Lezen van “pdf”-documenten (NB. Vergeet zeker punt 3 niet!)
Velen van u zijn gewend aan het lezen (en het zoeken daarin) van Word-documenten. Op
deze website is er sprake van “pdf”-documenten. Het lezen van deze pdf-documenten vereist
een bepaald gebruik van toetsen die afwijkt van zoals die gebruikelijk is bij Word. Ik
behandel hier alleen de voor de documenten van deze website meest belangrijke (tenminste
volgens mij):
1.

wanneer u via de navigatiebalk en de daarop vermelde ingangen een pdf-document
opgestart hebt:
• u ziet boven in uw scherm achter de naam van het document “.pdf” staan;
• en aan de rechterkant zie je een balk (gelijk aan Word) waarmee u met de muis
door het document kunt scrollen;

2.

Zoeken (zie ook beschrijving via menuscherm “Stambomen Algemeen”)

2.1

Laptop
Ik ben ervan uitgegaan dat de lezer bekend is voor het zoeken in documenten te
werken met “control_F” functie. Wanneer u in een document bent, kunt u door het
tegelijkertijd indrukken van de control-functietoets en de letter “F’, het “woord of
argument” invoeren dat u zoekt.

2.2

Tablet Android
Wanneer u via de menuschermen een pdf-document geopend hebt, ziet u
waarschijnlijk ergens op uw scherm een icoontje met een vergrootglas staan. Daarop
klikken en het vervolg van uw zoekopdracht wijst zich vanzelf.

2.3

IPad/IPhone
Als u een .pdf-document wilt doornemen en iets wilt opzoeken, kunt u klikken op de
bovenste regel van het scherm, naast de naam van de website “chielsmallegange.nl”,
op het icoontje rechts daarvan (het rechthoekje met het pijltje naar boven) klikken, dan
krijgt u een schermpje op het scherm waar u o.a. kunt kiezen voor “Zoek op pagina”,
klikt u daarop dan krijgt u het toetsenbord met daar boven in een vergrootglas en
ruimte om uw zoekargument in te voeren en twee pijltjes om door de eventuele
gevonden zoekresultaten te scrollen.

3.

hyperlinks
Als u in een pdf-document een lichtblauw gekleurd woord(en) of gekleurde letters
tegenkomt, hebt u te maken met een hyperlink of een bladwijzer. Deze laatste komt
veel voor in de stambomen, u kunt meestal ze herkennen aan de Latijnse cijfers tussen
haakjes, zie verder bij het menuscherm “Stambomen Algemeen.
In principe als u op een hyperlink klikt, springt u naar een geheel ander document
(bijv. foto, kaartje, geneagram (getekende stamboom) of ander pdf-document) op de
website. Wanneer u dit dan gelezen of bekeken hebt, wilt u weer terugkeren naar de
plaats waar u gebleven was in het eerste document.

Ik heb veel tijd moeten besteden aan de verschillen hoe de Windows-softwaresystemen (laptop en tablet Android) en hoe de Apple Ipads en Iphones met hyperlinks
omgaan. Bovendien heb ik gemerkt dat er tussen de verschillende versies van elk type
software ook weer grote verschillen kunnen bestaan. Dat heb ik vooral gemerkt bij de
overgang van Apple iOS naar versie 14.2.
3.1

bij een Windows-laptop.
Wanneer u op een hyperlink klikt door uw cursor hierop te zetten en met de
linkerknop van uw muis komt u of (vooral bij stambomen is dit het geval, zogenaamde
bladwijzers) op een andere plek in het document terecht, of er wordt een ander
document geopend. In het laatste geval ziet u dat er een tabblad boven in het scherm
verschijnt. Als u de nieuw verschenen informatie gelezen hebt, en u klikt op het
kruisje van het tabblad gaat u terug naar het menuscherm en keert u niet terug naar de
plaats in het voorgaande document. Met als nadeel dat u opnieuw de plaats moet
opzoeken waar u was.
Dit nadeel is als volgt te vermijden: u plaatst de cursor op de hyperlink en drukt dan
op het muiswieltje (u kunt ook op de rechterknop van de muis tegelijk met de Ctrltoets klikken) van de muis. U ziet dan boven in het scherm dat er een grijsgekleurd
tabblad bij gekomen is. Daarop klikken, en de informatie lezen! Wanneer u dan terug
wilt, klikt u op het kruisje van dit verschenen tabblad en u keert terug naar waar u was.

3.2

IPhone of IPad met iOS versie lager dan 14.2
U klikt iets langduriger met uw vinger op de hyperlink, dan verschijnt er een
hulpschermpje met o.a. de mogelijkheid te kiezen voor “Openen in nieuw tabblad”.
Als u dat kiest ziet u bovenin dat er een nu nog grijsgekleurd bijgekomen is. Daarop
klikken, en de informatie lezen! Wanneer u dan terug wilt, klikt u op het kruisje van
dit verschenen tabblad en u keert terug naar waar u was.

3.3

IPhone of IPad met iOS vanaf versie 14.2
Het probleem is dat in deze versie de keuze “Openen in nieuw tabblad” weggevallen
is. Of dit een fout van de veelgeprezen Apple-software-bouwers is of dat het met opzet
zo gedaan is, weet ik niet. Ik vind het in ieder geval een grote aderlating.
Een oplossing van bovenstaand probleem is de volgende: de documenten waar u
hyperlinks in vindt (“stambomen” en “artikelen” in het menuscherm “Waarde”), zijn
meestal documenten van behoorlijke omvang (meer dan 50 pagina’s). Voor het gemak
kunt u dan gebruikmaken van Ibooks, te vinden onder het icoon “Boeken”. Dit is
ontwikkeld door Apple voor het lezen van E-boeken.
Ik ga er van uit dat het oranje icoontje “Boeken” op uw beginscherm van de IPad staat.
Anders kunt u dit via de “App store” downloaden.
Dit verloopt als volgt:

-

eerste keer via de website www.chielsmallegange.nl: wanneer u via de
menuschermen gekozen hebt voor “artikelen” of voor een van de stambomen
(via menuscherm “stambomen Smallegange” of “stambomen de Koeijer”) en
met de cursor in dit betreffende document staat, kunt u klikken op de bovenste
regel op het icoontje “vierkantje met pijltje omhoog”. U krijgt dan een
hulpschermpje met icoontjes “Airdrop”, “Berichten”, “E-mail”, enz. U kiest
voor het oranje icoontje “Boeken”, zodra u daarop klikt wordt het hele
document naar de map “Boeken” gekopieerd.

-

volgende keren: zodra u nu op het icoontje “Boeken” klikt krijgt u het
document weer te zien, en wordt de pagina waar u de vorige keer mee gestopt
bent vertoond. Als u boven op de pagina drukt, krijgt u bovenaan een aantal
mogelijkheden, o.a. het vergrootglas voor het zoeken. En onderaan een regel
met zoveel mogelijk pagina’s van het boek, waar u ook op kunt klikken.
Als u nu een hyperlink tegenkomt en daarop klikt (heel eventjes maar
aanraken, wordt er gevraagd of het te openen document inderdaad wilt openen,
en na “Ja” krijgt u een nieuw document te zien. Bovendien links op de
bovenste regel de tekst “Boeken met een pijltje naar links”. Dan springt u weer
terug.

Als u dit enkele keren gedaan hebt, wilt u het niet meer missen!!!
3.4

Smartphone Android
Voor zover ik heb constateren, is er ten opzichte van de laptop alleen een afwijking te
constateren in de afhandeling van bladwijzers. Dit zijn ook hyperlinks maar die
verwijzen naar andere plaatsen in hetzelfde document. Bij “stambomen” wordt hiervan
veelvuldig gebruik gemaakt, zoals bijvoorbeeld van “vader naar zoon” of “vader naar
dochter” enz. U kunt ze herkennen aan een blauwgekleurd “romeins cijfer tussen
haakjes”.
Voor de goede werking moet u de app Äcrobat PDF viewer” op uw smartphone
gedownload hebben. Bij het starten van een stamboom-document krijgt u dan de vraag
“Wilt u het “document” in blauw gekleurd downloaden?”. Op ditzelfde document
klikken, daarna kunt u met de bladwijzers door het hele document heen en weer
schieten. (Niet op de knop “Downloaden”, dat achter deze vraag staat, klikken)

4.

Inzoomen/uitzoomen
Inzoomen: zet de cursor in het midden van het object. U ziet dan dat de cursor
veranderd is in een vergrootglas met een “plusje” erin. Eén klik, en u ziet dat het
object vergroot is. Als het object dan groter geworden is als uw scherm, ziet u een balk
verschijnen aan de rechterkant en/of onderkant, daarmee kunt u door het object
scrollen.
Uitzoomen: zet de cursor in het midden van het object. U ziet dan dat de cursor
veranderd is in een vergrootglas met een “minnetje” erin. Eén klik, en u ziet dat het
object verkleind is.

Ben ik iets vergeten, of heb ik het mis, graag een mailtje! Dan kan ik het verbeteren in een
latere versie.

