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1 Datums vergaderingen 2017-2018 en 

locatie 

Vrijdag (!) 27 januari 2017 = Nieuwjaarsreceptie = 1 dag later 
Donderdag 23 maart 2017 = DVD2017 
Donderdag 11 mei 2017 = 2 weken vroeger wegens O.H. Hemelvaart 
Donderdag 28 september 2017 
Donderdag 23 november 2017 
 
Donderdag 25 januari 2018 
“Rond” 22-27 maart 2018 – feest – 25 jaar PGggLIM en 20 jaar DVD 
Donderdag 24 mei 2018 
Donderdag 27 september 2018 
Donderdag 22 november 2018 
 
Telkens van 19u30 tot 22u00. 
 
STADHUIS van GENK, ZAAL 4.  

Vlakbij is er ruime parking.  
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2 Foto’s bij een PG-tekstuitvoer 

Tijdens onze vorige vergadering in mei hadden wij het over foto’s in genealogische uitvoeren, gemaakt door 
enkele niet-PG-programma’s. In de Nieuwsbrief van toen schreef ik dat zulke foto’s ook mogelijk zijn bij 
PRO-GEN. 
 

• Joanne Meulenbelt schreef een programmaatje voor PRO-GEN, FOTO-P15 genaamd, dat ook 
een tumbnailuitvoer kan maken in PRO-GEN, net zoals wij dat gezien hebben bij GensDataPro 
en bij Family Tree builder. 
 
Het programma omschrijft zichzelf als: 

o Pasfoto's en dossiermapjes zichtbaar maken in HTML-uitvoer 
o Deze toepassing installeert een bestandsopmaak waarin extra velden staan voor foto's en 

dossiers. 
o Aan de tekstuitvoer van personen, genealogieën, parentelen, stamreeksen, kwartierstaten 

en relatiebomen wordt de mogelijkheid toegevoegd om foto's en/of dossiermapjes op te 
nemen in de HTML-uitvoer. 

A. Install 
 
Het programma is voor de PGggNL-leden (je moet dus ingelogd zijn bij die organisatie) te downloaden op 
het adres http://www.pggg.nl/downloads/toepassingen/category/87-foto-p15 en meer bepaald door op de 
knop “Download” te klikken 
http://www.pggg.nl/downloads/toepassingen/category/87-foto-p15?download=155:foto-p15 
 
Het programma heet *-p15 omdat het pas vanaf “PG30b Aanvulling/patch15” kan gebruikt worden. Die 
patch NL30bP15.lzh dateert van 10 jaar geleden. Inmiddels werkt iedereen met een PG van vele versies 
hoger (3.22). Die beperking –p15 zal dus voor niemand nog een probleem zijn. 
 
Zoals bij elke PG-install, plaats je het programma “foto-p15.lzh” je in de map \SUPP van je PRO-GEN en 
bij de volgende start installeert PRO-GEN het programma automatisch. Na een tweede start kan je het gaan 
gebruiken. 
 
Wat doet de install? 
 
Het programma plaatst in je PG :  
 
 Twee nieuwe mappen: PG30\TEXT\IMAGES\ en PG30\TEXT\DOSSIERS\ met een reeks foto’s 

(GIF en JPG) voor het bijhorende demobestand 
. 

 
 
Vóór install FOTO-P15 

 
Na install FOTO-P15 

 

http://www.pggg.nl/downloads/toepassingen/category/87-foto-p15
http://www.pggg.nl/downloads/toepassingen/category/87-foto-p15?download=155:foto-p15
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 2 printerdrivers : FOT.PRN en HTM.PRN (voor Internet (FOTO-programma) 
 1 invulblad : FOTO-F01.DEF 
 een reeks VTX’en (*.F01) en een reeks hulpfiles 

B. Hoe het programma gebruiken? 

1. Converteer je bestand 
 
FOTO werkt met een def (=invulblad) die volledig gelijk is aan de vorm PG30-2 plus een aantal extra 
lijntjes (zie beneden). Deze nieuwe def is o.a. nodig om de naam van de foto te schrijven. 
 

 
 
Open je bestand in PRO-GEN en converteer je bestand naar het nieuwe formaat. 
  
PRO-GEN hulpprogramma's ….. Export ….. PRO-GEN export …… druk in de lijst Personen Insert of 
Control-Insert om zeker alle personen in de lijst te hebben …… ENTER ….. geef bestand een nieuwe naam 
en een omschrijving (bv. GILISFOT …. Bestand Gilisen2 in model FOTO-P15) ….. invoer akkoord ….. 
kies in de lijst van definities voor de laatste def in de lijst (doe END) : FOTO-F01  Definitie PG30-2 met 
toevoeging van FOTO/UGPC-velden …… Oude recordnummers handhaven ? JA …… F1 …… F1…… Ja 
 
Je bestand staat nu in de nieuwe vorm. 
 

• Zij die werken in 50 lijnen zullen meteen opmerken dat de nieuwe def nét niét past in optie /50. 
Hebben de ontwerpers van FOTO-P15 dit over het hoofd gezien? Nochtans was dit euvel 
gemakkelijk te voorkomen door een iets andere schikking. 
 

• Een ander euvel in dit ontwerp: als je Shift-F1 drukt voor “minder” (velden), dan verdwijnen ook die 
velden waarvoor dit ontwerp nét gemaakt is. Het lijkt wel of je niet met FOTO-P15 aan het werk 
bent. Ook dit was eenvoudig te verhelpen indien men eraan gedacht had. 

2. Plaats je foto’s 
 

• Ga naar de persoon bij wie je een foto wil plaatsen. 
• Schrijf de naam van de foto in het veld Foto Naam :………… en sla op. 
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• Plaats de foto met exact dezelfde naam in de map C:\PG30\TEXT\IMAGES 
• Toegestaan zijn foto’s met de extensie jpg, png en gif. 
• In een artikel dd. 21-04-2014 raadt Ben Bal aan: “Verklein de foto’s voor je ze in de map images zet 

tot 120 pixels breed en een resolutie van 72 pixels per inch. Als je dit niet doet moet het programma 
straks alle foto’s stuk voor stuk omrekenen tijdens de uitvoer”. Er zijn genoeg “Picture/Image/Photo 
Rezisers” te vinden op internet die al je foto’s in één handeling converteren (bulk).  

3. Maak een uitvoer 
 
Bij alle personen uit het PG-VOORBLD bestand heb ik een foto’s gezocht en die geplaatst in de map 
\PG30\TEXT\IMAGES. De overeenkomstige fotonaam werd ingevuld in het veld Foto Naam : …. 
 
Tijdens onze demo te Genk maakten wij van dat “volledige” bestand enkele uitvoeren. 
 

Bv. 
Soort uitvoer     : Tekstuitvoer & diversen 
Uitvoerdefinitie  : Standaard parenteel/genealogie uitvoer met FOTO [=PAR-F01] 
 
Schijfuitvoer stuurprogramma 
FOT       HTML met CSS opmaak voor Internet (FOTO-programma) 

 
Uitvoer naar schijf 
 
Hoofdbestand zonder frames 
 
Kies een achtergrond [Gele achtergrond] 
 
Om alleen extra foto’s in de tekst te bekomen, kies de laatste mogelijkheid *Type=Foto 
Pic=../images/ 

 

 
 

Kies een model, bv. *Parenteel/genealogie-uitvoer met FOTO 
 
als één bestand van 32 Kb 
 
basisnaam : pg 
directory: C:\PG30\TEXT\ 
 
Dit was het resultaat 
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Dit ziet er op scherm nét zo keurig uit als alle voorbeelden uit die andere programma’s die tijdens de vorige 
vergadering werden gedemonstreerd. 
 

4. Nadeel 
 
Let erop dat je deze TEKSTUITVOER nooit ALLEEN aan een familielid geeft. Dan krijgt hij/zij thuis het 
volgende te zien … je foto’s zijn verdwenen! Je foto’s zijn achtergebleven in de map 
\PG30\TEXT\IMAGES. 
 

 
 
Dus steeds 2 zaken naar stick kopiëren EN txt (=map pg) EN foto’s (=map IMAGES) 
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4.1 Oplossingen om tekst en prentjes samen te houden 
 

Open je html-uitvoer (TEXT\pg\pg.htm) met Chrome wanneer die nog in de map \PG30\TEXT\pg 
staat.  
 
Klik rechts, ergens in de tekst met foto’s.  
Kies Opslaan als…. 
Kies “Webpagina, compleet”  
Opslaan 
Waarschijnlijk stuurt Chrome het resultaat naar de map \downloads 
 
In Downloads staat nu een “nieuw uitvoerkoppel”, nl.  
Genealogie van Willem I Frederik van Oranje Nassau.html 
en 
de map Genealogie van Willem I Frederik van Oranje Nassau.html_files die precies alle gebruikte foto’s 
bevat. 
 
Dit blijft steevast een koppel. Als je het ene naar stick verplaatst dan gaat het andere deel automatisch 
mee. De uitvoer zal daardoor compleet zijn en blijven. 
 
N.B. Zo’n koppel is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Delete je de html-tekst dan verdwijnt ook 
meteen de map *_files. 
 
Die instelling is in Windows te vinden. 
Verkenner ….. Beeld …….. Opties ……. Map- & Zoekopties wijzigen ……. Weergave …… kijk uit 
naar het gele mapje Paren webpagina’s en mappen beheren …….. als onderdeel: Het paar als één 
enkel bestand weergeven en beheren. 

 

4.2 Converteren naar PDF 
 

Ga naar de map \PG30\TEXT\pg en klik rechts op de file (TEXT\pg\pg.htm). Kies open met Adobe 
Acrobat. 
Het resultaat: een keurige tekst met foto’s 
 
Maar …. niet alles is koek en ei, op een pagebreak naar het volgende blad A4, kan het fout lopen  
Het gebied van de foto kan verspreid staan over 2 pagina’s.  
Zie onderstaand voorbeeld. 
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4.3 Converteren naar Word 
 

Door op voornoemde file pg.htm rechts te klikken en te kiezen voor Openen met …. Microsoft Word, 
krijg je een resultaat waarbij de foto’s voluit weergegeven worden in groot formaat, zonder kader en 
zonder bijschrift. 
Dit is een normale gang van zaken aangezien Word de wijze waarop de foto opgebouwd is in HTML 
niet kan vertalen en geen gelijkwaardige Word-alternatief heeft voor 
 
<img src="./Genealogie%20van%20Odulph%20BEX_files/BexOdulph.jpg" alt="Odulph BEX" 
title="Odulph BEX"> 

 

 

4.4 Besluit  
 

PG kan, net zoals andere genealogische software één prentje plaatsen bij één persoon. Alleen is het nog 
niet standaard en automatisch geïntegreerd in PG door de makers. 
Het is alleen mogelijk dankzij het mooie programma van Joanne Meulenbelt.  
Waarschijnlijk is er nog wat werk aan de winkel om het programma wat gebruiksvriendelijker te maken. 
Je hebt maar één map TEXT\IMAGES en schijnbaar zien de gebruikers liefst hun prentjes van bestand A 
in ImagesA zitten, van bestand B in ImagesB, enz.; alles keurig gescheiden, soort bij soort en niet alles 
op een hoopje. 
Zo startte MS Office ook. Alles op een hoopje. Zij gaven ons maar één map Mijn Documenten en daarin 
konden wij alles neerzetten. Maar al snel verloren wij het overzicht. Om orde in de chaos te scheppen 
hebben wij persoonlijk honderden submappen gemaakt om soort bij soort te houden. 
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3 Personen en relaties merken bij overbrenging naar ander 

bestand 

Tijdens mijn “genealogisch leven” heb ik vele bestanden gemaakt, zowel van mijn persoonlijke familie als 
van alle dorpen uit mijn fusiegemeente Borgloon. 
 
Veronderstel: ik maak een nieuw bestand voor een kwartierstaat van een Vriend. 
 
Tijdens mijn genealogische speurtocht kom ik een gezin tegen dat ik reeds vele jaren eerder heb ingetikt in 
één van mijn gemeentebestanden. 
 
Het is maar al te gek dat ik in het bestand van mijn vriend die betrokken personen nogmaals volledig ga 
intikken. Ik haat dubbel werk. 
Ik ga de betrokken personen uit het gemeentebestand overbrengen naar het bestand van mijn vriend. 
 
Hoe? 
 
Ik ga naar het gemeentebestand en merk daar in het relatieschema alle personen die ik nodig heb met een * 
(of met spatiebalk). 
 

 
 
Met ESC ga ik uit het Relatieschema en ik kom terecht in de Totaallijst Personen waar sommigen gemerkt 
zijn. 
Met de L van seLecteren …… en Gemarkeerde records maak ik een korte lijst die uitsluitend de 
gemarkeerde personen bevat. 
Die handvol personen ga ik overbrengen naar het bestand van mijn Vriend. 
 
ESC om in het Hoofmenu te komen …… PRO-GEN hulpprogramma's …. Export ….. PRO-GEN export        
Afsplitsen nieuw PRO-GEN bestand …… Enter in de korte lijst …. Ik stuur alles naar mijn bestand 
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VRIEND ….. Invoer akkoord 

 
Onderweg kies ik voor de opmaak PG30-2 

 
Oude recordnummers handhaven ?                         (J/N) :  J of N (kies maar) 
 
En nu komt de finesse van de zaak…  
 
Wij gaan aan elke afgesplitste persoon en relatie meegeven dat hun gegevensfiches oorspronkelijk uit het 
gemeentebestand Broekom (BROEKO-3) komen. 

 

 
Ga met de cursor staan op het item  9 Venster >> Persoon code 
 
De verbinding (>══════>) gaan wij verbreken door op DEL te drukken en wij bekomen deze situatie 
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Druk vervolgens op “pijltje naar rechts” en het rechterdeel van het menu wordt gevuld.  

 
 
Blijf op die regel Persoon code staan. 
Die gaan wij nu vullen met het woord “BROEKOM” 
 
Druk op de toets INSERT om een vaste tekst te maken. Tik BROEKOM in het net verschenen vak. 

 
Sluit de tekst BROEKOM af met ENTER. 
Het sterretje na Persoon code geeft aan dat die veld gevuld gaat worden met een eigen tekst. 

 
Sluit af met F1. 
 
Doe nu hetzelfde in het menu Relatiegegevens ….. De verbinding ter hoogte van Relatie code verbreken 
met DEL ….. pijltje naar rechts ….. INSERT en invullijntje verschijnt …. Tik hier weer BROEKOM ….. 
ENTER …. Sluit het geheel af met F1 
 
Doorgaan met de PRO-GEN export ? (J/N) :  J 
 
Moet dit bestand het actieve bestand worden ? (J/N) :  J 
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Wanneer wij nu gaan kijken in zo’n persoons- en/of relatiefiche dan zien wij dat elke overgebrachte persoon 
en relatie het merkteken BROEKOM met zich meedraagt. We kunnen dus nooit meer vergeten waar de basis 
van deze fiche vandaan komt.  

 
Ivo 
 

 

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

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