Handleiding zoeken op de www.katuin.eu website.

Om in de stamboom van de familie Katuin/Katoen te kunnen zoeken ga je naar www.katuin.eu (1)
Daar klik je in het menu op Stamboom (2) en vervolgens nog een keer op stamboom (3).

De startpagina van de stamboom opent.

Klik op Aanmelden om ook de gegevens van personen die nog in leven zijn te kunnen zien.

Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in (1) en vink eventueel “Onthoudt mij op deze PC” aan (2)
en klik daarna op de knop Aanmelden (3).
Heb je nog geen gebruikersnaam klik dan op “Vraag gebruikersnaam aan” (4) en vul de gevraagde
gegevens in.
Ben je het wachtwoord vergeten klik dan op “Vraag nieuw wachtwoord aan” (4) en vul de
gebruikersnaam in.

Na het aanmelden zien we bovenaan de pagina staan: Aangemeld als (evandijken) (1)
Vervolgens gaan we zoeken door op het vergrootglas (2) te klikken. Net voordat je klikt zie je een
afrolmenu met als eerste optie “Tekst zoeken”. Dat afrolmenu kun je negeren omdat het klikken op
het vergrootglas hetzelfde effect heeft als het selecteren van de eerste optie. Let op! Op de iPad klik
je ook op het vergrootglas maar dan kies je wel de optie Tekst zoeken.

Het “Tekst zoeken” venster opent. Achter “Geef zoekcriteria op:” (1) vullen we de op te zoeken naam
in. In het voorbeeld staat Berend Katuin ingevuld. Klik daarna op de knop Zoeken (2). Meestal kun je
de overige instellingen in het rode kader (3) negeren. Als er echter iets anders aangevinkt is dan in de
afbeelding hieronder selecteer dan Personen en Niet-genealogische gegevens uitsluiten.

Na het klikken op Zoeken komen we op een pagina waar alle Berends Katuin in de database onder
elkaar staan.
We kiezen de Berend Katuin met het nummer I396 (of 391, maakt niet zoveel uit) door te klikken op
de naam of op het nummer I396.

De overzichtspagina van Berend Katuin met nummer 396 opent.

Om het gezin van Berend Katuin te bekijken klikken we op “Bekijk gezin” (2). Nu opent het gezin van
Berend Katuin die getrouwd is met Naantke Hilvering. Ook de ouders en kinderen worden op dit
scherm vermeld. Door te klikken op één van de namen opent weer het persoonsscherm van de
betreffende persoon (1 Berend Katuin, 2 vader Gerlof Katuin of 3 kind Gerlof Katuin).

Als laatste gaan we een kwartierstaat (startpersoon > ouders > grootouders > overgrootouders etc.)
van Berend Katuin bekijken in het menu-onderdeel overzichten.

Klik op het icoon overzichten (1) en vervolgens op Kwartierstaat.

Standaard opent de kwartierstaat van Hendrick Becker. Verander het nummer achter Startpersoon
(2) bijvoorbeeld in i391 (ook een Berend Katuin) en klik op de knop Ververs pagina.

De kwartierstaat van Berend Katuin opent na het invullen van zijn nummer (1) en het klikken op
Ververs pagina (2). Net als in de andere schermen kom je na het klikken op een naam bijvoorbeeld
Gerlof Katuin (3) weer op de persoonspagina van de betreffende persoon.

Probeer ook eens een ander overzicht te maken zoals bijvoorbeeld Nakomelingen in het menuonderdeel Overzichten.
Wil je uitleg over een andere optie, geef dat dan even door per e-mail aan evertvandijken@katuin.eu
of vraag het op een volgende vergadering.
Evert (3 juni 2017)

