Tips overstap naar Haza-21 v.3
Verzameld door Marianne Teunis
*Van Haza-Data naar Haza-21
Allereerst voor de mensen die nog niet zijn overgestapt op Haza-21, maar dat wel van plan zijn, volgt hier een
aantal tips om vooraf in Haza-Data de invoer aan te passen.
Alias
Zet eventuele andere schrijfwijzen in [alias]: Jan~Jansz van den Berg(h)
[n] Jan~Jansz van den Berg
[a] van den Bergh
Backup
Maak niet alleen een backup van je bestand met de backupfunctie, maar maak een afsplitsing van het hele bestand
met [Ctrl] [a] met de optie [Hele bestand].
Beroepen
Het is goed om onder [Beheer] [Algemene namen] [Beroepen] de lijst met beroepen eens langs te lopen op dubbele
namen door een typefout of om beroepen met toevoegingen te corrigeren. Dit kan eventueel ook later in Haza-21
worden gedaan.
Doopgetuigen
Zet doopgetuigen die in de tekst staan eventueel over (met [Tab] [Tab]). Bij de invoer in Haza-21 kunnen deze
getuigen optioneel omgezet worden naar personen. De doopgetuigen die ingevoerd zijn, zijn opgenomen in een
naamlijst. De doopgetuigen die ingevoerd zijn met F6 zijn als persoon in het bestand opgenomen.
Bij de import van het bestand in Haza-21 heb je de optie om de doopgetuigen als persoon om te laten zetten. Het is
daarom goed om onder [Beheer] [Algemene namen] [Doopgetuigen] even te kijken welke namen daar staan.
Sommige mensen zetten achter de naam van de doopgetuige allerlei gegevens over beroep, woonplaats etc. Als je
deze doopgetuigen als persoon laat opnemen in Haza-21, wordt de naam dus verkeerd ingevoerd. Beter is het dan
om de extra gegevens van die getuige over te nemen in bijv. in de tekst van de doop [td].
Geslacht
Maak in de zoeklijst een selectie op man (en later op vrouw). Loop dan even de namen door om te kijken of het
geslacht klopt.
Haakjes in namen
Haal de haakjes weg. Voorbeeld: Barber Gerrits (wed.)
[n] Barber~Gerrits
huwelijk [tt] Barber huwt als weduwe
Maak twee macro’s voor de invoer van de tekst “huwt als weduwnaar” en “huwt als weduwe”
Lege records
Als er nog lege records in Haza-Data aanwezig zijn kan de conversie naar Haza-21 problemen opleveren. Verwijder
deze eerst via [Bestandsbeheer].
Patroniem
Voeg een tilde tussen voornaam en Patroniem. Voorbeeld:
Barber Gerrits
[n] Barber~Gerrits
Maak een macro voor de invoer van de tilde tussen tussen het 1e en tweede woord. Hiermee kan selectief in de
zoeklijst de tilde worden toegevoegd tussen één voornaam met een patroniem.
Underscores
Haal onnodige underscores weg uit de naam: Jan Jansz van_den_Berg
[n] Jan~Jansz van den Berg
Als je de achternaam (zoals bijv. in België) wilt terugvinden onder de V dan kun de je underscores laten staan.
[n] Jan~Jansz Van_den_ Berg
Woonplaatsen
Net als bij beroepen is het goed om onder [Beheer] [Algemene namen] [Plaatsen] de lijst met plaatsen eens langs te
lopen op dubbele namen door een typefout of om plaatsen met toevoegingen te corrigeren.
Ongetwijfeld zijn er meer aanpassingen mogelijk. Ik hoor ze graag van, om de lijst aan te kunnen vullen. Mail je
suggestie(s) dan even naar mjteunis@hetnet.nl.

