
Waar en wanneer ben je geboren?

Hoe heetten je ouders? 

Hadden zij een vaste bijnaam? Van waar was deze afkomstig?

Hoeveel broers of zussen had je? 

Wie  waren  je  grootouders?  Heb je  hen  nog  gekend?

Welk beroep oefenden je ouders uit? 

Wat blijft je bij over je ouders?

Wat herinner je je over het eerste huis waar je woonde en hoe lang woonde je daar?

Hadden jullie een radio of televisie?

Hadden jullie een auto? Had je een eigen fiets?

Interview grootouder

Je opa of oma heeft misschien al iets over vroeger verteld toen je hen vragen stelde 
over het Ketnet Stambos, maar je kan nog heel wat meer te weten komen over hoe 
ze vroeger leefden. Aan de hand van dit vragenlijstje voor je grootouders begint je 
speurtocht naar jouw familiegeschiedenis! Stel deze vragen eens aan je opa, oma, 
nonno, nonna of aan andere familieleden:



Zijn jullie ooit verhuisd? Zo ja, op welk moment en waarom? 

Wat is je vroegste herinnering?  

Had je een favoriet stuk speelgoed? 

Welke spelletjes speelde je als kind? 

Ging je graag naar school? 

Welke straf kreeg je als je stout was?

Ging je op schoolreis? Naar waar?

Wat deed je tijdens vakantieperiodes?

Moest je veel helpen thuis? Welke werkjes moest je doen?

Wat lustte je niet als kind?

Wanneer moest je gaan werken en waar was dat?

Wanneer en waar ben je getrouwd? 

Wanneer en waar is mijn ouder (mama of papa) geboren?  

Is mijn papa (mama) of opa ooit in het leger geweest? 



Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen uit jouw leven? 

Hebben je grootouders of je familieleden nog familiedocumenten of familiefoto’s 
bewaard? 
Familiedocumenten zijn bijvoorbeeld geboortekaartjes, herinneringen aan 
communie- of lentefeest of andere religieuze feesten, huwelijksaankondigingen, 
rouwbrieven en bidprentjes, trouwboekjes, schoolrapporten…

Wie staat op de familiefoto’s en waar en wanneer werden deze foto’s genomen? 

Tip! Kopieer of fotografeer belangrijke en leuke familiedocumenten – zoals 
familiefoto’s – en gebruik ze om je stamboompje mee op te maken. Vergeet zeker niet 
om op de achterkant van de foto’s (of eronder) de namen te schrijven van de mensen 
die op de foto te zien zijn. Dat is zeker nuttig voor later.

Heb je na afloop van het interview het antwoord op deze vragen gevonden?

Waar en wanneer zijn jouw ouders geboren?

Waar en wanneer zijn je vier grootouders geboren en gehuwd 
(en eventueel: overleden)?

Ben je misschien ook enkele namen en levensdata van je overgroot-
ouders te weten gekomen?


