Beste leerlingen,

Jullie gaan de komende periode voor het vak geschiedenis een portret maken over je eigen leven en
dat van één van je ouders en opa’s en oma’s. Hierbij gaan jullie allerlei informatie verzamelen over je
familie. Dit gaan jullie doen door een stamboom van je familie te maken, je familieleden te
interviewen en door oude foto’s op te zoeken.
Binnenkort gaan jullie met de klas op bezoek bij het Drents Archief. Jullie gaan hier je stamboom
maken. Hoe dat moet krijgen jullie dan te horen, maar het is belangrijk dat jullie van tevoren al wat
informatie verzamelen over je familie.
Het is belangrijk om thuis de volgende gegevens te verzamelen:
-

-

Je eigen geboortedatum en geboorteplaats
De volledige namen van je ouders (inclusief meisjesnaam van je moeder), hun
geboortedatums en geboorteplaatsen. Het is ook handig als je weet in welke gemeente je
ouders geboren zijn.
De volledige namen (inclusief meisjesnaam) van je opa’s en oma’s. Ook hun geboortedatums
(en in sommige gevallen sterfdatums) en geboorteplaatsen zijn belangrijk. Ook hier is het
leuk als je ook de gemeentes weet.

Een stamboom wordt het leukst als je zoveel mogelijk informatie toevoegt. Je mag dus bijvoorbeeld
ook de ouders en grootouders van je opa’s en oma’s toevoegen. Of je ooms en tantes, de broers en
zussen van je grootouders en ga zo maar door. Probeer dus zoveel mogelijk thuis al op te zoeken.
Misschien heeft er iemand in je familie al wel een stamboom gemaakt? Neem hier dan een kopie van
mee.
De stamboom is niet zichtbaar voor anderen en wordt alleen gedeeld binnen de klas. Het is natuurlijk
aan jou en je ouders om te bepalen welke gegevens er wel en niet gedeeld worden. Wanneer een
bepaalde familielijn gevoelig ligt is het ook mogelijk om een andere familielijn te onderzoeken.
Neem de verzamelde gegevens of een kopie van je familiestamboom mee naar het Drents Archief.
Veel succes!
Marga Renkema en Mieke Geugies
Educatief medewerkers Drents Archief

