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Vorige vergadering 
24 september 2020 

0 aanwezigen … afgelast 

Volgende samenkomst 
zaterdag 16 januari 2021 
(als corona het toelaat.) 

STADHUIS Genk 
Stadsplein 1 
3600 Genk 

 
Datums vergaderingen 2020 en 2021 en 
locatie 

 
• Zaterdag 01 februari 2020 = nieuwjaarsreceptie vanaf 18u (graag 

op tijd a.u.b.) 
• Donderdag 26 maart 2020 = onze 22ste USB … afgelast 
• Donderdag 28 mei 2020 … afgelast 
• Donderdag 24 september 2020 … afgelast 
• Donderdag 26 november 2020 … afgelast 

 
• Za 16 jan 2021 = Nieuwjaarsreceptie voor leden 
• Do 25 maa 2021 = USB2021 
• Do 27 mei 2021 
• Do 23 sep 2021 
• Do 25 nov 2021 

 
De gewone samenkomsten : 
telkens van 19u30 tot 22u00. 

STADHUIS van GENK, ZAAL 4. 
Vlakbij is er ruime parking (=de rode pijl) 
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26 november 2020 
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http://www.pro-gen.be/reisweg.htm
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In memoriam Jaak Simons, stichter PGggLIMBURG 

 
Op 13 oktober 2020 overleed te Hasselt Jaak Simons, 72 jaar. Jaak kreeg een hersenbloeding toen hij in zijn 
appartement aan de Maastrichtersteenweg uit de lift stapte. De medische zorgen achteraf mochten echter niet 
meer baten. 

De PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG werd opgericht op zaterdag 27 maart 1993 . Dit gebeurde naar 
aanleiding van een demonstratie van het genealogisch computerprogramma PRO-GEN versie 2.2 door de 
auteurs Johan Mulderij en Dinant Scholte in 't Hoff. Deze demonstratie had plaats in het auditorium van de 
Vrije Humaniora Sint-Ursula te Maaseik, België. De stuwende kracht achter het Belgische PRO-GENproject 
was Jaak Simons. 

Ooit belegde Jaak een samenkomst tussen de Nederlandse en de Belgische PG-voortrekkers om te komen tot 
een algemene PRO-GENgebruikersgroep der Lage Landen. Dit initiatief stierf een stille dood door de vele 
administratieve verplichtingen in Nederland, dingen die toen totaal vreemd waren aan ons Belgen. 

Jaak bleef ijveren voor PG, zowel in NL als in B. Voor het "blauwe boekje van PG-Nederland" bedacht hij 
de naam "PRO-GENeralia". 

Voor onze vereniging schreef hij, dikwijls samen met Ivo, vele kleine VTX'jes voor gebruik in PG. Het 
programmaatje Limburgse Kwartierstaten is er zo eentje dat wij nog steeds veelvuldig gebruiken. 

Al snel moest Jaak gas terugnemen in het verenigingsleven wegens de gezondheidstoestand van zijn vrouw. 
In 1995 nam Ivo Gilisen al het voorzitterschap over van Jaak. In het begin zagen wij Jaak nog heel 
regelmatig op onze vergaderingen te Opglabbeek, Maaseik en Genk maar later lukte hem dat niet meer 
wegens de toestand van zijn echtgenote. Na de dood van zijn vrouw Andréa (2012, 63 jaar) is Jaak wat 
teruggetrokken gaan leven samen met zijn hondjes. De laatste jaren kwam hij slechts heel sporadisch nog 
eens naar onze vergaderingen. Toch bleef hij thuis actief werken voor en met het programma PRO-GEN. 
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Zonder de stuwende kracht van Jaak was de PGggLIMBURG er wellicht nooit geweest. Dank u Jaak, wij 
zullen je blijven herinneren. 
 
Je PG-vriend Ivo 
 
Woord van de voorzitter 

Beste lid van PGggLIMBURG, 
 
In deze barre coronatijden heeft ook uw voorzitter weinig te melden. Ons activiteiten zijn volledig stil 
gevallen. Corona zorgt nu al vele maanden lang voor een absolute stagnatie van ons verenigingsleven. 
Het is op alle PG-fronten erg kalm. Ook op internet is er uiterst weinig genealogische beweging. 
 
Het bestuur van PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG heeft ook de vergadering van aanstaande 
donderdag 26 november 2020 afgelast. 

Dat is natuurlijk jammer, maar onze gezondheid en veiligheid primeren. Mocht één persoon na de 
bijeenkomst (zwaar) ziek worden, dan gaan we ons daar alleen schuldig om voelen en gaan we ons de 
bijeenkomst beklagen...  

Hoe moet het verder? 

1. Vergaderingen 

Zoals je op de frontpagina kan lezen is onze agenda voor het werkjaar 2021 bekend. Wij moeten 
namelijk op tijd onze lokalen reserveren bij de stad Genk. 
Of al deze geplande samenkomsten kunnen, is helemaal nog niet zeker! Het bestuur zal de 
coronasituatie samenkomst per samenkomst bekijken. 
 
Voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, voorlopig gepland op 16 januari 2021, is nog geen besluit 
genomen. 

2. Gratis lidgeld 

Aangezien jullie voor het werkjaar 2020 lidgeld betaald hebben en voor dat lidgeld absoluut niets in 
de plaats gekregen hebben, heeft het bestuur het volgende besluit genomen: 
 
Het lidgeld 2020 wordt automatisch en kosteloos verlengd tot en met 2021. Huidige leden moeten 
voor het werkjaar 2021 dus geen lidgeld betalen. Wij zijn van mening dat het een faire oplossing is 
in de gegeven omstandigheden. 

3. USB2021 

De enige activiteit die wij dit jaar zeker willen ontplooien is de productie van onze jaarlijkse USB 
Genealogie uit Limburg v.2021. De samenstelling ervan is volledig bureel- en thuiswerk. Dat kan 
perfect. 
De inzendingen worden zoals alle jaren, ingewacht vanaf de maand november 2020 en dat tot eind 
december 2020/begin januari 2021. 
 
Intussen zijn er reeds spontaan vele inzendingen voor onze USB2021 toegekomen. Na vele jaren 
weten onze leden hoe het moet. Het gros van de inzendingen is reeds verwerkt. Op het ogenblik dat 
je deze Nieuwsbrief leest zijn er aan onze USB2021 reeds 108.000 volledig nieuwe personen 
toegevoegd, personen die nog nooit gepubliceerd werden en 11.200 nieuwe bidprentjes. Dat belooft 
en de inzameling moet nog beginnen! USB2021 wordt weer een succes zo te zien. 
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a) Inzameling bestanden voor onze USB2021 

De bijdragen voor de jaarlijkse USB2021 moeten aan volgende personen overhandigd of per 
e-mail gestuurd worden voor 15 januari 2021: 
 
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 USB … 
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 USB … 
Hoofdmenu … Limburgse kwartierstaten … Handleiding Limburgse kwartierstaten 

LET OP! Met de Limburgse kwartierstaten is wat ernstigs aan de hand. 
 
Wie de laatste PG3.50 geïnstalleerd heeft op zijn computer, kan geen correcte 
kwartierstaat meer maken van dat type. 
Test het eventueel maar eens uit met de standaard PG-uitvoer "KW-HTML 
Kwartierbladen voor HTML". Onze Limburgse Kwartierstaat (KW-LIMBU) is namelijk 
volledig gestoeld op voornoemde KW-HTML. 
 
Oorzaak : In het programma PG3.50 zit namelijk een programmafoutje in verband met 
"voorouders". 

Daarom was ik reeds bij de vorige USB2020 genoodzaakt een melding te zetten in het 
programma van onze Limburgse Kwartierstaat: 
 

 

Dus: een correcte Limburgse Kwartierstaat is alleen mogelijk wie nog met de oude 
PG3.22 werkt of met de nieuwste PG3.51. 
Maar … PG3.51 ga je echter nergens vinden op internet . Waarom J&D die versie 3.51 
niet openbaar publiceren is ook voor mij een raadsel. 

• 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 

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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Handleiding Limburgse Geslachten (PGggLIM). Maar ook op onze jaarlijkse USB … 
Hoofdmenu … Limburgse Geslachten … Handleiding Limburgse Geslachten 

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

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 met ontbrekende partners! 

 

 
 

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  

http://www.genealogicagrafica.nl/download.htm
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Een leeg blad à la Cirkeldiagram.PDF 

Ik kreeg in de voorbije maanden eens de volgende vraag: "Hoe maak ik een leeg blad in de vorm 
Cirkeldiagram.PDF?" 

Ik kwam tot de volgende oplossing: 

• Maak een nieuw bestand met een vader + een moeder + 1 kind en vul bij deze 3 personen alleen hun 
geslacht in. 

• Maak nu van dat kind een uitvoer in de vorm Kwartierstaat  Soort uitvoer : PDF cirkeldiagram  
kies een aantal generaties  zet zeker "Blad volmaken met lege hokjes ?  JA" 

• Resultaat 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Ivo Gilisen 
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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)  
joosten.bob@pro-gen.be (ondervoorzitter) 
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester) 
rik.jaeken@pro-gen.be (verzendingen usb) 
joseph.ory@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:usb@pro-gen.be
http://www.pro-gen.be/
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