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Vorige vergadering 

15 januari 2022 

0 aanwezigen … 

Nieuwjaarsreceptie 

afgelast wegens corona 

Volgende samenkomst: 

donderdag 2 (!) juni (!) 

2022 wegens O.H. 

Hemelvaart 

Stadhuis Genk 

3600 Genk 

 

1 Datums vergaderingen 2022 en locatie 

 zaterdag 15 januari 2022 = Nieuwjaarsreceptie voor leden … afgelast 

wegens corona 

 donderdag 24 maart 2022 = USB2022 

 donderdag 2 juni 2022 (!) 

 donderdag 22 september 2022 

 donderdag 24 november 2022 

 

De gewone samenkomsten: 

telkens van 19u30 tot 22u00. 

Stadhuis van Genk, Zaal 4. 

Vlakbij is er ruime parking (= de rode pijl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sinds 27 maart 2022 bestaat de 

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 29 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 

24 maart 2022 

 
Jaargang 29, nr. 2/5 
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2 Voorwoord 

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

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

plaatsvinden. 

Niet minder dan 10 bijeenkomsten werden tot op heden afgelast. Toch heeft Ivo er steeds voor gezorgd dat 

er telkens een Nieuwsbrief was, ook al kwamen wij niet samen! Eindelijk zien wij de mogelijkheid om op 

donderdag 24 maart 2022 terug een “normale” samenkomst te houden in het stadhuis van Genk met als 

hoofdonderwerp onze USB2022 Genealogie uit Limburg. Hopelijk zien wij iedereen terug, gezond en wel. 

 

Ivo 

 

Verdeling en verkoop van de USB-stick “Genealogie uit Limburg – 2022”  

 

 Luc en Jef zullen in de loop van de avond de verdeling in zaal 4 doen aan een tafeltje. Luc zal de 

verkoop op zich nemen en Jef de verdeling van de gratis sticks (zie lijst), bij voorkeur tussen 19u00 

en 19u30. Wie later komt kan tijdens de pauze eventueel nog bij Luc of Jef terecht. 

.  

 Wij geven hier een opsomming van de rechthebbenden (de donateurs niet-leden van belangrijke 

bestanden zijn in deze lijst niet opgenomen): Baldewijns Ria, Berings Romain, Bittremieux Christian 

(1 ex. Kring Kinrooi, Brans Roger, Brinkhaus Wim, Buysmans Jean, Croes Robert, Geelen L.M.M. 

(Ber), Gilisen Ivo, Heeren Jaak (1 ex. extra Kring Alken), Jaeken Rik, Joosten Boudewijn, Jouck 

Urbain, Klaps Luc, Maassen Willy, Muutjens Jean, Ory Joseph, Roost Peter en De Vree Marie-

Therese, Schalenborgh Tony, Schepers Emiel, Schepers Louis, Schreurs Roland, Vanaudenaerde Jan 

en Bollingh Claire, Verbist Louis, Westhovens Lutgarde, Winters Albert. 

  

 Indien u meent recht te hebben en uw naam komt niet voor in deze lijst, neem dan vooraf contact op 

met de verwerker van uw genealogische gegevens (Ivo of Bob). 

  

 De andere leden hebben de mogelijkheid de USB-stick te kopen aan 29,95 euro. Bestelling is vooraf 

niet nodig.  

 

 Leden die niet aanwezig kunnen zijn op deze avond, en een USB-stick wensen te kopen, kunnen 

vanaf 25 maart 2022 de USB-stick bestellen via het web-bestelformulier 

https://pggglimburg.wufoo.com/forms/usb2022   

 

Coronamaatregelen tijdens de bijeenkomst 

 

Wij verwachten dat wij ons op deze dag in de zone code geel op de coronabarometer bevinden maar code 

oranje is ook nog mogelijk. Wij zijn als organisatie dan nog steeds verplicht aan een aantal voorwaarden 

te voldoen omdat wij onder de regelgeving van publieksevenementen vallen. Eén ervan is het al dan niet 

verplicht dragen van het mondmasker. Wij vragen om een mondmasker te dragen, zeker tot het 

innemen van uw plaats. Indien wij ons in code oranje bevinden, en er zijn meer dan 50 personen 

aanwezig, dan blijft het dragen van het mondmasker de ganse avond verplichtend. 

 

Mogen wij omwille van deze uitzonderlijke en steeds veranderende situatie in de coronapandemie u 

vragen vooraf en tijdig uw aanwezigheid te melden aan reservatie@pro-gen.be. 

Laat ons dit weten ten laatste op zondag 20 maart 2022. 
 

Luc Klaps 

  

https://pggglimburg.wufoo.com/forms/usb2022
mailto:reservatie@pro-gen.be
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3 Historie van wijzigingen in PRO-GEN versie 3.51 dd. 01-2022 

In versie 3.51 zijn vele wijzigingen en verbeteringen aangebracht. Wij geven hier een geïllustreerd 

overzicht. 

 

 Aanpassingen voor gebruik met Windows 11. 

 

 
 

Voor Windows 11 worden bovenstaande eigenschappen toegepast op het PRO-GEN venster. Dus GEEN 

verouderde console meer. 

 

Er duikt echter een nieuwe moeilijkheid op bij gebruik van een Belgisch Azertytoetsenbord, nl. om het 

“Zoeken” te starten (bv. iedereen die Joannes heet) werkt ALT-Z niet meer (=de Z van aZerty). 

De ALT-W (=de W van qWerty) neemt deze taak over en doet het wel. 

 

Ook Ctrl-Z werkt in dit geval. Op de laatste regel van het zoekscherm lezen we immers “Alt-Z of 

Ctrl-Z=start selecteren/markeren”.  

 

Op nog een andere plaats wil die Alt-W niet, nl. om in het relatie-invoerblad te springen naar de rubriek 

Wettelijk huwelijk. 

Hier neemt Alt-Z de taak over. 

 

Het lijkt erop dat AZERTY en QWERTY in specifieke situaties door elkaar gehaspeld worden in het PG-

venster. De makers en testers hebben al vele uren besteed aan deze bug maar tot op heden is de oorzaak nog 

niet gevonden. 
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 Algemeen: De naam ‘directory’ aangepast naar ‘map’. 
 

 
 

 
 Opmaakdefinitie: Nieuwe PG35-2.DEF toegevoegd met daarin ruimte voor E-mail bij de 

adresgegevens. 

 Opmaakdefinitie: In PG35-1.DEF en PG35-2.DEF bij geslacht ook letter X toestaan. 
 

 
 

 
 Back-up: Bij een lege map naam werd er geen foutmelding getoond. 

 

Zonder woorden. 

 

 
 Back-up: Er mag nu een VTX-expressie ingevuld worden als map naam. Bijvoorbeeld: 

"G:\PGBACKUP\“+DATE$ om het Back-up bestand op te slaan in een submap op datum. 

 

 
 

Dit wordt in je back-upmap 
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 Cirkeldiagram: De optie ‘als wimpel weergeven’ is niet meer beperkt tot 7 generaties per blad, 

maar werkt nu t/m 10 generaties per blad 

 

 
 

 
 Tekstuitvoer: De uitvoer van kinderen is aangepast zodat de volgorde bij voorkinderen klopt. 
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 Tekstuitvoer: Als een index-type met jaartallen gekozen is, worden 'voor' en 'na' nu met < en > 

teken getoond, i.p.v. een ± teken. 
 

Weergave in index 

 
 

Weergave in tekst 
Guissart, Marie Elisabeth, overleden voor 1962. 

Gehuwd met Balas, Joannes, geboren op 06 08 1876 te Piringen, overleden op 20 04 1962 te Borgloon op 

85-jarige leeftijd. Zoon van Balas, Joannes en Nelissen, Joanna Christina. 

 

 
 RTF-uitvoer: Het gebruik van paginanummers kan nu ingesteld worden in het formulier 

keuzescherm. 
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 RTF-uitvoer: De paginaverwijzingen zijn nu aanklikbaar; ook na opslag in PDF. 
 

Zowel in Word als in PDF aanklikbaar (Control-Klik). 

 
 
 De puntgrootte bij ‘Venstergrootte aanpassen’ kan nu van 5 tot 72 ingesteld worden. 

 

Instellingen wijzigen  Venstergrootte aanpassen 

 
 

 
 Menukeuze 'DOS programma starten' heet nu 'CMD programma starten'. 
 

 
 

 
 Via 'CMD programma starten' kan men nu de PRO-GEN on-line hulp software downloaden en 

starten. Bij vragen of problemen kunnen de makers of de helpdesk u vragen deze software te starten 

zodat ze op uw PC kunnen meekijken om te proberen het probleem op te lossen. 

 

 
 

Over hulp gesproken, wist je dit al? Als je in het hoofdmenu van PG3.51 staat, toets dan eens “?” en je 

krijgt de TechInfo van je PG te zien. 
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 Macro's: Startoptie /MACRO= toegevoegd om bij het starten van PRO-GEN direct een macro op 

te starten. 

 

 
 

 

 VTX: commando SET LASTCHAR= toegevoegd (zie Technische documentatie). 

 

 
 

 
 Bij openen van de uitvoer in het HTML Verzamelindex programma staat de aanwijsregel op het 

zojuist aangemaakte bestand. 

 

Als het programma HTML Verzamelindex is geïnstalleerd, dan is daarin een zoekmap gekozen waarin dat 

programma zoekt naar submappen met beschikbare PRO-GEN HTML/CSS uitvoeren. 

Als je nu in PRO-GEN een nieuwe HTML/CSS uitvoer aanmaakt in een submap van die zoekmap, dan zal 

PRO-GEN vragen of deze uitvoer meteen ook moet worden toegevoegd aan HTML Verzamelindex: 
  ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
  ║ Wilt u dit bestand toevoegen aan HTML Verzamelindex ? (J/N) : J     ║ 
  ║                                                                     ║ 
  ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

En als daarbij dan J geantwoord is, dan vraagt het: 
  ╔════════════ CSS/HTML uitvoer ═════════════╗ 
  ║  Dit bestand niet openen                  ║ 
  ║  Dit bestand openen in uw browser         ║ 
  ║  Dit bestand openen in HTML Verzamelindex ║ 
  ╚═══════════════════════════════════════════╝ 

In 3.50 werd in zo'n situatie altijd via HTML Verzamelindex geopend en was er geen keuze. 

Uitleg door maker Johan Mulderij. 
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 GEDCOM Export: Instellen van de te gebruiken tekenset aangepast. Deze instelling gaat niet meer 

via ‘geavanceerde opties’ maar heeft een eigen keuzemenu. 

 

PRO-GEN hulpprogramma's  Export  GEDCOM export  ENTER  Naam van het aan te maken 

GEDCOM bestand (incl. extensie .GED)  Algemene informatie  Verder  Privacy instellingen Te 

gebruiken personen :  Kies de tekenset 

 

 
 

 GEDCOM Export: Tekenset UTF-8 toegevoegd. Dit is tevens de vaste standaard keuze. 

 

 

 GEDCOM Import: Nieuwe instelling toegevoegd: ‘TYPE als NOTE behandelen (behalve bij 

MARR/EVEN)’. 

 

PRO-GEN hulpprogramma's  Import  GEDCOM import  Naam van het in te lezen GEDCOM 

bestand (incl. extensie .GED) :  Nieuw PRO-GEN bestand aanmaken  Naam bestand  

Opmaakdefinitie kiezen  Geavanceerde opties 
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 HTML/CSS uitvoer: Bij bronvermeldingen die met HTTP beginnen wordt in de tekstuitvoer deze 

bron als een aanklikbare link uitgevoerd. 

 

 
 

ALLEEN in html/css 

 
 

Maar NIET in RTF 

 

 
 

 
 HTML/CSS uitvoer: Bij uitvoer naar de zoekmap die in de HTML Verzamelindex is ingesteld, 

heeft u nu de keuze om de gemaakte uitvoer al dan niet toe te voegen in de bestandenlijst van de 

HTML Verzamelindex en om het bestand te openen via de browser of via de Verzamelindex. 

 

Geen voorbeeld. 
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 Schijfuitvoer driver ‘UTF-8 tekstbestand (met BOM)’ toegevoegd. BOM = ‘Byte Order Mark’. 

 

 
 

 
 Bij FAMILY.VTX worden nu de getuigen bij het huwelijk toegevoegd. 

 

 
Geel = de wettelijke getuigen dd. 12-11-1825. 

Groen = de kerkelijke getuigen dd. 13-11-1825. De bijhorende datum werd niet geprint. 

 

 
 De 20 teksten in de tijdelijke buffer blijven nu bewaard na afsluiten van het programma. 

 

Het betreft het buffertje waarvan de inhoud opgevraagd kan worden met CONTROL- en CONTROL- 

 

 
 Import/Export: De invoervelden voor de bestandsnaam laat nu langere teksten toe. 

 

Deze invoervelden zijn nu 'venstervelden' waardoor er meer in getypt kan worden dan dat er op het scherm 

zichtbaar is. 

Uitleg door maker Johan Mulderij. 

 

 
 

Het nieuwe systeem werkt prima, maar de nog overlopende tekst is een schoonheidsfoutje dat men nog gaat 

verbeteren. 
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 Functies MARKED() en SELECTED() sneller gemaakt. 

 

Zonder woorden. 

 

 

 Bij gebruik van een ‘andere datumopmaak’ werkte de privacy-optie niet correct. 

 

Die ‘andere datumopmaak’ is te bereiken via: 

Uitvoermenu  Weergave-opties wijzigen  Gebruik een andere datumopmaak : JA  Datumopmaak 

wijzigen  

 
 

 
 Fout in uitvoer bij ontbrekend Patroniem-veld opgelost. 

 

Uitvoer gaf foutmelding en stopte zelfs indien het veld ‘Patroniem’ niet aanwezig was in de gebruikte def. 

 

N.B. Persoonlijke noot van Ivo Gilisen: het gebruik van Patroniem heeft op onze jaarlijkse USB al 

menigmaal tot een verwarrende Index geleid. 

 

 
 AFSTAM2 gaf een foutmelding bij een [privacy] persoon. 

 

Zonder woorden. 
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 Algemene tekstuitvoer gaf een foutmelding als het bestand geen relaties-tabel had. 

 

Dit is van toepassing voor bestanden met alleen een personengedeelte zoals bijvoorbeeld een bidprentjes 

bestand op basis van BIDPR.DEF. Nu kan daarvan een eenvoudige uitvoer gemaakt worden via de 

'Standaard personenuitvoer'. 

Uitleg door maker Johan Mulderij. 

 

Hier een uitvoer van een stukje bidprentjesbestand met opmaak BIDPR.def. Hoofdmenu  Uitvoer 

gegevens bidprentjes   Tekstuitvoer & diversen / Standaard personenuitvoer  Schijfuitvoer 

stuurprogramma = RTF  Uitvoer naar schijf  … 

 
Maria Mathildis Tessens, geboren op 12-02-1894 te Kwaadmechelen, overleden op 20-12-1968 te Kwaadmechelen op 74-jarige 

leeftijd. Echtg. Jozef Beets. 

 

Michel Testelmans, geboren op 25-07-1904 te Antwerpen, overleden op 14-05-1984 te Neerpelt op 79-jarige leeftijd. Echtg. 

Emma Vandebroek. 

 

Hubertina Teuchy, geboren op 23-08-1900 te Borgloon, overleden op 15-07-1979 te Genk op 78-jarige leeftijd. Echtg. Louis 

Esters. 

 

Maria Rosalia Teughels, geboren op 09-08-1856 te Hombeek, overleden op 22-04-1938 te Mechelen op 81-jarige leeftijd. Echtg. 

Cesar Jacobs. 

 

Albert Teukens, geboren op 06-10-1923 te Oostham, overleden op 14-09-1980 te Heppen op 56-jarige leeftijd. Echtg. Eliza 

Caelen. 

 

Maria Dymphna Teunis, geboren op 18-04-1900 te Olmen, overleden op 30-06-1969 te Koersel op 69-jarige leeftijd. Echtg. 

Jozef Alfons Geukens. 

 

Maria Elisabeth Teuwen, geboren op 15-07-1893 te Kinrooi, overleden op 11-07-1982 te Gruitrode op 88-jarige leeftijd. Echtg. 

Jan Klaps. 

 

Adela Teyssen, geboren op 05-02-1889 te Bocholt, overleden op 23-10-1969 te Bocholt op 80-jarige leeftijd. Echtg. Jaak 

Knapen. 

 

Christiaan Thaens, geboren op 30-03-1897 te Neerglabbeek, overleden op 11-12-1978 te Waterschei op 81-jarige leeftijd. Echtg. 

Maria Schepers. 

 

Helena Thans, geboren op 19-12-1897 te Achel, overleden op 04-06-1983 te Overpelt op 85-jarige leeftijd. Echtg. Adriaan 

Brouwers. 

 

 
 'Controleer de programmabestanden' werkte niet meer. [N.B. de uitleg in Nieuwsbrief v.1 was 

totaal fout. Het gaat hier nier over ‘Compileer alle VTX] 

 

De keuze 'Controleer de programmabestanden' is te vinden in menu 'CMD programma starten' (voorheen 

'DOS programma starten'). 

Deze keuze bestaat al lang en voert een CRC-controle uit op bestanden die normaal niet zullen wijzigen. Bij 

gewijzigde of ontbrekende bestanden verschijnt er dan een CHANGED of MISSING melding. 

In 3.50 werkte deze keuze niet meer vanuit het menu (je kon de controle overigens nog wel starten vanuit de 

PG3*\LHA map door op CRC-nl.BAT te dubbelklikken). 

Nu werkt dit dus weer vanuit het menu, zoals het hoort. 

Uitleg door maker Johan Mulderij. 
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 KW-HTML uitvoer gaf geen gegevens vanaf generatie 2. 

 

Bij de vorige PRO-GENversie 3.50 zag de kwartierstaat er kaal uit : 

 
 

Bij versie 3.51 is alles terug gevuld 
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 Een voettekst bij het cirkeldiagram werkte alleen als deze tussen dubbele aanhalingstekens stond. 

 

Te bereiken: Kwartierstaat  Enter de proband  Soort uitvoer: PDF cirkeldiagram  Uitvoer naar schijf 

 x generaties  Cirkeldiagram-opties   

 

 
 

                   
 

Een losse vaste tekst zoals in uw voorbeeld mag nu weer. Maar er kan ook een VTX-expressie gebruikt 

worden, waarbij vaste teksten tussen dubbele aanhalingstekens staan. 

Bijvoorbeeld: 

"Aangemaakt op "+DATE$+" door Ivo Gilisen." 

In 3.50 werd de invoer altijd als VTX-expressie benaderd waardoor die aanhalingstekens verplicht waren. 

Uitleg door maker Johan Mulderij. 

 

 

 Het bladeren met PgUp/PgDn in de werklijst was langzamer omdat de pagina altijd helemaal 

afgemaakt werd. Dit werkt nu weer als voorheen. 

 

Zonder woorden 

 

 

 Als het persoonsnummer van een ouder groter dan 214748 was, werkte de verwijzing 'zoon van’ of 

'dochter van' niet meer correct. 

 

Zonder woorden 

 

 

 HUWBLD: in het gezinsblad ontbraken de voornamen van man en vrouw. 

 

Zonder woorden 

 

 
 Back-up: Als er meerdere sessies van PRO-GEN tegelijkertijd draaien, kon een incompleet back-

upbestand ontstaan als een back-up werd gemaakt van het bestand dat in de andere sessie open stond. 

Nu volgt er in zo'n situatie een foutmelding en wordt dat bestand overgeslagen. 

 

Noot Ivo Gilisen 

Oef, wat een opluchting. Door mijn werkwijze, haast steeds met 2 PRO-GENbestanden gelijktijdig open, 

kwam dit verschijnsel frequent bij mij voor. Ik telde op zeker ogenblik 56 van die “slechte formaat” back-

ups op 1389 LZH-bestanden. Deze slechte BU’s waren compleet waardeloos! Gelukkig waren al mijn 

bestanden in de \PG30-map nog 100% intact. Anders was ik om en bij de 20 jaar noeste arbeid kwijt ☹ 
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 Macro's: Als bij het opnemen van een macro het programma werd afgesloten, werd de macro niet 

opgeslagen. 

 

Zonder woorden 

 

 

 Tekstuitvoer: De optie 'Bij kinderen met verwijzing alle gegevens afdrukken?' werkte niet altijd 

goed. 

 

Zonder woorden. 

 

 

 Tekstuitvoer: De optie 'Achter generatienummers vooroudertekst vermelden?' in 'opgeslagen 

instellingen' had standaard nog geen waarde. 

 

Te bereiken via Kwartierstaat  Proband aanduiden  Tekstuitvoer & diversen /  Standaard kwartierstaat 

uitvoer  Uitvoer naar …  …  Geef de bestandsnaam  INSERT op het item *Standaard 

kwartierstaat-uitvoer   Uitvoerspecifieke afdrukopties instellen   

 

 
 

 

 Relatieschema: Bij vasthouden van de pijltjestoets naar rechts om door de kinderen te bladeren, 

versprong het schema soms naar een hogere generatie. 

 

Zonder woorden 

 

 

 PRO-GEN Export: In het koppelingen scherm stonden de gegevens niet recht onder elkaar. 

 

Zonder woorden 

 

 
 Update opmaak: Als het bestand niet in de DATA map stond, werd het nieuwe bestand naar de 

DATA map verplaatst. 

 

Zonder woorden 
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 Een grafisch schema van een kwartierstaat met alleen het recordnummer werkte niet naar 

fileviewer. 

 

Zonder woorden 
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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 (verzender USB-sticks) 

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

 
usb@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse USB) 

 

 

Bezoek ons op het web 

http://www.pro-gen.be 

http://www.pro-gen.be/
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