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GENEALOGISCHE TERMEN (III) 
door G. Staalenhoef 

KWARTIERSTAAT 

Het zal u duidelijk zijn dat iemand, als regel, niet een genealo
gisch onderzoek begint om vast te stellen of een bepaalde voorouder 
tot de zijne behoort. 
Men komt pas tijdens een bepaald onderzoek tot die kennis. 
En dat bepaalde"onderzoek is het kvartierstaat-G*"""'" 

L 4*\-/*zft. . 

Bij de stamreeks in rechte opgaande lijn hebben wij gezien dat hier
bij uit wordt gegaan van de vaders; bij de opgaande moederslijn al
leen van de moeders. 
Zonder te willen ingaan op allerlei zaken als erfelijkheid in finan
ciële zin dan wel in de zin van geestelijke of lichamelijke eigen
schappen, mag toch worden vastgesteld dat steeds de beide ouders een 
gelijkwaardige bijdrage leveren in het "zijn" van hun gemeenschappe
lijke kinderen, terwijl de vier grootouders op hun beurt weer ieder 
voor een kwart hun "bijdrage" hebben geleverd. 

Uitgaande van deze gelijkwaardigheid van alle voorouders is de kwar-
tierstaat een opstelling waarin al deze voorouders ook inderdaad een 
gelijkwaardige plaats krijgen. 
In de kwartierstaat komen namelijk voor: degenen waarvan de staat 
wordt gemaakt (de probandus), de beide ouders, de vier grootouders, 
de acht overgrootouders en zo voort. 

Voor het eenvoudig raadplegen van de kwartierstaat wordt aan iedere 
persoon welke daarin voorkomt een nummer toegekend. Voor deze num-
mergeving bestaan verschillende systemen, doch hier zal steeds her
zelfde systeem worden gehanteerd. 
Dit kan het beste worden duidelijk gemaakt met onderstaand schema: 

1 6 7 'S 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

8 9 10 11 12 13 14 15 
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De vaders krijgen steeds het dubbele nummer van het kind; de moe
ders het dubbele nummer plus 1. De "mannetjes" zijn dus even, de 
vrouwtjes oneven. 


