van een gebeurtenis. Voorbeeld :
Iemand is overleden tussen 1805 en 1810. Dit kan dus als 1805-1810.
In de rand :
1. om aan te geven dat een persoon inmiddels overleden is, kun je in Pro-Gen in een datumveld een !
tikken. Dat is in onderstaand voorbeeld evenwel een beetje belachelijk :
Voorbeeld : bij doopdatum staat ingevuld 12-03-1685 en bij de overlijdensdatum een !
2. in een datumveld werken de Franse kalendergegevens (nog) niet. Het onderstaande heeft dus geen zin :
Voorbeeld : 9 niv 12

5. HUWELIJKSLEED
In de relatiebladen vinden we
-

-

regelmatig personen met het verkeerde geslacht, bv. Anna Maria’s met de aanduiding M.
vrouwen met een huwelijksdatum, maar zonder man. Ook het omgekeerde komt voor : mannen
met een huwelijksdatum, maar zonder vrouw. Zijn dit restanten van een export uit een ander
bestand?
ongehuwde moeders die toch een huwelijk hebben (in navolging van Gedcom, dat altijd een
relatie eist als er een kind is?)
kinderen met een vader, maar zonder moeder
koppels waar geen huwelijk of relatie ingegeven is (wat zou kunnen in uitzonderlijke gevallen bij
natuurlijke kinderen)

6. FOUTEN VERBETEREN
Om namen in HOOFDLETTERS om te zetten in namen in gewone letters, gebruik je best CHGNAME.
Om namen van personen en plaatsen in uitsluitend hoofdletters om te zetten naar de standaard
schrijfwijze : NorN
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Met een aantal standaardselectieprocedures binnen Pro-Gen kom je zeker heel wat fouten op het spoor,
bv. ‘Personen met een onvolledige geboorte-/overlijdensdatum’, ‘Ouders zonder relatie’, ‘Man of Vrouw
niet ingevuld’
Met een hulpprogramma als CHAF kun je de meeste fouten eenvoudig verbeteren.
Voorbeeld :

Selecteer alle geboortevelden waar “ca.” in voorkomt.
Start CHAF
Kies Geboorte datum in de keuzelijst
Kies voor K(onstante)
In volgend menu kies aan te passen veld : Geboorte datum, vervanging deel veld (J)
Te vervangen tekst: ca.
Alleen E(erste)
Nieuwe tekst: circa
Grote = kleine letter? J
Invoer akkoord

Alle ca.’s worden nu automatisch omgezet in de volle vorm, circa.
Nadien moet je dit kunstje nog eens overdoen voor de andere datumvelden (doop, overlijden, huwelijk),
maar het gaat een stuk sneller dan met het handje.
Bob
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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)
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester)
rik.jaeken@pro-gen.be (verzendingen dvd)
joseph.ory@pro-gen.be (lid)
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

