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Verwijzingen in RTF-teksten 

Een van onze PRO-GENgebruikers constateerde het volgende verschijnsel:  
 
Ik heb een RTF-tekst gegenereerd waarbij ik eerst in PG30b wat 
afdrukinstellingen gewijzigd heb via  
-Insert 
-Algemene afdrukopties instellen 
-WP/RTF paginanummers bij verwijzingen afdrukken?: op J(a) gezet heb. 
 
Dit geeft na Control+A (alles selecteren/zwart) en F9 (velden bijwerken) 
onderstaand resultaat.  
De diverse verwijzingen (zie….) kloppen. 
 

 
 

 
 

http://www.pro-gen.be/reisweg.htm
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Indien je het gedeelte vanaf  “II.1 Philippus Jacobus Drossin, landbouwer, geboren op 06-09-1832 te 
Wellen, gedoopt ……” geforceerd naar de volgende pagina wil brengen, gebeurt er iets eigenaardigs. 
 
Iets in MS-Word naar een volgende pagina dwingen gaat als volgt: 
-Zet je de cursor net voor II.1 
-Klik in de menubalk 
-Invoegen 
-Eindmarkeringen 
-Pagina-einde of Volgende pagina. 
 
Dan verhuist de tekst die volgt naar pagina 2. Logisch. 
 
Om na deze ingreep alle verwijzingen opnieuw aan te passen, doen wij nogmaals Control+A en F9. 
 
Dit geeft het volgende eindresultaat: 
 

 
 
De verwijzing van de persoon 
 

Uit dit huwelijk: 
1. Philippus Jacobus Drossin (zie II.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.). 

 
blijft eigenaardig genoeg verwijzen naar blz. 1.  
Dat  is fout, want zijn tekst staat nu in werkelijkheid op blz. 2. 
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Merk op dat de verwijzingen van zijn broer (nr.4) en zijn zus 
(nr.8) wel correct zijn! Voor hen wordt er wel keurig verwezen 
naar blz.2. 
 
Het wordt nog gekker als je dan in de index kijkt, want daar staat 
Philippus Jacobus Drossin wel op blz. 1 EN op blz. 2, zoals het 
hoort. 
 
Johan Mulderij, de maker van PRO-GEN, schreef o.a. over dit 
probleem: “Toch is dit wel verklaarbaar, hoewel MS-Word er 
wel wat vreemd mee omgaat.” 

De bladwijzer 
Vooraan die regel - nog vóór het nummer (II.1) - staat namelijk 
een "Bladwijzer" (Bookmark). 
 
De "(zie ... op blz. ..)" aanduiding verwijst naar zo'n bladwijzer. 
 
Deze bladwijzers zijn bij het normale gebruik van MS-Word niet 
zichtbaar, maar je kan die dingen wel zichtbaar maken. 

Proefje 
Wij herstellen bvb. via Control+Z onze MS-Wordtekst in zijn oorspronkelijke staat. 
 
Zet in MS-Word via de menubalk: 
-Extra 
-Opties 
-In het tab-blad Weergave 
-Het vinkje bij Bladwijzers aan. 
 
Dan zie je die bladwijzers plots wel staan op de betreffende regel als een soort grijze hoofdletter I. 
 

 
 
Als je nu de cursor vooraan op de regel zet en op Control+Enter drukt (= de sneltoets voor Pagina-einde 
invoegen) dan zie je dat die bladwijzeraanduiding op blad 1 blijft staan terwijl de tekst naar blad 2 gaat! 
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Aangezien de bladwijzer op blz. 1 blijft staan is het logisch dat  
 

Uit dit huwelijk: 
1. Philippus Jacobus Drossin (zie II.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.). 

 
een verwijzing heeft naar dat blz. 1. 
 
In MS-Word is het blijkbaar niet mogelijk om vóór die bladwijzer te komen op dezelfde regel.  
 
Als je bijv. op Enter drukt zal je zien dat de bladwijzer blijft staan terwijl de tekst doorschuift.  
Ook met Delete en/of Backspace gaat zo'n bladwijzer niet weg (tenzij je er een blok  
omheen trekt van minstens 1 teken voor en 1 teken na de bladwijzer). 
M.a.w. dat reageert allemaal wat vreemd. 
 
Er zijn overigens wel betere manieren om hetzelfde te bereiken: 

1. als enkel deze regel naar een volgende pagina moet 
Ga ergens in die regel staan en kies in de menubalk van MS-Word 
-Opmaak 
-Alinea 
-Zet in het tab-blad Tekstdoorloop 
-De optie Pagina-einde ervoor aan. 
 
Nu verplaatst de bladwijzer wel mee naar de volgende pagina! 

2. als alle gezinnen op een nieuwe pagina moeten beginnen 
Ga via de menubalk van MS-Word naar: 
-Opmaak 
-Opmaakprofielen en opmaak 
-Klik met rechts op PG Kop0_1 
-Kies wijzigen 
-Klik op knop Opmaak 
-Alinea 
-Zet in tab-blad Tekstdoorloop 
-De optie Pagina-einde ervoor aan. 
 
N.B. dit levert voor de kopregels 'Bestand, 'Datum', enz. ook aparte  
pagina's op. Die zal je handmatig moeten aanpassen door deze regels weg  
te halen of een andere opmaak te geven. 
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 een pagina-rand heen valt 

-blad Tekstdoorloop 
s ‘Regels bijeenhouden’ en ‘Bij volgende alinea houden’ aan. 

rofielen en opmaak 
maakprofiel Standaard via rechts-klikken 

d Tekstdoorloop 
s ‘Regels bijeenhouden’ en ‘Bij volgende alinea houden’ aan. 

pties uit. 

 heen (tenzij die tekst 
nger is dan 1 pagina). 

pties 3 en 4 is, dat je je geen zorgen hoeft te maken of er wellicht een overbodige 
aste-pagina-overgang blijft bestaan nadat je tekst gaat wijzigen of foto's gaat toevoegen. 

3. als een bepaald gezin net over
Selecteer de gehele tekst van het gezin (incl. kinderen) en kies 
-Opmaak 
-Alinea 
-Zet in tab
-De optie

4. als alle gezinnen bijeengehouden moeten worden 
Ga naar  
-Opmaak 
-Opmaakp
-Zet bij op
-Wijzigen 
-Opmaak 
-Alinea 
-In tab-bla
-De optie
 
Zet vervolgens bij opmaakprofiel PG Kop0 op dezelfde wijze die twee o
 
Als het goed is gaat een paginascheiding nu nooit meer door de tekst van een gezin
la
 
Het grote voordeel van o
v
 
Hopelijk is het na deze kleine cursus MS-WORD wat duidelijker geworden 
 

Verlies van tekens bij kopiëren en plakken 

N infoveld kan soms leiden tot 
verlies van tekens. Dit verschijnsel kwam vooral voor bij Nederlandse computers, de Belgen hadden er 

s) voorbeeld: 
ekst uit Kladblok: 

e oorzaak van dit probleem: een verkeerde 
etsenbord-insteling bij Windows. Hij schrijft: 

START > Instellingen > Configuratiescherm > Landinstellingen en druk in het tab-blad 'Talen' op 
ls...' dan verschijnt het scherm 'Tekstservices en invoertalen'. 

etsenbord-indeling 
erenigde Staten' ingesteld. Daarmee gaat het goed. 

Kopiëren en plakken van een tekst uit bvb. Kladblok naar een PRO-GE

geen last van. 
 
Een (Nederland
T ëÄÏïäü@#$%^&*()ß&#966;&#949; 
Plakken in PG30b : ëIï@#$%^&*()&#966;&#949; 
 
Johan Mulderij, de maker van PRO-GEN, zocht en vond d
to
 

Ga eens naar 

de knop 'Detai
 
Op mijn Windows XP PC staat er in het kader 'Geïnstalleerde services' als to
'V
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ows dat het plakken dan anders moet, 

rdinstelling te kiezen binnen Windows. 
at zal echter niet altijd wenselijk zijn, want de functie om in Windows programma's accenttekens 

gaat 

oetsenbordinstelling toevoegen in dit kader 'Geïnstalleerde services'. Dan 
an je straks op de taakbalk omschakelen tussen beide instellingen voor het op dat moment actieve 

en volgende keer 

Ik heb slechts een heel klein probleempje ontdekt bij gebruik van een Belgisch toetsenbord in combinatie 
met Word2003. 

0 is een teken dat waarschijnlijk niemand gebruikt. Erg kan dat dus niet zijn. Alle andere 

Wijzig ik dit echter naar 'Verenigde Staten {internationaal)' dan gaat het plakken van speciale 
tekens plotseling niet meer goed! Blijkbaar vindt Wind
ondanks dat er geen toetsenbord aan te pas komt. 
 
Je kan het dus oplossen door een andere toetsenbo
D
te kunnen typen door bijv. eerst een " te typen en dan een a om een ä teken te produceren, 
dan niet meer werken. 
 
Je kan ook een tweede t
k
programma (zorg dus dat PRO-GEN actief is door er een keer op te klikken). 
Als dat is ingesteld moet het plakken van speciale tekens goed gaan. 
N.B. Deze instelling via de taakbalk blijft niet bewaard, dus als je PRO-GEN e
start staat de standaard toetsenbordinstelling weer actief. 
Johan Mulderij 
 

Bij kopiëren en plakken van Word2003 naar PG30b komt alleen het teken Alt-250 (een middenpunt ·) te 
vervallen. Alt-25
tekens uit Word2003 worden correct overgenomen en correct weergegeven in PG30b. 
Er is zelfs helemaal geen probleem indien de tekst uit Kladblok komt. Dan wordt ook het teken Alt-250 
correct overgenomen. 
 

 
 
Voor wie meer wil weten over alt-tekens: http://duena.telenet.be/ALT_toetsen_lijst.htm 
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Html/css-uitvoer met pasfoto’s 

PRO-GEN 3.0b kent geen goede en specifieke functies voor het beheren en verwerken van afbeeldingen 
in combinatie met de betreffende genealogische gegevens. Op het gebied van multimedia hinkt PG3.0b 
ernstig achterop. 
 
Standaard biedt PG3.0b alleen de mogelijkheid om een adres/bestandsnaam van een afbeelding in te 
voeren in het veld Persoon Klad. Later kan dan die foto op het scherm opgeroepen worden met de ALT-
F1-functie Toon gekoppeld bestand via Windows. PG3.0b kent geen mogelijkheid om die foto 
automatisch te gebruiken in een van zijn tekstuitvoer. 
 
Een aantal PRO-GENgebruikers hebben al gepoogd om in dit verband toch een en ander wat 
aantrekkelijker te maken voor de gebruiker. 
 

 Peter Mathijssen schreef ooit RTF-HTML-Maker. Het was een programma om een RTF/HTML 
PRO-GENuitvoer zo aan te passen dat de in PRO-GEN opgenomen bestandsnamen van foto’s 
eenvoudig in deze uitvoerbestanden ingevoegd konden worden. Dit programma bestaat echter niet 
meer. 

 Ivo Gilisen bedacht en schreef het systeem ROUWBR-X om een verzameling gescande 
bidprentjes/rouwbrieven wat gebruiksvriendelijker te beheren met behulp van UGPC. De 
Universele Genealogische PersoonsCode werd bedacht door Frans Manche en geautomatiseerd 
door Wim Nelis. 

 Joanne Meulenbelt schreef onlangs FOTO, een PRO-GENuitvoer om pasfoto's geautomatiseerd 
mee te nemen in html/css-uitvoeren voor internet. 

 
Telkens gaat het om programma’s die heel wat programmeerwerk vergen. 

Het programma FOTO-P15 

Download 
Het programma FOTO-P15  kunt u alleen als geregistreerd PGGG-lid downloaden via het volgende 
adres: http://www.pggg.nl/Download/FOTO-P15.LZH 

Install 
 Download het programma en plaats het in de map SUPP. (De naam van het bestand mag niet 

gewijzigd worden.) 
 Start PRO-GEN om het programma te installeren. 

Het programma FOTO-P15.LZH installeert ook de mappen C:\PG30\TEXT\IMAGES en 
C:\PG30\TEXT\DOSSIERS. 

Eerste kennismaking via het voorbeeldbestand 
 Download bij http://www.pggg.nl ook het 

voorbeeldbestand http://www.pggg.nl/Download/FOTOVBLD.LZH van Joanne Meulenbelt. Voor 
FOTOVBLD moet je niet geregistreerd zijn bij PGGG.NL. 

 Restore dit bestand op de normale wijze binnen PRO-GEN (Hoofdmenu - PRO-GEN 
hulpprogramma - Backup/Restore - Restore bestand). 
Plaats dit bestand NIET in de map SUPP. Dit is geen installatie-pakket! 
Dit genealogisch bestand bevat reeds de nieuwe opmaakdefinitie FOTO-F01.DEF. 

http://www.pggg.nl/Download/FOTO-P15.LZH
http://www.pggg.nl/
http://www.pggg.nl/Download/FOTOVBLD.LZH
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 Het maakt niet uit of je Personenuitvoer, Stamreeks, Kwartierstaat, Genealogie of Parenteel kiest. 
De speciale F01-uitvoeren staan na de install altijd helemaal achteraan in de betreffende lijsten. 

 Ook maakt het niet uit welk Soort Formulier je kiest of welke kleur, daar houdt het programma 
allemaal rekening mee. 

 Wel MOET je als schijfuitvoerstuurprogramma het liefst kiezen voor “FOT  HTML met CSS 
opmaak voor Internet (FOTO-programma)” om FOTO in zijn volle glorie te zien. 
De schijfuitvoerdriver “HTM  HTML voor Internet (FOTO-programma)” kan ook, maar geeft niet 
zo’n mooi resultaat. 
Beide schijfuitvoerdrivers vind je weer op het einde van de driverlijst . 

 In FOTO-menu: 
ALLES = FOTO en UGPC-code 
FOTO = Alleen FOTO 
UGPC = Alleen UGPC-code 

 Zoals eerder gezegd, het programma FOTO-P15.LZH installeerde ook de map 
C:\PG30\TEXT\IMAGES. 
De plaatjes uit die map worden later getoond in uw html/css-uitvoer. 
Het getoonde plaatje is afhankelijk van de opdracht "MAN.JPG" of “VROUW.JPG” in het foto-
veld. 

 Opdat deze plaatjes later ook in de tekst getoond zouden worden MOET u de html/css-uitvoer 
sturen naar C:\PG30\TEXT. 

 
Tot daar de mogelijkheden die door de combinatie van het programma FOTO-P15 en het 
standaardbestand FOTOVBLD.LZH geboden worden. 
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Wij vervolgen onze demonstratie met een bestand FOTOVBLD en een map \IMAGES die volledig in 
orde is. Dit wil zeggen dat : 
 bij alle personen uit het bestand het veld Foto Naam is ingevuld 
 

 
 
 en dat voor alle personen een overeenkomstige JPG-afbeelding aanwezig is in de map \IMAGES 
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Werken met FOTO in uw eigen bestand 
Op deze wijze zou je ook je eigen bestand kunnen organiseren. 
 

 Start PRO-GEN, maak een PRO-GENexport van uw bestand met als opmaak(definitie) FOTO-
F01.DEF 

 Schrijf in het veld Foto Naam een “NAAM.JPG” en breng in de map \IMAGES de 
overeenkomstige JPG-afbeelding aan. 

 De Hoogte en Breedte van uw Foto moeten (nog) niet ingevuld worden. De 
standaardbreedte is 120 pixels. Zorg dat uw plaatjes niet groter zijn dan 200 pixels breed. 
Een goed hulpprogramma daarvoor is Microsoft Office Picture Manager of Irfanview. 

 Er mogen “lange namen” worden gebruikt in veld "Foto naam" (langer dan 8 letters), ook 
mag het bestandstype bijvoorbeeld .PNG, .GIF of .JPG zijn. 

 De standaard plaatjesmap is IMAGES, die staat in “drive\PG30\TEXT\”. 
 Gebruik deze kopie om een HTML/CSS uitvoer te maken en kies als schijfuitvoer stuurprogramma 

FOT (alle nieuwe bestanden staan achter aan de lijst). 
 Mogelijkheid om in Foto-menu gebruik te maken van relatieve en absolute adressering (afwijken 

van de standaard, vereist wel een klein beetje kennis van HTML). 

Nieuws  
Wij verhuizen in 2009 
. 

 
 
 

http://www.irfanview.net/
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Onze samenkomsten gaan vanaf 2009 NIET meer door in de gebouwen van SYNTRA GENK 
 
MAAR WEL in het STADHUIS van GENK, ZAAL 4.  
 
Het is ook een zaal met tribune. 
Tevens is er vlakbij ruime parking, zowel op parkings van het stadhuis als langs de straat. 
 
De vergaderingen voor 2009 zijn als volgt gepland: 

 Donderdag 22 januari 2009  
 Donderdag 26 maart 2009 
 Donderdag 28 mei 2009  
 Donderdag 24 september 2009  
 Donderdag 26 november 2009  

 
 

 
 

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)  
bob.joosten@pro-gen.be (ondervoorzitter) 
jp.neven@pro-gen.be (secretaris) 
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester) 
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 

Ivo 
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