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Vorige vergadering 

27 mei 2021 

0 aanwezigen … 

afgelast 

Volgende samenkomst: 

donderdag 25 

november 2021 

Stadhuis Genk 

3600 Genk 

 

1 Datums vergaderingen 2021 en locatie 

• zaterdag 16 januari 2021 = Nieuwjaarsreceptie voor leden … 

afgelast 

• donderdag 25 maart 2021 = USB2021 … afgelast … alle 

verzendingen zullen per post gebeuren. 

• donderdag 27 mei 2021 … afgelast 

• donderdag 23 september 2021… afgelast 

• donderdag 25 november 2021 

 

De gewone samenkomsten: 

telkens van 19u30 tot 22u00. 

Stadhuis van Genk, Zaal 4. 

Vlakbij is er ruime parking (= de rode pijl) 

 

 

 
Sinds 27 maart 2021 bestaat de 

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 28 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 

23 september 2021 

 
Jaargang 28, nr. 4/5 
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2 Voorwoord 

Onze laatste bijeenkomst, de nieuwjaarsreceptie in het stadhuis, dateert van 1 februari 2020. Sinds de 

uitbraak van de Corona pandemie hebben wij geen vergadering rond PRO-GEN meer kunnen laten 

plaatsvinden. 

Niet minder dan 7 bijeenkomsten werden tot op heden afgelast. Helaas moeten wij jullie meedelen dat ook 

de vergadering op 23 september 2021 niet kan georganiseerd worden. Enerzijds zijn nog maar steeds 15 

personen toegelaten in het auditorium, anderzijds kan ook onze voorzitter en lesgever Ivo wegens 

gezondheidsredenen op deze septemberbijeenkomst niet aanwezig zijn. Wij hopen, samen met jullie 

allemaal, dat de volgende vergadering die gepland staat op donderdag 25 november 2021, zal kunnen 

plaatsvinden. Wij kijken er alvast naar uit. Ivo heeft immers in de voorbije  periode voldoende onderwerpen 

in de nieuwsbrieven beschreven, om toe te kunnen lichten. 

 

Luc Klaps 

 

3 Paul Wolfs °1930-+2021 

 
Met droefenis in het hart meld ik u dat ons lid Paul Wolfs op 90-jarige leeftijd te Hasselt is overleden. 

Paul Wolfs († 08/09/2021) | Inmemoriam 

De afscheidsdienst had plaats in de aula van het crematorium “De Tesch”, Prins Bisschopssingel 67 te 

Hasselt op zaterdag 18 september 2021 om 11 uur. Uw voorzitter was aanwezig. 

Paul was een van de leden van het eerste uur van de PGggLIMBURG. Hij was ook een van de eerste 

PGggLIMBURG-leden die startte met het indexeren van een hele burgerlijke stand van een gemeente van de 

eerste akte tot de laatste. Wegens zijn inzet op dat gebied voor de gemeente Kortessem kreeg hij de titel 

“Ereburger van de gemeente Kortessem”. Op o.a. zijn totaalindexaties is onze huidige USB-uitgave 

“Genealogie uit Limburg” nog steeds gestoeld. 

  

https://www.inmemoriam.be/nl/2021-09-08/paul-wolfs/
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4 Geneanet gaat samen met Ancestry, ‘s werelds grootste 
genealogische onderneming 

Tekst gedeeltelijk overgenomen uit de blog van Geneanet, gepost door Jean-Yves op 2 sep. 2021 

 

Ancestry is een in Amerika gevestigde onderneming die online diensten aanbiedt gelijk aan die van 

Geneanet : publicatie van uw stamboom, zoeken in vele collecties, en het aanbieden van een genealogische 

DNA-dienst. 

Ancestry publiceert meer dan 120 miljoen stambomen die ruim16 miljard personen bevatten. Ancestry heeft 

ook ‘s werelds grootste genealogische DNA-database met meer dan 20 miljoen profielen. 

 

In de afgelopen maanden waren er plannen om te fuseren met Filae. Deze fusie bleek niet mogelijk, en Filae 

werd overgenomen door MyHeritage. 

De combinatie van Filae’s databases en kennis samen met MyHeritage’s personele, technische en financiële 

bronnen, maken het een zeer grote concurrent voor Geneanet. 

Hierdoor riskeert Geneanet een groot deel van haar gebruikers te verliezen, en daardoor niet meer in staat te 

zijn om te kunnen blijven investeren in haar diensten en nieuwe opties. 

 

Om deze toenemende concurrentie het hoofd te kunnen bieden, waren verschillende strategiën beschikbaar. 

Wij hadden fondsen kunnen zoeken om zwaar te investeren in het aankopen van data en in 

reclamecampagnes. Maar het feit blijft bestaan dat data-aankopen, zoals Filae deed, jaren in beslag neemt. 

Een ander risico bij het proberen om MyHeritage en Filae na te apen, zou kunnen zijn dat Geneanet haar ziel 

en haar originele model zou kunnen verliezen. 

 

Wij preferen daarom om te kunnen vertrouwen op een sterke partner, en Ancestry is daarvoor de beste 

partner voor onze toekomstige ontwikkelingen. Het biedt ons de mogelijkheid om sterker te worden door 

haar inhoud en bronnen, terwijl wij onze unieke model kunnen behouden. 

 

Geneanet blijft Geneanet met alles waaraan u gewend bent. 

 

Geneanet blijft een afzonderlijke website binnen Ancestry. 

 

Uw stambomen blijven uw eigendom en blijven gepubliceerd worden door Geneanet. Het Geneanetteam 

blijft uw contactpunt. 

 

Ons model verandert niet. Het zal gebaseerd blijven op een ‘informatie delend, gezamenlijk en freemium’-

model. Het principe is nog steeds hetzelfde : alles wat gedeeld wordt door onze gebruikers, is gratis 

toegankelijk. Wij blijven onze gratis en Premiumdiensten leveren en ontwikkelen, gefinancierd door ons 

Premiumaanbod. 

 

Geneanetgebruikers zullen profiteren van toegang tot vele aanvullende databases, als onderdeel van hun 

Premiumlidmaatschap. Zo hebben wij bijvoorbeeld de totale burgerlijke registers van Parijs, die werden 

geïndexeerd door Ancestry, toegevoegd, welke meer dan 11 miljoen akten bevat. Andere collecties komen 

binnenkort beschikbaar. 

 

Zoals uw openbare personen worden geïndexeerd binnen de zoekfuncties van Geneanet, zullen zij ook 

worden geïndexeerd door de zoekfuncties van Ancestry met een link naar de databases van Geneanet om de 

stambomen in te kunnen zien. 

 

De gebruikersvoorwaarden blijven die van de Geneanet website. Zij zullen echter worden aangepast om de 

veiligheid van uw data te versterken binnen de nieuwe situatie. Wij zullen binnen enige tijd deze 

aanpassingen verder uiteenzetten. 

 

https://blog.myheritage.com/2021/08/myheritage-to-acquire-filae/
https://blog.myheritage.com/2021/08/myheritage-to-acquire-filae/
https://nl.geneanet.org/actueel/post/2020/12/geneanet-een-gemeenschap-als-geen-ander
https://nl.geneanet.org/actueel/post/2020/12/geneanet-een-gemeenschap-als-geen-ander
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5 Hoe een index van bidprentjes publiceren bij Geneanet? 

Naar verluidt verliezen alle Belgacom Skynet abonnees hun gratis webspace die ooit in hun contract vervat 

zat. Ik noteerde van Proximus volgend antwoord op dit probleem: “De .net domeinnamen en de 50mb 

hosting (users.skynet.be) die je 15 jaar geleden gratis kreeg bij je adsl go/plus of internet favorite/intense 

abo, werden in mei dit jaar stopgezet door Proximus”. 

Velen gebruikten deze free webspace om hun stamboom of om hun bidprentjes “gratis” op te publiceren. Nu 

dit wegvalt zijn velen op zoek naar andere gratis webspace. Goed werkende gratis webspace die u op 

internet aangeboden wordt is een eufemisme. 

 

Een van de free webspace oplossingen is Geneanet. Voor het publiceren van uw stamboom via GEDCOM is 

deze oplossing door iedereen die bezig is met genealogie genoegzaam bekend. 

 

Maar hoe zit het met de publicatie van onze bidprentjesindexen? Kan dat bij Geneanet? Hoe moet dat dan? 

5.1 Een voorbeeld 

 

Ja, je kan bij Geneanet uw bidprentjesindex publiceren.  

Ik maakte bij wijze van proef een voorbeeld aan de hand van een bidprentjesbestand van ons bestuurslidlid 

Joseph Ory. Dit overzicht is (tijdelijk) beschikbaar op https://www.geneanet.org/samenwerkings-

indexen/view/98139 . De index van deze ‘Verzameling bidprentjes uit Borgloon’ bevat 2.493 stuks, tussen 

1870 en 2020. 

Merk op: je stuurt een kolommenstructuur naar Geneanet maar zij maken er telkens een ‘Visitekaartje’ van. 

5.2 Maak een CSV-file in PRO-GEN 

 

GENEANET vraagt expliciet een CSV-bestand. 

  

Dat gaan wij nu maken in PG30 

• Sorteer de Totaallijst Bidprentjes op …… Achternaam 

• PRO-GEN hulpprogramma's 

• Export 

• ASCII export          ASCII bestand aanmaken 

• Enter in de lijst bp’s 

• Geef de uitvoer een plaats op je Harde Schijf …… C:\TEMP-PG\testascii.csv 

• Invoer akkoord 

• Selecteren gegevens Bidprentje 

Blijven staan, 8 kolommen: 

 

https://www.geneanet.org/samenwerkings-indexen/view/98139
https://www.geneanet.org/samenwerkings-indexen/view/98139
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F1 

 

Geavanceerde opties 

Kopregel met veldnamen afdrukken               :       JA 

Geen aanhalingstekens                                    :  NEE 

Aanhalingstekens bij tekstvelden                    :       JA 

Aanhalingstekens bij alle velden                     :  NEE 

Puntkomma als veldscheiding (i.p.v. komma) :       JA 

 

Verder 

 

Doorgaan ? (J/N) :  J 

 

Sluit PRO-GEN 

 

!! DAT IS HET CSV-BESTAND DAT JIJ NAAR GENEANET MOET STUREN !! 

 

Je mag ter controle dat bestand wel open met KLADBLOK. Ook dan zullen sommige diakritische 

tekens  gewijzigd op het scherm komen. Dat kan GEEN KWAAD als je maar NIET OPSLAAT. 

5.3 Stuur de CSV-file naar Geneanet 

 

  Maak (eerst) een gratis account bij Geneanet via de rode knop Registeren bij 

https://nl.geneanet.org/ . 

Later kan je de knop Aanmelden gebruiken. 

5.3.1 Handelingen bij GENEANET 

 

• Ga via de link “Aanmelden” naar uw gratis Account om in te loggen. 

• Ga in de Taakbalk, knop “Projecten” naar “Indexen” 

• Beneden vindt gij een rode knop “Een overzicht publiceren” … “Een nieuwe index delen” 

 

• Je kan deze import Stap 1 ook rechtstreeks bereiken via de 

link: https://nl.geneanet.org/archives/releves/gestion/form_envoi.php 

Vul dit blad in met … 

 

• Soort overzicht :     Indexen 

• Begin: 1870 (oudste ovl.jaar in index) Einde: 2020 (jongste sterfjaar in de index) 

• Plaats: Stad (alleen in een specifiek geval) Provincie of land = België 

• Veelal zal je moeten aanvinken:    Verschillende plaatsen 

https://nl.geneanet.org/
https://nl.geneanet.org/archives/releves/gestion/form_envoi.php
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• Titel :       Bidprentjes (u kiest maar) 

• Beschrijving :     (blanco laten of u kiest maar) 

• Ik aanvaard :       Ja  

 

•  Een bestand kiezen …… in mijn geval was dat C:\TEMP2\asciiexp.csv ……….. Openen 

 

Vanuit uw werkblad, sla uw bestand op onder het .csv-formaat (met punt-komma, komma of tab als 

scheiding).  

Let op dat de namen en voornamen gescheiden blijven, alsmede dag, maand en jaar (indien 

mogelijk). Het bestand mag niet groter zijn dan 10Mb. 

De eerste lijn van uw bestand moet de namen vermelden van de ingevulde velden. 

 

• Bevestigen 

• Bevat de volgende lijn wel alle gegevens van de velden van uw overzicht ? 

#PRO-GEN# Voornaam;Achternaam;Geboorte datum;Geboorte plaats;Overlijden datum;Overlijden 

plaats;Partner_Voornaam;Partner_Achternaam 

Ja 

• Graag hieronder de soort afscheiding van uw CSV-bestand bevestigen 

Punt-komma ";" 

• Bevestigen 

• Als u hulp nodig hebt bij het uploaden van een index neem aub contact met ons op 

via contributies@geneanet.org. Stuur de index mee als bijlage, zodat wij u sneller kunnen 

helpen. 

• Doorgaan 

• Een index delen - Stap 3 

Graag de soorten en titels van de te publiceren kolommen in de tabel hieronder vermelden. 

Je kan hier de PRO-GEN kolomtitels veranderen in de standaard GENEANET titels. 

Naam oorspronkelijke kolom Kolom verbergen Definitieve benaming van de 

kolom 

Progen_voornaam  pro-gen voornaam 

… of een titel kiezen 

Kies : Voorna(a)m(en) 

  Naam 

  Geboortedatum 

  Geboorteplaats 

  Datum van overlijden 

  Plaats van overlijden 

  Voorna(a)m(en) partner 

  Naam partner 

5.3.2 Indexen - Een index delen 
 

De index is goed ontvangen. 

Uw overzicht is binnenkort beschikbaar op Geneanet. 

Met het uittreksel uit uw onderstaande overzicht kunt u de eerste 60-regels ervan bekijken om de 

verwerking ervan te verifiëren. 

Uw overzicht zal beschikbaar zijn op dit adres 

Als u hulp nodig hebt bij het uploaden van een index neem aub contact met ons op 

via contributies@geneanet.org. Stuur de index mee als bijlage, zodat wij u sneller kunnen helpen. 

 

mailto:contributies@geneanet.org
https://www.geneanet.org/samenwerkings-indexen/view/98139
mailto:contributies@geneanet.org
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Wat wilt u doen? 

• De index raadplegen 

• De aanduiding wijzigen 

• Uw gegevens opfrissen 

• Deze index downloaden 

• De verwijdering aanvragen 

 

Als u hulp nodig hebt bij het uploaden van een index neem aub contact met ons op 

via contributies@geneanet.org. Stuur de index mee als bijlage, zodat wij u sneller kunnen helpen. 

 

Het opladen van een stamboom GEDCOM naar Geneanet resulteert in een haast onmiddellijke presentatie 

van die stamboom. 

Voor het presenteren en ook voor het verwijderen van CSV-bidprent-indexen moet je enkele dagen geduld 

hebben eer je het resultaat zien op  internet                                                                                                                             

 

ivo.gilisen@telenet.be 

 

mailto:contributies@geneanet.org
mailto:ivo.gilisen@telenet.be
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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 dvd) 

joseph.ory@pro-gen.be (lid) 

 
usb@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: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/

