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RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE LAY-OUT VAN EEN GENEALOGIE 
 
- Een genealogie wordt staaksgewijs uitgewerkt; 
- Mannen en vrouwen die kinderen hebben die naamdrager zijn, worden als 

gezinshoofd opgenomen en krijgen een romeins cijfer; 
- In een genealogie kunnen ook de kinderen worden vermeld van de vrouwelijke 

naamdragers; hun gegevens worden direct vermeld onder die van hun moeder, 
voorafgegaan door ‘Uit dit huwelijk:’ 

- Een parenteel wordt generatiegewijs uitgewerkt; 
- Persoonsnamen niet cursief; naamdragers en aangehuwden klein kapitaal; de 

overige persoonsnamen normaal (zie Jaarboek van het CBG); 
- Indien v.w.b. de periode voor de invoering van de burgerlijke stand zowel 

geboorte als doop bekend zijn, beide vermelden; bij de doop tussen haken tevens 
de naam van de kerk noemen en indien aanwezig die van de doopgetuigen; 
namen van de doopgetuigen letterlijk overnemen; 

- Indien v.w.b. idem zowel trouwen als ondertrouwen bekend zijn, beide vermel-
den, evenals tussen haken de huwelijksgetuigen; 

- Indien v.w.b. idem zowel overlijden als begraven bekend zijn, beide vermelden (bij 
het begraven tussen haken tevens de naam van de kerk/het kerkhof noemen); 

- Voor overlijden geen kruisteken, maar overl. (i.v.m. vermijden religieuze tekens); 
- Geschatte levensdata alleen opnemen als de schatting gebaseerd is op vermel-

ding van een leeftijd in een archiefstuk; 
- Persoons- en familienamen opnemen volgens de thans gebruikelijke spelling en 

varianten tussen haken vermelden;  
- Bij de ouders van aangehuwden ook de familienaam van de vader vermelden; 
- Tussen de gegevens over geboorte en overlijden (dus in de hoofdtekst van de 

genealogie), achtereenvolgens (uiteraard alleen indien van toepassing) vermelden: 
(a) opleiding; (b) loopbaan (beroepsmatig), (c) nevenfuncties, (d) buitenlandse 
onderscheidingen, (e) mededelingen die de desbetreffende persoon "inkleuren" 
(per categorie chronologisch); 

- Bij functies, ambten e.d. de jaren vermelden waarin deze respectievelijk voor het 
eerst en voor het laatst zijn vervuld of bekleed, gescheiden door een liggend 
streepje. 

- Bij benoemingen in stedelijke functies tijdens het ancien regiem de jaren 
vermelden waarin men verkozen is; bijvoorbeeld schepen 1718, 1719, 1720, 
1723, 1727, 1728, 1730 en niet schepen 1718-1720, 1723, 1727-1728, 1730;  

- In een "bloktekst" bij de desbetreffende persoon kan meer in detail worden 
ingegaan op bovengenoemde categorieën, bv. onder categorie e in de hoofdtekst 
van de genealogie vermelden dat de desbetreffende persoon in een bepaalde 
periode koper en verkoper was van grond in polder X, verzamelaar was van 
Hollandse meesters, of partij was in een geschil met persoon Y, en in de bloktekst 
e.e.a. evt. nader uitwerken; in de bloktekst kunnen natuurlijk ook zaken worden 
vermeld die niet in de hoofdtekst zijn genoemd; 

- Vermelden van Nederlandse onderscheidingen volgens het systeem NP en NA; 
- ‘putjesschepper (1814)’ i.p.v. ‘in 1814 vermeld als putjesschepper’; 
- ‘circa/ongeveer 40 jaar oud" (niet ‘omstreeks 40 jaar oud’) en ‘omstreeks 1746’ 

(niet ‘circa/ongeveer 1746’); 
- 1e klasse, 4e regiment, 2e afdeling, tr. 1e, tweede luitenant, uit het derde huwe-

lijk, achttiende eeuw; 
- Geen superscript gebruiken, dus 1e en niet 1e. 
- Vermelden: Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
- Verbindingsstreepje (1) voor tit. en hon.; (2) in bv. rechter-plv. en chirurgijn-

majoor; (3) bij militaire rangen zoals luitenant-kolonel en vice-admiraal; (4) bij 
ambtelijke rangen zoals gouverneur-generaal en secretaris-generaal; 
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- Buitenlandse adellijke titels onvertaald laten; 
- Geografische benamingen vermelden zoals het gebruikelijk was in de tijd waarop 

zij betrekking hebben, dus bijvoorbeeld ‘Batavia’ in relatie tot gebeurtenissen 
(bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of overlijden) die in Batavia plaatsvonden tot 27 
december 1949 en ‘Jakarta’ in relatie tot gebeurtenissen die eveneens daar 
plaatsvonden vanaf die datum; 

- Namen van plaatsen in het buitenland (in principe onvertaald) laten en laten 
volgen door de naam van de (deel)staat/provincie/departement (onvertaald) en de 
naam van het land (aangeduid door een letter), zoals: Châteauroux, Indre (F.); 
Nienburg, Niedersachsen (D.); Caserta, Campania (I.); Fortaleza, Ceará (Braz.); 
Indianapolis, Indiana (V.S. of U.S.A.); Dawson Creek, British Columbia (Can.). 

- Namen van plaatsen in het buitenland die algemeen onder hun Nederlandse 
benaming bekend zijn, worden in het Nederlands vertaald. Bijvoorbeeld: Londen, 
Brussel, Namen, Luik, Berlijn, Aken, Keulen, Maagdenburg, Parijs, Rouaan, 
Straatsburg, Kopenhagen, Warschau, Moskou, Wenen, Praag, Boedapest, 
Belgrado, Boekarest, Athene, Milaan, Turijn, Venetië, Rome, Napels, Tokio. Van 
deze plaatsen hoeft niet te worden vermeld in welke (deel)staat/departement/ 
provincie en land zij liggen. 

- Citaten zo kort mogelijk en geplaatst tussen enkele aanhalingstekens (‘ en ‘); 
citaten binnen citaten tussen dubbele aanhalingstekens (“ en “); 

- Bij een transcriptie van historische tekst hoofdletters gebruiken en leestekens 
plaatsen zoals wij dat nu zouden doen; afgekorte woorden (m.u.v. voorss.) voluit 
schrijven; 

- Vermijden dat blokteksten door een overmaat aan details te uitgebreid worden 
(dit i.v.m. de overzichtelijkheid en leesbaarheid); 

- Uiterste terughoudendheid bij het opnemen van regesten (dit eveneens i.v.m de 
overzichtelijkheid en leesbaarheid); in principe alleen regesten opnemen die 
inzichtelijk maken hoe men tot bepaalde filiaties is gekomen; 

- In noten alleen verwijzen naar bronnen of verklaren van begrippen; 
- Beperken van het aantal noten (bv. maximaal 5 per kolom); 
 
Verder worden de volgende afkortingen gebezigd 
 
Afkortingen m.b.t. burgerlijke-standgegevens 
 
geb. geboren 
ged. gedoopt 
geref. nederduits-gereformeerd 
luth. luthers 
r.k. rooms-katholiek 
get. getuige(n) 
 
tr. trouwt 
ondertr. ondertrouwt 
echtsch. echtscheiding 
gesch. gescheiden 
ingeschr. ingeschreven 
ontb. ontbonden 
 
overl. overleden 
begr. begraven 
 
h. Welgelegen huize Welgelegen (gescheiden door een komma ver-

meld achter de plaatsnaam) 
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k. Middachten kasteel Middachten 
 
zn./dr. van zoon/dochter van 
echtg. echtgenoot/echtgenote 
wed. weduwe 
wedr. weduwnaar 
hertr. hertrouwt 
 
Afkortingen van namen van de maanden 
 
jan. januari 
febr. februari 
aug. augustus 
sept. september 
okt. oktober 
nov. november 
dec. december 
 
Afkortingen van adellijke titels 
 
Jhr./Jkvr. jonkheer/jonkvrouw 
des H.R.R. Freiherr von des Heiliges Römisches Reiches Freiherr von 
des H.R.R. Graf von des Heiliges Römisches Reiches Graf von 
 
Afkortingen van opleidingstitels 
 
chir. dr. chirurgiae doctor 
dr. doctor 
drs. doctorandus 
ir. ingenieur 
j.u.d. juris utriusque doctor (tot 1815) 
jur. dr. juris doctor (1815-1877) 
litt. dr. litterarum doctor 
litt. class. dr. litterarum classicarum doctor 
math. et astr. dr. matheseos et astronomiae doctor 
med. dr. medicinae doctor 
med. et obst. dr. medicinae et obstetriciae doctor 
mr. meester in de rechten 
obst. dr. obstetriciae doctor 
phil. dr. philosophiae doctor 
phys. dr. physicae doctor 
Prof. professor 
theol. dr. theologiae doctor 
 
Afkortingen van benamingen van krijgsmachtonderdelen 
 
art. artillerie 
cav. cavalerie 
inf. infanterie 
K.L. Koninklijke Landmacht 
K.Lu. Koninklijke Luchtmacht 
K.M. Koninklijke Marine 
K.N.I.L. Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
O.I.L. Oostindisch leger 
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Afkortingen van namen van ondernemingen 
 
K.L.M. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij 
K.P.M. Koninklijke Paketvaartmaatschappij 
V.O.C. Verenigde Oostindische Compagnie 
W.I.C. Westindische Compagnie 
 
Algemene afkortingen 
 
a/b van aan boord van 
ald. aldaar 
arr.-rb. arrondissementsrechtbank 
b.d. buiten dienst 
c.a. cum annexis 
c.s. cum suis 
ca. circa 
etc. et cetera 
hon. honorair 
laatst. laatstelijk 
mog. mogelijk 
m.s. motorschip 
o.a. onder andere 
omstr. omstreeks 
plv. plaatsvervangend 
s.s. stoomschip 
tijd. tijdelijk 
tit. titulair 
verm. vermoedelijk 
vrijw. vrijwillig 
waarsch. waarschijnlijk 
wnd. waarnemend 
 
K.B. Koninklijk Besluit (K.B. van [die en die datum], nr. 

[zoveel] 
Keiz.B. Keizerlijk Besluit 
S.B. Soeverein Besluit 
 
 
Afkortingen in verwijzende noten 
 

Archiefbewaarplaatsen en archieven 
 

Vindplaatsen in een archief 
 
fol. folio 
inv.nr./inv.nrs. inventarisnummer(s) 
nr./nrs. nummer(s) 
p. pagina(’s) 
stuknr./stuknrs. stuknummer(s) 
testamentnr. testamentnummer 
ms. manuscript 
ms.-genealogie manuscript-genealogie 
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Literatuur (plaats en jaar van verschijnen) 
 
s.a. sine anno 
s.d. sine dato 
s.l. sine loco 
z.d. zonder datum 
z.p. zonder plaats 
z.j. zonder jaar 
 

CBG-collecties 
 
BvTP Collectie Bloys van Treslong Prins (van het CBG) 

(tweede en volgende verwijzingen) 
OIB Collectie Oostindische bronnen (van het CBG) 

(tweede en volgende verwijzingen) 
 

Genealogische tijdschriften, jaarboeken en seriewerken 
 
Ned. Adelsboek Nederland’s Adelsboek 
Ned. Genealogieën Nederlandse Genealogieën 
Ned. Patriciaat Nederland’s Patriciaat 
 
Gens Nostra Gens Nostra. Maandblad van de Nederlandse 

Genealogische Vereniging 
Jaarboek CBG Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 
Brab. Leeuw De Brabantse Leeuw. Tijdschift voor Genealogie 
Ned. Leeuw De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het 

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- 
en Wapenkunde 

Ind. Navorscher De Indische Navorscher. Jaarboek van de Indische 
Genealogische Vereniging / De Indische Navorscher. 
Orgaan van de Indische Genealogische Vereniging 

 
Biografische woordenboeken 

 
Van der Aa A.J. van der Aa, K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. 

Schotel red., Biographisch woordenboek der Neder-
landen, 21 dln. (1852-1878) 

De Bie en Loosjes J.P. de Bie en J. Loosjes, Biografisch wooordenboek 
van protestantse godgeleerden, 6 dln. (’s-Gravenhage 
1919-1949 

Glasius B. Glasius, Godgeleerd Nederland. Biographisch 
woordenboek van Nederlandsche godgeleerden, 3 
dln. (Den Bosch 1851-1856) 

Molhuysen en Blok P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw 
Nederlandsch biografisch woordenboek, 10 dln. 
(Leiden 1911-1937) 

Nagtglas F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, [...], 4 afl. 
(Middelburg 1888-1893) 

Scheen P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende 
kunstenaars 1750-1950 (’s-Gravenhage 1981) 

Troostenburg de Bruijn C.A.L. Troostenburg de Bruijn, Biographisch woor-
denboek van Oost-Indisch predikanten (Nijmegen 
1893) 
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Waller F.G. Waller, Biographisch woordenboek van Noord-
Nederlandse graveurs (’s-Gravenhage 1938) 

Weyerman J. Campo Weyerman, De levensbeschryvingen der 
Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen 
(’s-Gravenhage 1729-1769) 

Willigen en Meijer A. van der Willigen en F.G. Meijer, A dictionary of 
Dutch and Flemish still-life painters in oils, 1525-
1725 (Leiden 2003) 

 
BWN Biografisch woordenboek van Nederland 
 
Brab. Biografieën Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van 

bekende en onbekende Noord-Brabanders 
Drentse biografieën Drentse biografieën. Levensbeschrijvingen van 

bekende en onbekende Drenten 
Overijsselse biografieën Overijsselse biografieën. Levensbeschrijvingen van 

bekende en onbekende Overijsselaars  
Utrechtse biografieën Utrechtse biografieën. Levensbeschrijvingen van 

bekende en onbekende Utrechters  
BWG Biografisch woordenboek Gelderland. Bekende en 

onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse 
geschiedenis 

BLGNP Biographisch lexicon van de geschiedenis van het 
Nederlandse protestantisme 

BWSA Biografisch woordenboek van het Socialisme en de 
Arbeidersbeweging  

BLO Biographisches Lexikon für Ostfriesland 
BN Biographie Nationale, 28 dln. (Brussel 1866-1944) 
NBW Nationaal Biografisch Woordenboek 
 

Historische tijdschriften, jaarboeken en seriewerken 
 
BMGN Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiede-

nis der Nederlanden 
BVGO Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oud-

heidkunde 
EHJ Economisch-Historisch Jaarboek 
Gelre Bijdragen en Mededelingen Gelre. Historisch jaarboek 

voor Gelderland 
HJG Historisch Jaarboek Groningen 
Holland Holland, Historisch Tijdschrift 
JMG Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis 
Millennium Millennium. Tijdschift voor Middeleeuwse studies 
Holl. Studiën Hollandse Studiën 
NBHJ Noord-Brabants Historisch Jaarboek 
RGP Rijks Geschiedkundige Publicaties 
TvG Tijdschrift voor Geschiedenis 
TvSG Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 
TvSEG Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 
Virtus Virtus. Jaarboek van de werkgroep adelsgeschie-

denis / Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsge-
schiedenis 

 
 


