Voor genealogen is het van groot belang om de informatie waarnaar we op zoek zijn,
op de meest efficiënte manier mogelijk te bemachtigen. Bij het ondervragen van
familieleden moeten we er zeker van zijn dat we de juiste vragen stellen: vragen die
onze familieleden ertoe brengen een zo duidelijk mogelijk beeld van hun verleden te
schetsen binnen de beperkte tijd wanneer we met hen kunnen praten.
Hieronder hebben we een lijst met geschikte vragen samengesteld die je kan
afdrukken en meenemen wanneer je op bezoek gaat bij een ouder familielid. Wellicht
zal je ze niet allemaal in één enkel bezoek kunnen doornemen, maar je kan ze beslist
gebruiken als aanleiding tot tal van boeiende en waardevolle gesprekken.
Familie details
● Wat is je volledige naam?
● Wat zijn de volledige namen van je broers en zussen?
● Wat zijn de volledige namen van je ouders en grootouders?
● Deel je een naam met iemand anders in de familie?
● Waar kwamen je ouders en grootouders vandaan?
● Herinner je je dat je grootouders je vertelden over hun leven? Welke verhalen
vertelden ze je?
● Heb je ooit een van je overgrootouders ontmoet?
● Wanneer en waar zijn je ouders overleden? Wat herinner je je van hen?
● Hoe zijn ze gestorven? Waar werden ze in het ziekenhuis opgenomen?
● Op welke begraafplaats liggen ze begraven?
● Waar woonden je schoonouders?
● Wat herinner je je over de dood van je schoonouders?
● Wie was het oudste familielid dat je je herinnert toen je kind was?
Jeugd
● Wanneer en waar ben je geboren?
● Waar was je eerste woonplaats?
● Wat zijn je vroegste herinneringen aan je huis?
● In welke andere huizen heb je gewoond?
● Had je als kind een bijnaam? Zo ja, wat was het en hoe kwam je eraan?
● Heb je ooit een bijnaam gehad als volwassene?
● Kun je me een verhaal over een je broers of zussen vertellen?
● Wat deed je familie in hun vrije tijd toen je jong was?
● Waren er taken waaraan je een hekel had als kind?
● Herinner je je een favoriet slaapliedje?
● Wat at je familie in moeilijke tijden? Was er voldoende te eten?
● Wat was je favoriete speelgoed?

● Wat waren je favoriete spellen?
● Was er een bepaalde kledingstijl of mode die je leuk vond?
● Wat wou je als kind later worden?
● Hoe oud was je toen je 's nachts mocht uitgaan?
● Beschrijf jezelf als jongvolwassene.
● Behoorde je in je jeugd tot een bepaalde godsdienst? Behoor je nog steeds tot die
godsdienst, of tot een andere?
● Tot welke godsdienst behoorden je ouders en/of grootouders?
Opleiding & beroep
● Naar welke school ging je en waar was die?
● Vond je het leuk om naar school te gaan?
● Wat was je favoriete vak op school en waarom?
● Welk onderwerp was het moeilijkst?
● Wie was je favoriete leraar en waarom?
● Wat is je leukste herinnering aan school?
● Hoe waren je punten?
● Wat droeg je op school?
● Aan welke sporten nam je op school deel?
● Was er een ontmoetingsplaats waar je graag tijd doorbracht?
● Heb je speciale prijzen ontvangen voor studies of activiteiten op school?
● Hoeveel jaar opleiding heb je gevolgd?
● Heb je een technisch of ander type diploma?
● Wat was je eerste baan?
● Hoe oud was je toen je met pensioen ging?
● Hoe ben je tot jouw beroepskeuze gekomen?
● Welke jobs heb je doorheen de jaren uitgeoefend?
● Als je in het leger zat, wat waren je taken en waar en wanneer heb je gediend?
Liefde en relaties
● Herinner je je eerste afspraakje?
● Wanneer en waar heb je jouw partner(s) ontmoet?
● Hoe lang kenden jullie elkaar voordat jullie trouwden?
● Hoe ben je ten huwelijk gevraagd? Hoe heb je je partner ten huwelijk gevraagd?
● Wanneer en waar ben je getrouwd?
● Beschrijf de huwelijksceremonie.
● Wie was er aanwezig? (Getuigen, bruidsmeisjes, enz.)
● Heb je een huwelijksreis gemaakt? Waarheen?
● Ben je meer dan eens getrouwd geweest?
● Hoe zou je je huidige (of meest recente) echtgenoot/echtgenote beschrijven?
● Wat bewonder je het meest aan hem of haar?
● Hoe lang ben je intussen getrouwd?
● Als je echtgenoot nu niet meer leeft, wanneer en waar is hij of zij overleden?
● Welk advies zou je een kind of kleinkind geven voor hun trouwdag?
● Met wie ben je al vele jaren bevriend?
● Heb je ooit een echte zielsverwant gekend? Wie was het en waarom voel(de) je
die speciale band?

● Wie heeft je leven erg beïnvloed of veranderd?
Ouderschap
● Hoe kwam je erachter dat je voor het eerst ouder zou worden?
● Hoeveel kinderen heb je?
● Wat zijn hun namen en geboortedata en waar wonen ze momenteel?
● Waarom heb je ze die namen gegeven?
● Herinner je je bepaalde opmerkelijke verhalen van jouw kinderen toen ze klein
waren?
● Wat is een van de grappigste dingen die je kinderen deden toen ze klein waren?
● Wat was het leukste moment tijdens de opvoeding van je kinderen?
● Als je opnieuw zou moeten beginnen, wat zou je dan veranderen aan de
opvoeding van je kinderen?
● Wat was het meest uitdagende aan het opvoeden van kinderen?
● Beschouwde je jezelf als een strenge ouder?
● Waar haalde je het meest voldoening uit bij het opvoeden?
● Heeft een van je kinderen ooit iets van jou kapotgemaakt?
● Moest je een van je kinderen anders behandelen dan de anderen? Waarom?
● Hoe voelde je je toen je oudste kind voor het eerst naar school ging?
● Welk advies zou je jouw eigen kinderen en kleinkinderen geven over het
ouderschap?
Hobby's & Vrije tijd
● Wat zijn jouw hobby's?
● Wat doe je graag als je niet werkt?
● Welk soort boeken lees je graag?
● Heb je ooit een muziekinstrument gespeeld?
● Vind je jezelf creatief?
● Wat is de grappigste grap die je ooit hebt gehoord?
● Welke activiteiten heb je graag als volwassene beoefend?
● Wat is de langste reis die je ooit hebt gemaakt?
● Wat was je favoriete vakantieplek?
● Welke huisdieren heb je gehad?
● Tot welke organisaties of groepen behoorde je?
● Is er iets wat je altijd al wou doen maar nooit hebt gedaan?
Levenservaringen
● Heb je last gehad van kinderziektes?
● Heb je bepaalde genetische gezondheidsaandoeningen?
● Sport je regelmatig?
● Heb je ooit slechte gewoonten gehad?
● Ben je ooit slachtoffer geweest van een misdrijf?
● Heb je ooit een zware ongeval gehad?
● Heeft iemand ooit je leven gered?
● Ben je ooit in het ziekenhuis opgenomen? Waarvoor?
● Ben je ooit geopereerd?
● Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitvindingen doorheen je leven?
● Herinner je je de eerste keer dat je een auto, een tv of een koelkast zag?

● Hoe anders was de wereld toen je jong was?
● Herinner je je nog dat je familie over politiek praatte?
● Hoe zou je jezelf beschrijven op politiek vlak?
● Heb je oorlogen meegemaakt?
● Heb je een president of wereldleider bewonderd die je aan de macht hebt gezien?
● Hoe leefde je toen er voedseltekorten waren?
● Wat zijn de moeilijkste beslissingen die je hebt moeten nemen?
● Als je iets aan jezelf zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?
● Wat is het moeilijkste wat je ooit hebt meegemaakt?
● Wat is het meest ongelooflijke dat je is overkomen?
● Heb je ooit iemand beroemd ontmoet?
● Heb je ooit een prijs als volwassene gewonnen?
● Wat vind je van je belangrijkste beslissingen in het leven, inzake keuze van
beroep, studie en partner?

