Stambomen
Het maken van een stamboom kan op twee manieren. De eerste is wanneer je vanuit jezelf kijkt naar je ouders,
grootouders, overgrootouders, betovergrootouders en zo verder. Deze stamboom wordt een kwarierstaat of
binaire boom genoemd. Hierbij is elke nieuwe (oudere) generatie het dubbele in aantal van de voorgaande, zie
benaming van onze voorouders op deze website. Er ontstaat een piramide met jezelf (probant) aan top. Bij de
nummering van de voorouders wordt meestal de methode van Stephan Kekulé gevolgd. De proband is nummer
een, zijn vader nummer twee en zijn moeder nummer drie. Vanuit de ouders wordt dan op dezelfde wijze
verder geteld, zie de afbeelding.

Wanneer we ver genoeg terug gaan in de tijd, zeker in kleine leefgemeenschappen, krijgen we te maken met
kwartierherhaling. Dit is wanneer voorouders meerdere keren in een kwartierstaat voorkomen. Zou dat niet zo
zijn, dan ontstaat de theoretische situatie dat zo’n 30 generaties geleden men meer voorouders zouden
hebben dan er toen mensen op aarde leefden. We kunnen ook te maken krijgen met kwartierverlies, dit is
wanneer één (bij buiten echtelijke kinderen) of beide ouders van een persoon niet meer zijn te achterhalen.
Bijvoorbeeld wanneer nummer vijf een buitenechtelijk kind is kan het zijn dat de moeder, nummer 11, wel
bekent is maar de vader, nummer 10, en zijn ouders, nummers 20 en 21 en de grootouders nummers 40,41,42
en 43 en zo verder voor altijd buiten beeld blijven.
De andere manier van een stamboom opzetten is een afstammelingen reeks maken, dus de nakomelingen van
een verre voorvader of –moeder. Wanneer hierbij alle nakomelingen, zowel mannelijk als vrouwelijk worden
meegenomen en ook steeds weer hun nakomelingen spreken we van een parenteel. Hierbij zien we steeds
meer namen verschijnen. Wanneer alleen de naamdragers worden gevolgd, de mannelijke tak, dan wordt
gesproken van een genealogie. Het aantal personen per generatie is dan veel beperkter dan bij een parenteel.

Op de website van de heemkundevereniging “de Veersjprunk” wordt een aantal stambomen gepubliceerd
waarbij een duidelijke binding bestaat met voormalige kerkdorpen van de gemeente Onderbanken.

