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Vorige vergadering 
26 september 2019 

.. aanwezigen 

Volgende samenkomst 
Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 01 feb 2020 
om ! 18u00 ! 

STADHUIS Genk 
Stadsplein 1 
3600 Genk 

 
Datums vergaderingen 2019-2020 en 
locatie 

• Donderdag 28 november 2019 
 

• Zaterdag 01 februari 2020 = nieuwjaarsreceptie vanaf 18u 
(graag op tijd a.u.b.) 

• Donderdag 26 maart 2020 = onze 22ste USB 
• Donderdag 28 mei 2020 
• Donderdag 24 september 2020 
• Donderdag 26 november 2020 

 
De gewone samenkomsten : telkens van 19u30 tot 22u00. 
STADHUIS van GENK, ZAAL 4. 

Vlakbij is er ruime parking (=de rode pijl) 

 

Op 27 maart 2020 bestaat de 
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 27 jaar  

 

 

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 

28 november 2019 
 
Jaargang 26, nr. 5/5 
 

 

http://www.pro-gen.be/reisweg.htm
http://www.pro-gen.be/reisweg.htm
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Drie berichten van uw penningmeester 

1. Lidgeld 2020 
Wij vragen het lidgeld, 10 euro per jaar, per overschrijving te betalen op ons rekeningnummer BE59 4544 
1323 5126 (BIC: KREDBEBB) met vermelding “LIDGELD 2020”. De lidkaarten worden bij aanvang van 
de nieuwjaarsreceptie verdeeld. 
 

2. Nieuwjaarsreceptie 2020 
Voor de nieuwjaarsreceptie vragen wij om vooraf in te schrijven zodat wij een inschatting kunnen maken 
voor het aantal hapjes. Inschrijven bij Luc via Luc.Klaps@telenet.be en vermelden of u met 
partner/begeleider komt. Uw lidgeld 2020 moet wel betaald zijn. 
 

3. USB-stick 2020 
De leden die een USB-stick wensen te kopen kunnen dat doen op donderdag 26 maart 2020. Bestelling 
vooraf is niet noodzakelijk. Enkel cash betalen aan 29,95 euro. 

Inzameling bestanden voor onze USB2020 

De bijdragen voor de jaarlijkse USB2020 moeten aan volgende personen overhandigd of per e-mail gestuurd 
worden voor 15 januari 2020: 
 
Ivo Gilisen: ivo.gilisen@pro-gen.be 

• Parochieregisters en burgerlijke stand (je PG30 LZH-bestand) 
• Bidprentjes (je PG30 LZH-bestand) 
• Limburgse begraafplaatsen (je PG30 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 

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

• Limburgse kwartierstaten (een speciale HTML-uitvoer, gegenereerd door PG30) 
Een volledige handleiding over de werkwijze vind je  na de installatie van het LZH-bestand terug 
in PG30-Hoofdmenu ... Documentatie ... onder de naam KW-LIMBU.PDF Handleiding 
Limburgse Kwartierstaten (PGggLIM). Maar ook op onze jaarlijkse dvd … Hoofdmenu … 
Limburgse kwartierstaten … Handleiding Limburgse kwartierstaten 

• Limburgse geslachten (een speciale HTML-uitvoer, gegenereerd door PG30) 
Een volledige handleiding over de werkwijze vind je na de installatie van het LZH-bestand terug 
in PG30-Hoofdmenu ... Documentatie ... onder de naam PAR-LIMB.PDF Handleiding 
Limburgse Geslachten (PGggLIM). Maar ook op onze jaarlijkse dvd … Hoofdmenu … 
Limburgse Geslachten … Handleiding Limburgse Geslachten 

Controleer je bestand 

Reeds verscheidene keren hebben wij instrumenten aangereikt om je bestanden te controleren vooraleer je ze 
inzendt: 

mailto:Luc.Klaps@telenet.be
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
mailto:joosten.bob@pro-gen.be
http://www.pro-gen.be/limburgse_kwartierstaten.htm
http://www.pro-gen.be/limburgse_geslachten.htm
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1) Een van de meest eenvoudige manier is “het controleren van de lijst Relaties”. 
 
Wijzigen gegevens relaties ….. sorteer lijst op MAN …… en kijk naar het einde van de lijst, daar zitten 
de slordigheden  …. Alle mannen moeten een vrouw hebben. 
 
Doe idem ……… sorteer lijst op VROUW …… kijk naar het einde van de lijst ….. Alle vrouwen 
moeten een man hebben. 

 
Dus niet zo! 

 

 
 
2) Sorteer Personen ook eens op Voornaam en kijk ook weer bovenaan en onderaan in de lijst. Daar zitten 

de fouten en de slordigheden. 
Soms komt het voor dat men een voornaam begint met een spatie en dat is niet goed; dat brengt de 
indexen in de war. 
 

 
 

3) Controleer eens of je ooit iets ingevuld hebt in het veld “Patroniem” 
 
Indien dat zo is, verwittig onderstaande inzamelaars. Dat veld moeten wij laten verdwijnen voor onze 
USB2020 omdat het “onze” indexen in de war brengt. Zo help je ons onnodige tijd te steken in de 
controle van ALLE inzendingen  
 

4) Wie dieper een bestand wil controleren op fouten en inconsistente datums zoals “gehuwd na overlijden” 
kan daar best een programmaatje voor gebruiken. 
 
’t Is heel eenvoudig:  
-maak een GEDCOM van je bestand 
-open je GEDCOM met het programmaatje Genealogica Grafica … Bestand …. Begin met GEDCOM 
-en alle “fouten” worden OVERZICHTELIJK opgesomd 
 
http://www.genealogicagrafica.nl/download.htm 
Zie ook Nieuwsbrief 24 maart 2011 “Een GEDCOM-controle” door het programmaatje  
 

Verbeteringen die op til zijn 

Na elke vernieuwing duiken her en der kleine ongemakken op. Kijk naar de constante stroom van updates na 
de laatste grote update van Win10. Ook bij PRO-GEN 3.50 zijn tijdens het gebruik enkele akkefietjes aan 
het licht gekomen. De meeste zijn al keurig verbeterd en zullen in de nabije toekomst beschikbaar zijn voor 
het grote publiek, waarschijnlijk onder de naam PG3.51. Een tip van de sluier. 

  

http://www.genealogicagrafica.nl/download.htm
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1. PRO-GEN en (foute) back-ups 
Wanneer je PG3.50 afsluit, vraagt het programma aan het einde 
 

 
 
Na “Invoer akkoord” schrijft PG de back-up van je werk weg naar een geheugenstick of naar een Vrij te 
kiezen directory. ’t Is altijd een goed om je werk elke keer te back-uppen. 
 
Elke back-up die je PG op deze manier laat maken zal correct zijn. 
 
Er is echter één zeer specifieke situatie waarbij PRO-GEN een foute back-up maakt. 
 

 
           PG 2x open op je scherm 

 
Het is een situatie die ik persoonlijk héél veel gebruik, nl. werken met PG 2x gestart.  
De twee PG-vensters staan dan naast elkaar op je monitor. Wie kan beschikken over 2 schermen zet dan 
meestal één PG open op scherm1 en de andere PG-sessie op scherm2. Zo kan je op een comfortabele manier 
van het ene bestand “afschrijven”. 
 
Het gebeurt dat je in die situatie iets wijzigt aan bestand X maar ook aan bestand Y. 
 
Wanneer je nu sessieY of sessieX afsluit, gaat PRO-GEN je ook vragen “Wil je een backup maken?” 
 
PRO-GEN stelt je voor beide bestanden, die je net veranderd heb, te back-uppen.. 
 
Indien je voor “Ja” kiest dan bekom je het volgende: 

• Eén bestand is keurig gearchiveerd in de LZH-vorm 
• En het andere bestand is ook gearchiveerd in de LZH-vorm …. maar er schiet bijna niets meer van 

over in kB’s  
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Naar verluidt bestaat dit euvel reeds 17 jaar in PRO-GEN (vanaf 2002). ’t Is verwonderlijk dat dit nooit 
werd opgemerkt, ook niet door uw voorzitter  
 
Bij nazicht van de directory waarin ik al onze PR&BS-standen bewaar die ik gebruik en gebruikt heb voor 
het maken van onze jaarlijkse CD/DVD/USB, kwam ik tot de vaststelling dat in die map 56 foute LZH’s van 
het type “te klein/fout formaat” zaten op een totaal van 1389 bestanden. Zoals hoger gezegd, ik werk nogal 
veel met PG 2x open. 
 
PG-back-ups kunnen dus in dit uitzonderlijk geval, bij PG 2x open, fout zijn. 
Uw voorzitter heeft het aan den lijve ondervonden toen hij een Restore deed van zo’n “slechte LZH van te 
klein formaat”. Resultaat nog 0 personen en 0 relaties. 
 
Besluit: aanvaard dus nooit de voorgestelde PG-archivering indien die voortspruit uit een situatie 
“PRO-GEN 2x gestart”. 
 
Om volledig te zijn :  
De personen in je origineel PG-BESTAND zijn nog 100% intact! Met je bestand is niets gebeurd. Alleen de 
BU van één van beide bestanden is fout. 
 
Het hoeft allemaal niet zo dramatisch te zijn als het klinkt. 
 
De volgende keer wanneer er opnieuw een BU gemaakt wordt van de bestand vanuit “PRO-GEN 1x open”, 
dan wordt er wél een correcte LZH geschreven. Je slechte LZH wordt dan een “slechte BAK”. 
 

 
 
Indien zo’n tweede corrigerende BU echter nooit gebeurt (wie heeft zo’n uitzonderlijke situatie altijd in de 
gaten) dan blijf je natuurlijk zitten met een corrupte BU. 
 
De dag dat je een zware crash krijgt en je wil je PRO-GEN herstellen door een nieuwe install en een 
volledige restore van al je BU’s dan zal er …… een corrupte BU gerestored worden … en ben je misschien 
dat bestand voor altijd kwijt  …. tenzij je een oude (correcte) BAK kan hernoemen in LZH en die op zijn 
beurt over het corrupte bestand laat restoren. 
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De makers van PG hebben meteen deze heel uitzonderlijke situatie ter harte genomen en ik heb de oplossing 
al kunnen ervaren. 
PRO-GEN gaat in de toekomst verhinderen dat die “slechte en te kleine LZH” gemaakt wordt bij PG 2x of  
meer keer open. 
De goede BU wordt eerst gemaakt en het andere bestand wordt overgeslagen. Voor dat andere bestand krijg 
je vervolgens een waarschuwing “Dit bestand kan niet gearchiveerd worden. Waarschijnlijk is het bestand in 
een ander programma geopend”. Na afsluiten van de PG-waarschuwing kan van het andere bestand een 
keurige LZH gemaakt worden. 

2. Zoeken naar gemeenschappelijke voorouders 
Op onze USB “Genealogie uit Limburg” staan 3 progjes die je helpen zoeken naar Gemeenschappelijke 
Voorouders. 

1) HOESAMEN. Dit gaan wij vandaag niet behandelen. Zit bij Uitvoer Kwartierstaat. 

2) VERWANT. Zit onder seLectie …. Opgeslagen voorwaarde kiezen.... 

3) BEPG. Zit onder ALT-F1 

a) De eenvoudigste en snelste applicatie is VERWANT. 
• Je seLecteert 2 personen in je lijst Personen 

• Kies daarna voor Opgeslagen voorwaarde kiezen.... Zijn dit bloedverwanten? 

• En je krijgt een schema van hoe het verwantschap in elkaar zit 

                   ╔═════════════════════════════════╗ 
                   ║       Richardus VOETS  ±        ║ 
                   ╚════════════════╤════════════════╝ 
                 ┌──────────────────┴──────────────────┐ 
┌────────────────┴────────────────┐   ┌────────────────┴────────────────┐ 
│     Magdalena VOETS  ≈ 1751     │   │       Anna VOETS  ≈ 1732        │ 
└────────────────┬────────────────┘   └────────────────┬────────────────┘ 
┌────────────────┴────────────────┐   ┌────────────────┴────────────────┐ 
│       Anna TOPPET  ≈ 1775       │   │   Elisabetha LARUELLE  ≈ 1768   │ 
└────────────────┬────────────────┘   └────────────────┬────────────────┘ 
┌────────────────┴────────────────┐   ┌────────────────┴────────────────┐ 
│     Anne LINDEBRINS  * 1813     │   │     Maria LARUELLE  ≈ 1791      │ 
└────────────────┬────────────────┘   └────────────────┬────────────────┘ 
┌────────────────┴────────────────┐   ┌────────────────┴────────────────┐ 
│    Peter HOUBRECHTS  * 1845     │   │   Maria VANDERHOEVEN  * 1814    │ 
└────────────────┬────────────────┘   └────────────────┬────────────────┘ 
┌────────────────┴────────────────┐   ┌────────────────┴────────────────┐ 
│    Maria HOUBRECHTS  * 1884     │   │    Ludovicus HERMANS  * 1851    │ 
└────────────────┬────────────────┘   └────────────────┬────────────────┘ 
┌────────────────┴────────────────┐   ┌────────────────┴────────────────┐ 
│      Anna DROSSIN  * 1914       │   │    Antonius HERMANS  * 1884     │ 
└────────────────┬────────────────┘   └────────────────┬────────────────┘ 
╔════════════════╧════════════════╗   ┌────────────────┴────────────────┐ 
║       Ivo GILISEN  * 1947       ║   │      Rosa HERMANS  * 1921       │ 
╚═════════════════════════════════╝   └────────────────┬────────────────┘ 
                                      ╔════════════════╧════════════════╗ 
                                      ║        Luc KLAPS  * 1958        ║ 
                                      ╚═════════════════════════════════╝ 
 
           Ivo en Luc zijn bloedverwanten in de achtste graad. 

 

Dit programmaatje werkt voortreffelijk onder alle omstandigheden, zowel onder het oude PG-formaat 
(PG3.20/PG30-2.DEF) als onder het nieuwe PG-formaat (PG3.50/ PG35-1.DEF) 

b) De meest uitgebreide applicatie is BEPG 
 
Dit is een programmaatje van Wim Nelis dat hij ter beschikking stelt op de Nederlandse site 
https://www.pggg.nl/ . Je moet lid zijn van die vereniging om te kunnen inloggen en BepG612 te kunnen 
downloaden. 

https://www.pggg.nl/
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Eens BEPG612 in PG geïnstalleerd is, ga je als volgt te werk: 

• Markeer 2 personen (alleen markeren is hier voldoende) 

• Druk Alt-F1 en kies  
BepG: Zoek gemeenschappelijke voorouders (als het 2 “losse” personen betreft) of kies 
BepG: Bepaal geneagram van partners (wanner het uiteraard partners betreft) 

• Het programma vertelt wat het gevonden heeft 

  
en koppelt daaraan een lijst van precies die voorouders die nodig zijn om de structuur op te bouwen, 
maar bouwt die structuur zelf niet op. 

• Daar is een andere, bijhorende app voor nodig. Die vind je onder “Uitvoer gegevens personen”….. 
Tekstuitvoer & diversen …. TOOG Toon geneagram vanuit BepG selectie. 

• Ook hier krijg je een schema van hoe het verwantschap in elkaar zit, maar dan véél uitgebreider dan 
bij VERWANT. 

                    Richardus Voets 
                    (??-11-1694 - 07-03-1756) 
                        x 18-11-1731 
                    Elisabetha Bodeson 
                    (25-11-1706 - 14-??-1778) 
                        | 
    +-------------------+-------------------+ 
    |                                       | 
Magdalena Voets                         Anna Catharina Voets 
(24-02-1751 - 24-01-1812)               (03-05-1732 - 18-01-1816) 
    x 04-06-1780                            x 27-11-1764 
Petrus Topette                          Franciscus Laruel 
(06-02-1747 - 09-02-1838)               (15-02-1742 - 03-02-1795) 
    |                                       | 
    |                                       | 
Anna Toppet                             Elisabetha Laruelle 
(19-09-1775 - 20-12-1843)               (14-02-1768 - na 1820) 
    x 26-02-1797                            | 
Andreas Lindebrins                          | 
(04-02-1772 - 28-03-1821)                   | 
    |                                       | 
    |                                       | 
Anne Lindebrins                         Maria Agnes Laruelle 
(28-03-1813 - 20-07-1900)               (26-02-1791 - 31-03-1867) 
    x 04-02-1842                            x 30-12-1820 
Michel Houbrechts                       Theodorus Vanderhoeven 
(25-03-1814 - 25-08-1847)               (circa 1792 - 22-02-1860) 
    |                                       | 
    |                                       | 
Peter Joannes Houbrechts                Maria Elisabeth Vanderhoeven 
(17-03-1845 - 14-05-1925)               (09-09-1814 - voor 1880) 
    x 26-10-1871                            x 03-05-1838 
Margaretha Louisa Neven                 Libertus Hermans 
(21-05-1848 - 19-08-1929)               (13-03-1807 - voor 1880) 
    |                                       | 
    |                                       | 
Maria Josephina Houbrechts              Ludovicus Franciscus Hermans 
(22-03-1884 - 12-03-1961)               (29-01-1851 - 06-04-1928) 
    x 09-04-1913                            x 31-07-1880 
Philip Joseph Drossin                   Aldegondis Maria Martens 
(10-09-1879 - 27-07-1934)               (26-11-1855 - 14-12-1943) 
    |                                       | 
    |                                       | 
Anna Maria Clotilda Drossin             Antonius Franciscus Hermans 
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(06-01-1914 - 06-10-1968)               (22-07-1884 - 09-07-1959) 
    x 08-05-1939                            x 15-03-1919 
Maurice Odulphus Gilisen                Maria Josephina Vernelen 
(05-10-1916 - 15-02-1999)               (14-05-1888 - 08-03-1969) 
    |                                       | 
    |                                       | 
Ivo Marie Joseph Jean Victor Gilisen    Rosa Louisa Hermans 
(16-08-1947 - )                         (23-12-1921 - 24-10-2012) 
                                            x 29-09-1945 
                                        Alphons Joseph Klaps 
                                        (08-01-1921 - 19-08-2003) 
                                            | 
                                            | 
                                        Luc Henri Klaps 
                                        (08-06-1958 - ) 

 

BEPG en TOOG kunnen nog veel meer.  
Daar waar VERWANT bij het vinden de eerste de beste combinatie stopt, gaat BEPG veel en veel dieper 
zoeken en geeft u de mogelijkheid om nog oudere combinaties te zien en volledig te laten uitschrijven door 
TOOG. 
 

 
 
Aangezien het thema voor deze avond was: “Ervaringen met de nieuwe PG3.50” moet ik u helaas vertellen 
dat het programma BepG in combinatie met de nieuwe bestandsvorm PG35-1.DEF niet werkt. Je moet je 
PG35-1.DEF (tijdelijk) terug omvormen tot een PG30-2.DEF (en dat onder een andere naam natuurlijk). 
 
Naar verluidt is ook de schrijver van BepG en TooG druk bezig om zijn mooi programmaatje aan te passen 
aan de nieuwe PG3.50 met zijn nieuwe PG35-1.DEF. Dus ook nog hier even geduld. 

3. Onvolledige kwartierstaat 
Nog iets waarvan ik hoop dat de aanpassing snel ter beschikking gesteld wordt van het grote publiek want de 
oplossing is er al. 
 
Ik maak een Kwartierstaat …. Standaard ….. en verander na insert, de optie Genealogische afdrukopties 
instellen ….  
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Bij kinderen met verwijzing alle gegevens afdrukken ?   : J. = een nieuw item in de nieuwe PG3.50 
 

 
 
Merk op dat in onderstaande tekst alle kinderen voluit worden geschreven behalve het kind dat “verder loopt 
met zie…”. 
Bij hem ontbreekt het gedeelte “partner”. De tekstuitvoer stopt abrupt met “met…..” 

 
Wanneer ik nu hetzelfde gezin uitvoer met “Uitvoer Personen” dan wordt de tekst wel volledig 
uitgeschreven zoals het hoort. 
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Dinant Scholte in’t Hoff heeft reeds een correcte oplossing geprogrammeerd. Dus nog even wachten op de 
algemene verspreiding via de download bij www.pro-gen.nl   

4. Onze eigen installs op onze jaarlijkse USB 
De nieuwe PG3.50 installeert zich niet meer in de oude vertrouwde standaardmap \PG30 maar PG3.50 
maakt gebruik van een nieuwe mapnaam : \PG35. 
 
Al onze installs zijn geschreven voor “alleen” de map \PG30 
 

WFOLDER "SET TargetDir="c:\pg30\supp…..enz 
 
Ons installhulpprogrammaatje WFOLDER moet zich vanaf nu richten op 2 doelen: \PG30 en \PG35. 
 
Intussen heb ik ook voor dit probleem een stabiele oplossing. Alleen moet ik nu nog de 93 installs van onze 
jaarlijkse stick stuk per stuk verbeteren  
 
Markeer de velden voor de dubbelencontrole 

Je kan het ene bestand of een deel ervan importeren in een ander PRO-GENbestand via Hulpprogramma’s 
… en vervolgens PRO-GEN import. 
 

1. Het programma vraagt eerst de naam van het PRO-GENbestand dat u wilt toevoegen aan het huidige 
bestand. U kunt met Fl een PRO-GEN-bestand selecteren uit de lijst met alle genealogische 
bestanden. 
 

2. Het programma kan bij import controleren of er dubbele personen voorkomen. Als u deze vraag 
ontkennend beantwoordt, voegt het programma alle personen toe aan het huidige bestand. U krijgt 
ook de gelegenheid om eventueel  
-velden (anders) te koppelen [F1 bij einde keuze maken] of  
-tekst toe te voegen. 

  
 

3. Vragen om bevestiging bij gevonden dubbele personen? Als u deze vraag bevestigend beantwoordt, 
wordt nadat twee dubbele personen zijn gevonden de vraag gesteld: Is dit een dubbele persoon ? De 
gebruiker kan dan zelf aangeven of twee personen al dan niet dubbel zijn.  

 
Dat gebeurt op basis van enkele criteria. De PG-standaarden zijn: * Achternaam, * Geboorte datum, 
* Geslacht, * Voornaam.  
Persoonlijk verwijder ik steeds het sterretje bij Voornaam omdat PG toch NOOIT 
Jean=Jan=Joes=Johannes=Joannes=John zal herkennen als DEZELFDE persoon. 
 

  

http://www.pro-gen.nl/
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Let op! Opdat het menu “Markeer de velden voor dubbelcontrole” zou verschijnen, MOETEN de 
twee opmaakdefinities DEZELFDE zijn. Menu wordt NIET aangeboden wanneer een PG30-2.DEF 
geïmporteerd wordt in een PG35-1.DEF. 
Dat was in het verleden ook zo. Bij een import van een PG23A2.def in een PG30-2.DEF, werd 
vroeger ook geen menu “Markeer de velden voor dubbelcontrole” aangeboden. 
 

4. Gegevens dubbele personen proberen samen te voegen? Nadat is vastgesteld dat twee personen 
inderdaad dubbel zijn, kunt u de gegevens uit beide persoonsbladen samenvoegen. Dit houdt in dat 
de betreffende velden uit het geïmporteerde bestand alleen worden overgenomen, als het 
overeenkomstige veld in het actieve bestand nog niet is ingevuld. 
 

 
 

5. Voordat de bestanden worden samengevoegd, worden beide bestanden onderzocht op eventuele 
dubbele personen. Als die worden gevonden, dan verschijnen de gegevens van beide personen in het 
scherm. Niet alle velden kunnen tegelijk worden afgedrukt. Met PgUp en PgDn bladert u door de 
gegevens om ze te vergelijken. De velden waarvan de inhoud verschillend is voor beide personen, 
worden in een andere kleur afgedrukt. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar de verschillen. 
Nadat u de gegevens van beide personen hebt vergeleken, kunt u de vraag onder in het scherm met J 
of N beantwoorden. 
• Als u bevestigt dat een persoon een dubbel persoon is, voegt PRO-GEN de records samen. 
• Wanneer de inhoud van een veld verschillend is, blijft de inhoud van het veld van het bestand 
waarin wordt geïmporteerd onveranderd.  
• Is het veld in het bestand waarin wordt geïmporteerd leeg, dan worden de gegevens overgenomen. 
• Nadat beide bestanden volledig zijn gecontroleerd op dubbele personen, kan de conversie beginnen. 
 

6. Het programma vraagt nog om een bevestiging om te beginnen met de eigenlijke conversie. Dit is 
meteen de laatste mogelijkheid om de verwerking te onderbreken. U kunt het proces namelijk niet 
onderbreken met Esc. In het scherm kunt u de vorderingen van het programma volgen. Zodra de 
conversie gereed is, komt u weer in het hoofdmenu. 

Naar Akki Holla 1994 
  

Linken werken niet met Google Chrome (vervolg) 

In onze vorige Nieuwsbrief hadden wij het over het feit dat Google Chrome niet in staat is om in het 
linkerframe de aangeklikte achternaam uit de Totaalindex als eerste bovenaan te laten verschijnen 
Intussen heb ik de tip gekregen van ons bestuurslid Jef Ory dat de versie Chrome 64 het wél goed doet. Bij 
mij doet inmiddels Chrome 64 het inderdaad perfect. 
Ik heb al vele melders van dit euvel Chrome 64 aangeraden. Van sommigen krijg ik als antwoord: “Chrome 
64 doet het bij mij ook niet ”. Voor Chrome-liefhebbers: proberen kost niets. 
 
Ivo Gilisen 
 



Pagina 12 van 12 28 november 2019 
 

  
 
 
 

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)  
joosten.bob@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) 
 
usb@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse uitgave) 
 
 

Bezoek ons op het web 
http://www.pro-gen.be 

http://www.pro-gen.be/
mailto:ivo.gilisen@pro-gen.be
mailto:joosten.bob@pro-gen.be
mailto:luc.klaps@pro-gen.be
mailto:rik.jaeken@pro-gen.be
mailto:joseph.ory@pro-gen.be
mailto:jaak.simons@pro-gen.be
mailto:usb@pro-gen.be
http://www.pro-gen.be/

	Datums vergaderingen 2019-2020 en locatie
	Drie berichten van uw penningmeester
	1. Lidgeld 2020
	2. Nieuwjaarsreceptie 2020
	3. USB-stick 2020

	Inzameling bestanden voor onze USB2020
	Controleer je bestand
	Verbeteringen die op til zijn
	1. PRO-GEN en (foute) back-ups
	2. Zoeken naar gemeenschappelijke voorouders
	a) De eenvoudigste en snelste applicatie is VERWANT.
	b) De meest uitgebreide applicatie is BEPG
	3. Onvolledige kwartierstaat
	4. Onze eigen installs op onze jaarlijkse USB

	Markeer de velden voor de dubbelencontrole
	Linken werken niet met Google Chrome (vervolg)

