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KWARTIERSTAAT
&  STAMREEKS 
Steeds wordt gekeken vanuit de persoon waar-
van u de voorouders of nakomelingen op wilt 
zoeken. Uitvoer in genealogisch verband kan 
in verhalende vorm of in de vorm van grafische 
schema's, genealogische tabellen genoemd.  
 
EEN KWARTIERSTAAT 
Een kwartierstaat is een in generaties gerang-
schikte opgave van de wettige voorouders 
van een bepaald persoon. Deze persoon 
wordt de proband (Latijn voor probandus 
van probare = keuren, op de proef stellen) of 
kwartierdrager genoemd. In een kwartierstaat 
wordt een generatie van voorouders een 
parentatie genoemd. De ouders van de 
proband zijn de eerste parentatie. 
 
Om bijv. te worden toegelaten tot een 
ridderlijke orde of tot een adellijk klooster, 
moest men vroeger een bewijs overleggen 
dat men over meerdere generaties van 
adellijke afkomst was. Als bewijs werd dan 
een kwartierstaat overlegd tot en met de vier 
grootouders (vandaar kwartieren).  
Later moesten meer generaties als bewijs 
worden opgevoerd. 
 
In een wat uitgebreidere verhalende vorm worden ook 
alle kinderen van de voorouders opgenomen, eventueel 
aangevuld met de partners en de ouders van de 
partners (lees hierover ook verderop in cursief). 
 

 
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ 
│ grootvader  │ │ grootmoeder │ │ grootvader  │ │ grootmoeder │ 
│     van     │ │     van     │ │     van     │ │     van     │ 
│ vaderszijde │ │ vaderszijde │ │ moederszijde│ │ moederszijde│ 
└──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ 

└───────┬───────┘               └───────┬───────┘ 
┌──────┴──────┐                 ┌──────┴──────┐ 
│    vader    │                 │    moeder   │ 
└──────┬──────┘                 └──────┬──────┘ 

└───────────────┬───────────────┘ 
┌──────┴──────┐ 
│     ik      │ 
└─────────────┘ 

De kwartierstaat is misschien wel de meest 
interessante vorm van genealogisch onder-
zoek. Hoewel het voorkomt dat men een 
kwartierstaat volledig binnen één landstreek 
kan vullen, is de kans groot dat die naar alle 
windstreken uitwaaiert. Het is dan elke keer 
weer een verrassing wie we als voorouders in 
de volgende kwartieren kunnen gaan invullen, 
welke namen en plaatsen we tegenkomen.  
 
Kwartierherhaling, ook kwartierverdubbeling 
genoemd, komt voor als er (verre) bloed-
verwanten met elkaar huwen. Zij hebben dan 
gemeenschappelijke voorouders. Dit wordt 
ook wel eens kwartierverlies genoemd, maar 
dit is niet juist (!) omdat de kwartieren niet 
verloren zijn, maar wel dubbel voorkomen. 
Kwartierverlies treedt op als een voorouder 
van de proband geen wettige ouders had. 
Is de natuurlijke vader bekend, maak dan 
van hem een aparte kwartierstaat. 
 
DE NUMMERING 
De nummering begint bij de proband met 
nummer 1 en geeft in elke volgende generatie 
de vader steeds het dubbele nummer en de 
moeder het dubbele nummer plus één.  
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ 
│  8 │ 9  │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 
├────┴────┼────┴────┼────┴────┼────┴────┤ 
│    4    │    5    │    6    │    7    │ 
├─────────┴─────────┼─────────┴─────────┤ 
│         2         │         3         │ 
├───────────────────┴───────────────────┤ 
│                   1                   │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

EEN STAMREEKS 
Een stamreeks is een in generaties gerang-
schikte opgave van iemands wettige voor-
ouders in rechte mannelijke lijn. 
(Soms worden ook de echtgenotes vermeld en in de 
verhalende vorm aangevuld met de namen van haar 
ouders en eventueel, in wat uitgebreidere vorm, ook 
alle kinderen.) 

┌─────────────┐ 
│oudst-bekende│ 
│  voorvader  │ 
└─────────────┘ 

|        
|        

┌─────────────┐ 
│ grootvader  │ 
└──────┬──────┘ 
┌──────┴──────┐ 
│    vader    │ 
└──────┬──────┘ 
┌──────┴──────┐ 
│     ik      │ 
└─────────────┘ 

 

De stamreeks is in feite de eenvoudigste uit-
werkingsvorm van het resultaat van genealo-
gisch onderzoek. U gaat op zoek naar uw 
stamvader en probeert met uw onderzoek zo 
ver mogelijk in de tijd terug te gaan. Daarbij 
kunt u zich niet altijd beperken tot steeds de 
vader van de vader te zoeken. 
 
Voor de genealogische bewijsvoering zult u 
soms ook onderzoek moeten doen naar de 
broers en zussen en de ooms en tantes (zo'n 
onderzoek is dan al bijna een genealogie). 
 
Als alternatief zijn er ook mensen die niet op zoek 
gaan naar de oudste voorvader, de stamvader, maar 
naar de oudste "voormoeder", de stammoeder. De 
vrouwelijke lijn (parenteel) is de enige zeker vast-
staande. Of de vermelde partner de werkelijke 
biologische vader van het kind was, kunnen we 
immers niet meer achterhalen. 


