
Inleiding 
 
Een stamboom is een algemeen begrip voor een stukje familiegeschiedenis, dat volledig 
toegespitst is op de gegevens van voorouders. Er zijn meerdere manieren om een 
‘stamboom’ te presenteren. 
 
 
Kwartierstaat 
 
De kwartierstaat gaat uit van een persoon en laat de voorouders zien en gaat dus terug in de 
tijd. Dit heet een kwartierstaat, vernoemd naar de personen, die de kwartieren zijn. Immers in 
een familie verband kind-ouders-grootouders heeft het kind vier grootouders. Het stamt dus 
voor een kwart van elke grootouder af. 
 
Elke persoon in een kwartierstaat heeft een nummer. De persoon waarvoor de kwartierstaat 
wordt opgezet heeft nummer 1. Zijn ouders de nummers 2 (vader) en 3 (moeder). Diens 
ouders de nummers 4 (grootvader vaders zijde), 5 (grootmoeder vaders zijde), 6 (grootvader 
moeders zijde) en 7 (grootmoeder moeders zijde). Onderstaand schema laat dit zien. 
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De kwartierstaat gaat uit van het heden en gaat terug in de tijd

 
 
 



Genealogie en parenteel 
 
De genealogie en parenteel gaan uit van de oudst bekende voorouder en laat diens 
nageslacht zien en gaat dus vanuit het verleden naar het heden. Een genealogie laat alleen 
de afstamming in mannelijke lijn zien, terwijl een parenteel alle nageslacht toont zowel 
mannelijk als vrouwelijk. 
 
Elke persoon in de genealogie en parenteel heeft een identificatienummer uitgaande van het 
geslachtsnummer. Personen die geen nageslacht hebben worden alleen genoemd in de lijst 
der kinderen bij hun ouders. 
De oudst bekende persoon krijgt Generatienummer I, diens kinderen met nageslacht krijgen 
Generatienummer II. Indien er meerdere kinderen zijn met nageslacht dan wordt een letter 
toegevoegd ter onderscheid. Onderstaand schema laat dit zien. 
 

GENEALOGIE/PARENTEEL MET NUMMERING VAN DE PERSONEN
De genealogie/parenteel gaat uit van de eerst bekende voorouder en gaat naar de tegenwoordige tijd
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In dit boekwerkje zijn parentelen opgenomen, hoewel de titel genealogie vermeld. 
 


