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Genealogen gebruiken verschillende symbolen en/of afkortingen om gebeurtenissen 
aan te duiden zoals geboorte, doopsel, verloving, huwelijk, overlijden, begrafenis. Hoe-
wel sommige tekens een internationaal karakter vertonen, zijn sommige symbolen ei-
gen aan een bepaald land. Zo gebruikt Vlaanderen een aantal eigen tekens onder in-
vloed van Michiel Mispelon die ervoor pleitte dat de gebruikte symbolen zouden voor-
komen op een gewone schrijfmachine. Genealogische programma's gebruiken bij voor-
keur afkortingen in plaats van symbolen. 

Symbool  Afkorting  Betekenis (Ndl)  Andere talen  

° of *  geb.  geboren  naissance (né)/Ge-
burt/born  

(°) of (*)  onw.geb.  onwettig geboren  aussereheliche Ge-

burt/born illegitimate  

† of †° of †*  doodgeb.  doodgeboren  Totgeburt/stillborn  

*† of °†   gestorven op dag van 

geboorte  

 

= of ~ of ≈  ged. (get.) of b(ap.)  gedoopt  baptisé of bap-
tême/getauft/baptized  

C besn. Besnijdenis, circumci-
sie 

 

o verl.  verloofd  fiancé/verlobt/enga-
ged  

oo  ondertr.  ondertrouw   

x of ∞ (oo)  getr.  getrouwd  marié/verheira-
tet/married  

xx of x² of lloo  tweede huwelijk  2. Heirat/2nd marri-
age  

xxx of x³ of llloo  derde huwelijk  

x-c (Cm of hc)  huwelijksconctract contrat de marriage 

Kx  kerkelijk huwelijk  

o~o of o/o of (x)  samenl.  samenlevend, relatie 

met (ook een buiten-
echtelijke verbintenis)  

Freie Verbindung/il-

legimate or common 
law Union  

>< (of ⌂)  ongeh.sam.  ongehuwd samenwo-
nen  

 

& vrije verbintenis  alliance libre  

o\o of )(  einde rel. of gesch  einde relatie, geschei-
den  

divorcé/geschieden  

♀-♀   lesbische relatie   

♂-♂   homoseksuele relatie   

†  gest.  gestorven  décès/gestorben/died  

 (†) of ∩    begr.  begraven  inhumation/be-

graben/buried  

†† of ↑ of  
soms x  

gesn.  gesneuveld  mort au champ 
d’honneur/gefal-
len/killed in war  

†x gesn  overleden aan ver-
wondingen in de strijd 
opgelopen  

am im Kamp erlitte-
nen Wunden gestor-
ben/died of wounds in 
war  

o of  gecr.  gecremeerd  eingeässchert  

/1700  v.  vermeld vóór 1700   

!1700  in leven in 1700  cité en 1700  

1700/  n.  vermeld na 1700   

♂  ml.  mannelijk  männlich  

♂-x   homohuwelijk (ml)   
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♀  vr.  vrouwelijk  weiblich  

♀-x   homohuwelijk (vr.)   

Δ   onbekend geslacht   

? onz. onzeker incertain 

 B beroep profession 

 fs (z) filius – zoon van  

 fa (do) filia – dochter van  

 t. (get.) testis – getuige témoin 

 p  patrinus – peter parrain 

 m  matrina – meter marraine 

 P pater – vader père 

 M mater – moeder mère 

 not. Notaris notaire 

 ca. circa – ongeveer environ, vers 

 f° folio  
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