30-mrt-21

Helicopterview
De helicopterview kan via deze website bekeken worden maar is ook als pdf te
downloaden.
Dit overzicht kan gebruikt worden om te onderzoeken of en waar jij als 'naamgenoot' een
raakvlak kan vinden met onze stamboom van Roeleveld. De helicopterview is een
samenvatting van alle Roelevelden die op het moment bij ons bekend zijn. Dit overzicht
heeft de mogelijkheid om elk gezin dat binnen deze view is beschreven te verbinden de
originele stamboom, waar deze zich op de web' ook bevind. Hier onder de familie Anthony
Jacobs Roerevelt en hoe die in de helicopterview wordt weergegeven met de bijbehorende
uitleg.

Uitleg figuur
De Rode muisknop gaat naar een stamboom van proeleveld.
De Groene muisknop gaat naar een stamboom van famroeleveld.

1 GEZIN met 7 kinderen
Het grijze vlak beschrijft de samenstelling van één gezin. Het gezin in dit voorbeeld heeft als
vader Antony Jacobs (generatie III met nummer b). Antony had zeven kinderen:
1. Van het 1st kind is onbekend van welk geslacht het is.
2. Van drie van zijn kinderen (1 meisje en 2 jongens) is geen nageslacht bekend.
3. Van drie van zijn kinderen, is het nageslacht bekend en wordt de achternaam
Roeleveld doorgegeven aan de volgende generatie (paars).
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Nummering [a,b,c…..]:
Vanuit de stamvader gezien hoort Antony bij generatie 3 (III) en zijn nageslacht is dan generatie 4
(IV). Binnen een generatie krijgen alleen de nazaten die de naam Roeleveld aan een volgende
generatie doorgeven (Jakob, Martinus en Dirk) een unieke code [generatie nummer + letter (a,b,c...)].
Met deze code (b.v. 4h Martinus) is in deze helicopterview zijn nageslacht terug te vinden.
Geleefd (van-tot), yyyy = onbekend.

Einde Uitleg figuur

Open Data
De bedoeling is om alle informatie op deze website steeds vrijelijk beschikbaar te stellen
(open data) en bij elke wijziging is het voor een ieder mogelijk de nieuwste gegevens naar
zijn eigen computer toe te halen. Hierdoor blijft er een garantie dat mocht deze website
door onbekende reden plotseling verdwijnen de informatie niet verloren gaat voor ons
nageslacht, die vaak begrijpelijkerwijs pas op latere leeftijd geïnteresseerd raakt in de
geschiedenis van zijn achternaam. Wilt u uw informatie over de familie Roeleveld delen,
geweldig! Neem dan alstublieft contact op met peter@proeleveld.nl dan kunnen we
afspreken hoe we elkaar kunnen helpen.

Naamreeks
Verder nog even over de stamboom die wij op deze website tonen. Deze gebruikt namelijk
de 'Naamreeks' methode. Een naamreeks geeft een overzicht van de opeenvolgende
voorouders van een bepaalde persoon met dezelfde familienaam (Roeleveld). Met deze
vorm kan een familienaam ook via vrouwelijke lijn worden doorgegeven, bepalend is met
welke achternaam zijn of haar kinderen bij de burgerlijke stand is ingeschreven. In een
naamreeks worden de opeenvolgende generaties aangeduid met Romeinse cijfers (I, II, III).
De stamvader krijgt het cijfer I, zijn kind II, zijn kleinkind III enzovoort.

Stamreeks
Daarnaast toont deze website ook nog de stamreeks van Teunis Cornelis Roeleveld. Een
stamreeks is een overzicht van iemands voorouders in de rechte mannelijke lijn. Bij het
maken van een stamreeks ga je terug in de tijd tot de oudst bekende voorvader, dat is de
stamvader. Je neemt alleen opeenvolgende mannelijke voorouders van een persoon in de
reeks op: de vader, diens vader, enzovoort. Links is de stamreeks van Teun (XI) te zien. Zou
dit verder doorgetrokken worden langs mijn tak dan wordt het (Pieter, XII) en mijn zoon
(Jeroen, XIII).

