
   

 

Vragenlijst Oral History (op basis van D.J. 
Noordam in Jaarboek CBG, 1999) 
 

Wanneer je begint met stamboomonderzoek kun je niet direct gebruik maken van 

bronnenmateriaal dat aanwezig is bij archiefdiensten. Voor het verzamelen van informatie 

over je directe familie, zoals ouders, groot- en overgrootouders, zul je te rade moeten gaan 

bij nog levende oudere familieleden. Om je onderzoek binnen de familie structuur te geven 

kun je gebruik maken van de onderstaande vragenlijst. Op deze vragenlijst kun je uiteraard 

zelf - naar gelang de omstandigheden – allerlei variatie aanbrengen. 

Vergeet bij een bezoek aan familieleden vooral niet te vragen naar foto’s en documenten! 

 

Het gezin 

Waar en wanneer bent u geboren? 

Bent u thuis geboren of in een ziekenhuis? 

 

Ouders 

Hoe heten uw ouders? 

Waar en wanneer zijn ze geboren? 

Waar en wanneer zijn ze getrouwd? 

Waar en wanneer zijn ze overleden? 

 

Broers en zusters 

Hoe heten uw broers en/of zusters precies? 

Waar en wanneer werden uw broers en/of zusters geboren? 

Waar en wanneer zijn ze getrouwd en met wie? 

Waar en wanneer zijn uw broers en/of zusters overleden? (indien van toepassing) 

Wat was/is het beroep van uw broers en/of zusters? 

 

Gezins- en familieleven 

In welk opzicht leken de leden van het gezin op elkaar, zowel in uiterlijk als in geestelijk 

opzicht? 

In welk opzicht verschilden de leden van het gezin van elkaar, zowel in uiterlijk als in 

geestelijk opzicht? 

Bestonden er in het gezin strenge regels of bepaalde gewoontes voor de omgang met 

elkaar? 

Bestonden er in de families van uw ouders bepaalde tradities die ook in uw gezin in ere 

werden gehouden? 

Wie was de ‘baas’ in huis? 

Als er gestraft moest worden wie deed dat dan? 

  



   

 

 

Welk soort straffen stonden voor welke overtreding? 

Werden bepaalde broers en/of zusters voorgetrokken, of juist niet? Wat was daar dan de 

reden / oorzaak van? 

Hoe was de onderlinge band tussen uw ouders, uzelf en uw broers / zusters? 

Welke dingen deed u samen met uw ouders, broers / zusters (bijv. voetballen, spelen, 

musiceren, radio luisteren, vakantie houden)? 

Was er contact met familieleden van uw ouders? 

Woonden de families van uw ouders bij u in de buurt? 

Kwamen zij bij u op bezoek en bij welke gelegenheden gebeurde dat en wie kwamen er dan? 

Als ze niet bij u op bezoek kwamen, wat was daarvan de reden? 

Ging u op bezoek bij familieleden, bij welke gelegenheden en bij wie? 

 

Jeugd 

Op welke adressen heeft u gewoond? 

Wanneer verhuisde u van het ene naar het andere adres? 

Hoe zag uw ouderlijk huis (of de verschillende huizen waarin gewoond hebt) eruit? 

Kunt u er een plattegrond van tekenen? 

Welk meubilair stond er in huis? 

Had u een eigen slaapkamer of moest u een kamer delen met broertjes / zusjes? 

Had u eigen speelgoed? 

Had u een eigen fiets? 

Was er een badkamer / douchecel in huis? 

Waarmee en waar werden de kleren gewassen? 

Wat was het beroep van uw vader / ouders? 

Kwam u uit een ‘arm’ gezin? 

Vergelijk de welstand in uw gezin eens met die van gezinnen in de buurt. 

Kreeg u zakgeld? Zo ja, hoeveel en wat deed u ermee? 

Moest u, toen u ging werken, kostgeld betalen? Zo ja, hoeveel? 

 

Wat voor kleding droeg u? 

Werden uw kleren in een winkel gekocht of maakte uw moeder ze zelf? 

Kreeg u afdankertjes van oudere broers / zussen of eventueel andere familieleden? 

 

Met wie en waar speelde u? 

Welke spelletjes deed u? 

Speelde u zowel met jongens als met meisjes? 

Waren er verschillen tussen de spelletjes die jongens en meisjes deden? 

Wat kunt u zich verder nog herinneren van uw kinderjaren? 

 

  



   

 

 

Lagere school 

Wanneer ging u naar school? 

Waarom ging u juist naar deze school? 

Was het een jongens- / meisjesschool of een gemengde school? 

Hoe ging u naar school toe? 

Kunt u het school gebouw beschrijven. Hoe zag het klaslokaal eruit 

Hoeveel kinderen zaten er bij u in de klas op de lagere school (en eventueel op de 

middelbare school)? 

Welke vakken kreeg u in uw eerste schooljaar? 

Welke facultatieve vakken bestonden er? 

Wie stond er voor de klas? 

Wat vond u van deze onderwijzer(es)? 

Hoe werd de orde gehandhaafd? 

Als u door de school gestraft werd, hoe stonden uw ouders daar dan tegenover? 

Welke veranderingen kwamen er toen u in het tweede schooljaar kwam? 

Bent u wel eens blijven zitten, zo ja, wanneer? 

Kreeg u een beloning voor een goed rapport? Zo ja, wat kreeg u dan? 

Kreeg u straf voor slechte resultaten? Zo ja, welke straf kreeg u dan? 

Kreeg u van school materiële verzorging (melk, kleding)? 

Welke bijzondere zaken bestonden op school (kerstvieringen, schoolreisjes, bijzondere 

vakken? 

Heeft u nog schoolfoto’s? 

 

Vervolg- en beroepsonderwijs 

Geef dezelfde gegevens als over het lager onderwijs. 

 

Persoonlijk leven 

Had u hobby’s toen u jong was? Zo ja, welke? 

Deed u aan sport? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

Was u lid van een vereniging? 

Hoe zou u zichzelf beschrijven in die periode? 

Hoe kijkt u op deze periode terug? 

Welke vrienden / vriendinnen had u toen? 

Zijn er bij waarmee u ook later nog contact heeft gehouden? 

Wat trok u in hen aan? 

 

De ‘buitenwereld’ 

Was er binnen het gezin interesse voor wat er buiten uw directe omgeving aan de hand 

was? 

Waren uw ouders geabonneerd op een dagblad? 

Was er radio / televisie in huis? 

Wat merkte u van de (internationale) politieke situatie? 

Waren uw ouders maatschappelijk actief, bijvoorbeeld in de kerk of de vakbeweging? 




