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Haza-21 versie 3 voor beginners versie 23 september 2014

Installatie
Kijk voor meer gegevens over de installatie van Haza-21 v.3 of de probeerversie op de site van Telapas:
http://www.hazadata.com 
Kijk voor een uitgebreide handleiding in het programma onder [Help]. 
Daar kun je de [Handleiding - functioneel] opvragen. Hierin staan alle functies van het programma
beschreven. Daarnaast kun je de [Handleiding - kookboek] opvragen. Hierin wordt een aantal mogelijkheden
van het programma stap voor stap beschreven.

Invoer
Start het programma op met het bestandje flexpoint.exe
in de map van het programma Haza-21, of met de
snelkoppeling op het bureaublad. Dan verschijnt het
schermpje [Database]. Druk op [Insert] om een nieuw
bestand aan te maken en vul de naam van het bestand
in (in dit geval ‘Beginners’). Het programma gaat nu
aan het verwerken van een aantal initialisaties. 
Na enige ogenblikken verschijnt er een grijs scherm
met de naam van de versie, de datum, het nummer van
je programmasleutel en de versie waarmee je werkt.

Boven in de blauwe balk zie je HAZA -21 [ Beginners]

Daaronder zie je de menubalk. Als je op een onderdeel van deze menubalk klikt dan komt er een rolmenu te
voorschijn met de mogelijkheden van dit onderdeel.

Persoon invoeren
Kies in de menubalk bovenin voor [Achtergrond] en daarna voor [Gezin] door er
op te klikken. Er staat nog geen gezin in dit nieuwe bestand dus zie je N.N. in het
scherm. Ook de persoontabel is dus nog leeg. Druk maar eens op de [p] of [F6],
dan komt deze lege tabel [Persoon] ook in beeld. Druk je nu op [Insert] dan komt
er een persoonsscherm [Persoon toevoegen - N.N.] in beeld. Als je op dit
persoonsscherm op de rechter muisknop drukt, dan krijg je alle mogelijkheden in
dit scherm te zien:
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Door in het persoonsscherm op de letter(s) uit het hiervoor staande
overzicht te drukken of door die optie in het hulpscherm aan te klikken, kun
je alle gegevens van de persoon in het persoonsscherm invullen. 
Na het indrukken van bijv. de letter [n] of door de optie aan te klikken in
het hulpscherm verschijnt onderin het scherm een invoerschermpje waarin
je de naam kunt invullen. 
Vul nu achtereenvolgens de onderstaande gegevens in. Sluit de invoer
telkens met [Enter] af.
[n] Marie Johanna Teunis
[dg] 12-8-1944
[pg] Alkmaar
[w] St. Pancras
[r] Marianne
[s] Door het indrukken van de [s]

verschijnt achtereenvolgens ‘man’,
‘vrouw’, of ‘rechtspersoon’ links
boven in het persoonsscherm.

[l] Door het indrukken van de [l] geef je
aan dat de persoon nog in leven is.

Het persoonsscherm laat gelijk de ingevoerde gegevens zien. 

Als alles is ingevuld
drukken we op [Enter]
of [OK]. 
Nu worden de gegevens
opgeslagen en keer je
weer terug in de tabel
persoon. 

Daarin is nu de pas ingevoerde persoon opgenomen.

Klik nu even in het gezinsscherm. Daarin willen we
de persoon nu ook zien. Nu staat er nog de
oorspronkelijke hoofdpersoon N.N.
Door in het gezinsscherm op de rechter muisknop te
drukken kun je ook hier weer de mogelijkheden van
dit scherm zien in het hulpscherm.

Om de net ingevoerde persoon in het gezinsscherm
te krijgen drukken we op de [p] (persoon zoeken) of
we klikken de optie aan in het hulpscherm. De tabel
[Persoon] komt nu weer in beeld en we zoeken daar
de gewenste persoon op. 

Door op die persoon te staan met de cursor en dan
op [Enter] te drukken verschijnt nu de gewenste
persoon als hoofdpersoon in het gezinsscherm.

Partner invoeren
We willen nu een partner gaan invullen. Met de
cursor staande op de hoofdpersoon drukken we de [n] voor een nieuwe partner. 
Er wordt nu weer een (leeg) persoonsscherm geopend, waarin de gegevens van de partner kunnen worden
ingevoerd. 
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Hier wordt nu bijv. ingevuld:
[n] Bernardus Petrus Baars
[dg] 15-7-1945
[pg] Den Helder
[l] (voor in leven)
[r] Ben
[s] man
Na [OK] verschijnen nu de 2 personen in het gezinsscherm. Door op de man te gaan staan met de cursor en
op het pijltje naar rechts (toetsenbord) te drukken kun je de volgorde veranderen. De man staat nu bovenaan
en de vrouw onderaan.

Nu willen we de relatiegegevens gaan
toevoegen. Door op de vrouw te gaan staan
en dan op de [x] te drukken, wordt het
relatiescherm getoond. Ook hier kunnen we
weer met de rechter muisknop de 
mogelijkheden bekijken. 

We vullen bijv. in:
[dw] 11-7-1968
[pw] Alkmaar

Bij het invullen van de plaatsnaam kun je aan de rechterkant van het invulschermpje op het driehoekje 
drukken om uit de laatst ingevoerde plaatsnamen te kiezen. Ook kun je in het scherm waarin je de plaats kunt
invoeren op [F1] drukken.
Dan wordt de tabel [Plaats] geopend en kun je een plaats kiezen uit de tabel.
Na [OK] worden de gegevens opgeslagen en keer je weer terug in het gezinsblad. 
Achter de personen zijn de ingevoerde geboortedata vermeld en voor de 2e persoon de huwelijksdatum.
Wil je nog wat toevoegen op het relatiescherm dan ga je weer op de tweede persoon staan en je drukt op de
[x]. Wil je nog iets toevoegen aan de persoonsgegevens van één van de personen, dan ga je op de gewenste
persoon staan met de cursor en je drukt op [Enter].

Kind invoeren
Als je met de rechter muisknop in het gezinsscherm
klikt, krijg je de mogelijkheden van het invoeren van
een kind te zien. Door de letter van de gewenste
invoer te kiezen, of op de optie in het hulpscherm te
klikken, kan een zoon, een dochter of een kind
ingevoerd worden. Ook kun je met de cursor op
Marie Johanna Teunis op [Insert] drukken. 
Dan krijg je het scherm [Persoon toevoegen]

We kiezen voor de invoer van een zoon, door op
de [z] te drukken of door de optie in het
hulpscherm aan te klikken.
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Het volgende schermpje verschijnt.

Nu kan de keus gemaakt worden de zoon van de partner Bernardus Petrus Baars is of van een nog onbekende
partner. We dubbelklikken op Bernardus Petrus Baars.
Nu verschijnt weer een scherm [Persoon wijzigen], waarop de naam van de zoon kan worden ingevuld.
We vullen in: Jeroen Bernard Johan Baars. Daarna kunnen de bekende gegevens worden ingevuld.
[dg] 14-06-1972
[pg] Alkmaar
[l] (in leven]
Met [OK] of [Ctrl][Enter] bevestigen we de
invoer. We komen nu weer in het gezinsscherm
waar het ingevoerde gezin te zien is.

Ouders invoeren
We willen nu de ouders invoeren van Maria Johanna Teunis. Als zij nog niet bovenaan in het gezin staat,
drukken we een keer op haar naam op het pijltje naar links. Als zij bovenaan staat en je drukt nogmaals op
het pijltje naar links dan komt de vraag “Ouders van Marie Johanna Teunis toevoegen?”. 
We drukken op je [j] of klikken op [Ja]. 
Nu verschijnt in het gezinsscherm de vader: N.N. Teunis en de moeder: N.N. Door op N.N. Teunis te
dubbelklikken komt het persoonsscherm van de vader in beeld en we vullen de naam aan met Johan.
[n] Johan Teunis
We slaan dit persoonsscherm op met [OK] Nu dubbelklikken we op de N.N. van de moeder en voeren haar
naam in:
[n] Dina Veneman
[OK]

We zetten de cursor weer op Johan Teunis en kiezen uit de menubalk voor [Achtergrond] [Nakomelingen].
Door herhaald op het pijltje naar rechts te
drukken krijg je alle nakomelingen te zien.
Door met de cursor op Johan Teunis op [Ctrl]
[u] te drukken krijg je alle nakomelingen in
beeld, waarbij dan eerst nog gevraagd wordt
hoeveel generaties je wilt zien.

Doopgegevens
We hebben de doopgegevens van Maria Johanna Teunis gevonden: 12 augustus 1945 in Zwolle.
Doopgetuige was haar oma van vader’s kant Marie Severijn.
We gaan nu eerst weer naar het gezinscherm van Marie Johanna Teunis. We zetten de cursor op Marie
Johanna Teunis en drukken op [Ctrl] [g]. Door daarna op [Enter] te drukken, krijgen we weer haar
persoonsscherm. We vullen in:
[dd] 12-8-1945
[pd] Zwolle
[gd] Als je hier de naam van de doopgetuige intikt, wordt op deze manier als ‘naam’ opgenomen, maar niet

als persoon in het bestand. Omdat we weten dat het de oma is van Marie Johanna Teunis gaan we haar
als persoon invoeren. 
Na het intoetsen van [gd] drukken we op [F1] om uit de database [Persoon] de juiste persoon te kiezen. 
Marie Severijn is echter nog niet ingevoerd, dus we drukken op [Insert] om een nieuw persoon aan te
maken. Er verschijnt nu een leeg persoonsscherm waarin we invullen:
[n] Marie Severijn
[s] vrouw

[OK]
Als je nu met [Enter] het persoonsscherm van Marie Johanna Teunis opent, dan zie je dat de doopgegevens
met de doopgetuige aan het persoonsscherm zijn toegevoegd.
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Vermeldingen
Alle gegevens van personen worden in [Vermeldingen] opgeslagen. Die vermeldingen kun je terugvinden
onder het tabblad [Vermeldingen], dat bovenaan het persoonsscherm staat. 
Als je er op klikt krijg je de lijst met vermeldingen te zien.

Als je de vermelding “Marie Johanna Teunis is gedoopt..” dubbelklikt, krijg je deze vermelding in het
scherm.
Nu kunnen we daar eventueel wat aanvullende gegevens aan toevoegen. Ten tijde van haar doop woonde
Marie Johanna Teunis in Alkmaar, Boterstraat 23. Klik daarvoor in het vakje [Woonplaats] en druk op [F1]
en kies voor Alkmaar uit de lijst plaatsen. Klik daarna in het vakje [Straat/wijk] en dan op [F1].  Dan wordt
de lijst Toponiemen geopend waarin ook de straten staan. Die is hier nog leeg, dus we gaan de Boterstraat
invullen door op [Insert] te drukken. Bij het vakje [Toponiem] vullen we Boterstraat in [OK]. Weer terug in
de vermelding kunnen we het huisnummer invullen: 23. Daarna sluiten we het scherm [Vermelding wijzigen]
af met [OK] en keren weer terug naar het gezinsscherm.

Koppelen personen
We hebben als doopgetuige de oma van vader’s kant van Marie Johanna Teunis ingevoerd als persoon. 
Deze Marie Severijn staat echter nog niet als moeder van Johan Teunis gekoppeld. 
We kiezen haar nu in het gezinsscherm als hoofdpersoon door op de [p] te drukken. Nu verschijnt de tabel
[Persoon] in beeld en met [Enter] kiezen we haar uit de lijst. 
We weten dat haar zoon Johan Teunis
al in de tabel [Persoon] staat. 
Daarom kiezen we nu met de letter
[b] voor bekende toevoegen. 
In het schermpje dat nu verschijnt
kiezen we voor [Kind van Marie
Severijn]. 
Dan verschijnt de tabel [Persoon] weer in beeld en we kunnen hierin Johan Teunis aanklikken.

Afbeeldingen
Van Dina Veneman hebben we een gescande foto op de harde schijf staan. Die willen we graag koppelen aan
haar persoonsgegevens. We voeren daartoe de foto eerst in de tabel in. We openen via [Data] in de menubalk
bovenin de tabel [Afbeelding] of we drukken op [F8]. De tabel is nog leeg en we voeren door middel van 
[Insert] een nieuwe afbeelding in. 
We vullen in:
titel: Dina Veneman pasfoto
datering: r1950
soort: druk hier op [F1] om de tabel met mogelijkheden op te vragen. Die is nog leeg dus

hier moeten we met [Insert] een nieuw soort afbeelding aanmaken. Bij [Soort
afbeelding] vullen we in: pasfoto. 

Daarna [OK].
Afbeelding file: Hier zoeken we via [F1] de plek op waar de foto staat. We selecteren daar de

afbeelding en drukken op [openen]. De afbeelding wordt nu zichtbaar in het scherm.
Daarna op [OK] drukken. 

We sluiten de Database [Afbeelding] door op [Esc] te drukken of op het kruisje rechts bovenin.



Marianne Teunis (c) 2012

Invoer 6

We zoeken nu Dina Veneman op in de database [Persoon] met [F6] of we selecteren haar op het gezins-
scherm. We openen haar persoonsscherm en klikken op het tabblad [Afbeelding].
Door op [Insert] te drukken kunnen we een afbeelding toevoegen. De database [Afbeelding] verschijnt nu in
het scherm en de gewenste afbeelding kan met [Enter] of dubbelklikken gekozen worden. 
Als je nu weer op het tabblad [Persoon] klikt kun je de afbeelding te voorschijn roepen met [Alt] [a]. 

Je kunt deze afbeelding als ‘voorkeur’
aangeven om hem bij een uitvoer in
beeld te krijgen. Ga daarvoor weer naar
het tabblad [Afbeelding]. Druk op
[Enter] op de regel “Dina Veneman
pasfoto” en daarna op de knop
[Koppeling] die onderin staat. Klik in
het vakje bij [Voorkeur] zodat er een
turfje staat. [OK] [Esc].
Sluit het persoonsscherm met [OK].

Kwartierstaat
Om te bekijken hoe de kwartierstaat er
grafisch uit ziet kies je in de menubalk
bovenin voor [Achtergrond]
[Kwartieren]. Daarna kies je als hoofd-
persoon met [p] uit de tabel [Persoon]
voor Jeroen Bernard Johan Baars. 

Met de pijltjestoets kun je nu door deze
kwartierstaat ‘wandelen’.
Door op [Enter] te drukken krijg je de
persoonsgegevens in beeld van de
persoon die onderaan staat. 
Als de persoon geen ouders heeft en je
drukt op het pijltje links dan krijg je de
vraag “vader toevoegen ?” en bij het
pijltje naar rechts “moeder toevoegen ?”

Correcties
Correcties in de persoonsgegevens kunnen altijd aangebracht worden door uit de tabel persoon [F6] van de
gewenste persoon het persoonsblad met [Enter] te openen en de foute gegevens opnieuw in te voeren.

Ook in de tabellen die bij de verschillende gegevens horen kunnen wijzigingen aangebracht worden.
Bijv.: bij Jeroen Bernard Johan is als geboorteplaats abusievelijk
Alkmar ingevoerd. De plaats is dan in de tabel [Plaats] ook
opgenomen. 
Als we in het persoonsrecord de geboorteplaats in Alkmaar hebben
gewijzigd, dan zal de plaats Alkmar nog steeds in de tabel [Plaats]
staan, maar hieraan is geen persoon meer gekoppeld.

We openen via het menu: [Data] [Overige bestanden] de tabel [Plaats].
Daarin zien we dan de plaatsen die al ingevoerd zijn. 
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Dubbelklikken we op bijv. de plaats Zwolle dan kunnen we door te klikken op het tabblad [Vermeldingen
(plaats)] zien welke vermeldingen aan die plaats gekoppeld zijn.

Ook de foutieve plaats Alkmar staat er nog in met bij [Vermelding (plaats)] de geboortevermelding van
Jeroen Bernard Johan Baars. In het record [Plaats wijzigen] kunnen we de plaatsnaam Alkmar niet
veranderen in Alkmaar. Haza-21 staat niet toe dat er dubbele namen in de tabel voorkomen.

We kunnen 2 dingen doen:
1. Eerst in het persoonsrecord de geboorteplaats wijzigen. Daarna in de tabel [Plaats] de vermelding

Alkmar verwijderen, door op Alkmar te gaan staan en op [Delete] de drukken. Er verschijnt een
scherm [Plaats verwijderen - Alkmar] en de verwijdering kan bevestigd worden door op de knop
[V Del] te klikken. Dit lukt alleen als er verder geen andere vermelding van plaats of woonplaats aan
gekoppeld zijn. 
Is dat wel het geval dan krijg je een melding dat verwijdering niet mogelijk is.

2. Zijn er verschillende vermeldingen aan de foutieve plaatsnaam
gekoppeld dan is er nog de mogelijkheid om de 2 plaatsen samen te
voegen tot één plaats met de juiste naam.
Je gaat nu staan op Alkmaar en drukt op [Ctrl] [s]. Je ziet nu de kleur
van de naam veranderen. Daarna ga je op Alkmar staan en je drukt
weer op [Ctrl] [s]. Er verschijnt nu een schermpje [Samenvoegen]
waarbij je het rondje kunt aanklikken met de naam zoals je die wilt
kiezen, in dit geval dus Alkmaar. Na [OK] worden de plaatsen
samengevoegd tot de plaats Alkmaar. Deze wijziging wordt ook in alle
persoonsgegevens doorgevoerd.

Het inbrengen van een relatie met getuigen en aanvullende gegevens

Het makkelijkste is om dit in [Achtergrond] [Gezin] te doen. 
We kiezen daar met [p] voor de persoon Marie Severijn. Zij staat nu
op het gezinsscherm met een onbekende partner en een kind Johan. 

We staan met de cursor op Marie Severijn en drukken op [n] om een
partner toe te voegen. Er verschijnt nu een leeg persoonsscherm voor
de partner en we vullen daar zijn gegevens in: 
in het invulschermpje dat al is geopend voor de naam: Johan Teunis Teunis
[dg] 25-2-1892
[pg] in het invulschermpje op [F1] drukken. We willen Zwollerkerspel invullen, maar die plaats staat nog
niet in de lijst dus we drukken op [Insert] om die toe te voegen. We vullen in [Plaats] Zwollerkerspel en
drukken op [OK]
[do] 24-3-1954
[po] [F1] we kiezen voor Zwolle
Na [OK] komen we weer terug in het gezinsscherm
waarin we Johan Teunis Teunis nu ook zien.
Johan is een kind van Marie Severijn en Johan Teunis
Teunis. Hij staat nu nog bij een nog onbekende partner.

Met de linkermuisknop klikken we nu op Johan Teunis
en we houden daarbij de muisknop ingedrukt. 
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Zo kunnen we Johan omhoog slepen en laten die weer los als de cursor op de vader Johan Teunis Teunis
staat. 
Nu staat Johan bij de juiste ouders en automatisch verdwijnt de nog onbekende relatie.

Op Gen-Lias hebben we het huwelijk kunnen vinden
en daar staan de nodige gegevens in die we kunnen
aanvullen. 
Uit andere bronnen weten we nog dat de getuigen
bij het huwelijk waren: 
zijn broer Gerrit Johan, geboren 2-8-1889
haar zuster Johanna Alberta, dienstmeid, geboren
8-3-1892

Verder weten we nog dat Johan Teunis Teunis
opzichter was bij de gemeente Zwolle.

We gaan die gegevens verder aanvullen in het
relatiescherm. Eerst zorgen we dat de man bovenaan
komt te staan door er met de cursor op te gaan staan
en dan op het pijltje naar rechts te drukken. Daarna

gaan we op zijn partner Marie Severijn staan en drukken  op de [x]. Het scherm [Relatie wijzigen] wordt nu
geopend. We voeren de gegevens van Gen-Lias in:
[dw] 6-4-1915
[pw] [F1] Zwolle
De gegevens verschijnen nu op het relatiescherm. De leeftijd 23 jaar van Johan klopt. Van Marie hadden we
nog geen geboortedatum dus haar leeftijd bij huwelijk staat er niet bij. Uit de Gen-Lias gegevens zien we
echter dat ze 21 jaar was bij huwelijk. Dat gaan we invoeren. We kiezen het tabblad [Vermeldingen] en door
op [Insert] te drukken maken we een nieuwe vermelding. Als [Soort] kiezen we met [F1] voor bruid, en bij
[Leeftijd] vullen we in 21. 
Na [OK] komen we weer terug in het scherm [Relatie wijzigen] en nu maken we met [Insert] nog een nieuwe
vermelding. Als [Soort] kiezen we met [F1] bruidegom en bij beroep vullen we in opzichter gemeente.
Na [OK] en nogmaals [OK] keren we weer terug in het gezinsscherm.
Nu kunnen we de geboortegegevens van Marie Severijn nog aanvullen. Met de cursor op Marie Severijn
openen we met [Enter] haar persoonsscherm en we voeren in 
[pg] [F1] Zwolle

Nu moeten we nog de gegevens van de huwelijksgetuigen invoeren. Het makkelijkste gaat dat als ze al als
persoon in het bestand staan. We voeren eerst de zuster van Marie in.  We
zorgen dat Marie bovenaan in het scherm staat (eventueel door een keer op
pijltje naar links te drukken). Dan op het pijltje naar links drukken. Nu
komt de vraag “Ouders van Marie Severijn toevoegen?”. We klikken op
[ja]. We zien nu Marie als kind van N.N. Severijn. 
We voegen de zuster van Marie toe door op [d] te drukken. 
We bevestigen dochter van N.N. Severijn bij [N.N.] met [Enter]. Nu verschijnt een nieuw persoonsscherm
waar we in het invulvakje de naam kunnen invullen: Johanna Alberta Severijn. 
Ook vullen we in [dg] 8-3-1892. Daarna [OK]
Johanna staat er nu als zuster van Marie.
Vervolgens moeten we de broer van Johan invoeren. We gaan nu met de cursor op Marie staan en drukken
op het pijltje naar rechts. Nu gaan we met de cursor op Johan Teunis Teunis staan en drukken op het pijltje
naar links. Nogmaals op het pijltje naar links en nu komt weer de vraag of je de ouders van Johan wilt
invoeren, [Ja] dus. 
Nu kunnen we de broer invoeren door op [z] te drukken. We bevestigen met [Enter] Zoon van N.N. Teunis
en N.N. en in het nieuwe persoonsscherm vullen we in het invoerschermpje in: Gerrit Johan Teunis. Ook hier
vullen we zijn geboortedatum in [dg] 2-8-1889. Daarna [OK].
We gaan nu met de cursor weer op Johan Teunis Teunis staan en drukken op het pijltje naar rechts. 

Inventarisnr: 123.14581
Gemeente: Zwolle
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 48
Datum: 06-04-1915 
Bruidegom Johan
Teunis Teunis
Geboorteplaats:
Zwollerkerspel 
Bruid Marie Severijn
Geboorteplaats: Zwolle 
Vader bruidegom Johan
Teunis 



Marianne Teunis (c) 2012

Invoer 9

We kunnen nu de huwelijksgetuigen gaan invoeren en gaan met de cursor op de partner Marie Severijn staan
en drukken op de [x] waarna we weer het relatiescherm krijgen. 
Door op [gw] te drukken kunnen we de huwelijksgetuigen invoeren. Met [F1] in het invoerschermpje roepen
we de persoonslijst op en kiezen met [Enter] de getuige Gerrit Johan Teunis. Nogmaals [gw] en we krijgen
een schermpje waarin we de eerste getuige zien staan. Met [Insert] voegen we een tweede getuige toe door in
het invoerschermpje op [F1] te drukken en we kiezen de tweede getuige Johanna Alberta Severijn uit de
persoonslijst. Na [OK] komen we weer terug in het gezinsscherm.

Kiezen we nogmaals
met [x] voor het
[Relatiescherm] en
vervolgens het tabblad
[Vermeldingen] dan
zien we nu alle
vermeldingen staan die
bij de relatie horen.

We kiezen met [Enter] nu de vermelding van de getuige Johanna Alberta en vullen haar beroep in:
dienstmeid. Daarna gaan we met [OK] weer terug naar het gezinsscherm.
Met pijltje links krijgen we Johanna in beeld en kiezen voor haar persoonsscherm met [Enter]. Als we kiezen
voor het tabblad [Vermeldingen] dan zien we hier nu ook alle nieuwe gegevens staan.
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Het invoeren van een Overige Relatie
Naast de partnerrelaties kunnen we ook andere relaties tussen personen invoeren. Bij het kiezen van de
[Soort relatie] moet je bedenken of het een gelijksoortige relatie is of niet in verband met de beschrijving in
de uitvoer.
Als persoon A naast persoon B woonde dan zal de uitvoer gelijk
kunnen zijn:
persoon A woonde naast persoon B
persoon B woonde naast persoon A
Als persoon A de werkgever was van persoon B, dan zal de uitvoer
verschillend moeten zijn:
persoon A was werkgever van persoon B
persoon B was werknemer van persoon A

In een document hebben we gelezen dat Bernardus Petrus
Baars werkzaam was bij Gerrit Johan Teunis.
Om dit in te voeren kiezen we Gerrit Johan Teunis op het
scherm en zetten de [Achtergrond] op [Relatie].
We zetten de cursor op [Overigen] en drukken op [Insert]
om een nieuwe Overige relatie toe te voegen of, in dit geval
op de [b] om een bekende relatie toe te voegen die al in het
bestand staat. We krijgen een schermpje [Bekende
toevoegen] en kiezen voor [Andere relatie van Gerrit Johan
Teunis]. We krijgen dan het zoekscherm met de personen
om uit te kiezen. 

We kiezen voor Bernardus Petrus Baars. Deze komt nu op het scherm te staan.
 
Met de cursor op Bernardus Petrus Baars drukken we nu op de [x] om de [Soort] relatie aan te geven.
In het nu volgende scherm [Relatie wijzigen] drukken we op de [s] waarop we het scherm [Relatie zoeken]
krijgen. We willen een nieuwe [Soort relatie] aanmaken dus we drukken op [Insert]. Nu krijgen we een
voorbeeld van een soort relatie die een verschillende uitvoer nodig heeft. De omschrijving in de vakjes
[Formaat] kunnen we aanpassen. We vullen eerst de [Relatie] in: bijv. Werkgever/werknemer. Bij [Soort]
laten we Overige staan. We passen [Formaat] [t? is][v? was] #z #s knecht van als volgt aan:
[t? is][v? was] #z #s werkgever van. 
[Formaat 2] veranderen we als volgt van [t? heeft][v? had] #z #s als knecht in
[t? heeft][v? had] #z #s als werkgever 
of 
[t? heeft][v? had] #z #s als baas 
Na [OK] gaan we kijken wat er op het persoonsscherm van Gerrit Johan Teunis en Bernardus Petrus Baars
staat:

We kunnen ook nog de begindatum van de Overige relatie aangeven. We openen weer het relatiescherm door
op de [x] te drukken bij de persoon die onder [Overige relaties] staat.
We kiezen voor [db] om de datum van het begin van de relatie aan te geven en vullen in 1-1-1980.
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Het invoeren van verschillende soorten relatie

Als voorbeeld nemen we het volgende:

Het geregistreerd partnerschap van Hendrik en Grietje staat juridisch gelijk aan een huwelijk. Kinderen uit
een dergelijke relatie dienen wel door de vader geëcht te worden. Dit kan al tijdens de zwangerschap
gebeuren.

We voeren eerst de eerdere relatie in van Grietje met
Klaas Bruin en hun zoon Pieter. We voeren eerst Grietje
de Boer in en kiezen met [Insert] voor een nieuwe partner
van Grietje. Daar vullen we Klaas Bruin in. Met de
cursor op Klaas Bruin kiezen we met [x] het
relatiescherm vullen we een fictieve trouwdatum in,
namelijk v1994 omdat de juiste datum niet bekend is.
Daarna vullen we de scheidingsdatum in. Met de [v]
kunnen we de man eventueel bovenaan zetten voor de
juiste verwerking van bruid en bruidegom.

Daarna voegen we zoon Pieter toe door in het gezinsscherm op [z] voor een zoon te toetsen. 
We vullen zijn geboortedatum 1-1-1994 in.

Nu gaan we de relatie van Grietje met Hendrik Jansen toevoegen. We kiezen voor een huwelijksrelatie
omdat de kinderen van Grietje en Hendrik dan als wettige kinderen worden uitgevoerd. 
Met Grietje de Boer bovenaan in het gezinsscherm kiezen we met de cursor op Grietje voor [Insert] en via
[Partner van Grietje de Boer] voegen we Hendrik toe.
Terug in het gezinsscherm kiezen we met de cursor op Hendrik Jansen met de [x] voor het relatiescherm. 
Daar openen we het tabblad [Persoonsvermeldingen] en met [Insert] maken we een nieuwe persoons-
vermelding. Als [Soort] kiezen we samenwoning. Bij de datum vullen we in 1-3-1996/*. Dat levert een
uitvoer op van 'sinds 1-3-1996'. Na [OK] kiezen we opnieuw voor [Insert] om het geregistreerd partnerschap
in te voeren. 

Als soort kiezen we registratie
partnerschap en als datum
vullen we in 1-5-2000 [OK].

Er staan nu twee vermeldingen
onder [Persoonsvermeldingen].

Hendrik Jansen woont sinds 1-3-1996 samen met Grietje de Boer.  Voor die tijd had hij een lat-relatie 
Aleida Groen - deze relatie werd 1-7-1995 beëindigd. Uit deze relatie is in 1993 een zoon Frans geboren.
Grietje heeft een eerder huwelijk gehad met Klaas Bruin. Uit dat huwelijk is op 1-1-1994 een zoon Pieter
Bruin geboren. Grietje en Klaas zijn gescheiden op 1-2-1995. 
Tijdens het samenwonen van Hendrik en Grietje is een dochter Klaartje geboren op 1-4-1999. Hendrik is
niet de vader. De naam van de vader is onbekend, het was een  vrachtwagenchauffeur uit Frankrijk.
Op 1-5-2000 laten Hendrik Jansen en Grietje de Boer een geregistreerd partnerschap opmaken bij  notaris
Roderick Notable. Grietje is zwanger van Hendrik en Hendrik erkent het kind. 
Op 1-6-2000 wordt hun zoon Jan geboren.
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Door het intoetsen van de [z] in het gezinsscherm kunnen we nu zoon Jan toevoegen als zoon van Hendrik
Jansen. We vullen de naam in en de geboortedatum 1-6-2000 [OK].

Nu rest nog dochter Klaartje uit de vluchtige relatie met de vrachtwagenchauffeur.
Met Grietje nog bovenaan in het gezinsscherm toetsen we [d] om een dochter van Grietje in te voeren. 
We kiezen voor de optie [een nog onbekende partner].
We vullen de naam in Klaartje de Boer en haar geboortedatum 1-4-1999. 
In de tekst bij de geboorte kunnen we met [tg] eventueel nog invullen: 
(haar vader was een vrachtwagenchauffeur uit Frankrijk met wie haar moeder een kortstondige relatie had).

In het gezinsscherm zijn nu alle relaties van Grietje te zien.

Tenslotte voeren we nog de lat-relatie van Hendrik met Aleida
Groen in. We zetten de cursor op Hendrik Jansen en met het
[pijltje naar rechts] komt Hendrik nu bovenaan in het scherm.
Met de cursor op Hendrik kiezen we met [Insert] voor een
partner van Hendrik Jansen en we vullen de naam in.

Met de cursor op Aleida kiezen we met de [x] voor het
relatiescherm. Met de [s] kiezen we voor [heeft een LAT-relatie
met]. Met [de] voeren we de datum in van het einde van de relatie
1-7-1995.
Nu voeren we nog op de bekende manier de zoon Frans toe die in
1993 geboren is.
Het gezinsscherm van Hendrik geeft nu het volgende beeld.

Een uitvoer van Grietje levert op:

Grietje de Boer.
Grietje trouwt voor 1994 (is gescheiden op woensdag 1 februari 1995) (1) met Klaas Bruin.
Van Klaas en Grietje is een kind bekend:
1 Pieter Bruin is geboren op zaterdag 1 januari 1994.
Grietje woont samen sinds vrijdag 1 maart 1996, registreert partnerschap op maandag 1 mei 2000 (2)
met Hendrik Jansen.
Hendrik had eerder een LAT-relatie (1) met Aleida Groen.
Van Hendrik en Grietje is een kind bekend:
2 Jan Jansen is geboren op donderdag 1 juni 2000.
Van Grietje is een kind bekend:
3 Klaartje de Boer is geboren op donderdag 1 april 1999 (haar vader was een vrachtwagenchauffeur
uit Frankrijk met wie haar moeder een kortstondige relatie had).

Hendrik Jansen.
Hendrik had tot zaterdag 1 juli 1995 een LAT-relatie (1) met Aleida Groen.
Van Hendrik en Aleida is een natuurlijk kind bekend:
1 Frans Jansen is geboren in 1993.
Hendrik woont samen sinds vrijdag 1 maart 1996, registreert partnerschap op maandag 1 mei 2000 (2)
met Grietje de Boer.
Grietje was eerder gehuwd (1) met Klaas Bruin.   
Van Hendrik en Grietje is een kind bekend:
2 Jan Jansen is geboren op donderdag 1 juni 2000.



Marianne Teunis (c) 2012

Uitvoer 1

Uitvoer

Genealogie
Als we in de menubalk de optie [Uitvoer] aanklikken dan zien we de
uitvoermogelijkheden.
Als je voor een Samengesteld overzicht kiest, dan wordt een nieuw scherm
[Uitvoer] geopend. Dan drukken we op [Insert] om een nieuwe uitvoer te
maken.

We drukken bij soort op het
knopje met het driehoekje. 
Er komt dan een uitrolmenu
waarin je kunt kiezen voor de
soort uitvoer. We kiezen in dit
geval voor een Parenteel.

Dan klikken we in het vakje onder [Van] en we drukken op [F1] om de
tabel [Persoon] op te vragen om een persoon te kiezen van wie we een
parenteel willen maken. We dubbelklikken op Johan Teunis.

Als we op [Samenstelling] klikken, zien we dat de optie [Mannelijke
lijnen] is aangeturfd. In dit geval wordt een genealogie van Johan Teunis
uitgevoerd. Als we dit turfje weghalen door in het vakje te klikken, dan worden zowel de mannelijke als de
vrouwelijke nakomelingen uitgevoerd en krijgen we dus een parenteel van Johan Teunis.
Door op [Opbouwen] te klikken, wordt de info voor het parenteel verzameld.

Bij [Weergave] kun je allerlei dingen wijzigen over de vorm die de uitvoer krijgt. Als je bijv. op
[Lettertypes] in de menubalk klikt, dan zie je allerlei mogelijkheden om de uitvoer van de gegevens
afzonderlijk aan te passen. Stel dat we de naam van de partners in groen i.p.v. het standaard rood willen
hebben. Dan kiezen we onder [Lettertypes] voor [naam (partner)] en we klikken op het driehoekje naast het
vakje [Kleur]. We kiezen voor de groene kleur en daarna klikken we op [OK]. We slaan de gewijzigde
gegevens op door in de menubalk op [Stop] te klikken en daarna op [Wijzigingen opslaan].

Nu kunnen we voor [Uitvoeren ]kiezen. We proberen eerst de mogelijkheid [Scherm] door daarop te
dubbelklikken of door [Enter] in te drukken. Daarna volgt een keuze met welke printerinstellingen de
schermuitvoer gemaakt moet worden en door dubbelklikken of [Enter] kiezen we de printer.
Het parenteel verschijnt nu op het scherm. Door op [Ctrl] te drukken en de pijltjestoetsen op het toetsenbord
[pijltje omhoog] kunnen we inzoomen of [pijltje omlaag] uitzoomen. Als we de uitvoer bekeken hebben
drukken we op [Esc] en in het scherm [Uitvoer toevoegen] drukken we nu op [OK] om deze uitvoer op te
slaan. Deze uitvoer is nu in het bestand opgenomen en kan later weer opgeroepen en eventueel aangepast
worden.

We sluiten hierna de uitvoer door rechtsboven op het kruisje te drukken.
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Grafische uitvoer via Geneagrammen

We kiezen in de menubalk de optie [Uitvoer]
Samengesteld overzicht
In het schermpje [Uitvoer] dat dan verschijnt kiezen we voor
een nieuwe uitvoer met [Insert]. In de [Soort] uitvoer kiezen we
weer voor Kwartierstaat en bij [Vorm] kiezen we de optie
[Geneagram]. In het invoervakje [Van] drukken we op [F1] om de tabel personen op te roepen. We kiezen
dan Marie Severijn door op haar naam op [Enter] te drukken.

Daarna kiezen we voor [Weergave]. 
Eerst kies je voor het lettertype in de menubalk bovenin via [Lettertypes] [Geneagram].

Daarna kies je bovenin de menubalk voor [Geneagram]
en dan voor [Opmaak].
Dan krijg je het overzicht van alle mogelijkheden om de
geneagrammen uitgevoerd te krijgen.
Standaard staat al een aantal opties aangeturfd, maar
daarin kunnen we van alles aanpassen om een uitvoer
naar onze zin te krijgen.

Door de optie [Schildvormen] uit te klikken en daarna weer aan te klikken krijgen we een mogelijkheid om
de vorm van de schildjes te kiezen voor onze uitvoer.
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Door met de rechtermuisknop in het vak
[Schildvormen] te klikken krijg je alle mogelijkheden te
zien hoe de schildjes aangepast kunnen worden.
Uiteraard is dit een kwestie van smaak. Het beste kun je
de verschillende mogelijkheden eens proberen om via
een uitvoer naar het scherm te kijken wat het resultaat
wordt.

Er zijn ook verschillende mogelijkheden om met
kleuren te werken. Zo kun je de verschillende takken

met een aparte lijnkleur weergeven. 
Ook kun je kiezen voor de mogelijkheid om de verschillende takken te onderscheiden door de kleur van het
schildje. Er is ook een mogelijkheid om in de takken de verschillende beroepen door een eigen kleur weer te
geven. Omdat personen meerdere beroepen kunnen hebben, kun je bij de persoon in kwestie een primair
beroep aangeven. Hetzelfde is mogelijk voor een onderscheiding van de takken naar de geboorteplaats van
de personen.
In de vorm van de verbindende lijnen zijn ook meerdere mogelijkheden. Ook hier geldt weer: probeer de
mogelijkheden een uit door van de verschillende mogelijkheden een schermuitvoer te maken. Je ziet dan wel
welke uitvoer je het mooiste vindt.
Als je alle opties naar behoefte hebt ingesteld druk je op [OK] en vervolgens bovenin de menubalk op [Stop]
en vervolgens op [Wijzigingen opslaan]. We keren dan weer terug in het uitvoerschermpje. Daar klikken we
op de knop [Uitvoeren]. We kiezen voor [Scherm] om te kijken of de uitvoer naar het zin is. Daarna krijg je
een schermpje waarin je kunt aangeven hoe groot de uitvoer moet worden en daaraan gekoppeld over
hoeveel pagina’s de uitvoer zal worden gemaakt. Daarna drukken we op [OK]. Als de eerst getoonde
scherm-uitvoer naar wens is kun je met [Ctrl] [p] printen.

Geneagrammen op het scherm
Als je kiest in de menubalk [Achtergrond] [Geneagram] dan verschijnt een
banderol met de gegevens van de proband in beeld.
 Met [p] kiezen we uit de lijst [Personen zoeken] de gewenste persoon
Jeroen Bernard Johan Baars. 

 Met de rechtermuisknop kun je de verschillende
mogelijkheden zien. 

Naar wens passen we eventueel de weergave van de
naam, de datum en het lettertype aan.
Bij [Weergave] kun je allerlei opties instellen hoe je de
uitvoer wilt hebben. Hier kiezen we voor een
schildvorm banderollen bij [Schildvorm] en voor een
uitvoer [Van links naar rechts].

Door in het scherm op [Insert] te drukken of door in het
keuzescherm via de rechter muisknop te kiezen voor
[Toevoegen] kunnen we de geneagrammen uitbreiden.

We kiezen na [Insert] voor [Kwartierstaat. Daarna komt er een invulschermpje waarin je het aantal generaties
kunt aangeven. We kiezen voor 4 generaties en krijgen dan de onderstaande uitvoer. Door met de
rechtermuisknop op één van de banderollen te klikken kun je er voor kiezen om generaties toe te voegen of
juist weer te verwijderen.
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Uitvoer van een fotoalbum

Via [Uitvoer] [Standaard rapporten (Algemeen)] kun je
kiezen voor het uitvoeren van een fotoalbum. 
Eerst krijg je dan een opsomming van de
(voorkeurs)afbeeldingen die in het bestand staan.
Vervolgens komt er een schermpje met allerlei
mogelijkheden voor de uitvoer van een fotoalbum.

Een leuke optie is [Afbeeldingen bij het laatste
overzicht]. Stel dat je onlangs een kwartierstaat hebt
gemaakt. Het programma geeft dan aan bij welk
overzicht je een fotoalbum kunt maken:

Vervolgens komen er allerlei opties om foto’s te kiezen
en op welke wijze ze afgedrukt kunnen worden. Ook
komt er een optie om de geselecteerde afbeeldingen in
een aparte map op te slaan, zodat je ze later voor een
ander doeleind kunt gebruiken.
Je kunt de afbeeldingen chronologisch laten afdrukken, wat bijv. bij afbeeldingen van één persoon handig is,
of je laat ze afdrukken op omschrijving, wat bij meerdere personen handig kan zijn.

Hieronder een gedeelte uit de uitvoer van een fotoalbum, in krantenstijl.
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Uitvoer Webpagina’s

Eerst maken we een nieuwe map aan voor de
webpagina’s, in dit geval een map [html] op de e:schijf.
Vervolgens geven we bij [Instellingen] [Algemene
instellingen] [Webpagina’s] onder [HTML_PAD] het
pad aan: e:\html. 

Vervolgens gaan we naar [Instellingen] [Instellingen van
database] [Webpagina’s].
Loop daar even alle opties langs om aan te geven wat je
wel of niet uitgevoerd wilt hebben, bijv. foto’s,
secundaire vermeldingen.

We beginnen met het maken van een [Uitvoer] [Samengesteld overzicht] van een kwartierstaat van de
gewenste persoon, in dit bestand Jeroen Bernard Johan Baars. Met [Insert] kiezen we voor een nieuw
overzicht en we vullen de gegevens in. 

We hoeven hier verder
alleen de knoppen
[Samenstelling] en
[Opbouw] te gebruiken,
door ze aan te klikken
en de opties eventueel
aan te passen. Daarna
afsluiten met [OK].

In het gezinsscherm kiezen we nu Jeroen Bernard Johan Baars en
vervolgens als achtergrond [Voorouders]. Met [Ctrl] [u] roepen we
alle voorouders op. Naar wens kan het aantal generaties gekozen
worden. 
Deze voorouders willen we favoriet maken. Om de bestaande
favorietmeldingen eerst te verwijderen openen we de tabel [Persoon]
met [F6]. Met [Alt] [-] halen we de favorietmelding bij alle personen
weg.
Terug in het gezinsscherm waar alle voorouders staan, kiezen we met de rechter muisknop uit het context-
menu [Favorieten] en vervolgens [Selectie toevoegen aan favorieten]. 
De personen worden nu rood gemarkeerd.
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Met [Uitvoer] [Controlelijsten] 
[Controlelijst foto’s voor webpagina’s] gaan we nu eerst de
controlelijst voor de foto’s maken. 

Er verschijnt een schermpje waarin je met
[Ja] kunt kiezen voor het inlezen van de
nodige foto’s. Deze foto’s worden nu 
automatisch opgeslagen in de map [html] die
we gekozen hebben voor de uitvoer. Je vindt
hem terug onder de map:
E:\html\beginners\afbeeldingen.

Je kunt nu de lijst op het scherm laten
verschijnen, zodat je kunt controleren of je
voor de juiste voorkeursfoto hebt gekozen bij alle personen.
Het programma geeft daarbij als toelichting:

Via [Uitvoer] [Webpagina’s genereren] gaan we nu
eerst de gezinsgegevens genereren via
[Gezinnen en personen]
De uitvoeropties hebben we in het begin al via de
Instellingen aangepast, dus we kiezen hier voor [Ja].

Bij het volgende schermpje kiezen we voor [OK].

We kiezen hier voor [Ja],
alhoewel we in dit geval nog
geen pagina’s hebben.
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Ook bij de volgende  vragen kiezen we voor [Ja].

De genenereerd pagina’s worden weer
automatisch weggeschreven onder:
E:\html\beginners\gezinnen

Nu zijn de indexpagina’s aan de beurt.
Via[Uitvoer] [Webpagina’s genereren] kiezen
we voor [Register familienaam en indexpagina’s
per familienaam].

De parameters hadden we al bij de Instellingen
aangepast.
Ook hier kiezen we voor [Ja]

Hier kiezen we voor [Ja] 

En ook hier kiezen we voor [Ja]

Hierna wordt de index gegenereerd.
Indien gewenst kan de index bekeken worden.
De indexpagina’s zijn terug te vinden in de map E:\html\beginners\personenindex.
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Nu zijn de kwartierbladen aan de beurt. 
Via [Uitvoer] [Webpagina’s genereren] [Genealogische overzichten] kiezen we voor [Kwartierbladen].
Het inmiddels bekende schermpje met de instellingen verschijnt weer en we kiezen voor [Ja] om door te
gaan.
Vervolgens verschijnt een schermpje om te controleren of er al een kwartierstaat is opgebouwd en of de
bladen van de gezinnen/personen al zijn gegenereerd.

Dat hadden we al gedaan, dus
we kiezen hier voor [Ja].

Ook hier kiezen we voor [Ja].

Hierna worden de
kwartierbladen gegenereerd.

De webpagina verschijnt op verzoek in beeld (zie voorbeeld 1).

Voorbeeld 1 Kwartierblad
Met de knop [Fotopagina krijgen we een kwartierblad met foto’s te zien, voor zover er foto’s zijn gekoppeld
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(zie voorbeeld 2).

Voorbeeld 2 Kwartierblad Fotopagina

In de map [html] is nu een nieuwe map aangemaakt die de naam heeft van
het bestand van waaruit de kwartierstaat is uitgevoerd, in dit geval
Beginners.
In de map Beginners staan de mappen die gebruikt worden voor de
webpagina.
In de map [Haza21] kun je een afbeelding plaatsen die dan in de kop van de
webpagina wordt opgenomen. Je kunt hiervoor een gif-plaatje kiezen (ook
animated gif) en dat hernoemen tot achtergrondkop.gif.
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Nu gaan we een kwartiertabel maken. We kiezen [Uitvoer] [Webpagina’s genereren] 
[Genealogische overzichten] [Kwartiertabel]. Dan krijgen we het inmiddels bekende scherm en we klikken
op [Ja] om door te gaan. Hierbij kiezen we voor [Ja].

en ook bij dit schermpje [Ja]

Daarna kun je de kwartiertabel eventueel bekijken en met de pijltjesknop in het grijze vlak door de
kwartieren
wandelen (zie voorbeeld 3).

Door te klikken op Fotogalerij, krijgen we een foto-overzicht van alle voorouders (zie voorbeeld 4).

Voorbeeld 3 Kwartiertabel

Voorbeeld 4 Kwartiertabel Fotogalerij voorouders
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Dan volgt de volgende mogelijkheid: een
Stamreeks
Via [Uitvoer] [Webpagina’s genereren]
[Genealogische overzichten] kiezen we
voor ]Stamreeks]
Bij het bekende schermpje gaan we door met [Ja].

Als er nog geen stamreeks is opgebouwd, dan
doen we dat alsnog, zoals we dat bij de
kwartierstaat hebben gedaan, via 
[Uitvoer] [Samengesteld overzicht].
Is er al wel een stamreeks aanwezig dan
kunnen we het genereren van de stamreeks
bevestigen met [Ja].

Ook bij dit schermpje kiezen we voor [Ja],
waarna de stamreeks gegenereerd wordt.
Eventueel kunnen we deze meteen even
bekijken
(zie voorbeeld 5).

Voorbeeld 5 Stamreeks
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De volgende mogelijkheid is een uitvoer van Nakomelingen. We zullen hiervoor eerst weer de procedure
moeten volgen zoals bij de kwartierstaat: uitvoer maken en personen favoriet maken.
Via [Uitvoer] [Samengesteld overzicht] kiezen we voor een [Parenteel] van Johan Teunis Teunis. 
Daarna kiezen we deze persoon in het gezinsscherm en kiezen voor de [Achtergrond] Nakomelingen. 
Met [Ctrl] [u] brengen we de nakomelingen in beeld. Die worden favoriet gemaakt. Daartoe maken we eerst
de favoriete lijst personen leeg door met [F6] de persoonstabel op te vragen. Met [Alt] [-] verwijderen we de
favoriet-markeringen. Met [Alt] en de [+] of via de rechter muisknop en het contextmenu [Favorieten]
voegen we de selectie toe aan de favorieten.
Daarna kunnen we kiezen voor [Uitvoer]
[Webpagina’s genereren] [Genealogische
overzichten] [Nakomelingen].
Na op [Ja] te hebben geklikt bij het bekende
scherm krijgen we de vraag of we een
parenteel willen maken van Johan Teunis
Teunis. We klikken hier op [Ja].
Dan komt het volgende schermpje:

Laten we eens voor [Ja] kiezen en ook voor [Ja] bij het volgende
scherm.

Dan volgt weer een mogelijkheid om de gegenereerde webpagina van
nakomelingen te bekijken (zie voorbeeld 6).
Met de pijltjesknop in de grijze balk kunnen we door de generaties
wandelen.
Ook bij deze webpagina nakomelingen kunnen we een fotogalerij
opvragen (zie voorbeeld 7).

Voorbeeld 6 Nakomelingen
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Tenslotte kunnen we een webpagina maken van Verwanten.
Daarvoor moeten we eerst via [Uitvoer] [Samengesteld overzicht] een [Familieoverzicht] maken.
We kiezen voor een familieoverzicht van Dina Veneman. Als aantal graden nemen we 3.

Vervolgens gaan we de webpagina genereren
via [Uitvoer] [Webpagina’s genereren]
[Genealogische overzichten] [Verwanten]. 
Na [Ja] te hebben gekozen bij het
bekende schermpje komt de vraag of we de
verwanten van Dina Veneman willen genereren.
Daar klikken we op [Ja].

We kiezen met [Ja] bij de volgende schermpjes.

Daarna worden de verwanten gegenereerd en kunnen we de uitvoer eventueel eerst bekijken 
(zie voorbeeld 8).

Voorbeeld 7 Nakomelingen Fotogalerij

Voorbeeld 8 Verwanten
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Ook hiervan kunnen we een fotogalerij laten zien, waarbij de familieverhouding wordt aangegeven
(zie voorbeeld 9).

Een leuke optie is ook de
uitvoer van een 
Fotogalerij van alle foto’s.
Door te kiezen via [Uitvoer]
[Webpagina’s genereren]
[Fotogalerij] krijgen we de
volgende uitvoer:

Tenslotte willen we de webpagina’s kunnen
bekijken. Daartoe moet eerst via 
[Uitvoer] [Webpagina’s genereren] 
gekozen worden voor [Startpagina].

Als we daarvoor hebben gekozen, verschijnt de
startpagina, met daarop de
verschillende webpagina’s die we inmiddels
hebben gemaakt.

Deze startpagina verschijnt nu ook als we kiezen voor [Uitvoer] [Webpagina’s bekijken].

Voorbeeld 9 Verwanten fotogalerij

Voorbeeld 10 Fotogalerij met alle foto’s
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De webpagina's publiceren 

Na het genereren en bekijken van de startpagina zien we de instructies hoe de webpagina's eventueel kunnen
worden toegevoegd aan een eigen webpagina.

Als we deze instructies niet meer willen zien, verwijderen we in de map w:\html\haza21 het bestandje
startpagina.htm. Vervolgens hernoemen we het bestandje startpaginaweb.htm naar startpagina.htm.

Wil je de webpagina daadwerkelijk aan je eigen website toevoegen, dan vul je bij
[Instellingen] [Algemene instellingen] [Webpagina's] de gewenste gegevens in van de website waarop deze
genealogische webpagina moet verschijnen.

De webpagina's publiceren op een CD
Als je geen eigen website hebt, kun je de genealogische gegevens doorgeven aan bijv. familieleden op een
CD. Op de harde schijf staan alle bestanden in de map html, in een map met de naam van de Database. 
In dit voorbeeld is dat de map e:\html\beginners. Daaronder staan nu de mappen:
afbeeldingen
gezinnen
haza21
overzichten
personen
personenindex
relaties
De hele map e:\html\beginners kopieer je nu naar een CD. De CD kan opgestart worden via:
beginners\haza21\startpagina.htm

De webpagina's publiceren op een zelfstartende CD
Het is natuurlijk nog mooier als een CD vanzelf opstart en daarvoor kunnen we er een 'zelfstartende' CD van
maken. Dat vereist echter wel wat meer voorbereiding.
1. Download het programma AutoRun.exe, Je vindt het op:

http://www.tarma.com/download/AutoRun.zip via Internet Exporer. 
Kies dan voor 
[Opslaan] en zet het in de map html. 
Unzip met Winzip het programma en dan staan er twee bestandjes in de map: 
AutoRun.exe en een handleiding in pdf.

2. Er moet een progrmmaatje worden gemaakt, genaamd autorun.inf
Dat maak je door het programma Kladblok te openen (via Bureau accessoires).
Daarin tik je de volgende 2 regels in:
[autorun] 
open=autorun.exe beginners\haza21\startpagina.htm 
(In de tweede regel is het woord beginners de naam van de voorbeeld-Database. Dat woord vervang je
uiteraard door de naam van je eigen Database, dus de naam van de map die onder de map html staat.)
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Na het intikken van die 2 regels in
Kladblok kies je voor [Opslaan].
Je kiest voor de map e:\html
voor bestandsnaam: autorun.info
opslaan als type Alle bestanden.

Na deze voorbereidingen kan de CD gemaakt
worden. Daarvoor kopieer je de volgende 3 onderdelen naar de CD, vanuit de map html:
De map Beginners (de map met de naam van je Database/Webpagina's)
het bestandje AutoRun.exe
het bestandje autorun.inf

Uitvoer Webalbum (in de plusversie)

Zo nodig maken we eerst een nieuwe map aan voor de
webpagina’s, in dit geval een map [html] op de e:schijf.
Vervolgens geven we bij [Instellingen] [Algemene
instellingen] [Webpagina’s] onder [HTML_PAD] het
pad aan: e:\html. 

Vervolgens gaan we naar [Instellingen] [Instellingen van
database] [Webpagina’s].
Loop daar even alle opties langs om aan te geven wat je
wel of niet uitgevoerd wilt hebben, bijv. foto’s,
secundaire vermeldingen.

Bij de eerder beschreven manieren van uitvoer konden bij een persoon, een relatie of een bron alleen een
voorkeursfoto bijvoegen.
Van sommige personen zullen we echter meerdere foto’s beschikbaar hebben en een aardige manier om die
te tonen is via een Webalbum. Er kunnen meerdere webalbums in een webpagina worden opgenomen.

Voorbereiding
Het handigste is, om eerst een goede ordening te maken op de harde
schijf, bijv. een hoofdmap met daaronder submappen van de
afbeeldingen van de afzonderlijke personen waarvan we webalbums
willen maken.

In Haza-21 kiezen we voor [Bestanden] [Andere database] en we maken met [Insert] een nieuwe
database aan die we bijv. Fotoalbums noemen.

We openen de tabel [Afbeeld] met [F8]. Daar kiezen we in de
werkbalk voor het icoontje [Functies] 
en daarna voor [Bestanden verzamelen].
Daarna krijgen we een scherm of de gewenste map met afbeeldingen op te
zoeken, in dit geval de map [Fotoalbum Eva Baars].
Na [OK] worden alle foto’s in die map ingelezen. De bestandsnaam wordt bij
de [Titel] ingevuld, het pad staat netjes ingevuld bij [Afbeelding file] en als
datum staat de datum van inlezen vermeld. Uiteraard kan die datum aangepast
worden aan de juiste datum, en de titel kan zo nodig aangepast worden.
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We gaan nu eventueel eerst handmatig de [Datum] aanpassen.
Daarna kunnen we een aantal gegevens via [Wijzig alles] aanpassen. 
Met [Alt] [-] halen we de eventuele favorieten weg uit de tabel.
Nu maken we eerst een selectie van de nieuw ingelezen afbeeldingen, bijv. via [F1]: [Eigen code] = leeg.
Deze selectie maken we favoriet met [Alt] [+].
We kiezen daarvoor uit de werkbalk het icoontje [Wijzig alles]. 

Vul hier de ontbrekende gegevens in die
voor elke foto uit deze serie hetzelfde zijn.
In dit geval heb ik de naam ingevuld bij
[Titel], als [Soort] foto en bij de
[Eigen code] een code waarmee ik ze later
makkelijk kan filteren. Gebruik daarom
voor elke groep een aparte Eigen code,
zodat je bij voorbeeld na het toevoegen
van nieuwe foto’s, makkelijk een nieuw
webalbum kunt genereren. 
Het staat iedereen vrij om hier de
gegevens naar eigen goeddunken in te
vullen.

Na [OK] zijn de afbeeldingen aangepast. Nu kunnen we de titel eventueel nog hier en daar aanpassen.
We kiezen even [F2] [Alle records] om alle afbeeldingen weer in het scherm te krijgen.
Op de bovenbeschreven wijze kunnen we eventueel meerdere series toevoegen aan de afbeeldingen.

De uitvoer
Nu kunnen we een webalbum maken. We kiezen voor [Uitvoer]
[Webpagina’s genereren] [Webalbum].
Bij een nieuwe database krijg je de eerste keer een mededeling dat
eerst nog de teksten voor de tabel zinsnede moeten worden
geïmporteerd. Regel dat eerst.
Bij een nieuwe database moeten ook nog de instellingen aangepast
worden.
Daarna eventueel nogmaals:
 [Uitvoer] [Webpagina’s genereren] [Webalbum].
We kiezen voor: Alle favoriete afbeeldingen.
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Kies de gewenste uitvoeropties bij de schermpjes die volgen.

Hierna is de startpagina voor het fotoalbum gegenereerd.

Nu moet het webalbum nog in de homepage worden opgenomen.
Kopieer de map [Fotoalbums] naar het account van je website. De links op deze pagina kun je dan aan je
eigen startpagina toevoegen.
1. Verwijder onder de map fotoalbums\haza21 het bestandje startpagina.htm (met tekst).
2. Hernoem startpaginaweb.htm (zonder tekst) in startpagina.htm.
Bij toevoeging van nieuwe fotoalbums moeten 1. en 2. herhaald worden.
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Bronnen

Bronnen in de plusversie
In de basisversie kan een 5-tal bronnen aangemaakt worden, in de plusversie is er een onbeperkt gebruik van
de bronnen.

Bronnen op papier
Er blijkt een stamkaart te zijn van Bernardus Petrus Baars. Deze wordt gescand en opgeslagen.
We gaan de afbeelding opnemen in de tabel [Afbeelding] die we via het menu bij [Data] openen (of met
[F8]. Met [Insert] kiezen we voor een nieuwe afbeelding. We vullen in:
Titel: Bernardus Petrus Baars stamkaart
Datering: 15-7-1945
Soort: We maken met [Insert] een nieuw soort aan: persoonsbewijs [OK]
Afbeelding file: We zoeken met [F1] de afbeelding op de schijf en kiezen die met [openen]
De bron is er nog niet, die gaan we nu maken. We kiezen [OK] en we sluiten de tabel [Afbeelding].
We openen nu via het menu [Data] de tabel [Bron] (of met [F7]).
Met [Insert] maken we een nieuwe bron aan en vullen in:
Titel/omschrijving: Bernardus Petrus Baars stamkaart
Soort: We maken met [Insert] een nieuwe ‘soort bron’

aan, met als [Soort] akte en [Catagorie]
genealogie [OK]

Datum: 15-7-1945
Plaats: [F1] Den Helder
[OK]
Nu kiezen we in dit scherm [Bron wijzigen] voor het tabblad
[Afbeeldingen]. We drukken op [Insert] om de afbeelding van de
stamkaart te koppelen. De tabel [Afbeelding] wordt geopend en met
[Enter] of dubbelklikken kiezen we de afbeelding van de stamkaart
[OK]. We sluiten nu de tabel [Bron] af.

Op de stamkaart hebben we het adres van Bernardus Petrus Baars zien staan op 15-7-1945. Dat gaan we
invoeren in zijn persoonscherm dat we vanuit de tabel [Persoon] weer openen. We vullen de woonplaats in:
[w] dan in het invoervakje [F1] en uit de lijst [Woonplaats] kiezen we Den Helder. 
Nu gaan we naar het tabblad [Vermeldingen]. Daar staat nu de vermelding “woont te Den Helder”.
We openen de vermelding door er op te dubbelklikken of met [Enter]. We vullen in:
Datum: 15-7-1945
Straat/wijk: [F1] De tabel [Straat of wijk] wordt geopend en met [Insert] voegen we de nieuwe

straat in bij [Toponiem]: 2e Vroonstraat [OK]. Daarna vullen we bij
[Nummer/aanduiding] het huisnummer 40 in.

Bron: [F1] De tabel [Bron] wordt geopend en met dubbelklikken of [Enter] selecteren we
de bron “Bernardus Petrus Baars stamkaart” [OK].

Bronnen van Internet
Speurend op Internet komen we een mooie bron tegen waarin ook Bernardus Petrus Baars in voorkomt.
Die willen we eigenlijk wel vastleggen om er gegevens uit over te nemen. We doen dat in een bron en
openen de tabel met [F7] of via de menubalk: [Data] [Bron]. Met [Insert] voegen we een nieuwe bron toe.
We vullen in:
Titel/omschrijving: Baars genealogie
Soort: [F1] In de tabel [Soort bron] voegen we een nieuwe soort toe door op [Insert] te drukken.

Daar vullen we als [Soort] in info. Bij de categorie drukken we op [F1] en krijgen
dan de tabel [Categorie]. Daar staat nu alleen nog maar Genealogie. Dit is een
categorie waarbij de  bij een uitvoer worden meegenomen. Dat hoeft niet voor een
internet site, dus we kiezen met [Insert] een nieuwe categorie: Internet info [OK] en
nogmaals [OK] om weer in het scherm [Bron toevoegen] terug te komen. 
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Eigen code: aanvullen. Door later de bronnen te sorteren op [Eigen code] ‘aanvullen’ kun je makkelijk
terugvinden vanuit welke bronnen je nog gegevens wilt aanvullen.

Auteur: Marianne Teunis
Multimedia: http://home.hetnet.nl/~marianneteunis/stambaars.htm

Na het invoeren van de url van de site verschijnt achter het vak [Multimedia] een knop [GO]. Als je op die
knop klikt, wordt (mits er internetverbinding is) automatisch de site geopend met de genealogie Baars.
Het persoonsblad
van Bernardus
Petrus Baars 
bevat nu 2 vermel-
dingen.
[OK]

Bronnen met transcriptie
In het archief hebben we een doopinschrijving gevonden van een voorouder. We hebben de doopinschrijving
gescand en als afbeelding op de harde schijf staan.

In dit geval staat Adriana nog niet in het bestand, dus we maken haar als nieuw persoon aan. We openen de
tabel [Persoon] met [F6]. Met [Insert] kiezen we voor een leeg scherm [Persoon toevoegen] en met [n] vullen
we de naam in: 
[n] Adriana van der Gang 
[dd] 16-3-1800
[pd] [F1] [Insert] Utrecht [OK] [OK]
[OK]
Daarna sluiten we de tabel [Persoon].

Nu gaan we de tabel [Afbeelding] openen met [F8] en ook hier kiezen we met [Insert] voor een nieuwe
afbeeling. In het scherm [Afbeelding toevoegen] vullen we in:
Titel: Adriana van der Gang doop
Datering: 16-3-1800
Soort: [F1] en met [Insert] voegen we een nieuwe soort afbeelding toe, n.l. akte [OK]
Afbeelding file: Hier zoeken we via [F1] de plek op waar de afbeelding staat. We selecteren daar de

afbeelding en drukken op [openen]. De afbeelding wordt nu zichtbaar in het scherm.
Daarna op [OK] drukken. We sluiten de Database [Afbeelding].

Daarna gaan we naar de tabel [Bron] met [F7] en maken met [Insert] een nieuwe bron aan. In het scherm
[Bron toevoegen] vullen we in:
Titel/omschrijving Adriana van der Gang doop
Soort:  [F1] we kiezen voor akte
Datum: 16-3-1800
Plaats: [F1] Utrecht
Dan kiezen we voor het tabblad [Afbeeldingen] en met [Insert] voegen we een nieuwe afbeelding toe. 
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We kiezen uit de de tabel [Afbeelding] die nu verschijnt de afbeelding van de doopakte van Adriana met
[Enter] of dubbelklikken. We slaan de bron op met [OK]
Als we nu nogmaals deze bron selecteren, dan zien we rechts onder een knop [Transcriptie]. Als we hierop
klikken krijgen we een scherm waarin bovenin de afbeelding zichtbaar is. Je kunt in- en uitzoomen op deze
afbeelding met [Ctrl] samen met de pijltjestoetsen [omhoog] of [omlaag] op het toetsenbord.  Onderin is een
leeg veld, waar je de tekst van de afbeelding kunt intoetsen:
Adriana van der Gang. Is op versoek van Regenten van het deser Stads Kinderhuijs als een gevonden kind op
Rustdag gedoopt, als getuige hier over Hendriks vader van Gemelde Huijs... 16.
Met [Esc] sluiten we de transcriptie [OK]. We sluiten nu de tabel [Bron].

We kiezen met [F6] weer de tabel Persoon en selecteren het persoonsscherm van Adriana. We kiezen daar
voor het tabblad [Vermeldingen] en vervolgens voor de vermelding “Adriana van de Gang is gedoopt...”.
In het veld [Bron] drukken we op [F1] en kiezen uit de getoonde tabel [Bron] de doopakte van Adriana.
Onder het vakje [Bron] staat een knop [Analyse]. Als je hier op klikt krijg je de tekst te zien van de bij de
bron ingevoerde tekst. Zo nodig kun je hieruit nog gegevens overnemen voor deze doopvermelding.
In de [Tekst] van de doopvermelding tikken we eventueel in: (Adriana werd als vondeling gedoopt, de
aangever was de vader van het kindertehuis) [Tab] [OK].
Als we nu weer op het tabblad [Persoon] drukken dan verschijnt de doop mooi in beeld:

We hebben in een akte ook nog een handtekening van Adriana gevonden. Die gaan we aan Adriana zelf
koppelen. We openen daarvoor het persoonsscherm van Adriana en kiezen op het tabblad [Afbeelding].
Met [Insert] komen we in de tabel [Afbeelding zoeken]. Daar drukken we weer op [Insert] om een nieuwe
afbeelding in de tabel [Afbeelding] te plaatsen en we voeren de gegevens in:
Titel: Adriana van der Gang handtekening
Datering: Hier vullen we de datum van de akte in waarin we de handtekening vonden
Soort: Met [F1] openen we de zoektabel [Soort zoeken] en we maken met [Insert] een

nieuwe soort aan die we noemen “handtekening” [OK].
Afbeelding file: Hier zoeken we de plek op waar de afbeelding op de harde schijf staat.
Eigen code: kun je naar wens invullen
Bron: Hier kun je deze afbeelding eventueel aan de bron koppelen waarin de handtekening

gevonden is.

Na [OK] klikken we nog even het vakje [Voorkeur] aan. Na [OK] sluiten we het persoonsscherm weer.
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Een overlijdensakte

Ook van het overlijden van Adriana is een kopie van de akte gemaakt in het archief. 
De gescande afbeelding nemen we in de tabel [Afbeelding] op.

We openen de tabel [Afbeelding] met [F8] en ook hier kiezen we met [Insert] voor een nieuwe afbeelding. 
In het scherm [Afbeelding toevoegen] vullen we in:
Titel: Adriana van der Gang overlijden
Datering: 23-12-1870
Soort: [F1] we kiezen de al bestaande soort afbeelding, n.l. akte [OK]
Afbeelding file: Hier zoeken we via [F1] de plek op waar de afbeelding staat. We selecteren daar de

afbeelding en drukken op [openen]. De afbeelding wordt nu zichtbaar in het scherm.
Daarna op [OK] drukken. We sluiten de Database [Afbeelding].

Daarna gaan we naar de tabel [Bron] met [F7] en maken met [Insert] een nieuwe bron aan. In het scherm
[Bron toevoegen] vullen we in:
Titel/omschrijving: Adriana van der Gang overlijden
Soort: [F1] we kiezen voor akte
Datum: 23-12-1870
Plaats: [F1] Utrecht
Archief: [F1] In het schermpje [Archief zoeken]

dat nu verschijnt staat nog geen archief
vermeld dus dat gaan we invoeren met
[Insert]. 

(Bedenk hierbij goed dat met [Archief] niet het gebouw bedoeld wordt waar je de akte gevonden hebt, maar
een omschrijving van de verzameling aktes, zoals Burgerlijke Stand, Oud Notarieel, Oud Rechtelijk etc. We
kiezen voor de titel Utrecht B.S. overlijden. 
Bij [Bewaarplaats] kiezen we de naam van het archief in waar we de akte gevonden hebben: we vragen de
tabel met [F1] op. In het schermpje [Archiefdienst zoeken] staat ook nog niets dus met [Insert] gaan we een
nieuwe archiefdienst invoegen. We vullen de gegevens in:
[Dienst] Utrechts Archief
[Afkorting] Utr. Arch.
[Notities] Hier kunnen we bekende gegevens invullen: adres, openingstijden etc.



Marianne Teunis (c) 2012

Bronnen 5

[Web-site] Makkelijk is om hier ook de
website van het archief in te vullen.
Later kun je door op de knop [GO]
te drukken rechtstreeks op deze site
inloggen. 

Na [OK] komen we weer terug in het
schermpje [Archief toevoegen] en dat sluiten
we nu ook met [OK].
Terug in het scherm [Bron toevoegen] vullen
we de nadere aanduiding in. We klikken met de
muis op het driehoekje en kiezen de optie Akte. 
Dan wordt een nieuw invoervakje geopend
waar we het aktenummer kunnen invullen:
2334. We hebben alles wat we weten nu
ingevuld en met [OK] sluiten we het
invoerscherm, waarna we weer terugkomen in
de tabel [Bron]. Die sluiten we door
rechtsboven op het kruisje [x] te drukken.

In achtergrond [Gezin] willen we nu Adriana hebben. We drukken op [p] en uit de lijst [Persoon zoeken]
kiezen we Adriana van der Gang. We openen de persoonsgegevens met [Enter] of door er op te dubbel-
klikken en komen dan in het scherm [Persoon wijzigen]. We kunnen nu haar overlijden invoeren:
[do] 23-12-1870
[po] [F1] Utrecht
Daarna kiezen we het tabblad [Vermeldingen] en dubbelklikken op de vermelding van het overlijden.
In het vakje [Bron] kunnen we met [F1] de bron “Adriana van der Gang overlijden” selecteren met [Enter]
We sluiten het persoonsscherm af.

Nu hebben we nog de afbeelding van de overlijdensakte. Daarbij moet een keus gemaakt worden of deze
akte bij de persoonsgegevens komt of bij de bron. Over het algemeen kunnen foto’s het beste bij de persoon
geplaatst worden en aktes bij de bron, maar het staat iedereen vrij om daar een andere keus in te maken.
In dit geval kiezen we voor plaatsing bij de bron. We openen daartoe de tabel [Bron] met [F7] en kiezen de
bron van het overlijden van Adriana. We openen het tabblad [Afbeeldingen] en we roepen met [Insert] het
scherm [Afbeelding zoeken] op. Daar kiezen we de afbeelding “Adriana van der Gang overlijden”. 
Daarna [OK] en de tabel [Bron] weer sluiten.

Structuur in de bronnen
We hebben inmiddels 2 bronnen toegevoegd uit het archief Utrecht. Bij de bron van het overlijden van
Adriana hebben we de archiefgegevens toegevoegd, bij de doop hadden we dat nog niet gedaan. Omdat er
vermoedelijk in de toekomst meerdere bronnen uit Utrecht in komen te staan, gaan we een beetje structuur in
de bronnen aanbrengen om later een bron makkelijker terug te kunnen vinden.

We openen met [F7] de tabel [Bron]. Daarna maken we met [Insert] een nieuwe bron aan met als
[Titel/omschrijving] “Utrecht Archief”.
Vervolgens kiezen we voor het tabblad [Delen]. Met [Insert] voegen we toe:
[Titel/omschrijving] Utrecht D.T.B. [OK]
[Titel/omschrijving] Utrecht O.N.A. [OK]
[Titel/omschrijving] Utrecht O.R.A. [OK]
[Titel/omschrijving] Utrecht B.S. [OK]

Daarna openen we opnieuw de bron “Utrecht B.S.” om deze bron verder onder te verdelen. 
We kiezen weer het tabblad [Delen] en voegen met [Insert] toe:
[Titel/omschrijving] Utrecht B.S. Geboorte [OK]
[Titel/omschrijving] Utrecht B.S. Huwelijk [OK]
[Titel/omschrijving] Utrecht B.S. Overlijden [OK]
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Daarna is het op de omschreven manier nog mogelijk om bijv. de bron “Utrecht B.S. Geboorte” nog verder
onder te verdelen, bijv. in:
Utrecht B.S. Geboorte 1811-1820
Utrecht B.S. Geboorte 1821-1830 etc.
Dit is een beetje afhankelijk van hoe ver je wilt gaan met de structuur en van de hoeveelheid bronnen. 

Na [OK] [OK] kom je weer terug in de
tabel [Bron]. 
Dan kiezen we voor de bron “Utrecht
D.T.B.” om ook deze bron verder onder
te verdelen.
[Titel/omschrijving] 

Utrecht D.T.B. Doop [OK]
[Titel/omschrijving]

Utrecht D.T.B. Huwelijk [OK]
[Titel/omschrijving]

Utrecht D.T.B. Overlijden [OK]
Na [OK] [OK] kom je weer terug in de
tabel [Bron] waar je nu alle gemaakte
bronnen ziet staan.

Daarna is het op de omschreven manier
nog mogelijk om bijv. de Bron Utrecht
D.T.B. Doop nog verder onder te
verdelen in:
Utrecht D.T.B. Doop R.K.
Utrecht D.T.B. Doop Ned. Herv. etc.
Na [OK] [OK] kom je weer terug in de
tabel [Bron].
We openen nu weer de bron “Adriana van der Gang overlijden”. 
Onderaan staat het invoerveld [Serie]. Daarin klikken we met [F1] en we kiezen uit de lijst “Utrecht B.S.
Overlijden”. [OK]. Daarna openen we de bron “Adriana van der Gang doop”. Hier kiezen we bij [Serie] met
[F1] voor “Utrecht D.T.B. Doop”. [OK]. Als je nu de bron “Utrecht D.T.B. Doop” opent en je klikt daar op
het tabblad [Delen] dan zie je dat daar keurig de bron met de doop van Adriana staat vermeld.

Koppeling van de ingevoerde gegevens
tabel Bron
Utrecht Archief > deelbron Utrecht D.T.B. > deelbron Utrecht D.T.B. Huwelijk

> deelbron Utrecht D.T.B. Overlijden
> deelbron Utrecht D.T.B. Doop  >Deelbron: Adriana van    

der Gang doop          

> deelbron Utrecht O.N.A.   
> deelbron Utrecht O.R.A.
> deelbron Utrecht B.S. > deelbron Utrecht B.S. Geboorte

> deelbron Utrecht B.S. Huwelijk   
> deelbron Utrecht B.S. Overlijden > Deelbron: Adriana        

der Gang overlijden

Tabel Afbeelding     
Afbeelding: Doopinschrijving Adriana Tabel Persoon            

Overlijdensakte Adriana Persoon:                     
Handtekening Adriana Adriana van der Gang
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Gegevens uit bronnen overnemen
Als je een bron hebt die je wilt koppelen aan een persoon, dan kun je dat doen via het tabblad
[Vermeldingen]. Met [Insert] maak je een nieuwe vermelding. Dan klik je op het knopje [Analyse] onderin. 

Je krijgt dan de ingevoerde tekst te zien en je kunt nu allerlei gegevens van de bewuste persoon selecteren.
Dit doe je door in de tekst een gedeelte met de muis te markeren of door op het eerste te markeren woord te
gaan staan en dan op de [Tab] toets te drukken tot alle gewenste woorden zijn geselecteerd.
Als je op de rechter muisknop klikt kun je de mogelijkheden zien om over te
nemen en de bijbehorende letter waarmee je de geselecteerde tekst overneemt. 
De gegevens die je geselecteerd hebt krijg je in het scherm onder de tekst te zien.

Als je aan de bron een afbeelding hebt gekoppeld van het origineel van de bron,
dan kun je die afbeelding tussendoor even bekijken door rechts van de tekst op het
tabblad [Afbeelding] te klikken. Als je weer terug wilt naar de tekst klik je rechts
op het tabblad [Tekst].

Als je weer terug bent in het scherm (Vermelding wijzigen] dan kun je deze
vermelding, waarbij de [Naam] nu is ingevuld, koppelen aan een persoon in het
bestand. In het vakje [Persoon] klik je op [F1] om uit de persoonstabel de juiste
persoon te kiezen. Staat die er nog niet in, dan kun je hem met [Insert] alsnog
toevoegen.
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Een groepsfoto als bron

We hebben een groepsfoto gekregen van Dina Huberts.
Zij staat op de foto met haar man Hendrik Veneman,
haar vader Willem Huberts en haar broer Lambertus
Huberts met zijn vrouw Janna Stoel en hun dochter
Johanna Huberts. 

We voegen eerst de foto die op de schijf staat toe aan de
tabel [Afbeelding]. Dan gaan we via het gezinsscherm
de ontbrekende personen toevoegen: de vader van Dina
Huberts, haar broer met zijn vrouw en hun dochter. 
Nu kunnen we de groepsfoto koppelen aan de personen
die er op staan. 

We openen eerst even met [F6] de tabel [Persoon] en
klikken op [Alt] [-] om de eventuele markeringen
favoriet weg te halen. Op het gezinsscherm markeren we
nu alle personen als favoriet die op de foto staan, 6
personen dus. Dan openen we met [F8] de tabel [Afbeelding] en we kiezen de groepsfoto. We klikken op het
tabblad [Personen]. Met de rechter muisknop zien we de mogelijkheden en we kiezen voor de optie
[Voeg serie toe]. Daarna wordt de tabel [Persoon zoeken] geopend en kunnen we de favorieten gaan filteren:
we drukken op [F2] en kiezen het filter [Favorieten]. Nu komen alleen de favoriet gemarkeerde personen in
beeld. We drukken op [Enter] voor de eerste persoon en nu verschijnt het scherm [Koppeling wijzigen]. 
We zien hierop de persoon Johanna Huberts. Dat is het kleine meisje op de foto. 

Nu kunnen we gelijk Johanna markeren op de foto. We klikken met de linker muisknop midden op het
gezicht van Johanna en verslepen de muis dan een stukje. 
Dan zie je een cirkel ontstaan rond het gezicht van Johanna.
Telkens wanneer je nu de groepsfoto toont, kun je met de muis over de
gezichten gaan en verschijnt een cirkel met de naam van de persoon.

In het scherm koppeling wijzigen kunnen
we nu eventueel een toelichting invullen,
We zetten hier nu in: vooraan zittend.  In
[Voorkeur] zetten we een turfje en als
volgorde nr. 1. Na [OK] kunnen we een
volgende persoon koppelen en telkens
kiezen we in de Zoeklijst Persoon via [F2]
de favoriete personen, waarbij dan de
personen worden getoond die nog niet aan
de afbeelding gekoppeld zijn.

We maken nu de groepsfoto favoriet in de tabel [Afbeelding]. 
In de menubalk kunnen we via [Uitvoer] [Standaard rapport (algemeen)]
en [Fotoalbum] nu een uitdraai maken van deze afbeelding. 
Aan de hand van de markering via de cirkels worden nu de personen op
de foto van links naar rechts beschreven.

De cirkels om personen te markeren worden getoond in de afbeelding die
aan een persoonsrecord is gekoppeld en ook in de tabel [Afbeelding] zelf.
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Filteren

Wat in Haza-Data [z]oeken heette, wordt in Haza-21 genoemd Filteren.
Als we in bijv. de tabel [Persoon] een bepaalde persoon willen zoeken dan
maken we gebruik van de Filteroptie. Er zijn 3 mogelijkheden om te
filteren:
met [F1] kunnen we zelf de zoekgegevens invullen
met [F2] kunnen we kiezen uit een enorme lijst kant en klare filters
met [F3] kunnen we zelf filters opslaan.
We openen dus de tabel [Persoon] en zien dan alle records. Eerst gaan we
eens kijken of we één van de standaardfilters kunnen gebruiken door op
[F2] te drukken. 

We kiezen voor één van deze standaardfilters,
bijv. “met bronnen”.
Daarna krijgen we in de persoonstabel alleen
de personen te zien waaraan één of meer
bronnen zijn gekoppeld.

Met [F1] gaan we nu zelf een filter
samenstellen. We willen alle personen zien
die in Alkmaar geboren zijn.
We willen daarom in de tabel wel de
plaatsen kunnen zien. Daarvoor gaan we de
tabel eerst even aanpassen.
We klikken met de rechter muisknop in de
tabel. Daarna klikken we op de optie
[Lay-out] en vervolgens op [Wijzigen].
In het rechter vak zien we de velden die we
tot nu toe in de persoonstabel te zien
krijgen. We willen daar aan toevoegen de
[Plaats geboorte/doop]. In het linker vak
dubbelklikken we daarom op die optie en
deze verhuist dan naar het rechter vak.
Daarna klikken we op [OK] en we hebben nu een persoonstabel waarin ook de Plaats geboorte/doop
zichtbaar is. 

We kunnen in de tabel nu nog de volgorde even aanpassen. We willen de achternaam voorop hebben. 
Daartoe klikken we met de linker muisknop in het grijze vakje [Achternaam] bovenaan de tabel. 
We houden de linker muisknop ingedrukt en schuiven dan het vakje helemaal naar voren. Aan de linkerkant
van de kolom zien we een dikke zwarte streep verschijnen. Daarmee kun je makkelijker bepalen waar de
kolom naar toe moet verhuizen. Zo kunnen we ook de andere kolommen van plaats laten verwisselen. 
Door in het grijze vakje [Achternaam] bovenaan de kolom 1x met de linker muisknop te klikken, wordt de
tabel op de achternaam gesorteerd. Heb je de tabel liever gesorteerd op de datum geb./doop, dan klik je een
keer in dat grijze vakje.
Als dit een samenstelling van de tabel is die je een volgende keer ook weer zo wilt hebben dan kun je dit
opslaan. Klik met de rechter muisknop in de tabel, dan weer voor [Lay-out] en vervolgens voor [Opslaan]. 
Je kunt deze lay-out dan een naam geven zodat je er later weer voor kunt kiezen.

We gaan nu zelf een filter maken en
drukken op [F1]. We krijgen dan het scherm 
[Persoon filteren].
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We klikken nu op het driehoekje van het eerste vak. Dan zien we alle mogelijkheden waaruit we kunnen
kiezen. We willen filteren op alle personen die in Alkmaar geboren zijn, dus we kiezen voor de optie 
[Plaats geb./doop]. Dan gaan we het tweede vak invullen en we klikken weer op het driehoekje om de
mogelijkheden te zien. Daar kiezen we voor de optie [gelijk aan]. Dan gaan we het derde vak invullen door
er op te klikken. We halen het vraagteken weg en tikken in Alkmaar en dan [Enter]. Het filterscherm ziet er
nu als volgt uit:

Vervolgens drukken we op [Ctrl] [Enter] en de tabel wordt gefilterd. We komen nu weer terug in de tabel en
zien dat er in het hele bestand 2 personen zijn die in Alkmaar geboren zijn.

We kunnen nu onze filter nog wat uitbreiden: we willen alle personen zien die in Alkmaar geboren zijn na
1950. We drukken daarom nogmaals op [F1] en we krijgen het filter te zien dat we net gemaakt hebben.
Met [Insert] maken we er een nieuwe filteroptie bij. In het eerste vakje kiezen we voor [Datum geb./doop]. In
het tweede vakje voor [na] en in het derde vakje tikken we 1950 [Enter]. We zien nu de opties:

Als we nu op [Ctrl] [Enter] drukken zien we dat we nu nog maar één persoon in de tabel overhouden.

Om weer de volledige tabel in beeld te krijgen kunnen we met [F1] de filterregels weer oproepen en met
[Delete] de regels verwijderen tot het filterscherm weer leeg is. Dan weer [Ctrl] [Enter].
Ook kunnen we [F2] kiezen en dan voor het standaard filter [* alle records] kiezen.

Als je een filter hebt gemaakt dat je mogelijk vaker wilt gebruiken, dan kun
je dit filter opslaan. In het scherm [Persoon filteren] klik je met je rechter
muisknop in het scherm. Je kiest dan voor [Criteria opslaan]. Met [Ctrl] [s]
kun je ze dan later weer ophalen.

Op deze manier kunnen we in alle tabellen filteren. Kijk eerst eens met [F2]
in de verschillende tabellen welke standaard filters er al aanwezig zijn.
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Filtering in een groep

Stel dat we een filtering willen maken van alle ‘losse’ personen in het
bestand. We openen de tabel [Persoon]. We maken dan gebruik van de
voorgeprogrammeerde filters die we met [F2] kunnen oproepen en we
kiezen dan voor het filter [controle: losse personen]. 
De personen die we nu op het scherm krijgen zetten we in een groep.
Dat doe je door te kiezen we voor het icoontje [Functies] en
vervolgens voor [Personen toevoegen aan een groep]. 
Na bevestiging verschijnt een schermpje met mogelijk al bestaande
groepen. In dit geval kiezen we voor een nieuwe groep door middel
van [Insert]. We geven de nieuwe groep een naam: Losse personen.

Je kunt ook al je voorouders in een groep zetten. Dan maak je via [Uitvoer] [Samengesteld overzicht] eerst
een kwartierstaat van de gewenste persoon. Druk op de knop [Opbouwen], dat is voldoende. Druk op [OK].
Vervolgens open je de tabel [Persoon]. Met [F2] kies je voor het filter [op het laatst geproduceerde
overzicht]. Deze personen zet je dan weer in een nieuwe groep.

Als je na de nodige mutaties van personen een groep opnieuw wilt vullen,
dan moet je eerst de oude groep verwijderen. Via [Data] [Overige
bestanden] kies je voor [Personengroep]. In dit overzicht kun je met
[Delete] de gewenste groep verwijderen.
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Namen

Namen van personen

De namen kunnen geheel in kleine letters worden ingevoerd en wel in de volgorde: voornamen, patroniem,
tussenvoegsel en achternaam. Door het programma worden van de beginletters automatisch hoofdletters
gemaakt, behalve bij de woorden die in de tabel [Tussenvoegsels] staan. Tussen de voornaam en het
patroniem moet je een tilde [~] plaatsen, daardoor kan het programma het patroniem herkennen, bijv.: 
Jan~Pietersz van Rossum. 
De underscore [_] wordt alleen gebruikt bij dubbele achternamen, bijv. van 
Jan~Pietersz van Rossum_du_Chattel.

Omdat de naam geheel in kleine letters kan worden ingevoerd, is het prettig als je voor de underscore en de
tilde geen Shift toets hoeft te gebruiken. Daarom kun je een alternatief teken hiervoor instellen via:
[Instellingen] [Algemeen] [Systeem].
Bij [ALT_TILDE] kun je in het rechtervak bijv. invullen het teken dat onder de Tilde zit: [`].
Bij [ALT_UNDERSCORE] kun je in het rechtervak bijv. invullen het teken dat onder de Underscore zit: [-].
Je kunt hier echter ook een ander teken voor nemen.

Roepnaam
De roepnaam wordt in het persoonsscherm ingevoerd met de [r]. Deze roepnaam verschijnt nu tussen haakjes
achter de naam van de persoon bovenin het scherm.

Titel
Met [ti] kun je eventueel titels invoeren, Dat kunnen adellijke titels zijn zoals baron, gravin etc. of
academische titels, zoals Ir. drs etc.
Een titel kan op verschillende plaatsen in de naam worden opgenomen, voor de voornamen, voor de
familienaam of achter de familienaam. Je kunt ook een combinatie maken, als er zowel een adellijke als een
academische titel is.
titel_ = voor de voornamen, bijvoorbeeld: Baron_
_titel_ = voor de familienaam, bijvoorbeeld: _baronesse_
_titel = achter de familienaam, bijvoorbeeld: _Ridder in de orde van...
of een combinatie:  bijvoorbeeld: Mr.Ir._Baron_Ridder in de orde van ...
Als je een naam met een titel wilt wijzigen, dan moet je eerste de titel even verwijderen en na het wijzigen
van de naam opnieuw de titel aanbrengen.

Kleingeschreven
In de menubalk kun je via [Instellingen] [Algemene instellingen] onder [Systeem] de optie
[Kleingeschreven] vinden. Als je daar op klikt zie je in het rechterscherm een lijst van de woorden die geen
hoofdletters mogen krijgen. Aan deze lijst kun je zelf woorden toevoegen. Afsluiten met [OK].
Bij de invoer van namen waarin een woord voorkomt dat klein geschreven moet worden kun je ook de eerste
letter van dat woord vooraf laten gaan door een backslash [\]. Hierdoor blijft de eerste kleine letter
ongewijzigd.

Namen plaatsen
Bij de invoer van een plaats in een invulschermpje de naam van een plaats wordt ingevuld die nog niet in de
tabel [Plaats] voorkomt, dan wordt die plaatsnaam automatisch aan de tabel toegevoegd.
Is bij de persoon al een woonplaats ingevoerd en je wilt een volgende woonplaats invoeren, dan wordt in het
persoonsscherm een schermpje [Woonplaats] geopend. Daar is de eerste woonplaats zichtbaar. 
Door op [Insert] te drukken kun je een volgende woonplaats toevoegen.
Door in het invulschermpje op [F1] te drukken, wordt de tabel [Plaats] geopend. 
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Afwijkende namen 
Bij namen van buitenlandse personen worden soms voornaam en achternaam omgedraaid. Je kunt aangeven
wat de volgorde van de naam is door er een # achter te plaatsen met een combinatie van de letters V, A,  P
(voornaam, patroniem, achternaam). 
Bij voorbeeld: de Hongaarse naam Kíríly Gabor voer je in als Kíríly Gabor #AV
Ook andere afwijkende namen kun je hiermee vastleggen.
Bij voorbeeld: Jan Klaas Groot Hendriksz voer je in als Jan Klaas Groot Hendriksz #VVAP
Door deze toevoeging worden automatisch de velden Patroniem en Achternaam juist ingevuld in de
persoonsvermelding.

Naam afwijkend van de persoonsnaam
In een bron kan een afwijkende naam van de persoon genoemd worden. Die afwijkende naam kun je dan in
de persoonsvermelding opnemen in het veld [Naam].
Bij voorbeeld: Aagje Groot komen we in een akte tegen als eigenaar van een huis. Zij wordt in de akte
vermeld als de Wed. Aagie Groot. 

Bij de Achternaam staat dan Wed. Aagie Groot, de. We willen Aagie echter kunnen terugvinden onder de
achternaam Groot. In het vakje [Naam] zetten we daarom een # achter de naam. Het veld [Achternaam]
wordt nu leeggemaakt en we kunnen de achternaam Groot hier invullen.
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Backup

Via de Backup optie
Bij [Instellingen] [Instellingen van de Database] [Systeem] kun je er voor kiezen om de [Parameter]
BACKUP_AFSLUITEN op Ja te zetten. Bij het afsluiten van het programma wordt dan gevraagd of je een
backup wilt maken. Door op [Annuleren] te drukken wordt het maken van een backup overgeslagen.
Maak je wel een backup, dan zal die backup standaard worden weggeschreven in de subnap [Backups].
Je kunt er ook voor kiezen om alle backups in een aparte map te laten plaatsen. Die map kun je aangeven via
[Instellingen] [Algemene instellingen] [Systeem] bij de [Parameter] BACKUPDIR.
Daar vul je zoiets in als bijv. e:\Haza-21 bu. Doordat het programma aan de backupnaam een datum
toevoegt, heb je in die map een mooi overzicht van alle backups. Laat die backups daar rustig staan zolang je
niet in ruimteproblemen komt. Wil je toch die map wat schonen, haal dan de oudste backups weg, maar kies
er dan wel voor om van bijv. elke week of maand een backup te laten staan. Mocht je een onherstelbare fout
in je gegevens ontdekken, dan kun je stapsgewijs teruggaan om een goede backup te vinden.
Een backup wordt weggeschreven met als “databasenaam” .hzb. 

Via een afsplitsing
Genealogische data kunnen ook via een afsplitsing, net
als in Haza-Data, worden opgeslagen via de tabel
[Persoon] Door het icoontje Functies in de menubalk aan
te klikken kun je kiezen voor het afsplitsen.

Daarna komt een
keuzemenu wat je wilt
afsplitsen (exporteren).
Er komt na de keuze
een vraag of je alle
relaties mee wilt
exporteren.

Daarna kun je in het volgende scherm kiezen onder
welke map je de afsplitsing wilt opslaan en onder welke
bestandsnaam. Bij [Opslaan als] kun je op het
driehoekje klikken, waarna een keuzemogelijkheid
gegeven wordt om de afsplitsing als een Haza-21
bestand op te slaan of als een gedcom bestand.

Een .hzd bestand kun je gebruiken om in een ander
bestand onder Haza-21 in te lezen. Een .ged bestand
kun je gebruiken om in elke ander programma in te
lezen (mits daar een gedcom mogelijkheid in zit).

Via kopiëren
Het genealogiebestand (of meerdere bestanden) die
onder Haza-21 gebruikt worden, zijn standaard in de
map van Haza-21 opgeslagen. Via [Instellingen]
[Algemene instellingen] [Systeem] kun je ook een
andere map aangeven waarin de genealogiebestanden worden opgeslagen. Heet je bestand bijv. Genealogie
dan vind je dat terug in de gekozen map. Bijv. : E:\Haza-21 bestanden\Genealogie.MDB. Als je dit bestand
kopieert naar een andere schijf, naar een CD of een memory-stick, dan heb je ook een backup van je bestand.
Het is goed om via kopiëren en plakken ook af en toe je hele Haza-21 programma-map naar een andere plek
te kopiëren. Gaat er wat mis met het programma, dan heb je altijd op een andere plek (CD, laptop etc.) een
goed werkende versie staan.
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Een Afsplitsing uit Haza-Data overzetten naar Haza-21

Het maken van de afsplitsing
Met een z.g. Afsplitsing kun je uit Haza-Data een (deel van) een bestand exporteren. De afsplitsing kan o.a.
op de volgende manieren gebruikt worden:
• om een bestand in een ander genealogieprogramma in te lezen (als gedcom bestand)
• om een bestand in een andere versie van Haza-Data of in Haza-21in te lezen (als hzc bestand)
• om een backup te maken van het hele bestand.
Een afsplitsing van het hele bestand wordt gemaakt vanuit een willekeurig gezinsscherm door [Ctrl] [a] in te
drukken. Als je een afsplitsing wilt maken van bijv. de voorouders, de nakomelingen of het gezin van een
bepaald persoon dan moet je
met de cursor in het
gezinsscherm op de bewuste
persoon gaan staan. 
Als je een afsplitsing wilt
maken van het hele bestand,
dan maakt het niet uit op welke
persoon je in een gezinsscherm
staat.
Na het indrukken van [Ctrl] [a]
komt het hiernaars staande
scherm [Afsplitsen] in beeld.
Daarin kies je met [Enter] 
voor de onderste optie 
[Hele bestand].

Dan verschijnt onderaan het
scherm een invoervakje
[Uitvoer-file].
Daarin moet de bestandsnaam van deze uitvoer ingevuld worden. Kies een naam voor het bestand van niet
meer dan 8 karakters, bijv. genea. 
Maak eventueel een speciale map op de harde schijf waarin deze afsplitsingen komen te staan, bijv. een map
[Haza] op de C-schijf. In het invoervakje vul je dan in c:\haza\genea.hzc
Maar de uitvoer kan ook naar een diskette.
Dan vul je in a:\genea.hzc Je bevestigt dit met [Enter]. Daarna
volgt een vraag of je de markeringen wilt bewaren. Je kiest dan
voor [J] of [N].
Vervolgens komt er een schermpje waarin je er voor kunt
kiezen om een aantal dingen weg te laten. Als je bijv. je hele
bestand aan iemand wilt doorgeven maar niet de bronnen, dan
kies je met [Enter] voor [Documenten weglaten]. Daar komt
dan een turfje voor te staan. 
Met [Esc] ga je verder met de uitvoer. Je ziet daarna de hele
uitvoer over het scherm flitsen en als het klaar is komt er een
vraag [Afsplitsing uit het bestand verwijderen ? N]. Meestal wil
je het bestand gewoon bewaren dus je kiest voor [N] of [Enter].

Als de afsplitsing bedoeld is voor iemand met een ander
programma dan Haza-Data dan moet je in het invoervakje [Uitvoer-file] aangeven dat het om een gedcom
bestand gaat door er als extensie .ged achter te zetten. De bestandsnaam van deze uitvoer wordt dan bijv.
c:\haza\genea.ged of a:\genea.ged
De afsplitsing genea.hzc is dus te gebruiken voor alle versies Haza-Data. Als je al jarenlang in een bestand
gewerkt hebt dan is het best goed om een afsplitsing van het hele bestand in te lezen in een nieuw bestand.
Het programma werkt dan meestal ook sneller.
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Om een nieuw bestand te maken ga je naar het beginmenu en je kiest voor [Nieuw bestand]. 
Dan druk je op [Insert] en er verschijnt een schermpje waarin je de [Naam van de nieuwe Subdirectory] kunt
invullen. Dat is de mapnaam zoals die op de harde schijf komt te staan. Je vult daar bijv. in Genea2
Dan volgt een invulschermpje [Omschrijving van het bestand]. De naam die je hier invult is de naam die in
Haza-Data in het lijstje met bestanden komt te staan. 
Ook hier kun je bijv. invullen Genea2. 
Daarna kies je in het menu voor [Muteer bestand] en je komt in een leeg gezinsscherm. Nu kun je de
afsplitsing gaan inlezen door op [Ctrl] [t] te drukken.
Nu vraagt het programma om de [Invoer-file] en daar vul je de naam van de afsplitsing in bijv.:
c:\haza\genea.hzc
Vervolgens verschijnt een venstertje met een aantal opties voor de invoer en daaarna kun je met [Esc] verder
gaan. Je ziet dan weer de invoer over je scherm flitsen waarna je afsplitsing is ingelezen.

Het bestand c:\haza\genea.hzc is ook te gebruiken om eens te kijken hoe het nieuwe Windowsprogramma
Haza-21 werkt. Op http://www.hazadata.com/ kies je voor [Haza Software] en dan voor [Haza-21]. Op die
pagina kun je een link aanklikken om de probeerversie van Haza-21 v.3 te downloaden. Het programma
wordt dan automatisch geïnstalleerd en je kunt het opstarten met “Probeerhaza”.
In deze probeerversie kun je een beperkt aantal personen invoeren maar het is ook mogelijk om een groot
proefbestand in te lezen om te kijken hoe dat er dan uit gaat zien. 

Als het programma Haza-21 geopend is, kies je bij [Menu] [Achtergrond] een achtergrondscherm, bijv.
[Gezin]. Dan kies je uit de menubalk [Bestanden], dan [Import databases] en vervolgens [Toevoegen
genealogische/geografische data].

Je krijgt dan het schermpje [Genealogische/
geografische data import] waarin je de map kunt
opzoeken waar het invoerbestand staat. Bij het vakje
onderin [Bestandstypen] kies je met het kleine
driehoekje voor [Haza-Data files (*.hzc)].
Het bestand genea.hzc verschijnt dan in beeld en met
[Enter] kies je dat bestandje voor de invoer.


