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Inleiding
In uw PC draait momenteel de eerste door de Genealogische Vereniging Prometheus
uitgegeven CD-ROM. Hierop staan van onze Kwartierstatenboeken de delen I t/m XII en
alle jaargangen van ons kwartaaltijdschrift Kronieken (1992 t/m 2000); bij elkaar ruim
6500 bladzijden.
Dit is de derde uitgave van de delen I en II en de tweede uitgave van de delen III t/m XII
van de niet meer leverbare Kwartierstatenboeken. Alle jaargangen van Kronieken zijn
nog wel op papier leverbaar. De nieuwe uitgave is in principe dezelfde als de
oorspronkelijke.
Dit betekent dat enkele kwartierstaten dubbel voorkomen. Zo komt de kwartierstaat
De Haan-De Koning voor in de Kwartierstatenboeken VI (1985) en IX (1989), de
kwartierstaat Kwekel-Van der Hor in die van II (1992), V (1984; aanvullingen op deel II
van 1982) en VIII (1987) en zo zijn er meer. Zie hiervoor ook de inhoud.
Verder zijn er, op verzoek van een auteur, enkele foutieve kwartieren gemerkt door een
horizontale streep door het kwartiernummer te zetten (b.v. 1.240).
Tevens zijn zo veel mogelijk taal- en typefouten gecorrigeerd.
Dit geheel heeft ruim twee jaar in beslag genomen. In die tijd zijn, voor zover nodig, de
bladzijden gedigitaliseerd en is de tekst in ASCII-tekens omgezet, uitvoerig
gecontroleerd en, waar nodig, gecorrigeerd.
Het zal wel een illusie zijn zo veel bladzijden foutloos te krijgen. Het is echter wel ons
streven geweest en wij stellen melding van fouten zeer op prijs. Dit kan zowel per e-mail
(webmaster@prometheus-delft.org) als schriftelijk (Genealogische Vereniging
Prometheus, Postbus 1058, 2600BB Delft)
De informatie is ondergebracht in 320 bestanden in het pdf-formaat (Portable Document
Format) van Adobe. Voor deze CD hebben we daarvoor Adobe Acrobat versie 5.0
gebruikt. Het voordeel van deze omzetting is niet alleen dat hierdoor de informatie sterk
gecomprimeerd wordt (er passen dus veel meer gegevens op één CD-ROM), maar vooral
dat dit programma de mogelijkheid biedt de gegevens te indexeren. Hierdoor kunnen we
snel door alle bestanden (alle kwartierstaten van alle twaalf de Kwartierstatenboeken en
alle artikelen in de negen jaargangen van Kronieken) zoeken op een trefwoord (naam,
plaats, beroep, jaartal, …). Het programma dat hiervoor nodig is, Adobe® Acrobat®
Reader®, is gratis te verkrijgen en te gebruiken.
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Systeemeisen
Om deze gegevens te kunnen bekijken heeft u een computer nodig waarop het
besturingssysteem Microsoft® Windows® 98, Me®, NT®4.0, 2000 of XP® is
geïnstalleerd en die uitgerust is met een CD-ROM – dan wel DVD station.
Verder heeft u het programma Acrobat Reader van Adobe in de versie 5 nodig.
Een nieuwere versie van de Reader werkt weliswaar ook, is echter m.i. minder fijn in de
“look and feel”.
Dit programma is gratis te downloaden vanaf de website van Adobe:
http://www.adobe.com/products/acrobat/reader_archive.html/Win. Wij gebruiken de
versies uit de sectie: Windows, het gedeelte: Acrobat Reader 5.1 with Search and
Accessibility.
Heeft u een verbinding met Internet, dan kunt u dit vanuit deze handleiding doen: klik
met de linker muisknop op bovenstaande link.
Mocht op uw PC geen Adobe Acrobat Reader aanwezig zijn, dan zal deze CD-ROM
automatisch de Nederlandse versie 5.1 hiervan installeren.
Zie hiervoor Installatie Acrobat Reader op bladzijde 13.
Ook kunt u zelf eventueel een Engelstalige (AcroReader51_ENU_full), een Duitstalige
(AcroReader51_DEU_full) en/of een Franstalige (AcroReader51_FRA_full) versie
(Nr 5.1) installeren vanaf de folder AcrobatReader vanaf deze CD-ROM.
Zie eveneens hiervoor Installatie Acrobat Reader op bladzijde 13.

N.B. Met andere besturingssystemen zoals Mac OS of Linux kunt u de
CD-ROM niet lezen.

Adobe, Acrobat en Reader zijn geregistreerde merken of merken van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Microsoft, Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 en XP zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
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Inhoud cd-rom
Kwartierstatenboek I (1991)
Albers-Merkx
Batenburg, Van-Muyzert
Daalen, Van-Van der List
Duivenvoorden-Blom
Feikema-Vooren
Goudappel-Van Es
Gravesteijn-Van Eijk
Groen-Nietveld
Klunder-Van Berkel
Langejan-Van Konijnenburg
Meer, Van der-Segeren
Nagtegaal-Vlasveld
Otter, Den-Van den Hulst
Steinmeier-De Nie
Swinkels-Rijnders
Tol-Van Leeuwen
Verbooij-Hoozemans
Visser-Kriek
Vlug-Zur Kleinsmiede
Kwartierstatenboek II (1992)
Burg, Van den-Leeuwenhoek
Frank-Vellekoop
Kwekel-Van der Hor
Nuhn-Rietbergen
Rijn, Van-Jongtien
Verouden-De Ridder
Kwartierstatenboek III (1982)
Bosman-De Vries
Hoog, De-Lekkerkerk
Rolvink-Snoep
Slijkerman-Berghout
Valk-Monster

Kwartierstatenboek IV (1982)
Heemskerk-Groenheyde
Heerings-Nooijen
Krogt, Van der-Van der Sman
Tasseron-Van Griethuysen
Varekamp-Moerman
Kwartierstatenboek V (1984)
Bosman-De Vries
Burg, Van den-Leeuwenhoek
Daalen, Van-Van der List
Duivenvoorden-Blom
Feikema-Vooren
Groen-Nietveld
Heemskerk-Groenheyde
Heerings-Nooijen
Hoog, De-Lekkerkerk
Krogt, Van der-Van der Sman
Kwekel-Van der Hor
Langejan-Van Konijnenburg
Lubbe, Van der-Van der Laan
Nagtegaal-Vlasveld
Rijn, Van-Jongtien
Rolvink-Snoep
Slijkerman-Berghout
Tasseron-Van Griethuysen
Valk-Monster
Varekamp-Moerman
Verbooij-Hoozemans
Verouden-De Ridder
Vlug-Zur Kleinsmiede
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Kwartierstatenboek VI (1985)
Boer, Den-Laros
Haan, De-De Koning
Reichardt-Herweijer
Kwartierstatenboek VII (1986)
Gent, Van-Ebben
Noordermeer-Peters
Wijngaarden, Van-Christen
Kwartierstatenboek VIII (1987)
Berg, Van den-Erkelens
Kwekel-Van der Hor
Lieburg, Van-De Koning
Reuvers-Borggreve
Verhoef-Hopstaken
Kwartierstatenboek IX (1989)
Haan, De-De Koning
Janssen-Van den Berg
Lely, Van der-Bodde Bouman
Postma-Van Diggelen
Kwartierstatenboek X (1990)
Boer, Den-Laros
Hutchison-Kleijweg
Leer, Van der-Berger
Vlaardingen, Van-Völker
Kwartierstatenboek XI (1992)
Hemert, Van-Sorel
Molendijk-Van der Ploeg
Morien-Spendel
Noordam-Van Rees
Kwartierstatenboek XII (1993)
Hek, De-Van Oosterhoud
Herweijer-Boudewijn
Oordt, Van-Gelderblom
Touw-Trouw
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Kronieken 1992
Batenburg, Van
Bolhuis-Bosscher
Bromer
Brouwer
Burenruzie in 1745
Fillekes
Heder, De
Hoog, De
Iong, De-Endt
Jantzen
Nagtegael
Overmars-Tutert
Woudenberg, Van
Kronieken 1993
Assel, Van der
Borst-Trouwborst
Huijksloot, Van
Huisman
Iongh, De-Endt (aanvullingen)
Koppel, Van de-Mijnlieff
Leipsig, Van
Macaré
Hand- en tonnenmerken Den Breem(s)
Nagtegaal
Nieuwland
Schilperoort, Van
Stopenburg (Van)
Swagerman
Kronieken 1994
Bakker
Borst-Trouwborst (aanvullingen)
Dullaart
Hoog, De
Kampsteeg
Koppel, Van de-Mijnlieff (aanvullingen)
Leipsig, Van-Crajé
Markus-Bosch
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Nagtegaal
Oosterwijck, Van
Schot
Steenhoven, Van den
Steuijt, Van der
Tromper
Verhoef
Vermeer
Vlamingen naar Haarlem
Zandvliet
Kronieken 1995
Vroedschap Alkmaar
Kampsteeg (correctie)
Koch-Kolthoff
Leeuwenhoek
Meer, Van der-Pleune
Nagtegaal
Steenhoven, Van den (aanvullingen)
Thomée
Waals, Van der-Misset
Warning
Willeboorts Ter Stoepe
Kronieken 1996
Vroedschap Alkmaar (vervolg)
Ankoné-Janmaat
Beusekom, Van-De With
Regenten Den Haag
Endt
Hardenbol
Korbee
Catharina van Leeuwen-Amersfoort
Nachtegael
Oever, Van den
Spaandonk, Van
Vlieguyt
Vroegh

Kronieken 1997
Bloois, De
Dekker
Foutje
Kinschot, Van
Lelij, Van der
Meer, Van der-Pleune
Queldam
Sandra
Slootweg-Cattel
Veertigraad Delft
Vink
Vonnissen
Kronieken 1998
Beroepen
Bloois, De
Bodegraven
Bont, De
Eede, Van
Familiewapen
Heraldische terminologie
Joode, De
Leeuwen, Van
Luyt
Maas
Mormonen
Reacties
Slootweg-Cattel (aanvullingen)
Stout
Suijling
Timmerman-Groenendijk
Toet
Veertigraad Delft (vervolg)
Vermeulen
Kronieken 1999
Achternaam
Beroepen (vervolg)

7

© 2005 Genealogische Vereniging Prometheus, Handleiding cd-rom 1

Beusekom, Van-De With (aanvullingen)
Bruijn, De-Reijenga
Dierenkoppen
Heraldische stukken
Mandere, Van der
Nes, Van den
Pals-Van Driel
Ras, De
Regering Schiedam
Symon Ariens
Taktor
Toom, Den
Vanzelfsprekendheid heraldiek
Veertigraad Delft (vervolg)
Vink
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Kronieken 2000
Adelaar
Beroepen (vervolg)
Jut
Kindermaker
Loodsenreeks
Lopik
Nachtegael
Nes, Van den (vervolg)
Ottolander
Regering Schiedam (vervolg)
Registratie
Sebel
Symon Ariens (vervolg)
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Gebruik
De genealogische gegevens die op deze CD staan zijn omgezet naar het pdf-formaat
(Portable Document Format) van Adobe. Hiervoor hebben we het programma
Acrobat 5.0, eveneens van Adobe, gebruikt. Om deze gecomprimeerde gegevens weer te
kunnen teruglezen heeft u het programma Acrobat Reader van Adobe nodig.
Wanneer het CD-ROM/DVD station van uw PC zelfstartend is (dit is vaak zo), dan kunt
u volstaan met het inbrengen van de CD. Een opstartprocedure controleert of het
programma Adobe Acrobat Reader op uw PC is geïnstalleerd en zal, zonodig en
desgewenst, een Nederlandstalige versie (Nr 5.1) installeren. Zie hiervoor Installatie
Acrobat Reader op bladzijde 13.
Dit programma wordt vervolgens opgestart, waarna, nog steeds automatisch, de index
van deze CD-ROM in het programma wordt geplaatst.
Tenslotte wordt het programma ingesteld om een hele pagina zichtbaar te maken.
U krijgt nu de volgende gereedschapsbalken:

Nu is alles gereed om te kunnen zoeken.
1. Klik met de muis op de kleine verrekijker:

.

2. Typ in het inmiddels verschenen venster “Zoeken in documentreeks” een
zoekterm - Adobe spreekt van trefwoord(en) - (b.v. een achternaam, een
plaatsnaam, een beroep, e.d.) en klik op “Zoeken”.
3. U krijgt nu weer een extra venster, genaamd “Zoekresultaten”, met de
beschrijvingen van bestanden waarin uw zoekterm is gevonden.
4. U kunt nu kiezen welk bestand u wilt inzien door een bestand met een muisklik te
markeren. Klik vervolgens op “Tonen” en het gekozen document zal in de Reader
tevoorschijn komen met, in blauw gemarkeerd, de plaats(en) op de eerste
bladzijde waar de zoekterm in dat document voorkomt. Dit hoeft niet de eerste
bladzijde van het artikel te zijn.
5. Door nu op de, inmiddels zwartgeworden, rechterpijl
te klikken krijgt u de
volgende bladzijde met uw trefwoord(en) te zien. Dit kan een bladzijde van
hetzelfde of van een volgend bestand zijn. Zolang de pijl zwart is, kunt u nog een
pagina met uw trefwoord bekijken.
Wilt u een bestand (kwartierstaat, stamreeks, genealogie of ander artikel uit een
Kwartierstatenboek of Kronieken) lezen waarin uw zoekterm voorkomt, dan kunt u dat
bestand op dezelfde wijze als hierboven beschreven vinden. Na stap 4 gaat u zonodig
eerst naar het begin van het artikel en bij stap 5 gebruikt u andere pijlen om naar de
9
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volgende bladzijden te gaan:
4b. Ga door op de zwarte eerste-pagina-knop
te klikken naar de - inderdaad eerste pagina van het artikel.
5. Door nu op de, ook inmiddels zwartgeworden, rechterpijl
te
klikken krijgt u de volgende bladzijde van het bestand te zien. Ook hier geldt:
zolang de pijl zwart is, is er nog een volgende pagina in het bestand te bekijken.
Via de pijl met de streep
springt u direkt naar de laatste pagina van het
bestand.
N.B. Wanneer u over een “volledig” toetsenbord beschikt, kunt u met de toetsen
“Page-Up”, “Page-Down”, “Home” en “End” ook door het bestand bladeren en
naar het begin en het eind springen.
In Kronieken zijn sommige artikelen over meerdere kwartaalnummers verspreid
gepubliceerd of volgde er later een andere publicatie, al dan niet van dezelfde auteur, met
correcties en/of aanvullingen. In dat geval is het paginanummer van de laatste bladzijde
(zowel voor als na eventuele noten) vet en blauw gemaakt (52). Wanneer u daarop klikt
springt u naar de eerste pagina van het vervolgartikel, enzovoorts.
Let op: dit vervolgartikel vervangt het voorgaande. Wanneer u het sluit, bent u ook het
oorspronkelijke kwijt! Het is daarom beter naar het begin terug te gaan via het menu:
Document en Ga naar het vorige document. Dit gaat via het toetsenbord veel sneller via
de toetsencombinatie Alt+Shift+←. Dus met de linkerhand de Alt en de Shift toetsen
tegelijkertijd ingedrukt houden en met de rechterhand kort de linkerpijl-toets aanslaan.
Eventueel meerdere keren aanslaan wanneer u b.v. de lange reeks “Vraag en Antwoord”
(bestandsnaam: Epiloog) bent ingegaan. Wacht voor het aanslaan wel altijd even tot het
vorige document in beeld is.
Een andere manier om artikelen te lezen is via het “Menu” (het document waarmee de
cd-rom opstart). Vanaf bladzijde twee staan, net zoals de Inhoud cd-rom op pagina 5,
alle publicaties per Kwartierstatenboek en jaargang Kronieken. Wanneer u een bepaald
artikel wilt lezen kunt u dat direkt aanklikken.
Ook nu geldt: heeft het artikel één of meer vervolgartikelen, klik dan op het blauwe
paginanummer.
Wilt u terug: gebruik dan Alt+Shift+← per vervolgartikel; totdat u weer in het menu bent
(de blauwe tekst).

Uitgebreider zoeken
Een zoekterm - Adobe spreekt van trefwoord(en) - kan bestaan uit één of meer woorden.
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Acrobat Reader zal elke zoekterm, exact als opgegeven, in de index van de cd-rom
zoeken en de bestanden waar de zoekterm in voorkomt weergeven in het venster
“Zoekresultaten”. Omdat namen, zowel van personen als plaatsen, nogal eens
verschillend geschreven werden is dat niet altijd een snelle manier van zoeken. De
Acrobat Reader kent twee bijzondere tekens om meer varianten van een zoekterm in één
keer te kunnen vinden. Deze bijzondere tekens worden “jokers” (nl) of “wildcards” (eng.)
genoemd en het zijn de tekens * en ?. De betekenis is:
- gebruik een sterretje (*) voor nul, één of meer tekens;
- gebruik een vraagteken (?) voor een willekeurig teken.
Stel u zoekt de naam”Catharina”. Deze naam kan o.a. geschreven worden als: Catharina,
Katharina, Catarina en Katarina; maar ook Catherina, Katherina, Caterina en Katerina of
Catharine, Katharine, Catarine en Katarine of Catherine, Katherine, Caterine en Katerine.
Door nu als zoekterm op te geven ?at*?rin? krijgt u al deze vormen in één keer.
Wellicht ten overvloede een korte uitleg: het eerste vraagteken betekent één letter; dus de
C of de K (of iets anders). De combinatie sterretje-vraagteken betekent één (de
vraagteken) of meer (het sterretje) letters; dus zowel de a of de e als de ha of he. Het
laatste vraagteken is dus voor de laatste letter: een a of een e.
Behalve heel veel meisjesnamen komt dan natuurlijk ook het woord Watering te
voorschijn; echter liever één of enkele teveel dat veel te weinig.
Een andere mogelijkheid is zoeken met logische functies. De belangrijkste functies zijn
de “en”, de “of” en de “niet” functie, met als symbool respectievelijk “&”, “|” en “!”. Als
symbolen kun je ook de Nederlandse woorden “EN”, “OF” en “NIET” gebruiken, maar
die werken niet bij een Engelstalige Reader.
Een voorbeeld zou kunnen zijn: U zoekt naar documenten waarin zowel uw achternaam
als Karel de Grote voorkomt. In mijn geval geef ik dan als zoekterm op:
?orb* & “karel de grote”. De eerste zoekterm (?orb*) levert vrijwel alle gebruikelijke
spellingvarianten van mijn achternaam (Korbee) op; de tweede zoekterm (karel de grote)
levert alleen documenten op waar alle drie de woorden in deze volgorde instaan. De
EN-functie (&) zorgt er voor dat ik nu alleen documenten krijg waarin zowel mijn
achternaam als Karel de Grote staat.
De dubbele aanhalingstekens rond de tweede zoekterm zijn niet altijd verplicht, maar
mogen wel.
Wanneer je naar een woordcombinatie wilt zoeken waarin de logische functies
voorkomen is het gebruik van de dubbele aanhalingstekens wel verplicht.
Bij de zoekterm hoog en laag is het resultaat documenten waarin zowel het woord hoog
als het woord laag in voorkomt.
Bij de zoekterm “hoog en laag” is het resultaat documenten waarin de combinatie hoog
en laag voorkomt; b.v. als in Hoog en Laag Zwaagdijk.
Een voorbeeld van de of-functie is de zoekterm vroeger of later, voor de duidelijkheid
11
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beter op te geven als vroeger | later. In het venster voor het zoekresultaat verschijnen nu
de documenten waarin het woord vroeger of het woord later of beide woorden (al dan
niet bij elkaar in de buurt) voorkomen.
Voor zoeken naar de uitdrukking vroeger of later, is de zoekterm “vroeger of later “.
Wanneer we met dezelfde zoekwoorden documenten zouden zoeken die b.v. alleen het
woord vroeger bevatten en dus niet het woord later wordt de zoekterm vroeger & !later.
Omdat het voor genealogie van het grootste belang is goed te zoeken zullen we, bij het
gebruik van deze functies, zeer goed moeten nagaan of de zoekterm wel doet wat we
willen. Daar kunnen we b.v. eerst wat testjes voor doen en de gevonden bestanden met
elkaar vergelijken totdat we zeker van de functionaliteit zijn voordat we deze bestanden
gebruiken..
Kopiëren van tekst en plaatjes
Om tekst te kopiëren naar een tekstverwerker kan gebruik worden gemaakt van het
Windows “klembord” (nl) of “clipboard” (eng.). Helaas is dit een nogal bewerkelijke
methode en vervelend als men veel stukken wil overnemen. Het gaat als volgt (ik ga er
vanuit dat in een apart venster uw tekstverwerker of genealogisch programma waarin u
de tekst wilt invoegen reeds actief is):
Klik op de T-knop
in de menubalk. De cursor verandert van een handje in een
I-vorm. Plaats dit aan het begin van de te kopiëren tekst. Druk de linker muisknop in en
houdt deze ingedrukt terwijl de cursor naar het einde van de te kopiëren tekst wordt
bewogen (dit wordt “slepen” genoemd); dit kan zowel naar rechts of links als naar boven
of beneden zijn. De geselecteerde tekst wordt gaandeweg blauw. Aan het eind van de
tekst kunt u linker muisknop loslaten.
Dit geselecteerde (blauwe) gedeelte van de tekst van het document kunt u op
verschillende manieren naar een ander programma overbrengen: via de menubalk
(Bewerken en Kopiëren/Plakken); via de rechter muisknop (Kopiëren/Plakken); vaak ook
via aparte knoppen. Het is verstandig er slechts één aan te leren; m.i. is de snelste en als
je het eenmaal gewend bent ook de makkelijkste, de Ctrl-C/Ctrl-V methode.
Voor rechtshandigen is het makkelijk met de rechterhand de muis te bedienen en het
tekstgebied te selecteren en dit met de linkerhand met Ctrl-C te kopiëren. U zet daartoe
uw linker pink op de Ctrl-toets, drukt deze in en sla kort met uw linker wijsvinger de
C-toets aan. Met de muis (rechterhand) selecteert u het venster waarin uw programma
“draait”, klikt u de plaats aan waar de tekst moet komen en door Ctrl-V (dus door de
wijsvinger één toets op te schuiven) aan te slaan plakt u de tekst bij de aangewezen plaats
in uw tekstverwerker of genealogisch programma.
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Deze wijze van kopiëren werkt alleen voor tekst. Wil u plaatjes kopiëren, dan moet u
beginnen met het indrukken van de knop naast de T-knop
in de menubalk. De
cursor verandert nu in een “kruisdraad”: . U kunt nu, net als eerder beschreven bij het
kopiëren van tekst, het plaatje slepen, met Ctrl-C kopiëren en met Ctrl-V in uw
tekstverwerker of genealogisch programma zetten.
Wanneer uw genealogisch programma een DOS-programma is dat in een “DOS-venster”
actief is, dan werkt de toetsencombinatie (Ctrl-V) voor het plakken niet. U dient daar dan
de speciale “plaktoets”
in de functiebalk voor te gebruiken.
N.B. Deze toets is ook in veel windowsprogramma’s aanwezig, doorgaans in combinatie
met de knip- en kopieertoets.
In verband met bronvermelding is boven elke bladzijde aangegeven waarin het document
gepubliceerd is en een korte omschrijving ervan.

Installatie van Adobe Acrobat Reader
U kunt dit menu voor zowel de automatische als de handmatige installatie van de Reader
gebruiken. Alleen het begin is anders. Bij automatisch opstarten wordt een bestand
“Menu.pdf” geladen en, indien de Reader niet geïnstalleerd is, meldt het systeem dat
daarvoor een programma nodig is en vraagt of u dat wilt installeren.
1. Ja (Yes)
Installeert u de Reader handmatig, dan bladert u via Start en Uitvoeren naar de map
waar het programma staat (b.v. op deze cd-rom in de map AcrobatReader), opent u het
programma (dubbel klikken) en kiest u:
1. OK
De Acrobat Reader wordt nu uitgepakt en de Acrobat Reader 5.1 Setup begint:
2. Volgende (Next)
Nu komt een venster Kies Bestemming. Meestal is het voorstel goed:
3. Volgende (Next)
De installatie bedankt u voor uw keuze om Adobe Acrobat te gebruiken:
4. OK
Het programma is nu geïnstalleerd en zal bij automatische installatie zelf actief worden.
Bij handmatige installatie dient u het zelf aan te zetten (dubbelklik op icoon).
Omdat dit gebruik de eerste keer is, wordt de Softwarelicentieovereenkomst getoond. Om
de Reader te kunnen gebruiken dient u de overeenkomst te:
5. Aanvaarden (Accept)
Bij automatische installatie wordt hierna de index geplaatst.
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Voordat u verder kunt gaan met het gebruik zoals omschreven op bladzijde 9, moet het
zoekgedeelte van de gereedschapsbalk aangepast worden.

Het zoekgedeelte bestaat nog slechts uit de twee verrekijkers:
. Hiertoe klikt u
op het pijltje (▼) rechts van de kleine verrekijker: Meer hulpmiddelen (More Tools). Er
verschijnt dan een uitklapmenu met onderaan de keuzemogelijkheid: Deze knop
uitvouwen (Expand This Button). Klikt u daarop, dan komen er drie knoppen bij:
Zoekresultaten (Search Results), Vorige markering (Previous Highlight) en Volgende
markering (Next Highlight). Daarmee kunt u geïndexeerd zoeken.
N.B. Het pijltje is nu veranderd in:◄ en heeft als funktie: Samenvouwen (Collapse).

Index installeren
Mocht, nadat u de cd-rom in uw CD-ROM/DVD station heeft gedaan, deze toch niet
zelfstartend zijn, dan kunt u het totale proces toch in gang zetten door een programma op
uw cd-rom te activeren.
U kunt dat doen door via Start en Uitvoeren naar de cd-rom te bladeren; meestal eerst
omhoog tot Mijn Computer en dan dubbel klikken op het CD-ROM/DVD station met
daarin de cd-rom GVP_CDROM_1. Daarin staat o.a. ook het programma RunMenu. U
opent dat programma (dubbel klikken) en kiest OK.
Daarmee simuleert u als het ware het zelfstarten.
U kunt de index ook handmatig installeren.
Nadat u cd cd-rom in het CD-ROM/DVD station heeft gedaan, opent u de Acrobat
Reader door b.v. op het icoontje op het bureaublad dubbel te klikken. Het programma zal
starten en u krijgt het lege werkblad te zien met daarboven de menu- en
gereedschapsbalken:

Wanneer u op de kleine verrekijker (Zoeken in Documentreeks) klikt, krijgt u een venster:
Zoeken in Documentreeks (waarin u later ook uw zoekterm in opgeeft) met daarin de
knop Indexen…:
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1.
2.
3.
4.
5.

Klik op Indexen….
Klik op Nieuw….
Ga naar het CD-ROM/DVD station met daarin de cd-rom GVP_CDROM_1.
Dubbelklik op gvp_cdrom1.
Klik op OK.

Met het overblijvende venster kunt u gelijk zoeken; zie ook Gebruik op bladzijde 9.

Instellingen van Adobe Acrobat Reader
De Adobe Acrobat Reader kent vele instellingen die na de installatie in een bepaalde
stand staan. Enkele daarvan zijn een kwestie van smaak. Zo vind ik het vervelend
wanneer ik alleen per hele bladzijde kan lezen. Ik schuif (met het handje) liever de pagina
langzaam naar boven naarmate ik verder lees. De instelling daarvoor heet “doorlopende
pagina-indeling”. Om deze en andere instellingen te zien en eventueel te veranderen klikt
u met de linkermuisknop op:
1. Bewerken (Edit)
2. Voorkeuren (Preferences)
3. Algemeen (General)
4. Tonen (Display)
Kies in de sectie Tonen bij de instelling Standaard pagina-indeling, door op het pijltje
van het uitklapvenster te klikken, voor Doorlopend (Display, Default Page layout:
Continuous). U kunt nu ook de overgang van de ene naar de volgende bladzijde bekijken.
Teneinde bij het zoeken direkt een overzicht van het aantal treffers per bladzijde te
krijgen kunt u bij de sectie Zoomfactor bij de instelling Standaard zoomfactor kiezen
voor Venstergrootte (Magnification, Default Zoom: Fit in Window).
Belangrijker is de volgende instelling. Kies in stap 4 voor:
4. Zoeken in documentreeks (Search)
In de sectie Resultaten bij de instelling Eerst weergeven staat als installatiewaarde 100.
Wanneer u een veel voorkomende zoekterm gebruikt is dit vaak niet genoeg. Alleen deze
cd-rom bevat al 320 bestanden. Ik heb deze waarde op 500 gezet (Results, Show first: 500).
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Kwartierstatenboeken
(in 2005 nog in boekvorm leverbaar)

Kwartierstatenboek XII (1993)
Hek, De-Van Oosterhoud
Herweijer-Boudewijn
Oordt, Van-Gelderblom
Touw-Trouw

Kwartierstatenboek XVI (2001)
Hazeu-Fritschi
Hertog, Den-Hermenet
Verduin-De Haan
Haan, De-De Koning (aanvullingen)

Kwartierstatenboek XIII (1996)
Caspers-Spies 1
Haan, De-de Koning
Krijbolder-Van Stralen
Raad, De-Streithorst
Rottier-de Kerf
Lely, Van der-Bodde Boumann

Kwartierstatenboek XVII (2001)
Eis, Van-Van der Waals
Karels-Hulsbos
Verbeek-Davidson
Hofstee-De Bliek (aanvullingen en
correcties)
Hofstee-Neef (aanvullingen en
correcties)

Kwartierstatenboek XIV (1998)
Hofstee-de Bliek
Hofstee-Neef
Maliepaard-Bravenboer
Caspers-Spies 2
Kwartierstatenboek XV (1998)
Keijzer, De-Eijkelenboom
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Kwartierstatenboek XVIII (2003)
Puylaert-Raymakers
Van der Tas-Einthoven
Vermeij-Verschoor
Verduijn-De Haan (aanvullingen en
correcties)
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Uitgaven (leverbaar in 2005)
N.B. Indien u over een Internet verbinding beschikt is van de onderstreepte uitgaven
meer informatie beschikbaar. U kunt die het best inzien door met de linker muisknop op
een onderstreept woord te klikken.
Kwartierstatenboek XII 1993, 390 blz., € 14,-.1 (nog slechts 6 exemplaren)
Kwartierstatenboek XIII 1996, 594 blz., € 19,-.1
Kwartierstatenboek XIV 1998, 380 blz., € 16,-.1
Kwartierstatenboek XV 1998, 384 blz., € 17,-.1
Kwartierstatenboek XVI 2001, 380 blz., € 15,-.1
Kwartierstatenboek XVII 2001, 425 blz., € 18,-.1
Kwartierstatenboek XVIII 2003, 558 blz., € 22,-.1
CD-ROM 1 2005, Kwartierstatenboeken I t/m XII en Kronieken jaargangen 1992 t/m
2000, € 45,-.4
Huwelijken te Delft 1843-1872 230 bladz., € 5,-.1
Huwelijken te Delft 1873-1902 300 bladz., € 5,50.1
Huwelijken te Delft 1843-1902, beide delen, in totaal 530 bladz., € 10,-.1
Kwartierstatencahier 2, hoofdstaat en 16 vervolgstaten - samen 511 kwartieren,
afmetingen 22 x 34 cm, 36 bladzijden, geniet in een kartonnen omslag. Hierin kunnen 9
generaties in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn worden ingevuld.
Prijs: € 4,50.
Sierposters voor aan de wand 3 (uitsluitend Gemeentearchief Delft of per post)
Kwartierstaat, 47 x 69 cm, waarop 5 generaties in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn
kunnen worden ingevuld. Prijs: € 2,50.
Stamreeks (I), maximale afmetingen 71 x 38 cm, voor maximaal 14 generaties in rechte
lijn. Prijs: € 2,50.
Stamreeks (II), 72 x 47 cm, opgebouwd uit heraldische elementen, waarop 11 generaties
in rechte lijn kunnen worden ingevuld. Prijs: € 2,50.
“Kronieken”
De meeste nummers/jaargangen zijn nog te koop. U kunt ze uitsluitend bij de
Genealogische Vereniging Prometheus voor toezending per post bestellen. De prijzen
bedragen:
Losse nummers 2: € 1,-.
Per jaargang 1: ingebonden (alleen 1992 en 1993) € 6,-; niet ingebonden (overige
jaargangen) € 4,-.
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Deze uitgaven zijn verkrijgbaar bij onze/het/de:
• Stand bij genealogische markten en lezingen; zie hiervoor de Agenda.
•

Secretariaat Personeelsvereniging “Prometheus”, Aula Congrescentrum TU,
Mekelweg 5, Delft.
Openingstijden

•

Gemeentelijke Archiefdienst, Oude Delft 169, Delft (Uitsluitend de
Kwartierstatenboeken XVII en XVIII, de Kwartierstatencahiers en de Sierposters).
Openingstijden

•

Genealogische Vereniging Prometheus, door toezending per post. Te bestellen door
overmaking van het verschuldigde bedrag op postgiro 3453233, t.n.v. Genealogische
Vereniging Prometheus, Delft.

Verzendkosten in 2005
Voor actuele prijzen zie: http://www.prometheus-delft.org/uitgaven.html
1

2
3

4

Verzendkosten boek(en)/jaargang(en) “Kronieken”:
Binnen Nederland, bij bestelling van 1 t/m 5 boek(en) bedragen de verzendkosten in
totaal € 6,-.
Binnen Europa: 1 resp. 2-5 boek(en): € 12,- resp. € 15,-.
Voor bestellingen vanuit de EU-landen geldt voor onze rekening de volgende Bank
Identifier Code (BIC) en het International Bank Account Number (IBAN):
BIC: PSTBNL 21 en IBAN: NL86 PSTB 0003453233.
Buiten Europa: 1 resp. 2-5 boek(en): € 16,- resp. € 22,-.
Verzendkosten (binnen Nederland) per kwartierstatencahier/”Kronieken”: € 2,-.
Prijs en verzendkosten (binnen Nederland) poster(s): Alle posters zijn op 250 grams
kwaliteitspapier gedrukt. Bij bestelling tot 4 exemplaren is de totale prijs:
aantal x € 2,50 per poster + € 6,- voor verzending in koker.
Verzendkosten per CD-ROM:
Binnen Nederland: € 4,-.
Binnen Europa: € 5,50.
Voor bestellingen vanuit de EU-landen geldt voor onze rekening de volgende Bank
Identifier Code (BIC) en het International Bank Account Number (IBAN):
BIC: PSTBNL 21 en IBAN: NL86 PSTB 0003453233.
Buiten Europa: € 7,50.
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Tenslotte
Behalve de redactieleden (zie bladzijde 2) die gedurende ruim twee jaar vrijwel elke
week 220 bladzijden al dan niet gescande tekst hebben nagekeken, vergeleken met de
oorspronkelijke tekst en, waar nodig, gecorrigeerd, wil ik ook de heer J. van Zweeden, lid
van de Werkgroep Computergenealogie NGV Afdeling Zeeland bedanken voor zijn hulp
en bemoediging bij mijn eerste voorbereidingen voor deze CD in augustus 2002.
Delft, januari 2005
Dick Korbee.
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