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Introductie  



Wat is een familiegeschiedenis?

• Het verhaal van generaties van een familie.
• Plaatst de familie in de context van de tijd.
• Ook wel ‘kroniek’ genoemd. 
• Biografie: het leven van een ander.
• Autobiografie: je eigen leven.



Succesvolle familiegeschiedenissen



Waarom een familiegeschiedenis? 

• ‘Testament’.
• Inzicht.
• In het reine komen.
• Verbindende activiteit.
• Fijne hobby.
• Populair.
• Beroemd worden.



Zelf doen of uitbesteden?

• Historici, genealogen of Levensverhalen Professionals
• Zelf doen levert veel op
• Zelf doen kost veel: tijd, geld, emotie
• Vorm een kernteam



Ga in gesprek, verbeter de relatie

Trimbos instituut:
• Relatie verbeteren na een lastige jeugd.
• Minstens één keer diepgaand gesprek.
• Behoefte om terug te blikken (reflectie).



Stappenplan

1. Doeldatum en kernteam.
2. Doelgroep en vorm kiezen.
3. Research.
4. Uitwerken: schrijven en/of monteren.
5. Produceren.
6. Presenteren.



Doelgroep

• Alleen de ‘familie’ zelf
• Dorpsbewoners (lokale geschiedenis)
• Geïnteresseerde lezers - kijkers
• Groot publiek 



Vorm

• Tekst met foto’s in een boek(je).
• Fotoboek met bijschriften.
• Video – documentaire.
• Audio (podcast).
• Website en/of blog.
• Bundel herinneringen.
• Kookboek met familierecepten en toelichting.
• Geannoteerde briefwisseling.



Research 1

• Persoonlijke archieven (schoolrapporten, diploma’s, juridische 
aktes, agenda’s, fotoboeken, familiebijbels, krantenknipsels).
• Egodocumenten: dagboeken en brieven.
• Interviews.
• Secundaire literatuur (historisch, memoires).
• Onderzoek op locatie.



Research 2

• Genealogische sites zoals MyHeritage. 
• Gezins- en persoonskaarten bij het CBG.
• Schoolbank.nl, nationalebeeldbank.nl, geheugenvannederland.nl.
• Oude ansichten (ook online).
• Secundaire literatuur (historisch, memoires van tijd- en 

plaatsgenoten).



Brieven: waardevolle bron

• Intiem: uitwisseling tussen twee familieleden.
• Sociaal: bedoeld voor de hele familie.
• ‘Heet van de naald’.
• Beleving van actuele wereldgebeurtenissen.



Interviewen

• Aantekeningen en/of audio recorder?
• Luisteren, samenvatten en doorvragen.
• Stel open vragen en reflectievragen.
• Splits vragen in feiten en verhalen.
• Neem foto’s en/of voorwerpen mee (triggers).
• Vragenkaartjes.
• Maximaal twee uur per gesprek.
• Schrijf interviews direct uit.



Mooi en moeilijk gesprek

• Interview familieleden apart van elkaar.
• Informatie ‘halen’ = informatie ‘brengen’.
• Emoties en stiltes?
• Familiegeheimen?
• Kom of bel terug. 



Open vragen

5 W’s en 1 H: 
• Wie – was de echtgenoot van…
• Wat – was het beroep van…
• Waar – is neef X naartoe verhuisd?
• Waarom – heeft opa dit gedaan?
• Wanneer – is tante Y getrouwd?
• Hoe – kwam het dat….



Gespreksonderwerpen

• Eten – dagelijkse menu’s
• Kleding
• Opleidingen – school
• Beroepen en diensttijd
• Relaties – liefde
• Uitstapjes - vakanties
• Huisdieren
• Kunst en literatuur

• Taakverdeling in huis
• Huis en tuin
• Gekoesterde voorwerpen
• Tradities
• Klasse
• Geld
• Seizoenen
• Ontspanning



Herinneringen

• Verhalen ‘stollen’: vaste formules.
• Zijn de herinneringen betrouwbaar?
• Foto’s ‘maken’ ook herinneringen.
• Eén gebeurtenis - verschillende herinneringen.
• Herinneringen ‘lenen’ van anderen.
• Niet ‘corrigeren’.



Welke vragen kun je stellen?



Schrijfopdracht - pauze

• Beschrijf de woonkamer van je grootouders. Denk aan:
• Meubels
• Voorwerpen
• Wie zit waar?
• Geur.



Uitwerken

• Herschep je materiaal.
• Vertel een verhaal.
• Kies perspectief: ik-perspectief, alwetende verteller of personale 

verteller.
• Wie is je ‘ideale lezer’?
• Concept voor het kernteam.



Chronologische geschiedenis

• Eerste stap: tien data van mijlpalen.
• Kruispunten in de familiegeschiedenis.
• Per kind: van oud naar jong.



Thematische familiegeschiedenis

• Aan de hand van ‘de tien geboden’.
• Aan de hand van het lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder’ van Ramses Shaffy.
• De ‘warme’ en ’koude’ kant laten contrasteren.
• Aan de hand van de familiehuizen.



Kies de mooie verhalen

• Persoonlijke noot. 
• Duidelijke tijd en plaats (maatschappelijke context). 
• Verhalen waarin anderen iets kunnen herkennen. 



Wat kun je leren van 
Judith Koelemeijer?

• Pakkende titel die nieuwsgierig maakt.
• Plaatst de familie in de tijd.
• Sprekende details.
• Heldere indeling.
• Afwisseling van indirecte rede met dialogen.
• In- en uitzoomen van het verleden naar het ‘heden’.



Kies de mooie beelden

• Portretten (denk aan portretrecht).
• Voorwerpen.
• Huizen (ook interieurs).
• Huisdieren.
• Plaatsen in de natuur.
• Kunst.
• Dagelijks leven.



Valkuilen

• Laveren tussen waarheid en loyaliteit.
• Privacy.
• ‘Vuile was’ buiten hangen?
• Objectief, waardevrij schrijven is moeilijk. 
• Selecteren is beeld vormen.



Productie

• Je tijd en energie zijn een mooi eindproduct waard.
• Fotoboekprogramma’s.
• Printing on demand.
• Self-publishing (o.a. Boekscout, mijneigenboek.nl).
• Professionele uitgever?
• Zoek hulp. 



Planning tot presentatie

• Terugrekenen vanaf doeldatum:
• 1 week voor presentatie is je boek/video/creatie klaar
• Bij boek: 1 maand drukken
• Vormgeving of monteren 3 à 5 weken
• Reserveer 4 weken voor onvoorziene omstandigheden
• Stuur drie weken van te voren een uitnodiging voor de presentatie. 



Na de presentatie

• Bereid je voor op emotionele reacties (interventie).
• Nieuw materiaal?
• Van een boek, komt een boek.



Samenvatting

• Familiegeschiedenissen zijn verrijkend
• Lees en kijk familiegeschiedenissen ter inspiratie
• Begin nu!



Literatuursuggesties en 
nuttige websites

www.leveninwoorden.nl


