
Hoe de stambomen lezen: 
 

 

Een stamboom is generatie per generatie opgebouwd en kan op verschillende manieren 

worden weergegeven. Een genealogie is een overzicht van alle nakomelingen van een bepaald 

persoon en soms worden enkel de mannelijke afstammelingen weergegeven omdat zij de 

familienaam verder zetten.  

In deze werken is bewust de keuze gemaakt om een overzicht te maken van zowel alle 

mannelijke als vrouwelijke nakomelingen. Dergelijk overzicht wordt een parenteel genoemd. 

 

Er is dus begonnen van de oudst gekende persoon in de stamboom en dit is dan ook de eerste 

generatie. Dit zal u kunnen bemerken door het in vet en schuin gedrukte Romeinse cijfer (I) 

dat helemaal vooraan de regel staat voor zijn naam. 

Een kind van deze persoon is dus de tweede generatie en hier kan U het cijfer (II) vinden voor 

hun naam. 

Als de persoon in de tweede generatie meerdere kinderen heeft, dan zijn zij allemaal de derde 

generatie. Al de kinderen zullen volgens ouderdom eerst onder de ouders geplaatst worden 

onder de titel: “Uit dit huwelijk”. Voorafgegaan door een cijfer (dat aangeeft het hoeveelste 

kind het betreft in het gezin) zal U onder elkaar elk kind kunnen vinden. 

Achter de naam van de kinderen zal u bijvoorbeeld zien staan: “volgt onder III-a” om aan te 

geven waar u de verdere gegevens van dit kind kan vinden. 

Let wel op: deze vermelding is er alleen maar als er afstammelingen van dit kind zijn gekend. 

Als er enkel een huwelijk is gekend, zal wel de partner en de gegevens van het huwelijk 

worden opgenomen maar is er verder geen aparte vermelding meer. 

Deze derde generatie zal nu verder uitgewerkt worden en ook kind per kind. Het eerste kind 

zal het cijfer (III-a) dragen, het tweede kind het cijfer (III-b), enz. 

Eerst zal U dus het oudste kind vinden met zijn relatie(s) en vervolgens ook weer zijn 

kinderen die de vierde generatie uitmaken (IV). Van het oudste kind zal dan ook weer verder 

vertrokken worden om de vijfde generatie (V) uit te werken. Als er geen kinderen meer 

gekend zijn gaat men terug, naar in dit voorbeeld de derde generatie, om van het tweede kind 

(III-b) al zijn afstammelingen uit te werken in de opeenvolgende generaties.  

U vindt bij elke persoon deze cijfers terug zodat u snel kan gaan zoeken naar de juiste 

generatie om de gewenste gegevens te zien.  

Er is ook telkens een dubbele verwijzing: van de ouders wordt naar de kinderen verwezen 

maar ook van de kinderen wordt terug naar de ouders verwezen door gebruik te maken van 

deze Romeinse cijfers en de bijhorende letters. 

 

Ik hoop dat deze korte uitleg u snel wegwijs maakt in onze “Oelegemse” stambomen. 

 


