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Iedereen kent wel het rijtje van 'ouder grootouder - overgrootouder - betovergrootouder' (of alternatief
met vader of moeder). Je pa en ma zijn je ouders, je opa en oma je
grootouders. Zo ga je al snel vijf generaties terug in de tijd.
Maar voor stamboom onderzoek is die lijst nog veel langer. Als
iemand het bijvoorbeeld over zijn 'voorouders' heeft, praat die in
principe over 34 generaties terug! Vaak bedoelen mensen met
voorouder iemand die al veel langer geleden heeft geleefd. Als je
de lijst hieronder goed bekijkt zul je zien dat je uiteindelijk tot
zo'n 512 generaties terug in de tijd kunt! En iedere afzonderlijke
generatie heeft weer een eigen naam.

Het rijtje laat zich eenvoudig vergroten door steeds een extra
benaming toe te voegen aan de al bestaande reeks. Bovenstaand rijtje
word bijvoorbeeld eerst uitgebreid met de toevoeging 'oud': Oudouder,
oudgrootouder, oudovergrootouder, oudbetovergrootouder.
Achtereenvolgens komen hier de woorden stam-, edel-, voor-, aarts-,
opper- en hoog- bij.
Als je op de laatste generatie zit, ben je met een gemiddelde
tijdspanne van 20 jaar per generatie al ruim 10.000 jaar terug in de
tijd gegaan! Voor de familie van Tiggelen is meestal Wouter van
Tichelt (I1) de gezamenlijke 'voorouder'. Hij zit voor de nu levende
generaties (jaar: 2008) dus in de 39e, 40e of 41 generatie. Daarmee is
Wouter van Tichelt dan bijvoorbeeld je Vooroudovergrootvader.
Generatie

Naam

Mannelijk

Vrouwelijk

1

proband

n.v.t.

n.v.t.

2

ouder

vader

moeder

3

grootouder

grootvader

grootmoeder

4

overgrootouder

overgrootvader

overgrootmoeder

5

betovergrootoude
r

betovergrootvade
r

betovergrootmoed
er

6

oudouder

oudvader

oudmoeder

7

oudgrootouder

oudgrootvader

oudgrootmoeder
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8

oudovergrootoude
r

oudovergrootvade
r

oudovergrootmoed
er

9

oudbetovergrooto
uder

oudbetovergrootv
ader

oudbetovergrootm
oeder

10

stamouder

stamvader

stammoeder

11

stamgrootouder

stamgrootvader

stamgrootmoeder

12

stamovergrootoud
er

stamovergrootvad
er

stamovergrootmoe
der

13

stambetovergroot
ouder

stambetovergroot
vader

stambetovergroot
moeder

14

stamoudouder

stamoudvader

stamoudmoeder

15

stamoudgrootoude
r

stamoudgrootvade
r

stamoudgrootmoed
er

16

stamoudovergroot
ouder

stamoudovergroot
vader

stamoudovergroot
moeder

17

stamoudbetovergr
ootouder

stamoudbetovergr
ootvader

stamoudbetovergr
ootmoeder

18

edelouder

edelvader

edelmoeder

19

edelgrootouder

edelgrootvader

edelgrootmoeder

20

edelovergrootoud
er

edelovergrootvad
er

edelovergrootmoe
der

21

edelbetovergroot
ouder

edelbetovergroot
vader

edelbetovergroot
moeder

22

edeloudouder

edeloudvader

edeloudmoeder

23

edeloudgrootoude
r

edeloudgrootvade
r

edeloudgrootmoed
er

24

edeloudovergroot
ouder

edeloudovergroot
vader

edeloudovergroot
moeder

25

edeloudbetovergr
ootouder

edeloudbetovergr
ootvader

edeloudbetovergr
ootmoeder

26

edelstamouder

edelstamvader

edelstammoeder

27

edelstamgrootoud
er

edelstamgrootvad
er

edelstamgrootmoe
der

28

edelstamovergroo

edelstamovergroo

edelstamovergroo
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touder

tvader

tmoeder

29

edelstambetoverg
rootouder

edelstambetoverg
rootvader

edelstambetoverg
rootmoeder

30

edelstamoudouder

edelstamoudvader

edelstamoudmoede
r

31

edelstamoudgroot
ouder

edelstamoudgroot
vader

edelstamoudgroot
moeder

32

edelstamoudoverg
rootouder

edelstamoudoverg
rootvader

edelstamoudoverg
rootmoeder

33

edelstamoudbetov
ergrootouder

edelstamoudbetov
ergrootvader

edelstamoudbetov
ergrootmoeder

34

voorouder

voorvader

voormoeder

35

voorgrootouder

voorgrootvader

voorgrootmoeder

36

voorovergrootoud
er

voorovergrootvad
er

voorovergrootmoe
der

37

voorbetovergroot
ouder

voorbetovergroot
vader

voorbetovergroot
moeder

38

vooroudouder

vooroudvader

vooroudmoeder

39

vooroudgrootoude
r

vooroudgrootvade
r

vooroudgrootmoed
er

40

vooroudovergroot
ouder

vooroudovergroot
vader

vooroudovergroot
moeder

41

vooroudbetovergr
ootouder

vooroudbetovergr
ootvader

vooroudbetovergr
ootmoeder

42

voorstamouder

voorstamvader

voorstammoeder

43

voorstamgrootoud
er

voorstamgrootvad
er

voorstamgrootmoe
der

44

voorstamovergroo
touder

voorstamovergroo
tvader

voorstamovergroo
tmoeder

45

voorstambetoverg
rootouder

voorstambetoverg
rootvader

voorstambetoverg
rootmoeder

46

voorstamoudouder

voorstamoudvader

voorstamoudmoede
r

47

voorstamoudgroot
ouder

voorstamoudgroot
vader

voorstamoudgroot
moeder
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48

voorstamoudoverg
rootouder

voorstamoudoverg
rootvader

voorstamoudoverg
rootmoeder

49

voorstamoudbetov
ergrootouder

voorstamoudbetov
ergrootvader

voorstamoudbetov
ergrootmoeder

50

vooredelouder

vooredelvader

vooredelmoeder

51

vooredelgrootoud
er

vooredelgrootvad
er

vooredelgrootmoe
der

52

vooredelovergroo
touder

vooredelovergroo
tvader

vooredelovergroo
tmoeder

53

vooredelbetoverg
rootouder

vooredelbetoverg
rootvader

vooredelbetoverg
rootmoeder

54

vooredeloudouder

vooredeloudvader

vooredeloudmoede
r

55

vooredeloudgroot
ouder

vooredeloudgroot
vader

vooredeloudgroot
moeder

56

vooredeloudoverg
rootouder

vooredeloudoverg
rootvader

vooredeloudoverg
rootmoeder

57

vooredeloudbetov
ergrootouder

vooredeloudbetov
ergrootvader

vooredeloudbetov
ergrootmoeder

58

vooredelstamoude
r

vooredelstamvade
r

vooredelstammoed
er

59

vooredelstamgroo
touder

vooredelstamgroo
tvader

vooredelstamgroo
tmoeder

60

vooredelstamover
grootouder

vooredelstamover
grootvader

vooredelstamover
grootmoeder

61

vooredelstambeto
vergrootouder

vooredelstambeto
vergrootvader

vooredelstambeto
vergrootmoeder

62

vooredelstamoudo
uder

vooredelstamoudv
ader

vooredelstamoudm
oeder

63

vooredelstamoudg
rootouder

vooredelstamoudg
rootvader

vooredelstamoudg
rootmoeder

64

vooredelstamoudo
vergrootouder

vooredelstamoudo
vergrootvader

vooredelstamoudo
vergrootmoeder

65

vooredelstamoudb
etovergrootouder

vooredelstamoudb
etovergrootvader

vooredelstamoudb
etovergrootmoede
r
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66

aartsouder

aartsvader

aartsmoeder

67

aartsgrootouder

aartsgrootvader

aartsgrootmoeder

68

aartsovergrootou
der

aartsovergrootva
der

aartsovergrootmo
eder

69

aartsbetovergroo
touder

aartsbetovergroo
tvader

aartsbetovergroo
tmoeder

70

aartsoudouder

aartsoudvader

aartsoudmoeder

71

aartsoudgrootoud
er

aartsoudgrootvad
er

aartsoudgrootmoe
der

72

aartsoudovergroo
touder

aartsoudovergroo
tvader

aartsoudovergroo
tmoeder

73

aartsoudbetoverg
rootouder

aartsoudbetoverg
rootvader

aartsoudbetoverg
rootmoeder

74

aartsstamouder

aartsstamvader

aartsstammoeder

75

aartsstamgrootou
der

aartsstamgrootva
der

aartsstamgrootmo
eder

76

aartsstamovergro
otouder

aartsstamovergro
otvader

aartsstamovergro
otmoeder

77

aartsstambetover
grootouder

aartsstambetover
grootvader

aartsstambetover
grootmoeder

78

aartsstamoudoude
r

aartsstamoudvade
r

aartsstamoudmoed
er

79

aartsstamoudgroo
touder

aartsstamoudgroo
tvader

aartsstamoudgroo
tmoeder

80

aartsstamoudover
grootouder

aartsstamoudover
grootvader

aartsstamoudover
grootmoeder

81

aartsstamoudbeto
vergrootouder

aartsstamoudbeto
vergrootvader

aartsstamoudbeto
vergrootmoeder

82

aartsedelouder

aartsedelvader

aartsedelmoeder

83

aartsedelgrootou
der

aartsedelgrootva
der

aartsedelgrootmo
eder

84

aartsedelovergro
otouder

aartsedelovergro
otvader

aartsedelovergro
otmoeder

85

aartsedelbetover

aartsedelbetover

aartsedelbetover
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grootouder

grootvader

grootmoeder

86

aartsedeloudoude
r

aartsedeloudvade
r

aartsedeloudmoed
er

87

aartsedeloudgroo
touder

aartsedeloudgroo
tvader

aartsedeloudgroo
tmoeder

88

aartsedeloudover
grootouder

aartsedeloudover
grootvader

aartsedeloudover
grootmoeder

89

aartsedeloudbeto
vergrootouder

aartsedeloudbeto
vergrootvader

aartsedeloudbeto
vergrootmoeder

90

aartsedelstamoud
er

aartsedelstamvad
er

aartsedelstammoe
der

91

aartsedelstamgro
otouder

aartsedelstamgro
otvader

aartsedelstamgro
otmoeder

92

aartsedelstamove
rgrootouder

aartsedelstamove
rgrootvader

aartsedelstamove
rgrootmoeder

93

aartsedelstambet
overgrootouder

aartsedelstambet
overgrootvader

aartsedelstambet
overgrootmoeder

94

aartsedelstamoud
ouder

aartsedelstamoud
vader

aartsedelstamoud
moeder

95

aartsedelstamoud
grootouder

aartsedelstamoud
grootvader

aartsedelstamoud
grootmoeder

96

aartsedelstamoud
overgrootouder

aartsedelstamoud
overgrootvader

aartsedelstamoud
overgrootmoeder

97

aartsedelstamoud
betovergrootoude
r

aartsedelstamoud
betovergrootvade
r

aartsedelstamoud
betovergrootmoed
er

98

aartsvoorouder

aartsvoorvader

aartsvoormoeder

99

aartsvoorgrootou
der

aartsvoorgrootva
der

aartsvoorgrootmo
eder

100

aartsvoorovergro
otouder

aartsvoorovergro
otvader

aartsvoorovergro
otmoeder

101

aartsvoorbetover
grootouder

aartsvoorbetover
grootvader

aartsvoorbetover
grootmoeder

102

aartsvooroudoude
r

aartsvooroudvade
r

aartsvooroudmoed
er
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103

aartsvooroudgroo
touder

aartsvooroudgroo
tvader

aartsvooroudgroo
tmoeder

104

aartsvooroudover
grootouder

aartsvooroudover
grootvader

aartsvooroudover
grootmoeder

105

aartsvooroudbeto
vergrootouder

aartsvooroudbeto
vergrootvader

aartsvooroudbeto
vergrootmoeder

106

aartsvoorstamoud
er

aartsvoorstamvad
er

aartsvoorstammoe
der

107

aartsvoorstamgro
otouder

aartsvoorstamgro
otvader

aartsvoorstamgro
otmoeder

108

aartsvoorstamove
rgrootouder

aartsvoorstamove
rgrootvader

aartsvoorstamove
rgrootmoeder

109

aartsvoorstambet
overgrootouder

aartsvoorstambet
overgrootvader

aartsvoorstambet
overgrootmoeder

110

aartsvoorstamoud
ouder

aartsvoorstamoud
vader

aartsvoorstamoud
moeder

111

aartsvoorstamoud
grootouder

aartsvoorstamoud
grootvader

aartsvoorstamoud
grootmoeder

112

aartsvoorstamoud
overgrootouder

aartsvoorstamoud
overgrootvader

aartsvoorstamoud
overgrootmoeder

113

aartsvoorstamoud
betovergrootoude
r

aartsvoorstamoud
betovergrootvade
r

aartsvoorstamoud
betovergrootmoed
er

114

aartsvooredeloud
er

aartsvooredelvad
er

aartsvooredelmoe
der

115

aartsvooredelgro
otouder

aartsvooredelgro
otvader

aartsvooredelgro
otmoeder

116

aartsvooredelove
rgrootouder

aartsvooredelove
rgrootvader

aartsvooredelove
rgrootmoeder

117

aartsvooredelbet
overgrootouder

aartsvooredelbet
overgrootvader

aartsvooredelbet
overgrootmoeder

118

aartsvooredeloud
ouder

aartsvooredeloud
vader

aartsvooredeloud
moeder

119

aartsvooredeloud
grootouder

aartsvooredeloud
grootvader

aartsvooredeloud
grootmoeder

120

aartsvooredeloud

aartsvooredeloud

aartsvooredeloud
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overgrootouder

overgrootvader

overgrootmoeder

121

aartsvooredeloud
betovergrootoude
r

aartsvooredeloud
betovergrootvade
r

aartsvooredeloud
betovergrootmoed
er

122

aartsvooredelsta
mouder

aartsvooredelsta
mvader

aartsvooredelsta
mmoeder

123

aartsvooredelsta
mgrootouder

aartsvooredelsta
mgrootvader

aartsvooredelsta
mgrootmoeder

124

aartsvooredelsta
movergrootouder

aartsvooredelsta
movergrootvader

aartsvooredelsta
movergrootmoeder

125

aartsvooredelsta
mbetovergrootoud
er

aartsvooredelsta
mbetovergrootvad
er

aartsvooredelsta
mbetovergrootmoe
der

126

aartsvooredelsta
moudouder

aartsvooredelsta
moudvader

aartsvooredelsta
moudmoeder

127

aartsvooredelsta
moudgrootouder

aartsvooredelsta
moudgrootvader

aartsvooredelsta
moudgrootmoeder

128

aartsvooredelsta
moudovergrootoud
er

aartsvooredelsta
moudovergrootvad
er

aartsvooredelsta
moudovergrootmoe
der

129

aartsvooredelsta
moudbetovergroot
ouder

aartsvooredelsta
moudbetovergroot
vader

aartsvooredelsta
moudbetovergroot
moeder

130

opperouder

oppervader

oppermoeder

131

oppergrootouder

oppergrootvader

oppergrootmoeder

132

opperovergrootou
der

opperovergrootva
der

opperovergrootmo
eder

133

opperbetovergroo
touder

opperbetovergroo
tvader

opperbetovergroo
tmoeder

134

opperoudouder

opperoudvader

opperoudmoeder

135

opperoudgrootoud
er

opperoudgrootvad
er

opperoudgrootmoe
der

136

opperoudovergroo
touder

opperoudovergroo
tvader

opperoudovergroo
tmoeder

137

opperoudbetoverg
rootouder

opperoudbetoverg
rootvader

opperoudbetoverg
rootmoeder
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138

opperstamouder

opperstamvader

opperstammoeder

139

opperstamgrootou
der

opperstamgrootva
der

opperstamgrootmo
eder

140

opperstamovergro
otouder

opperstamovergro
otvader

opperstamovergro
otmoeder

141

opperstambetover
grootouder

opperstambetover
grootvader

opperstambetover
grootmoeder

142

opperstamoudoude
r

opperstamoudvade
r

opperstamoudmoed
er

143

opperstamoudgroo
touder

opperstamoudgroo
tvader

opperstamoudgroo
tmoeder

144

opperstamoudover
grootouder

opperstamoudover
grootvader

opperstamoudover
grootmoeder

145

opperstamoudbeto
vergrootouder

opperstamoudbeto
vergrootvader

opperstamoudbeto
vergrootmoeder

146

opperedelouder

opperedelvader

opperedelmoeder

147

opperedelgrootou
der

opperedelgrootva
der

opperedelgrootmo
eder

148

opperedelovergro
otouder

opperedelovergro
otvader

opperedelovergro
otmoeder

149

opperedelbetover
grootouder

opperedelbetover
grootvader

opperedelbetover
grootmoeder

150

opperedeloudoude
r

opperedeloudvade
r

opperedeloudmoed
er

151

opperedeloudgroo
touder

opperedeloudgroo
tvader

opperedeloudgroo
tmoeder

152

opperedeloudover
grootouder

opperedeloudover
grootvader

opperedeloudover
grootmoeder

153

opperedeloudbeto
vergrootouder

opperedeloudbeto
vergrootvader

opperedeloudbeto
vergrootmoeder

154

opperedelstamoud
er

opperedelstamvad
er

opperedelstammoe
der

155

opperedelstamgro
otouder

opperedelstamgro
otvader

opperedelstamgro
otmoeder

156

opperedelstamove

opperedelstamove

opperedelstamove
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rgrootouder

rgrootvader

rgrootmoeder

157

opperedelstambet
overgrootouder

opperedelstambet
overgrootvader

opperedelstambet
overgrootmoeder

158

opperedelstamoud
ouder

opperedelstamoud
vader

opperedelstamoud
moeder

159

opperedelstamoud
grootouder

opperedelstamoud
grootvader

opperedelstamoud
grootmoeder

160

opperedelstamoud
overgrootouder

opperedelstamoud
overgrootvader

opperedelstamoud
overgrootmoeder

161

opperedelstamoud
betovergrootoude
r

opperedelstamoud
betovergrootvade
r

opperedelstamoud
betovergrootmoed
er

162

oppervoorouder

oppervoorvader

oppervoormoeder

163

oppervoorgrootou
der

oppervoorgrootva
der

oppervoorgrootmo
eder

164

oppervoorovergro
otouder

oppervoorovergro
otvader

oppervoorovergro
otmoeder

165

oppervoorbetover
grootouder

oppervoorbetover
grootvader

oppervoorbetover
grootmoeder

166

oppervooroudoude
r

oppervooroudvade
r

oppervooroudmoed
er

167

oppervooroudgroo
touder

oppervooroudgroo
tvader

oppervooroudgroo
tmoeder

168

oppervooroudover
grootouder

oppervooroudover
grootvader

oppervooroudover
grootmoeder

169

oppervooroudbeto
vergrootouder

oppervooroudbeto
vergrootvader

oppervooroudbeto
vergrootmoeder

170

oppervoorstamoud
er

oppervoorstamvad
er

oppervoorstammoe
der

171

oppervoorstamgro
otouder

oppervoorstamgro
otvader

oppervoorstamgro
otmoeder

172

oppervoorstamove
rgrootouder

oppervoorstamove
rgrootvader

oppervoorstamove
rgrootmoeder

173

oppervoorstambet
overgrootouder

oppervoorstambet
overgrootvader

oppervoorstambet
overgrootmoeder
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174

oppervoorstamoud
ouder

oppervoorstamoud
vader

oppervoorstamoud
moeder

175

oppervoorstamoud
grootouder

oppervoorstamoud
grootvader

oppervoorstamoud
grootmoeder

176

oppervoorstamoud
overgrootouder

oppervoorstamoud
overgrootvader

oppervoorstamoud
overgrootmoeder

177

oppervoorstamoud
betovergrootoude
r

oppervoorstamoud
betovergrootvade
r

oppervoorstamoud
betovergrootmoed
er

178

oppervooredeloud
er

oppervooredelvad
er

oppervooredelmoe
der

179

oppervooredelgro
otouder

oppervooredelgro
otvader

oppervooredelgro
otmoeder

180

oppervooredelove
rgrootouder

oppervooredelove
rgrootvader

oppervooredelove
rgrootmoeder

181

oppervooredelbet
overgrootouder

oppervooredelbet
overgrootvader

oppervooredelbet
overgrootmoeder

182

oppervooredeloud
ouder

oppervooredeloud
vader

oppervooredeloud
moeder

183

oppervooredeloud
grootouder

oppervooredeloud
grootvader

oppervooredeloud
grootmoeder

184

oppervooredeloud
overgrootouder

oppervooredeloud
overgrootvader

oppervooredeloud
overgrootmoeder

185

oppervooredeloud
betovergrootoude
r

oppervooredeloud
betovergrootvade
r

oppervooredeloud
betovergrootmoed
er

186

oppervooredelsta
mouder

oppervooredelsta
mvader

oppervooredelsta
mmoeder

187

oppervooredelsta
mgrootouder

oppervooredelsta
mgrootvader

oppervooredelsta
mgrootmoeder

188

oppervooredelsta
movergrootouder

oppervooredelsta
movergrootvader

oppervooredelsta
movergrootmoeder

189

oppervooredelsta
mbetovergrootoud
er

oppervooredelsta
mbetovergrootvad
er

oppervooredelsta
mbetovergrootmoe
der

190

oppervooredelsta
moudouder

oppervooredelsta
moudvader

oppervooredelsta
moudmoeder
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191

oppervooredelsta
moudgrootouder

oppervooredelsta
moudgrootvader

oppervooredelsta
moudgrootmoeder

192

oppervooredelsta
moudovergrootoud
er

oppervooredelsta
moudovergrootvad
er

oppervooredelsta
moudovergrootmoe
der

193

oppervooredelsta
moudbetovergroot
ouder

oppervooredelsta
moudbetovergroot
vader

oppervooredelsta
moudbetovergroot
moeder

194

opperaartsouder

opperaartsvader

opperaartsmoeder

195

opperaartsgrooto
uder

opperaartsgrootv
ader

opperaartsgrootm
oeder

196

opperaartsovergr
ootouder

opperaartsovergr
ootvader

opperaartsovergr
ootmoeder

197

opperaartsbetove
rgrootouder

opperaartsbetove
rgrootvader

opperaartsbetove
rgrootmoeder

198

opperaartsoudoud
er

opperaartsoudvad
er

opperaartsoudmoe
der

199

opperaartsoudgro
otouder

opperaartsoudgro
otvader

opperaartsoudgro
otmoeder

200

opperaartsoudove
rgrootouder

opperaartsoudove
rgrootvader

opperaartsoudove
rgrootmoeder

201

opperaartsoudbet
overgrootouder

opperaartsoudbet
overgrootvader

opperaartsoudbet
overgrootmoeder

202

opperaartsstamou
der

opperaartsstamva
der

opperaartsstammo
eder

203

opperaartsstamgr
ootouder

opperaartsstamgr
ootvader

opperaartsstamgr
ootmoeder

204

opperaartsstamov
ergrootouder

opperaartsstamov
ergrootvader

opperaartsstamov
ergrootmoeder

205

opperaartsstambe
tovergrootouder

opperaartsstambe
tovergrootvader

opperaartsstambe
tovergrootmoeder

206

opperaartsstamou
douder

opperaartsstamou
dvader

opperaartsstamou
dmoeder

207

opperaartsstamou
dgrootouder

opperaartsstamou
dgrootvader

opperaartsstamou
dgrootmoeder

208

opperaartsstamou

opperaartsstamou

opperaartsstamou
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dovergrootouder

dovergrootvader

dovergrootmoeder

209

opperaartsstamou
dbetovergrootoud
er

opperaartsstamou
dbetovergrootvad
er

opperaartsstamou
dbetovergrootmoe
der

210

opperaartsedelou
der

opperaartsedelva
der

opperaartsedelmo
eder

211

opperaartsedelgr
ootouder

opperaartsedelgr
ootvader

opperaartsedelgr
ootmoeder

212

opperaartsedelov
ergrootouder

opperaartsedelov
ergrootvader

opperaartsedelov
ergrootmoeder

213

opperaartsedelbe
tovergrootouder

opperaartsedelbe
tovergrootvader

opperaartsedelbe
tovergrootmoeder

214

opperaartsedelou
douder

opperaartsedelou
dvader

opperaartsedelou
dmoeder

215

opperaartsedelou
dgrootouder

opperaartsedelou
dgrootvader

opperaartsedelou
dgrootmoeder

216

opperaartsedelou
dovergrootouder

opperaartsedelou
dovergrootvader

opperaartsedelou
dovergrootmoeder

217

opperaartsedelou
dbetovergrootoud
er

opperaartsedelou
dbetovergrootvad
er

opperaartsedelou
dbetovergrootmoe
der

218

opperaartsedelst
amouder

opperaartsedelst
amvader

opperaartsedelst
ammoeder

219

opperaartsedelst
amgrootouder

opperaartsedelst
amgrootvader

opperaartsedelst
amgrootmoeder

220

opperaartsedelst
amovergrootouder

opperaartsedelst
amovergrootvader

opperaartsedelst
amovergrootmoede
r

221

opperaartsedelst
ambetovergrootou
der

opperaartsedelst
ambetovergrootva
der

opperaartsedelst
ambetovergrootmo
eder

222

opperaartsedelst
amoudouder

opperaartsedelst
amoudvader

opperaartsedelst
amoudmoeder

223

opperaartsedelst
amoudgrootouder

opperaartsedelst
amoudgrootvader

opperaartsedelst
amoudgrootmoeder

224

opperaartsedelst
amoudovergrootou

opperaartsedelst
amoudovergrootva

opperaartsedelst
amoudovergrootmo
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der

der

eder

225

opperaartsedelst
amoudbetovergroo
touder

opperaartsedelst
amoudbetovergroo
tvader

opperaartsedelst
amoudbetovergroo
tmoeder

226

opperaartsvoorou
der

opperaartsvoorva
der

opperaartsvoormo
eder

227

opperaartsvoorgr
ootouder

opperaartsvoorgr
ootvader

opperaartsvoorgr
ootmoeder

228

opperaartsvoorov
ergrootouder

opperaartsvoorov
ergrootvader

opperaartsvoorov
ergrootmoeder

229

opperaartsvoorbe
tovergrootouder

opperaartsvoorbe
tovergrootvader

opperaartsvoorbe
tovergrootmoeder

230

opperaartsvoorou
douder

opperaartsvoorou
dvader

opperaartsvoorou
dmoeder

231

opperaartsvoorou
dgrootouder

opperaartsvoorou
dgrootvader

opperaartsvoorou
dgrootmoeder

232

opperaartsvoorou
dovergrootouder

opperaartsvoorou
dovergrootvader

opperaartsvoorou
dovergrootmoeder

233

opperaartsvoorou
dbetovergrootoud
er

opperaartsvoorou
dbetovergrootvad
er

opperaartsvoorou
dbetovergrootmoe
der

234

opperaartsvoorst
amouder

opperaartsvoorst
amvader

opperaartsvoorst
ammoeder

235

opperaartsvoorst
amgrootouder

opperaartsvoorst
amgrootvader

opperaartsvoorst
amgrootmoeder

236

opperaartsvoorst
amovergrootouder

opperaartsvoorst
amovergrootvader

opperaartsvoorst
amovergrootmoede
r

237

opperaartsvoorst
ambetovergrootou
der

opperaartsvoorst
ambetovergrootva
der

opperaartsvoorst
ambetovergrootmo
eder

238

opperaartsvoorst
amoudouder

opperaartsvoorst
amoudvader

opperaartsvoorst
amoudmoeder

239

opperaartsvoorst
amoudgrootouder

opperaartsvoorst
amoudgrootvader

opperaartsvoorst
amoudgrootmoeder

240

opperaartsvoorst
amoudovergrootou

opperaartsvoorst
amoudovergrootva

opperaartsvoorst
amoudovergrootmo
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der

der

eder

241

opperaartsvoorst
amoudbetovergroo
touder

opperaartsvoorst
amoudbetovergroo
tvader

opperaartsvoorst
amoudbetovergroo
tmoeder

242

opperaartsvoored
elouder

opperaartsvoored
elvader

opperaartsvoored
elmoeder

243

opperaartsvoored
elgrootouder

opperaartsvoored
elgrootvader

opperaartsvoored
elgrootmoeder

244

opperaartsvoored
elovergrootouder

opperaartsvoored
elovergrootvader

opperaartsvoored
elovergrootmoede
r

245

opperaartsvoored
elbetovergrootou
der

opperaartsvoored
elbetovergrootva
der

opperaartsvoored
elbetovergrootmo
eder

246

opperaartsvoored
eloudouder

opperaartsvoored
eloudvader

opperaartsvoored
eloudmoeder

247

opperaartsvoored
eloudgrootouder

opperaartsvoored
eloudgrootvader

opperaartsvoored
eloudgrootmoeder

248

opperaartsvoored
eloudovergrootou
der

opperaartsvoored
eloudovergrootva
der

opperaartsvoored
eloudovergrootmo
eder

249

opperaartsvoored
eloudbetovergroo
touder

opperaartsvoored
eloudbetovergroo
tvader

opperaartsvoored
eloudbetovergroo
tmoeder

250

opperaartsvoored
elstamouder

opperaartsvoored
elstamvader

opperaartsvoored
elstammoeder

251

opperaartsvoored
elstamgrootouder

opperaartsvoored
elstamgrootvader

opperaartsvoored
elstamgrootmoede
r

252

opperaartsvoored
elstamovergrooto
uder

opperaartsvoored
elstamovergrootv
ader

opperaartsvoored
elstamovergrootm
oeder

253

opperaartsvoored
elstambetovergro
otouder

opperaartsvoored
elstambetovergro
otvader

opperaartsvoored
elstambetovergro
otmoeder

254

opperaartsvoored
elstamoudouder

opperaartsvoored
elstamoudvader

opperaartsvoored
elstamoudmoeder
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255

opperaartsvoored
elstamoudgrootou
der

opperaartsvoored
elstamoudgrootva
der

opperaartsvoored
elstamoudgrootmo
eder

256

opperaartsvoored
elstamoudovergro
otouder

opperaartsvoored
elstamoudovergro
otvader

opperaartsvoored
elstamoudovergro
otmoeder

257

opperaartsvoored
elstamoudbetover
grootouder

opperaartsvoored
elstamoudbetover
grootvader

opperaartsvoored
elstamoudbetover
grootmoeder

258

hoogouder

hoogvader

hoogmoeder

259

hooggrootouder

hooggrootvader

hooggrootmoeder

260

hoogovergrootoud
er

hoogovergrootvad
er

hoogovergrootmoe
der

261

hoogbetovergroot
ouder

hoogbetovergroot
vader

hoogbetovergroot
moeder

262

hoogoudouder

hoogoudvader

hoogoudmoeder

263

hoogoudgrootoude
r

hoogoudgrootvade
r

hoogoudgrootmoed
er

264

hoogoudovergroot
ouder

hoogoudovergroot
vader

hoogoudovergroot
moeder

265

hoogoudbetovergr
ootouder

hoogoudbetovergr
ootvader

hoogoudbetovergr
ootmoeder

266

hoogstamouder

hoogstamvader

hoogstammoeder

267

hoogstamgrootoud
er

hoogstamgrootvad
er

hoogstamgrootmoe
der

268

hoogstamovergroo
touder

hoogstamovergroo
tvader

hoogstamovergroo
tmoeder

269

hoogstambetoverg
rootouder

hoogstambetoverg
rootvader

hoogstambetoverg
rootmoeder

270

hoogstamoudouder

hoogstamoudvader

hoogstamoudmoede
r

271

hoogstamoudgroot
ouder

hoogstamoudgroot
vader

hoogstamoudgroot
moeder

272

hoogstamoudoverg
rootouder

hoogstamoudoverg
rootvader

hoogstamoudoverg
rootmoeder

16 / 32
Phoca PDF

Artikelen - Genealogie van Tiggelen 1200 - 2015 (heden)
Written by Jan van Tiggelen
Published Date

273

hoogstamoudbetov
ergrootouder

hoogstamoudbetov
ergrootvader

hoogstamoudbetov
ergrootmoeder

274

hoogedelouder

hoogedelvader

hoogedelmoeder

275

hoogedelgrootoud
er

hoogedelgrootvad
er

hoogedelgrootmoe
der

276

hoogedelovergroo
touder

hoogedelovergroo
tvader

hoogedelovergroo
tmoeder

277

hoogedelbetoverg
rootouder

hoogedelbetoverg
rootvader

hoogedelbetoverg
rootmoeder

278

hoogedeloudouder

hoogedeloudvader

hoogedeloudmoede
r

279

hoogedeloudgroot
ouder

hoogedeloudgroot
vader

hoogedeloudgroot
moeder

280

hoogedeloudoverg
rootouder

hoogedeloudoverg
rootvader

hoogedeloudoverg
rootmoeder

281

hoogedeloudbetov
ergrootouder

hoogedeloudbetov
ergrootvader

hoogedeloudbetov
ergrootmoeder

282

hoogedelstamoude
r

hoogedelstamvade
r

hoogedelstammoed
er

283

hoogedelstamgroo
touder

hoogedelstamgroo
tvader

hoogedelstamgroo
tmoeder

284

hoogedelstamover
grootouder

hoogedelstamover
grootvader

hoogedelstamover
grootmoeder

285

hoogedelstambeto
vergrootouder

hoogedelstambeto
vergrootvader

hoogedelstambeto
vergrootmoeder

286

hoogedelstamoudo
uder

hoogedelstamoudv
ader

hoogedelstamoudm
oeder

287

hoogedelstamoudg
rootouder

hoogedelstamoudg
rootvader

hoogedelstamoudg
rootmoeder

288

hoogedelstamoudo
vergrootouder

hoogedelstamoudo
vergrootvader

hoogedelstamoudo
vergrootmoeder

289

hoogedelstamoudb
etovergrootouder

hoogedelstamoudb
etovergrootvader

hoogedelstamoudb
etovergrootmoede
r

290

hoogvoorouder

hoogvoorvader

hoogvoormoeder
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291

hoogvoorgrootoud
er

hoogvoorgrootvad
er

hoogvoorgrootmoe
der

292

hoogvoorovergroo
touder

hoogvoorovergroo
tvader

hoogvoorovergroo
tmoeder

293

hoogvoorbetoverg
rootouder

hoogvoorbetoverg
rootvader

hoogvoorbetoverg
rootmoeder

294

hoogvooroudouder

hoogvooroudvader

hoogvooroudmoede
r

295

hoogvooroudgroot
ouder

hoogvooroudgroot
vader

hoogvooroudgroot
moeder

296

hoogvooroudoverg
rootouder

hoogvooroudoverg
rootvader

hoogvooroudoverg
rootmoeder

297

hoogvooroudbetov
ergrootouder

hoogvooroudbetov
ergrootvader

hoogvooroudbetov
ergrootmoeder

298

hoogvoorstamoude
r

hoogvoorstamvade
r

hoogvoorstammoed
er

299

hoogvoorstamgroo
touder

hoogvoorstamgroo
tvader

hoogvoorstamgroo
tmoeder

300

hoogvoorstamover
grootouder

hoogvoorstamover
grootvader

hoogvoorstamover
grootmoeder

301

hoogvoorstambeto
vergrootouder

hoogvoorstambeto
vergrootvader

hoogvoorstambeto
vergrootmoeder

302

hoogvoorstamoudo
uder

hoogvoorstamoudv
ader

hoogvoorstamoudm
oeder

303

hoogvoorstamoudg
rootouder

hoogvoorstamoudg
rootvader

hoogvoorstamoudg
rootmoeder

304

hoogvoorstamoudo
vergrootouder

hoogvoorstamoudo
vergrootvader

hoogvoorstamoudo
vergrootmoeder

305

hoogvoorstamoudb
etovergrootouder

hoogvoorstamoudb
etovergrootvader

hoogvoorstamoudb
etovergrootmoede
r

306

hoogvooredeloude
r

hoogvooredelvade
r

hoogvooredelmoed
er

307

hoogvooredelgroo
touder

hoogvooredelgroo
tvader

hoogvooredelgroo
tmoeder

308

hoogvooredelover

hoogvooredelover

hoogvooredelover
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grootouder

grootvader

grootmoeder

309

hoogvooredelbeto
vergrootouder

hoogvooredelbeto
vergrootvader

hoogvooredelbeto
vergrootmoeder

310

hoogvooredeloudo
uder

hoogvooredeloudv
ader

hoogvooredeloudm
oeder

311

hoogvooredeloudg
rootouder

hoogvooredeloudg
rootvader

hoogvooredeloudg
rootmoeder

312

hoogvooredeloudo
vergrootouder

hoogvooredeloudo
vergrootvader

hoogvooredeloudo
vergrootmoeder

313

hoogvooredeloudb
etovergrootouder

hoogvooredeloudb
etovergrootvader

hoogvooredeloudb
etovergrootmoede
r

314

hoogvooredelstam
ouder

hoogvooredelstam
vader

hoogvooredelstam
moeder

315

hoogvooredelstam
grootouder

hoogvooredelstam
grootvader

hoogvooredelstam
grootmoeder

316

hoogvooredelstam
overgrootouder

hoogvooredelstam
overgrootvader

hoogvooredelstam
overgrootmoeder

317

hoogvooredelstam
betovergrootoude
r

hoogvooredelstam
betovergrootvade
r

hoogvooredelstam
betovergrootmoed
er

318

hoogvooredelstam
oudouder

hoogvooredelstam
oudvader

hoogvooredelstam
oudmoeder

319

hoogvooredelstam
oudgrootouder

hoogvooredelstam
oudgrootvader

hoogvooredelstam
oudgrootmoeder

320

hoogvooredelstam
oudovergrootoude
r

hoogvooredelstam
oudovergrootvade
r

hoogvooredelstam
oudovergrootmoed
er

321

hoogvooredelstam
oudbetovergrooto
uder

hoogvooredelstam
oudbetovergrootv
ader

hoogvooredelstam
oudbetovergrootm
oeder

322

hoogaartsouder

hoogaartsvader

hoogaartsmoeder

323

hoogaartsgrootou
der

hoogaartsgrootva
der

hoogaartsgrootmo
eder

324

hoogaartsovergro
otouder

hoogaartsovergro
otvader

hoogaartsovergro
otmoeder
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325

hoogaartsbetover
grootouder

hoogaartsbetover
grootvader

hoogaartsbetover
grootmoeder

326

hoogaartsoudoude
r

hoogaartsoudvade
r

hoogaartsoudmoed
er

327

hoogaartsoudgroo
touder

hoogaartsoudgroo
tvader

hoogaartsoudgroo
tmoeder

328

hoogaartsoudover
grootouder

hoogaartsoudover
grootvader

hoogaartsoudover
grootmoeder

329

hoogaartsoudbeto
vergrootouder

hoogaartsoudbeto
vergrootvader

hoogaartsoudbeto
vergrootmoeder

330

hoogaartsstamoud
er

hoogaartsstamvad
er

hoogaartsstammoe
der

331

hoogaartsstamgro
otouder

hoogaartsstamgro
otvader

hoogaartsstamgro
otmoeder

332

hoogaartsstamove
rgrootouder

hoogaartsstamove
rgrootvader

hoogaartsstamove
rgrootmoeder

333

hoogaartsstambet
overgrootouder

hoogaartsstambet
overgrootvader

hoogaartsstambet
overgrootmoeder

334

hoogaartsstamoud
ouder

hoogaartsstamoud
vader

hoogaartsstamoud
moeder

335

hoogaartsstamoud
grootouder

hoogaartsstamoud
grootvader

hoogaartsstamoud
grootmoeder

336

hoogaartsstamoud
overgrootouder

hoogaartsstamoud
overgrootvader

hoogaartsstamoud
overgrootmoeder

337

hoogaartsstamoud
betovergrootoude
r

hoogaartsstamoud
betovergrootvade
r

hoogaartsstamoud
betovergrootmoed
er

338

hoogaartsedeloud
er

hoogaartsedelvad
er

hoogaartsedelmoe
der

339

hoogaartsedelgro
otouder

hoogaartsedelgro
otvader

hoogaartsedelgro
otmoeder

340

hoogaartsedelove
rgrootouder

hoogaartsedelove
rgrootvader

hoogaartsedelove
rgrootmoeder

341

hoogaartsedelbet
overgrootouder

hoogaartsedelbet
overgrootvader

hoogaartsedelbet
overgrootmoeder

342

hoogaartsedeloud

hoogaartsedeloud

hoogaartsedeloud
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ouder

vader

moeder

343

hoogaartsedeloud
grootouder

hoogaartsedeloud
grootvader

hoogaartsedeloud
grootmoeder

344

hoogaartsedeloud
overgrootouder

hoogaartsedeloud
overgrootvader

hoogaartsedeloud
overgrootmoeder

345

hoogaartsedeloud
betovergrootoude
r

hoogaartsedeloud
betovergrootvade
r

hoogaartsedeloud
betovergrootmoed
er

346

hoogaartsedelsta
mouder

hoogaartsedelsta
mvader

hoogaartsedelsta
mmoeder

347

hoogaartsedelsta
mgrootouder

hoogaartsedelsta
mgrootvader

hoogaartsedelsta
mgrootmoeder

348

hoogaartsedelsta
movergrootouder

hoogaartsedelsta
movergrootvader

hoogaartsedelsta
movergrootmoeder

349

hoogaartsedelsta
mbetovergrootoud
er

hoogaartsedelsta
mbetovergrootvad
er

hoogaartsedelsta
mbetovergrootmoe
der

350

hoogaartsedelsta
moudouder

hoogaartsedelsta
moudvader

hoogaartsedelsta
moudmoeder

351

hoogaartsedelsta
moudgrootouder

hoogaartsedelsta
moudgrootvader

hoogaartsedelsta
moudgrootmoeder

352

hoogaartsedelsta
moudovergrootoud
er

hoogaartsedelsta
moudovergrootvad
er

hoogaartsedelsta
moudovergrootmoe
der

353

hoogaartsedelsta
moudbetovergroot
ouder

hoogaartsedelsta
moudbetovergroot
vader

hoogaartsedelsta
moudbetovergroot
moeder

354

hoogaartsvooroud
er

hoogaartsvoorvad
er

hoogaartsvoormoe
der

355

hoogaartsvoorgro
otouder

hoogaartsvoorgro
otvader

hoogaartsvoorgro
otmoeder

356

hoogaartsvoorove
rgrootouder

hoogaartsvoorove
rgrootvader

hoogaartsvoorove
rgrootmoeder

357

hoogaartsvoorbet
overgrootouder

hoogaartsvoorbet
overgrootvader

hoogaartsvoorbet
overgrootmoeder

358

hoogaartsvooroud
ouder

hoogaartsvooroud
vader

hoogaartsvooroud
moeder
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359

hoogaartsvooroud
grootouder

hoogaartsvooroud
grootvader

hoogaartsvooroud
grootmoeder

360

hoogaartsvooroud
overgrootouder

hoogaartsvooroud
overgrootvader

hoogaartsvooroud
overgrootmoeder

361

hoogaartsvooroud
betovergrootoude
r

hoogaartsvooroud
betovergrootvade
r

hoogaartsvooroud
betovergrootmoed
er

362

hoogaartsvoorsta
mouder

hoogaartsvoorsta
mvader

hoogaartsvoorsta
mmoeder

363

hoogaartsvoorsta
mgrootouder

hoogaartsvoorsta
mgrootvader

hoogaartsvoorsta
mgrootmoeder

364

hoogaartsvoorsta
movergrootouder

hoogaartsvoorsta
movergrootvader

hoogaartsvoorsta
movergrootmoeder

365

hoogaartsvoorsta
mbetovergrootoud
er

hoogaartsvoorsta
mbetovergrootvad
er

hoogaartsvoorsta
mbetovergrootmoe
der

366

hoogaartsvoorsta
moudouder

hoogaartsvoorsta
moudvader

hoogaartsvoorsta
moudmoeder

367

hoogaartsvoorsta
moudgrootouder

hoogaartsvoorsta
moudgrootvader

hoogaartsvoorsta
moudgrootmoeder

368

hoogaartsvoorsta
moudovergrootoud
er

hoogaartsvoorsta
moudovergrootvad
er

hoogaartsvoorsta
moudovergrootmoe
der

369

hoogaartsvoorsta
moudbetovergroot
ouder

hoogaartsvoorsta
moudbetovergroot
vader

hoogaartsvoorsta
moudbetovergroot
moeder

370

hoogaartsvoorede
louder

hoogaartsvoorede
lvader

hoogaartsvoorede
lmoeder

371

hoogaartsvoorede
lgrootouder

hoogaartsvoorede
lgrootvader

hoogaartsvoorede
lgrootmoeder

372

hoogaartsvoorede
lovergrootouder

hoogaartsvoorede
lovergrootvader

hoogaartsvoorede
lovergrootmoeder

373

hoogaartsvoorede
lbetovergrootoud
er

hoogaartsvoorede
lbetovergrootvad
er

hoogaartsvoorede
lbetovergrootmoe
der

374

hoogaartsvoorede
loudouder

hoogaartsvoorede
loudvader

hoogaartsvoorede
loudmoeder

22 / 32
Phoca PDF

Artikelen - Genealogie van Tiggelen 1200 - 2015 (heden)
Written by Jan van Tiggelen
Published Date

375

hoogaartsvoorede
loudgrootouder

hoogaartsvoorede
loudgrootvader

hoogaartsvoorede
loudgrootmoeder

376

hoogaartsvoorede
loudovergrootoud
er

hoogaartsvoorede
loudovergrootvad
er

hoogaartsvoorede
loudovergrootmoe
der

377

hoogaartsvoorede
loudbetovergroot
ouder

hoogaartsvoorede
loudbetovergroot
vader

hoogaartsvoorede
loudbetovergroot
moeder

378

hoogaartsvoorede
lstamouder

hoogaartsvoorede
lstamvader

hoogaartsvoorede
lstammoeder

379

hoogaartsvoorede
lstamgrootouder

hoogaartsvoorede
lstamgrootvader

hoogaartsvoorede
lstamgrootmoeder

380

hoogaartsvoorede
lstamovergrootou
der

hoogaartsvoorede
lstamovergrootva
der

hoogaartsvoorede
lstamovergrootmo
eder

381

hoogaartsvoorede
lstambetovergroo
touder

hoogaartsvoorede
lstambetovergroo
tvader

hoogaartsvoorede
lstambetovergroo
tmoeder

382

hoogaartsvoorede
lstamoudouder

hoogaartsvoorede
lstamoudvader

hoogaartsvoorede
lstamoudmoeder

383

hoogaartsvoorede
lstamoudgrootoud
er

hoogaartsvoorede
lstamoudgrootvad
er

hoogaartsvoorede
lstamoudgrootmoe
der

384

hoogaartsvoorede
lstamoudovergroo
touder

hoogaartsvoorede
lstamoudovergroo
tvader

hoogaartsvoorede
lstamoudovergroo
tmoeder

385

hoogaartsvoorede
lstamoudbetoverg
rootouder

hoogaartsvoorede
lstamoudbetoverg
rootvader

hoogaartsvoorede
lstamoudbetoverg
rootmoeder

386

hoogopperouder

hoogoppervader

hoogoppermoeder

387

hoogoppergrootou
der

hoogoppergrootva
der

hoogoppergrootmo
eder

388

hoogopperovergro
otouder

hoogopperovergro
otvader

hoogopperovergro
otmoeder

389

hoogopperbetover
grootouder

hoogopperbetover
grootvader

hoogopperbetover
grootmoeder

390

hoogopperoudoude

hoogopperoudvade

hoogopperoudmoed
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r

r

er

391

hoogopperoudgroo
touder

hoogopperoudgroo
tvader

hoogopperoudgroo
tmoeder

392

hoogopperoudover
grootouder

hoogopperoudover
grootvader

hoogopperoudover
grootmoeder

393

hoogopperoudbeto
vergrootouder

hoogopperoudbeto
vergrootvader

hoogopperoudbeto
vergrootmoeder

394

hoogopperstamoud
er

hoogopperstamvad
er

hoogopperstammoe
der

395

hoogopperstamgro
otouder

hoogopperstamgro
otvader

hoogopperstamgro
otmoeder

396

hoogopperstamove
rgrootouder

hoogopperstamove
rgrootvader

hoogopperstamove
rgrootmoeder

397

hoogopperstambet
overgrootouder

hoogopperstambet
overgrootvader

hoogopperstambet
overgrootmoeder

398

hoogopperstamoud
ouder

hoogopperstamoud
vader

hoogopperstamoud
moeder

399

hoogopperstamoud
grootouder

hoogopperstamoud
grootvader

hoogopperstamoud
grootmoeder

400

hoogopperstamoud
overgrootouder

hoogopperstamoud
overgrootvader

hoogopperstamoud
overgrootmoeder

401

hoogopperstamoud
betovergrootoude
r

hoogopperstamoud
betovergrootvade
r

hoogopperstamoud
betovergrootmoed
er

402

hoogopperedeloud
er

hoogopperedelvad
er

hoogopperedelmoe
der

403

hoogopperedelgro
otouder

hoogopperedelgro
otvader

hoogopperedelgro
otmoeder

404

hoogopperedelove
rgrootouder

hoogopperedelove
rgrootvader

hoogopperedelove
rgrootmoeder

405

hoogopperedelbet
overgrootouder

hoogopperedelbet
overgrootvader

hoogopperedelbet
overgrootmoeder

406

hoogopperedeloud
ouder

hoogopperedeloud
vader

hoogopperedeloud
moeder

407

hoogopperedeloud
grootouder

hoogopperedeloud
grootvader

hoogopperedeloud
grootmoeder
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408

hoogopperedeloud
overgrootouder

hoogopperedeloud
overgrootvader

hoogopperedeloud
overgrootmoeder

409

hoogopperedeloud
betovergrootoude
r

hoogopperedeloud
betovergrootvade
r

hoogopperedeloud
betovergrootmoed
er

410

hoogopperedelsta
mouder

hoogopperedelsta
mvader

hoogopperedelsta
mmoeder

411

hoogopperedelsta
mgrootouder

hoogopperedelsta
mgrootvader

hoogopperedelsta
mgrootmoeder

412

hoogopperedelsta
movergrootouder

hoogopperedelsta
movergrootvader

hoogopperedelsta
movergrootmoeder

413

hoogopperedelsta
mbetovergrootoud
er

hoogopperedelsta
mbetovergrootvad
er

hoogopperedelsta
mbetovergrootmoe
der

414

hoogopperedelsta
moudouder

hoogopperedelsta
moudvader

hoogopperedelsta
moudmoeder

415

hoogopperedelsta
moudgrootouder

hoogopperedelsta
moudgrootvader

hoogopperedelsta
moudgrootmoeder

416

hoogopperedelsta
moudovergrootoud
er

hoogopperedelsta
moudovergrootvad
er

hoogopperedelsta
moudovergrootmoe
der

417

hoogopperedelsta
moudbetovergroot
ouder

hoogopperedelsta
moudbetovergroot
vader

hoogopperedelsta
moudbetovergroot
moeder

418

hoogoppervooroud
er

hoogoppervoorvad
er

hoogoppervoormoe
der

419

hoogoppervoorgro
otouder

hoogoppervoorgro
otvader

hoogoppervoorgro
otmoeder

420

hoogoppervoorove
rgrootouder

hoogoppervoorove
rgrootvader

hoogoppervoorove
rgrootmoeder

421

hoogoppervoorbet
overgrootouder

hoogoppervoorbet
overgrootvader

hoogoppervoorbet
overgrootmoeder

422

hoogoppervooroud
ouder

hoogoppervooroud
vader

hoogoppervooroud
moeder

423

hoogoppervooroud
grootouder

hoogoppervooroud
grootvader

hoogoppervooroud
grootmoeder

424

hoogoppervooroud

hoogoppervooroud

hoogoppervooroud
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overgrootouder

overgrootvader

overgrootmoeder

425

hoogoppervooroud
betovergrootoude
r

hoogoppervooroud
betovergrootvade
r

hoogoppervooroud
betovergrootmoed
er

426

hoogoppervoorsta
mouder

hoogoppervoorsta
mvader

hoogoppervoorsta
mmoeder

427

hoogoppervoorsta
mgrootouder

hoogoppervoorsta
mgrootvader

hoogoppervoorsta
mgrootmoeder

428

hoogoppervoorsta
movergrootouder

hoogoppervoorsta
movergrootvader

hoogoppervoorsta
movergrootmoeder

429

hoogoppervoorsta
mbetovergrootoud
er

hoogoppervoorsta
mbetovergrootvad
er

hoogoppervoorsta
mbetovergrootmoe
der

430

hoogoppervoorsta
moudouder

hoogoppervoorsta
moudvader

hoogoppervoorsta
moudmoeder

431

hoogoppervoorsta
moudgrootouder

hoogoppervoorsta
moudgrootvader

hoogoppervoorsta
moudgrootmoeder

432

hoogoppervoorsta
moudovergrootoud
er

hoogoppervoorsta
moudovergrootvad
er

hoogoppervoorsta
moudovergrootmoe
der

433

hoogoppervoorsta
moudbetovergroot
ouder

hoogoppervoorsta
moudbetovergroot
vader

hoogoppervoorsta
moudbetovergroot
moeder

434

hoogoppervoorede
louder

hoogoppervoorede
lvader

hoogoppervoorede
lmoeder

435

hoogoppervoorede
lgrootouder

hoogoppervoorede
lgrootvader

hoogoppervoorede
lgrootmoeder

436

hoogoppervoorede
lovergrootouder

hoogoppervoorede
lovergrootvader

hoogoppervoorede
lovergrootmoeder

437

hoogoppervoorede
lbetovergrootoud
er

hoogoppervoorede
lbetovergrootvad
er

hoogoppervoorede
lbetovergrootmoe
der

438

hoogoppervoorede
loudouder

hoogoppervoorede
loudvader

hoogoppervoorede
loudmoeder

439

hoogoppervoorede
loudgrootouder

hoogoppervoorede
loudgrootvader

hoogoppervoorede
loudgrootmoeder

440

hoogoppervoorede

hoogoppervoorede

hoogoppervoorede
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loudovergrootoud
er

loudovergrootvad
er

loudovergrootmoe
der

441

hoogoppervoorede
loudbetovergroot
ouder

hoogoppervoorede
loudbetovergroot
vader

hoogoppervoorede
loudbetovergroot
moeder

442

hoogoppervoorede
lstamouder

hoogoppervoorede
lstamvader

hoogoppervoorede
lstammoeder

443

hoogoppervoorede
lstamgrootouder

hoogoppervoorede
lstamgrootvader

hoogoppervoorede
lstamgrootmoeder

444

hoogoppervoorede
lstamovergrootou
der

hoogoppervoorede
lstamovergrootva
der

hoogoppervoorede
lstamovergrootmo
eder

445

hoogoppervoorede
lstambetovergroo
touder

hoogoppervoorede
lstambetovergroo
tvader

hoogoppervoorede
lstambetovergroo
tmoeder

446

hoogoppervoorede
lstamoudouder

hoogoppervoorede
lstamoudvader

hoogoppervoorede
lstamoudmoeder

447

hoogoppervoorede
lstamoudgrootoud
er

hoogoppervoorede
lstamoudgrootvad
er

hoogoppervoorede
lstamoudgrootmoe
der

448

hoogoppervoorede
lstamoudovergroo
touder

hoogoppervoorede
lstamoudovergroo
tvader

hoogoppervoorede
lstamoudovergroo
tmoeder

449

hoogoppervoorede
lstamoudbetoverg
rootouder

hoogoppervoorede
lstamoudbetoverg
rootvader

hoogoppervoorede
lstamoudbetoverg
rootmoeder

450

hoogopperaartsou
der

hoogopperaartsva
der

hoogopperaartsmo
eder

451

hoogopperaartsgr
ootouder

hoogopperaartsgr
ootvader

hoogopperaartsgr
ootmoeder

452

hoogopperaartsov
ergrootouder

hoogopperaartsov
ergrootvader

hoogopperaartsov
ergrootmoeder

453

hoogopperaartsbe
tovergrootouder

hoogopperaartsbe
tovergrootvader

hoogopperaartsbe
tovergrootmoeder

454

hoogopperaartsou
douder

hoogopperaartsou
dvader

hoogopperaartsou
dmoeder

455

hoogopperaartsou

hoogopperaartsou

hoogopperaartsou

27 / 32
Phoca PDF

Artikelen - Genealogie van Tiggelen 1200 - 2015 (heden)
Written by Jan van Tiggelen
Published Date

dgrootouder

dgrootvader

dgrootmoeder

456

hoogopperaartsou
dovergrootouder

hoogopperaartsou
dovergrootvader

hoogopperaartsou
dovergrootmoeder

457

hoogopperaartsou
dbetovergrootoud
er

hoogopperaartsou
dbetovergrootvad
er

hoogopperaartsou
dbetovergrootmoe
der

458

hoogopperaartsst
amouder

hoogopperaartsst
amvader

hoogopperaartsst
ammoeder

459

hoogopperaartsst
amgrootouder

hoogopperaartsst
amgrootvader

hoogopperaartsst
amgrootmoeder

460

hoogopperaartsst
amovergrootouder

hoogopperaartsst
amovergrootvader

hoogopperaartsst
amovergrootmoede
r

461

hoogopperaartsst
ambetovergrootou
der

hoogopperaartsst
ambetovergrootva
der

hoogopperaartsst
ambetovergrootmo
eder

462

hoogopperaartsst
amoudouder

hoogopperaartsst
amoudvader

hoogopperaartsst
amoudmoeder

463

hoogopperaartsst
amoudgrootouder

hoogopperaartsst
amoudgrootvader

hoogopperaartsst
amoudgrootmoeder

464

hoogopperaartsst
amoudovergrootou
der

hoogopperaartsst
amoudovergrootva
der

hoogopperaartsst
amoudovergrootmo
eder

465

hoogopperaartsst
amoudbetovergroo
touder

hoogopperaartsst
amoudbetovergroo
tvader

hoogopperaartsst
amoudbetovergroo
tmoeder

466

hoogopperaartsed
elouder

hoogopperaartsed
elvader

hoogopperaartsed
elmoeder

467

hoogopperaartsed
elgrootouder

hoogopperaartsed
elgrootvader

hoogopperaartsed
elgrootmoeder

468

hoogopperaartsed
elovergrootouder

hoogopperaartsed
elovergrootvader

hoogopperaartsed
elovergrootmoede
r

469

hoogopperaartsed
elbetovergrootou
der

hoogopperaartsed
elbetovergrootva
der

hoogopperaartsed
elbetovergrootmo
eder

470

hoogopperaartsed

hoogopperaartsed

hoogopperaartsed
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eloudouder

eloudvader

eloudmoeder

471

hoogopperaartsed
eloudgrootouder

hoogopperaartsed
eloudgrootvader

hoogopperaartsed
eloudgrootmoeder

472

hoogopperaartsed
eloudovergrootou
der

hoogopperaartsed
eloudovergrootva
der

hoogopperaartsed
eloudovergrootmo
eder

473

hoogopperaartsed
eloudbetovergroo
touder

hoogopperaartsed
eloudbetovergroo
tvader

hoogopperaartsed
eloudbetovergroo
tmoeder

474

hoogopperaartsed
elstamouder

hoogopperaartsed
elstamvader

hoogopperaartsed
elstammoeder

475

hoogopperaartsed
elstamgrootouder

hoogopperaartsed
elstamgrootvader

hoogopperaartsed
elstamgrootmoede
r

476

hoogopperaartsed
elstamovergrooto
uder

hoogopperaartsed
elstamovergrootv
ader

hoogopperaartsed
elstamovergrootm
oeder

477

hoogopperaartsed
elstambetovergro
otouder

hoogopperaartsed
elstambetovergro
otvader

hoogopperaartsed
elstambetovergro
otmoeder

478

hoogopperaartsed
elstamoudouder

hoogopperaartsed
elstamoudvader

hoogopperaartsed
elstamoudmoeder

479

hoogopperaartsed
elstamoudgrootou
der

hoogopperaartsed
elstamoudgrootva
der

hoogopperaartsed
elstamoudgrootmo
eder

480

hoogopperaartsed
elstamoudovergro
otouder

hoogopperaartsed
elstamoudovergro
otvader

hoogopperaartsed
elstamoudovergro
otmoeder

481

hoogopperaartsed
elstamoudbetover
grootouder

hoogopperaartsed
elstamoudbetover
grootvader

hoogopperaartsed
elstamoudbetover
grootmoeder

482

hoogopperaartsvo
orouder

hoogopperaartsvo
orvader

hoogopperaartsvo
ormoeder

483

hoogopperaartsvo
orgrootouder

hoogopperaartsvo
orgrootvader

hoogopperaartsvo
orgrootmoeder

484

hoogopperaartsvo
orovergrootouder

hoogopperaartsvo
orovergrootvader

hoogopperaartsvo
orovergrootmoede
r
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485

hoogopperaartsvo
orbetovergrootou
der

hoogopperaartsvo
orbetovergrootva
der

hoogopperaartsvo
orbetovergrootmo
eder

486

hoogopperaartsvo
oroudouder

hoogopperaartsvo
oroudvader

hoogopperaartsvo
oroudmoeder

487

hoogopperaartsvo
oroudgrootouder

hoogopperaartsvo
oroudgrootvader

hoogopperaartsvo
oroudgrootmoeder

488

hoogopperaartsvo
oroudovergrootou
der

hoogopperaartsvo
oroudovergrootva
der

hoogopperaartsvo
oroudovergrootmo
eder

489

hoogopperaartsvo
oroudbetovergroo
touder

hoogopperaartsvo
oroudbetovergroo
tvader

hoogopperaartsvo
oroudbetovergroo
tmoeder

490

hoogopperaartsvo
orstamouder

hoogopperaartsvo
orstamvader

hoogopperaartsvo
orstammoeder

491

hoogopperaartsvo
orstamgrootouder

hoogopperaartsvo
orstamgrootvader

hoogopperaartsvo
orstamgrootmoede
r

492

hoogopperaartsvo
orstamovergrooto
uder

hoogopperaartsvo
orstamovergrootv
ader

hoogopperaartsvo
orstamovergrootm
oeder

493

hoogopperaartsvo
orstambetovergro
otouder

hoogopperaartsvo
orstambetovergro
otvader

hoogopperaartsvo
orstambetovergro
otmoeder

494

hoogopperaartsvo
orstamoudouder

hoogopperaartsvo
orstamoudvader

hoogopperaartsvo
orstamoudmoeder

495

hoogopperaartsvo
orstamoudgrootou
der

hoogopperaartsvo
orstamoudgrootva
der

hoogopperaartsvo
orstamoudgrootmo
eder

496

hoogopperaartsvo
orstamoudovergro
otouder

hoogopperaartsvo
orstamoudovergro
otvader

hoogopperaartsvo
orstamoudovergro
otmoeder

497

hoogopperaartsvo
orstamoudbetover
grootouder

hoogopperaartsvo
orstamoudbetover
grootvader

hoogopperaartsvo
orstamoudbetover
grootmoeder

498

hoogopperaartsvo
oredelouder

hoogopperaartsvo
oredelvader

hoogopperaartsvo
oredelmoeder

499

hoogopperaartsvo

hoogopperaartsvo

hoogopperaartsvo
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oredelgrootouder

oredelgrootvader

oredelgrootmoede
r

500

hoogopperaartsvo
oredelovergrooto
uder

hoogopperaartsvo
oredelovergrootv
ader

hoogopperaartsvo
oredelovergrootm
oeder

501

hoogopperaartsvo
oredelbetovergro
otouder

hoogopperaartsvo
oredelbetovergro
otvader

hoogopperaartsvo
oredelbetovergro
otmoeder

502

hoogopperaartsvo
oredeloudouder

hoogopperaartsvo
oredeloudvader

hoogopperaartsvo
oredeloudmoeder

503

hoogopperaartsvo
oredeloudgrootou
der

hoogopperaartsvo
oredeloudgrootva
der

hoogopperaartsvo
oredeloudgrootmo
eder

504

hoogopperaartsvo
oredeloudovergro
otouder

hoogopperaartsvo
oredeloudovergro
otvader

hoogopperaartsvo
oredeloudovergro
otmoeder

505

hoogopperaartsvo
oredeloudbetover
grootouder

hoogopperaartsvo
oredeloudbetover
grootvader

hoogopperaartsvo
oredeloudbetover
grootmoeder

506

hoogopperaartsvo
oredelstamouder

hoogopperaartsvo
oredelstamvader

hoogopperaartsvo
oredelstammoeder

507

hoogopperaartsvo
oredelstamgrooto
uder

hoogopperaartsvo
oredelstamgrootv
ader

hoogopperaartsvo
oredelstamgrootm
oeder

508

hoogopperaartsvo
oredelstamovergr
ootouder

hoogopperaartsvo
oredelstamovergr
ootvader

hoogopperaartsvo
oredelstamovergr
ootmoeder

509

hoogopperaartsvo
oredelstambetove
rgrootouder

hoogopperaartsvo
oredelstambetove
rgrootvader

hoogopperaartsvo
oredelstambetove
rgrootmoeder

510

hoogopperaartsvo
oredelstamoudoud
er

hoogopperaartsvo
oredelstamoudvad
er

hoogopperaartsvo
oredelstamoudmoe
der

511

hoogopperaartsvo
oredelstamoudgro
otouder

hoogopperaartsvo
oredelstamoudgro
otvader

hoogopperaartsvo
oredelstamoudgro
otmoeder

512

hoogopperaartsvo
oredelstamoudove
rgrootouder

hoogopperaartsvo
oredelstamoudove
rgrootvader

hoogopperaartsvo
oredelstamoudove
rgrootmoeder
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513

hoogopperaartsvo
oredelstamoudbet
overgrootouder

hoogopperaartsvo
oredelstamoudbet
overgrootvader

hoogopperaartsvo
oredelstamoudbet
overgrootmoeder
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