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Genealogie in het onderwijs. 
 

1. Woord vooraf. 

͞DĞŶ�ĂƌĞ�ŚĂƵŶƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ǀĂƐƚŶĞƐƐ�ŽĨ�ĞƚĞƌŶŝƚǇ͘��ŶĚ�ƐŽ we ask ourselves: will our actions echo across the 
centuries? Will strangers hear our names long after we are gone, and wonder who we were, how 
bravely we fought, how fiercely we loved?͟1 
               Wolfgang Petersen 
 
Deze ƉƌĞůƵĚĞ� ǀĂŶ� ͚KĚǇƐƐĞƵƐ͛� ;^ĞĂŶ� �ĞĂŶͿ� uit ĚĞ� Ĩŝůŵ� ͚dƌŽǇ͕͛� werd neergepend door de Duitse 
filmregisseur Wolfgang Petersen. Al van meet af aan heeft deze citaat mij gefascineerd en 
beziggehouden.  
 
Klaarblijkelijk ben ik echter niet de enige persoon in mijn ĨĂŵŝůŝĞ�ĚŝĞ�ǌŝĐŚ�ĂĂŶŐĞƚƌŽŬŬĞŶ�ǀŽĞůƚ�ĚŽŽƌ�͞ŚĞƚ�
eeuwig herinnerd willen worden͟, aangezien mijn betovergrootvader en tevens oud-strijder van de 
Groote Oorlog, met name Achille Emile Vilain (1885-1942) tijdens zijn leven besloot om een groot 
grafzerk voor zijn echtgenote en zichzelf te kopen op de eerste rij van het kerkhof te Diksmuide, vanuit 
de veronderstelling: ͞/Ŭ� ǌĂů� ǀŽŽƌ� ĂůƚŝũĚ� ŽƉ� ĚĞ� ĞĞƌƐƚĞ� ƌŝũ� ŝŶ� ŚĞƚ� ŬĞƌŬŚŽĨ� liggen en zo zullen mijn 
ŶĂŬŽŵĞůŝŶŐĞŶ�ŵŝũ�ŶŽŽŝƚ�ǀĞƌŐĞƚĞŶ͘͟ 
 
Op 22 oktober 2020 besloot ik om een stamboom op te maken van mijn familie, dit louter ter hobby 
en algemene interesse in mijn voorouders en mijn afkomst. Op heden bestaat mijn stamboom uit al 
meer dan dertienduizend personen en eerlijkheidshalve had ik nooit verwacht dat mijn voorouders, 
alsook mijn bloedverwanten, zo fascinerend zouden zijn!  
 
Stapsgewijs begon bij mij dan ook het idee te groeien om dit op één of andere wijze aan te wenden 
voor het uitwerken van mijn eindwerk, ter afronding van mijn lerarenopleiding, geschiedenis-Engels.  
 
sŽŽƌĂů� ƚŽĞŶ� ŝŬ� ŚĞƚ� ďŽĞŬ� ůĂƐ͕� ͞�� Little History of the Schulenburg FĂŵŝůǇ͕͟� een boek waarin 
kunsthistoricus, Fritz Schulenburg, de geschiedenis van zijn voorouders weergeeft en dit in het licht 
van de Duitse en Europese geschiedenis, werd voor mij stilaan mijn onderwerpskeuze voor mijn 
eindwerk duidelijk.2  
 
Vooral het gegeven waarin de schrijver zijn voorouders en bloedverwanten schetst vanuit de specifieke 
perioden uit onze westerse geschiedenis, in casu: de middeleeuwen, vroegmoderne tijd, moderne tijd 
en finaal onze eigen hedendaagse tijd, was ik rotsvast van overtuigd dat het ook voor leerlingen uit de 
derde graad zeker zinvol zou zijn om hun eigen stamboom op te maken, hun familiegeschiedenis uit te 
werken en dit finaal te plaatsen in de context van de wereldgeschiedenis.  
 
Gezien alle jongeren nu eenmaal vanuit het Ministerie van Onderwijs verplicht zijn om onze westerse 
geschiedenis te bestuderen, met inbegrip van alle grote klassiekers zoals onder andere, de Franse 
Revolutie en de twee wereldoorlogen, denk ik oprecht dat leerlingen met veel meer enthousiasme 
deze onderdelen van onze geschiedenis zouden bestuderen, indien ze zouden inzien dat hun eigen 
voorouders en bloedverwanten zelf deze grote gebeurtenissen op één of andere wijze hebben 
meegemaakt en er een bepaalde rol in hebben vervuld. 
 

                                                 
1 https://www.goodreads.com/quotes/7624973-men-are-haunted-by-the-vastness-of-eternity-and-so 
2 Schulenburg, 2004.  
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Afsluitend wens ik mijn eindwerk op te dragen ter ere van mijn betovergrootmoeder, Romanie 
Debruyne (1883-1961), alsook haar dochter en schoonzoon, i.c. Marie-Louise Vilain (1909-1948) en 
André Vandendaele (1905-1977), omwille van het feit dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog 
meerdere joodse mensen in hun woonst hebben laten onderduiken en deze mensen zo hebben 
geholpen na hun ontsnapping uit ĚĞ�ďĞƌƵĐŚƚĞ�͚�ŽĚĞŶƚƌĞŝŶ͛�ŽƉ�ϰ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϵϰϰ�ƚĞ��ŝŬƐŵƵŝĚĞ͘3 4 5 6 7 
8 9 10 11 
 
Voorts zou ik graag iedereen die heeft meegewerkt aan de enquêtes willen bedanken voor hun moeite, 
in het bijzonder, de leerkrachten geschiedenis en de leerlingen van de tweede graad van het Sint-
Martinusinstituut te Koekelare, mijn voormalige leerkracht geschiedenis de heer Henk Himpe, alsook 
alle leerlingen van het vierde-, vijfde- en zesdejaar van het Sint-Andreasinstituut te Oostende en 
besluitend wens ik ook nog mijn zus, Petra Vanwelsenaere, alsook haar studenten uit het Zeelyceum 
in De Haan, te bedanken om mee te werken aan dit onderzoek.  
 
Verder zou ik ook graag de heer Arnoul Vanwelsenaers uit Nieuw-Zeeland willen bedanken voor het 
nalezen van dit eindwerk en het mee helpen opsporen van al onze bloedverwanten. Tevens zou ik 
eveneens mevrouw Irina M. Yakovleva willen bedanken voor alle informatie aangaande de Russische, 
Finse en Zweedse takken van mijn familie en de heer Taco van Welzenis voor de informatie met 
betrekking tot de Nederlandse en Franse takken. Daarnaast zou ik ook nog graag mijn grootmoeder, 
Ruth Kalamus, en haar broer, Paul Kalamus, willen bedanken voor alle informatie over de Duitse takken 
van mijn familie en ten slotte mijn grootouders, i.c. Roger Vilain en Godelieve Hoornaert voor al hun 
stamboomonderzoek dat ze in het verleden hebben verricht alsook om mij alle gegevens uit hun 
familiearchief te bezorgen. Vanzelfsprekend wens ik eveneens de heer Sebastian Vande Ginste, lector 
geschiedenis van de lerarenopleiding en tevens begeleider van dit eindwerk, oprecht te bedanken voor 
zijn goede sturing bij het het uitwerken van dit eindwerk en vooral de vele goede tips rond het 
opmaken van de enquêtes. 
Finaal wens ik nog in het bijzonder mijn ouders, Erik Vanwelsenaere en Mia Vilain, te bedanken voor 
hun onvoorwaardelijke steun, dit zowel tijdens het maken van dit eindwerk, alsook tijdens de meest 
moeilijke momenten van mijn leven. 

2. Samenvatting. 

Wanneer ik op 22 oktober 2020 begon aan het opmaken van mijn stamboom en het uitwerken van 
mijn eigen familiegeschiedenis, kwam ik tot de conclusie dat ik bij het bestuderen van mijn eigen 
voorouders vanuit een heel ander perspectief de historische periodes en de belangrijkste historische 
gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis percipieerde. Vooral bij het lezen van het boek ͞��>ŝƚƚůĞ�
,ŝƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĐŚƵůĞŶďƵƌŐ�&ĂŵŝůǇ͟, waarin kunsthistoricus Fritz Schulenburg de geschiedenis van zijn 

                                                 
3 Gysel André et al.,2012, p. 185. 
4 Gysel André et al., 2012, p. 211. 
5 https://www.diksmuide.be/product/454/trein-naar-de-hel 
6 https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/107d5ae6-792e-8125-ae7e-3b258bb3c9e1/media/164ab9d8-8751-2192-
a5d7-9e4af05fa09f?mode=detail&view=horizontal&q=Romanie%20Vilain&rows=1&page=1 
7 https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/109b30ea-dc89-2085-8c4e-8548a9d58820/media/ebc279be-b336-9eec-
5897-334e904f683d?mode=detail&view=horizontal&q=Romanie%20Vilain&rows=1&page=2 
8 https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/51b948dd-44f4-0a17-04f0-ebcd27d6c7d1/media/e2f82092-9ad2-f1d3-a425-
c85f14f0d964?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=5 
9 https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/4e79d72f-411b-b452-ee81-9a596569a7a0/media/5c6969b3-ebae-1d4d-
8f66-e4c1b5d9eb87?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=4 
10 https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/073abe0d-6461-cd9a-67ee-a52562912751/media/1022b7a8-cb8d-e373-
284a-4c35dd2148ab?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=3 
11 https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/d91b0de7-437c-aefd-b073-d430663af084/media/74948bbd-67ed-8975-
d626-0cb561a6a4c1?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=2 
 

https://www.diksmuide.be/product/454/trein-naar-de-hel
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/107d5ae6-792e-8125-ae7e-3b258bb3c9e1/media/164ab9d8-8751-2192-a5d7-9e4af05fa09f?mode=detail&view=horizontal&q=Romanie%20Vilain&rows=1&page=1
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/107d5ae6-792e-8125-ae7e-3b258bb3c9e1/media/164ab9d8-8751-2192-a5d7-9e4af05fa09f?mode=detail&view=horizontal&q=Romanie%20Vilain&rows=1&page=1
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/109b30ea-dc89-2085-8c4e-8548a9d58820/media/ebc279be-b336-9eec-5897-334e904f683d?mode=detail&view=horizontal&q=Romanie%20Vilain&rows=1&page=2
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/109b30ea-dc89-2085-8c4e-8548a9d58820/media/ebc279be-b336-9eec-5897-334e904f683d?mode=detail&view=horizontal&q=Romanie%20Vilain&rows=1&page=2
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/51b948dd-44f4-0a17-04f0-ebcd27d6c7d1/media/e2f82092-9ad2-f1d3-a425-c85f14f0d964?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=5
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/51b948dd-44f4-0a17-04f0-ebcd27d6c7d1/media/e2f82092-9ad2-f1d3-a425-c85f14f0d964?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=5
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/4e79d72f-411b-b452-ee81-9a596569a7a0/media/5c6969b3-ebae-1d4d-8f66-e4c1b5d9eb87?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=4
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/4e79d72f-411b-b452-ee81-9a596569a7a0/media/5c6969b3-ebae-1d4d-8f66-e4c1b5d9eb87?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=4
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/073abe0d-6461-cd9a-67ee-a52562912751/media/1022b7a8-cb8d-e373-284a-4c35dd2148ab?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=3
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/073abe0d-6461-cd9a-67ee-a52562912751/media/1022b7a8-cb8d-e373-284a-4c35dd2148ab?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=3
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/d91b0de7-437c-aefd-b073-d430663af084/media/74948bbd-67ed-8975-d626-0cb561a6a4c1?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=2
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/d91b0de7-437c-aefd-b073-d430663af084/media/74948bbd-67ed-8975-d626-0cb561a6a4c1?mode=detail&view=horizontal&q=Marie-Louise%20Vilain&rows=1&page=2


 7 

voorouders weergeeft en dit in het licht van de Duitse en Europese geschiedenis, werd voor mij stilaan 
mijn onderwerpskeuze voor mijn eindwerk duidelijk. Ik ben er namelijk rotsvast van overtuigd, dat 
wanneer je zelf je eigen stamboom en je eigen familiegeschiedenis uitwerkt, je automatisch op een 
meer gepassioneerde wijze de algemene geschiedenis zult bestuderen. Vandaar dat hieruit mijn 
onderzoeksvraag ontsproot: ͞<ƵŶŶĞŶ� ǁĞ� ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ� ŝŶ� ŚĞƚ� ŽŶĚĞƌǁŝũƐ� ĂĂŶǁĞŶĚĞŶ͕� ŵĞƚ� ĂůƐ� ĚŽĞů�
leerlingen hun interesse voor het vak geschiedenis ƚĞ� ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͍͟ Gezien deze onderzoeksvraag 
behoorlijk algemeen is, achtte ik het zinvol om deze onder te verdelen in meerdere 
deelonderzoeksvragen: ͞/Ɛ�Ğƌ�ƌƵŝŵƚĞ�Žŵ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ĂĂŶ�ƚĞ�ǁĞŶĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ǀĂŬ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ŝŶ�ŽŶƐ�
ŵŝĚĚĞůďĂĂƌ� ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͍͟� ͞^ƚĂĂŶ� ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ� ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ŚŝĞƌǀŽŽƌ� ŽƉĞŶ͍͟ ͞�ŝũŶ� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�
ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ�Žŵ�ƌŽŶĚ�Ěŝƚ�ƚŚĞŵĂ�ŽƉ�ƐĐŚŽŽů�ƚĞ�ǁĞƌŬĞŶ͍͟�͞,ŽĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁĞ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ŝŶ�ĚĞ�ƉƌĂŬƚŝũŬ�
ĂĂŶǁĞŶĚĞŶ�ŽƉ�ƐĐŚŽŽů͍͟�͞,ŽĞ�ŬŽƉƉĞů�ũĞ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�met ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŚƵŶ�ĐƵƐƵƐ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͍͟ 
 
Gezien dit duidelijk een zeer ambitieus project is, vond ik het bij deze van primordiaal belang om een 
goed gestructureerd onderzoeksopzet in elkaar te knutselen. Alvorens natuurlijk zelf actief onderzoek 
te voeren, heb ik eerst en vooral een grondige literatuuronderzoek verricht. Hierbij speelde vooral het 
project van Guy Putseys en Karel Van Nieuwenhuyse, praktijklectoren SLO Geschiedenis van de K.U. 
Leuven, een belangrijke rol. Zij stellen namelijk dat er in het traditionele curriculum van het Vlaamse 
geschiedenisonderwijs zoals dat uit de handboeken geschiedenis naar voor komt, er nauwelijks tot 
geen plaats ingeruimd wordt voor familiegeschiedenis. Verder delen ze ook mee, dat de leerplannen 
van de verschillende onderwijsnetten hier nochtans zeker ruimte voor laten. Vandaar dat deze 
praktijklectoren geschiedenis van de K.U. Leuven concluderen dat het dan ook betreurenswaardig is, 
om te besluiten dat ondanks leerlingen hoogstwaarschijnlijk zelf hierin zeer geïnteresseerd zijn, 
familiegeschiedenis eigenlijk onbesproken blijft op onze middelbare scholen. Tevens stellen ze dat er 
hierbij een kans verscholen ligt om jongeren nog meer voor het geschiedenisonderwijs te winnen en 
hen nog meer te motiveren. A fortiori zouden leerlingen ook zelf op een actieve en creatieve wijze met 
geschiedenis bezig zijn, ze belangrijke methodologische vaardigheden aanleren en finaal zou 
genealogie op school de leerlingen brengen tot een meer historisch bewustzijn, hetgeen nu eenmaal 
het einddoel is van het geschiedenisonderwijs. Bij het bestuderen van dit project, werd er verwezen 
naar een zeer interessante publicatie, in casu, Nationale identiteiten en meervoudig verleden (2007). 
Deze Nederlandse onderzoekers stelden hierin vast dat uit hun groot internationaal onderzoek 
uitgevoerd in zowel Nederland (regio Rotterdam, 305 leerlingen), Frankrijk (regio Nord-pas de Calais 
bij Lille, 199 leerlingen) en Groot-Brittannië (Londen, 174 leerlingen) de geschiedenis van jongeren hun 
eigen familie bij de meeste ondervraagde middelbare scholieren zeer populair is. Op basis van mijn 
uitgevoerde literatuuronderzoek kon ik stilaan overgaan tot het uittekenen van de grote lijnen van 
mijn onderzoeksstrategie. Hierbij besloot ik gebruik te maken van twee soorten onderzoeksmethoden, 
ten eerste een actieonderzoek, waarbij ik op verschillende wijzen gegevens zou kunnen verzamelen, 
i.c. de reeds uitgevoerde bronnenonderzoek, vervolgens op basis hiervan wenste ik een survey te 
ontwerpen waarin ik twee enquêtes zou construeren, één enquête voor leerkrachten geschiedenis die 
lesgeven in de derde graad en één enquête voor leerlingen die momenteel in het vierde-, vijfde- of 
zesdejaar zitten. De survey zal dus met andere woorden een kwantitatieve weergave geven en zal 
aangewend worden om, indien deze representatief genoeg zou zijn, veralgemenende uitspraken te 
doen. Finaal wenste ik ook nog als onderdeel van mijn actieonderzoek een gevalsstudie uit te werken, 
waarbij ik een reflectie zou neerpennen van de drie lessen die ik heb mogen geven tijdens mijn stage 
ǀŽŽƌ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĚĞƌĚĞũĂĂƌƐ�ĂĂŶŐĂĂŶĚĞ�ŚĞƚ�ƚŚĞŵĂ�͞�ƌĨŐŽĞĚĚĂŐ�ŵĂĂŬƚ�ƐĐŚŽŽů͟. Tijdens deze 
lessen mocht ik twee lessen volledig wijden aan genealogie. Bij dit onderdeel van mijn actieonderzoek 
zal dus eerder het accent worden gelegd op een kwalitatieve analyse van mijn project. Na het 
uitvoeren van mijn actieonderzoek groeide bij mij ook nog de ambitie om een eigen ontwerponderzoek 
uit te werken, met als doel het construeren van een algemene handleiding voor leerkrachten 
geschiedenis, waarin duiding wordt gegeven hoe ze genealogie zouden kunnen aanwenden voor het 
vak geschiedenis en dit aan de hand van voorbeelden uit mijn eigen stamboom. In dit 
ontwerponderzoek zal er naast een algemene handleiding eveneens twee concrete voorbeeldlessen 
en een jaartaak worden toegevoegd. 
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Kŵ�Ƶ�ĂůƐ�ůĞǌĞƌ�ĞĞŶ�ǌŽ͛Ŷ�ĐŽŶĐƌĞĞƚ�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�ǁĞĞƌŐĂǀĞ�ĂĂŶ�ƚĞ�ďŝĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�
van mijn onderzoeken, zal ik deze gegevens bespreken met betrekking tot zowel mijn onderzoeksvraag 
alsook mijn deelonderzoeksvragen. Wanneer we dus terugblikken naar onze initiële onderzoeksvraag, 
met name: ͞<ƵŶŶĞŶ�ǁĞ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�ĂĂŶǁĞŶĚĞŶ͕�ŵĞƚ�ĂůƐ�ĚŽĞů�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŚƵŶ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�
voor het vaŬ� ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ƚĞ� ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͍͟, heb ik al medegedeeld dat het zinvol zou zijn om deze 
algemene onderzoeksvraag op te splitsen in meerdere deelonderzoeksvragen. De eerste 
deelonderzoeksvraag die we zullen aankaarten luidde: ͞ /Ɛ�Ğƌ�ƌƵŝŵƚĞ�Žŵ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ĂĂŶ�ƚĞ wenden voor 
ŚĞƚ� ǀĂŬ� ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ŝŶ� ŽŶƐ� ŵŝĚĚĞůďĂĂƌ� ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͍͟ Op basis van het reeds besproken 
ůŝƚĞƌĂƚƵƵƌŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕�ŝŶ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ŚĞƚ�ƉƌŽũĞĐƚ͗�͞�Ğ�;ƐƚĂŵͿďŽŽŵ�ŝŶ͍͊��ĞŶ�ƉƌŽũĞĐƚ�ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͕͟�
van Guy Putseys en Karel Van Nieuwenhuyse, omschreven ze hun standpunt omtrent de 
mogelijkheden om genealogie in ons onderwijs aan te wenden als volgt: ͞ /Ŷ�ŚĞƚ�ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞůĞ�ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ�
van het Vlaamse geschiedenisonderwijs zoals dat uit de handboeken geschiedenis naar voor komt, 
wordt voor familiegeschiedenis echter nauwelijks tot geen plaats ingeruimd. Nochtans laten de 
leerplannen van de verschillene onderwijsnetten hier zeker de ruimte voor. Het ware dan ook jammer 
ʹ vanuit de wetenschap dat dergelijke geschiedenis onze leerlingen waarschijnlijk erg interesseert ʹ 
mocht deze familiegeschiedenis onbesproken blijven. Hier ligt namelijk een kans om jongeren nog meer 
voor het geschiedenisonderwijs te winnen en hen nog meer te motiveren.͟ Op onze tweede 
deelonderzoeksvraag, met name: ͞^ƚĂĂŶ�ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ŽƉĞŶ͍͟, kunnen we uit de 
survey, i.c. de enquête voor de leerkrachten, afleiden dat geen enkele van de 16 ondervraagde 
leerkrachten van mening was dat het geen goed idee zou zijn om gebruik te maken van stambomen 
en familiegeschiedenis in het onderwijs. Van de ondervraagde leerkrachten vond trouwens 53,3% het 
een goed idee en 46,7% antwoordde op deze vraag met ͚ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ͛͘�KŽŬ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�ŝƐ�ĚĂƚ�ŵĂĂƌ�ůŝĞĨƐƚ�
66,7% van de leerkrachten vond dat hun leerlingen enthousiaster lessen geschiedenis zouden volgen, 
als ze kennis zouden hebben van hoe hun voorouders het verleden hebben ervaren en er eventueel 
ook een bepaalde rol in hebben gespeeld. Overigens antwoordde 33,3% hierop met misschien en 
verder antwoordde ook geen enkele leerkracht op deze vraag negatief. De belangrijste vraag uit mijn 
ĞŶƋƵġƚĞ�Žŵ�ĚĞǌĞ�ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ�ĚĞĞůŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ�ƚĞ�ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ�ůƵŝĚĚĞ͗�͞/ŶĚŝĞŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ĚƵŝĚĞůŝũŬ�ĞŶ�
gebruiksvriendelijk project/ taak in het onderwijs beschikbaar zou zijn, zou u het dan overwegen om 
uw leerlingen zoiets te laten uitvoeren? Op deze vraag antwoordde 66,6% met misschien en 33,3% 
met ja. Opnieuw antwoordde ook op deze vraag geen enkele leerkracht negatief. Met andere woorden 
kan hieruit worden afgeleid dat leerkrachten behoorlijk positief staan omtrent het gebruiken van 
ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ� ŝŶ� ŽŶƐ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ� ĞŶ�ĚĂƚ� ŚĞƚ� ǀŽŽƌĂů� ĞĞŶ� ŬǁĞƐƚŝĞ� ǌĂů� ǌŝũŶ� Žŵ�ĞĞŶ� ǌŽ͛Ŷ� ĚƵŝĚĞůŝũŬ�ŵŽŐĞůŝũŬ�
praktijkvoorbeeld uit te werken om leerkrachten geschiedenis ervan te kunnen overtuigen om ook 
stamboomonderzoek effectief in de praktijk te gaan toepassen. Op onze derde deelonderzoeksvraag, 
i.c. ͞�ŝũŶ� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ� Žŵ� ƌŽŶĚ� Ěŝƚ� ƚŚĞŵĂ�ŽƉ� ƐĐŚŽŽů� ƚĞ�ǁĞƌŬĞŶ͍͟, kunnen we hiervoor 
terugblikken naar onze survey, met name, de enquête voor de leerlingen. Wat vooreerst opvalt in de 
antwoorden van de 187 leerlingen die aan deze enquête hebben deelgenomen, is dat maar liefst 62,6% 
van hen verklaarde al zelf een stamboom van hun familie hebben opgemaakt! Voorts antwoordde 
amper 9,7% negatief op de vraag of ze het ooit zouden overwegen om een stamboom van hun eigen 
familie op te maken en hun eigen familiegeschiedenis te ontdekken. 53,8% van de jongeren 
antwoordde op dezelfde vraag met ja en 36,6% met misschien. Wat eveneens interessant is om te 
zien, is dat maar liefst 40% van de ondervraagde jongeren de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust 
als de meest fascinerende historische gebeurtenis aanschouwen en dat ze daarna de Eerst 
Wereldoorlog (13%) het meest interessant vinden. Wat hierbij belangrijk is, is dat je over deze twee 
historische gebeurtenissen ook zeer veel informatie in archieven kunt terugvinden, alsook dat deze 
twee wereldoorlogen uitgebreid aan bod komen in de leerlingen hun cursus geschiedenis. Onze 
allerbelangrijkste vraag die werd gesteld aan de leerlingen in onze enquête, die tevens een concreet 
antwoord geeft ŽƉ�ĚĞǌĞ�ĚĞĞůŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͕�ůƵŝĚĚĞ͗�͞�ŽƵ�ũĞ�ŚĞƚ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ�ǀŝŶĚĞŶ�Žŵ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ǀĂŬ�
geschiedenis je eigen stamboom op te maken, op zoek te gaan naar je afkomst en je eigen 
ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ƚĞ�ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͍͟�,ŝĞƌ�ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ�ϱϳ͕ϴй�ǀĂŶ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕�͞:Ă͕�Ěŝƚ�ůŝũŬƚ�ŵŝũ�ǁĞů�ĚĞ�
ŵŽĞŝƚĞ� ǁĂĂƌĚ͕͊͟� ϯϬ͕ϱй� ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ� ŵĞƚ� ͞DŝƐƐĐŚŝĞŶ͟� ĞŶ� ĂŵƉĞƌ� ϭϭ͕ϴй� ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ� ͞EĞĞŶ͕� Ěŝƚ�
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌƚ�ŵŝũ�ƚŽƚĂĂů�ŶŝĞƚ͊͘͟�,ŝĞƌďŝũ�ŵŽĞƚ�ǌĞŬĞƌ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽƉŐĞŵĞƌŬƚ�ĚĂƚ�ǀŽŽƌĂů�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�Ƶŝƚ�het TSO 
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en het BSO negatief antwoordden op deze vraag. Op onze voorlaatste deelonderzoeksvraag: ͞,ŽĞ�
ŬƵŶŶĞŶ� ǁĞ� ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ� ŝŶ� ĚĞ� ƉƌĂŬƚŝũŬ� ĂĂŶǁĞŶĚĞŶ� ŽƉ� ƐĐŚŽŽů͍͟ wens ik te verwijzen naar mijn 
praktijkvoorbeeld omtrent het gebruiken van genealogie in het onderwijs. Tijdens twee stagelessen 
ben ik er namelijk in geslaagd om derdejaars (ASO) hun eigen kwartierstaat en stamboom te laten 
opmaken, alsook om hun eigen familiegeschiedenis uit te werken rond één van hun grootouders. 
Tevens konden alle leerlingen een stamboom opmaken die vijf generaties in kaart bracht, met andere 
woorden tot aan hun betovergrootouders. Vervolgens konden de leerlingen ook belangrijke 
historische gebeurtenissen die plaatsvonden vanaf hun betovergrootouders tot het heden linken aan 
hun eigen voorouders en dit finaal inwerken in het uitschrijven van hun eigen familiegeschiedenis. 
Daarbovenop heb ik ook een jaartaak voor leerlingen uitgewerkt, waarbij leerkrachten geschiedenis 
hierbij eventueel gebruik van kunnen maken, indien ze liever een uitgebreiderde versie wensen te 
gebruiken voor hun leerlingen. Finaal heb ik ook nog een algemene handleiding ontworpen voor 
leerkrachten geschiedenis, met een brede weergave van alle mogelijke facetten die kunnen worden 
aangewend om gebruik te maken van genealogie in ons onderwijs. Op ten slotte onze laatste 
deelonderzoeksvraag: ͞,ŽĞ�ŬŽƉƉĞů�ũĞ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ŵĞƚ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŚƵŶ�ĐƵƌƐƵƐ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͍͟, wens ik 
opnieuw te verwijzen naar de twee voorbeeldlessen en de jaartaak. In beiden wordt er gebruik 
gemaakt van een specifieke oefening waarbij jongeren belangrijke historische gebeurtenissen moeten 
koppelen aan hun voorouders. Gemakshalve, wordt de periode dan ongeveer afgebakend vanaf de 
leerlingen hun betovergrootouders tot aan hun huidige leefwereld. Hierbij hebben meestal hun 
overgrootvaders alsook hun betovergrootvaders mogelijk gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
een historische gebeurtenis die de meeste jongeren overduidelijk verkozen tot de meest fascineerende 
historische gebeurtenis. Besluitend kunnen we dus positief antwoorden op onze algemene 
onderzoeksvraag, met name of we genealogie in het onderwijs kunnen aanwenden, met als doel 
leerlingen hun interesse voor het vak geschiedenis te vergroten, gezien we alle voorgaande 
deelonderzoeksvragen hebben kunnen voorzien van een positief antwoord. Zoals reeds vermeld, had 
ik in mijn enquêtes ook nog drie vragen ingewerkt die het mogelijk zouden maken om de resultaten 
van onze Vlaamse jongeren te kunnen vergelijken met de resultaten van jongeren uit Nederland, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Uit de resultaten van ons vergelijkend onderzoek, namen dus 
voor ons land (Vlaanderen), 187 leerlingen deel. Uit het onderzoek uit Nederland, namen dus uit 
Nederland zelf (leerlingen uit Rotterdam) 305 leerlingen deel, uit Frankrijk (regio Lille) namen 199 
leerlingen deel en ten slotte namen er uit het Verenigd Koninkrijk (Londen) 174 leerlingen deel het 
onderzoek. Wel belangrijk om te melden, is dat van onze 187 leerlingen jammer genoeg maar een 
tiental allochtone jongeren hebben deelgenomen. Bij deze ben ik dan ook genoodzaakt om bij de 
vergelijking van de resultaten, vooral de resultaten van onze autochtone leerlingen te gaan vergelijken 
met de resultaten van de autochtone jongeren uit onze drie buurlanden. Op onze eerste vraag, met 
name, welke historische periode jongeren het meest interessant vinden, zien we dat alle jongeren uit 
de vier landen behoorlijk gelijklopende antwoorden geven. Zo vinden alle jongeren de moderne en de 
hedendaagse periode het meest interessant. Ook komen bij alle jongeren de klassieke oudheid op de 
tweede plaats, gevolgd door de middeleeuwen. Daarna komen bij alle jongeren prehistorie en het 
Oude Nabije Oosten op de vierde plaats, behalve bij de jongeren uit het Verenigd Koninkrijk, deze 
plaatsen deze historische periode op de laatste plaats. Finaal vinden alle leerlingen, opnieuw met 
uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, de vroegmoderne tijd de minst interessante historische 
periode. Op onze tweede vraag in verband met ons vergelijkend onderzoek, vond maar liefst 40% van 
onze ondervraagde jongeren de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust de meest fascinerende 
historische gebeurtenis. Vervolgens kwam de Eerste Wereldoorlog aan bod met 13% en de 
terroristische aanslag op 9/11 sloot samen met de Franse Revolutie (9,2%) de top drie af. Wat vooral 
opmerkelijk is uit de resultaten van onze leerlingen, is dat de Franse Revolutie beter scoort in 
vergelijking met onder andere, de ontdekkingsreizen, de geschiedenis van de slavernij, de huidige 
oorlog in Oekraïne, de kruistochten en de Vietnamoorlog. Vooral het gegeven dat de huidige oorlog in 
Oekraïne, met amper 5,9%, zo slecht scoort is toch op zijn minst opzienbarend alsook het gegeven dat 
de Franse Revolutie, de ontdekkingsreizen en de geschiedenis van de slavernij hoger scoren bij onze 
jongeren t.a.v. de oorlog in Oekraïne is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen. Desondanks deze 
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resultaten wens ik toch te bemerken dat tijdens mijn afgelopen stageperiode veel leerlingen zeker 
geïnteresseerd waren in deze huidige situatie in Oekraïne, alsook waren ze mijns inziens oprecht 
begaan met het lot van het Oekraïnse volk en zijn soldaten. Wat finaal eveneens behoorlijk verrassend 
is, is dat de kruistochten met amper 4,9% toch ook niet echt goed scoort bij onze Vlaamse jongeren, 
ondanks de middeleeuwen in se wel een behoorlijk populaire periode is. Uit de resultaten van onze 
buurlanden blijkt trouwens dat ook bij deze jongeren de Tweede Wereldoorlog nog een zeer grote 
impact heeft, alsook speelde bij hen de terroristische aanslag op 9/11 eveneens nog een grote invloed 
uit. Ten slotte is het ook zeer interessant om te zien hoe onze Vlaamse jongeren scoren op vlak van 
ǁĞůŬĞ�͞ƐŽŽƌƚĞŶ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͟�ǌĞ�ŚĞƚ�ŵĞĞƐƚ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ�ǀŝŶĚĞŶ�ŝŶ�ǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐ�ŵĞƚ�ĚĞ�ũŽŶŐĞren uit onze 
buurlanden. Wat onmiddellijk opvalt is dat de resultaten van alle jongeren uit de vier verschillende 
landen niet met elkaar overeenstemmen. Vooral het gegeven dat onze Vlaamse jongeren 
wereldgeschiedenis procentueel gezien op de eerste plaats verkozen met maar liefst 58,8% is 
opmerkelijk, vooral in vergelijking met de jongeren uit Nederland (16,9%), Frankrijk (11,5%) en het 
Verenigd Koninkrijk (35,5%). Klaarblijkelijk vinden onze jongeren, net als de jongeren uit het Verenigd 
Koninkrijk wereldgeschiedenis algemeen gezien de ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ�͞ƐŽŽƌƚ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͟. Verder zien we 
dat bij ons de geschiedenis van Europa op de tweede plaats komt met 13,9%, maar wat vooral 
opmerkelijk is, is dat de geschiedenis van Europa barslecht scoort bij zowel de Nederlandse jongeren 
(4,5%), de Franse jongeren (5,8%) alsook bij de Britse jongeren (6,5%). Een ander opmerkelijk gegeven, 
is dat desondanks familiegeschiedenis bij ons op een relatief mooie derde plaats komt met 9,6%, dit 
resultaat toch in schril contrast staat in vergelijking met onze buurlanden, waarbij maar liefst 33,7% 
van de Nederlandse jongeren deze soort geschiedenis het belangrijkst vindt, net zoals ook de Franse 
jongeren met 36%. Ten slotte vindt 22,6% van de Britse jongeren familiegeschiedenis, na de 
wereldgeschiedenis, de belangrijkste soort geschiedenis. Nog een ander interessant gegeven, is het 
feit dat bij de Vlaamse jongeren, de geschiedenis van hun eigen land slechts op de vierde plaats komt 
met 7,5%. Vooral in vergelijking met de jongeren uit onze buurlanden, scoren onze Vlaamse jongeren 
hier zeer laag. Zo vinden de Nederlandse jongeren de geschiedenis van hun land, met 24,7%, de op 
één na belangrijkste soort geschiedenis. Ook bij de Franse jongeren komt de geschiedenis van hun 
eigen land op de tweede plaats, met 20,9% en ten slotte plaatsen de Britse jongeren de geschiedenis 
van hun eigen land op de derde plaats met 16,1%. Finaal scoort bij ons ook de geschiedenis van mijn 
streek en gemeente zeer laag, met amper 1,6%, terwijl bij de Nederlandse jongeren dit met 4,5% zelfs 
even hoog scoort als hun interesse in de geschiedenis van Europa. Verder scoort de geschiedenis van 
mijn streek en gemeente het best bij de Franse jongeren met 7,9% en vinden dus de meeste Franse 
jongeren deze soort geschiedenis zelfs belangrijker dan de geschiedenis van Europa (5,8%)! Finaal 
gaven de Britse jongeren opmerkelijk genoeg 0% aan de geschiedenis van mijn streek en gemeente. 
Besluitend scoren onze jongeren dus eigenlijk het meest synchroon met de Britse jongeren, behalve 
op vlak van hun interesse in de geschiedenis van Europa. In bijzonder scoren onze jongeren vooral i.t.t. 
de jongeren van onze buurlanden helemaal anders op vlak van hun interesse in hun eigen land en hun 
eigen streek. Ook onze leerlingen hun interesse in hun eigen familiegeschiedenis is in verhouding tot 
jongeren uit onze buurlanden eerder wat aan de lage kant. Misschien zouden we kunnen stellen dat 
onze jongeren zich vooral als een soort van ͞ǁĞƌĞůĚďƵƌŐĞƌ͟�ĂĂŶƐĐŚŽƵǁĞŶ�ĞŶ�ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ�(alhoewel een 
duidelijk stuk minder) ĂůƐ� ĞĞŶ� ͞�ƵƌŽƉĞƐĞ� ďƵƌŐĞƌ͟ en misschien kunnen we ook afleiden dat onze 
Vlaamse jongeren niet zo nationalistisch (chauvinistisch) ingesteld zijn ten aanzien van de jongeren uit 
onze buurlanden? 
 
Finaal wens ik te besluiten dat uit het literatuuronderzoek en alle uitgevoerde onderzoeken, het 
absoluut aan te raden valt om genealogie in het onderwijs te gebruiken, alsook kunnen leerkrachten 
geschiedenis die lesgeven in de derde graad gebruikmaken van mijn algemene handleiding, de twee 
voorbeeldlessen en de jaartaak die ik speciaal hiervoor heb ontworpen. Op deze wijze wens ik onze 
leerlingen de kans te geven om hun eigen voorouders te leren kennen, hun eigen familiegeschiedenis 
te ontdekken en daarbovenop hun eigen cursus geschiedenis vanuit een heel ander daglicht te gaan 
verkennen. 
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3. Inleiding. 

Ieder mens is zich bewust van het feit dat we allemaal ouders hebben die op een bepaald moment in 
hun leven, al dan niet bewust, besloten hadden om ons te verwekken. Uiteraard zijn ook onze ouders 
dan weer een product van onze grootouders en zo kun je eigenlijk duizenden jaren teruggaan tot zelfs 
in de prehistorie!  
 
Overigens kunnen we hieruit ook besluiten dat onze voorouders en bloedverwanten, allemaal hebben 
geleefd in één van de klassieke tijdsperiodes uit onze cursus geschiedenis, alsook hebben we allemaal 
voorouders die op één of andere manier de meest aangrijpende gebeurtenissen uit de 
wereldgeschiedenis hebben ervaren. Soms speelden ze hier een actieve rol in of anderzijds hebben de 
gebeurtenissen an sich wel een impact op hun leven gehad, zonder dat ze er zelf rechtstreeks bij 
betrokken waren. Ten slotte kan het natuurlijk ook zijn dat onze voorouders zich op het moment zelf 
niet bewust waren van het feit dat er een belangrijke historische gebeurtenis zich aan het manifesteren 
was en dat de gebeurtenis op zich misschien nauwelijks of geen specifieke invloed op hun dagdagelijks 
bestaan heeft gehad.  
 
Niettegenstaande al deze facetten algemeen geweten en interessant zijn, stel ik mij de vraag, in 
hoeverre het mogelijk zou zijn om gebruik te maken van genealogie (stamboomonderzoek en 
familiegeschiedenis) in ons onderwijs, met als onderliggend doel de leerlingen hun algemene interesse 
voor het vak geschiedenis, en de wereldgeschiedenis in het algemeen, te vergroten. Bij deze kunnen 
we hieruit dan ook de volgende onderzoeksvraag afleiden: 
 

͞Kunnen we genealogie in het onderwijs aanwenden, met als doel leerlingen hun 
interesse voor het vak geschiedenis te vergroten?͟ 

 
Overigens zullen ook de volgende deelonderzoeksvragen aan bod komen: 

 
͞/Ɛ� Ğƌ� ƌƵŝŵƚĞ� Žŵ genealogie aan te wenden voor het vak geschiedenis in ons 
middelbaar onderwijs͍͟ 
 
͞Staan leerkrachten geschiedenis hiervoor open͍͟ 
 
͞�ŝũŶ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ�Žŵ�rond dit thema op school te werken͍͟ 
 
͞,ŽĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁĞ�genealogie in de praktijk aanwenden op school͍͟ 
 
͞,ŽĞ�ŬŽƉƉĞů�ũĞ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ŵĞƚ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŚƵŶ�ĐƵƌƐƵƐ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͍͟ 
 

Om hier een duidelijk beeld van te krijgen zullen we deze vragen pogen te beantwoorden door eerst 
een grondig literatuuronderzoek uit te voeren om na te gaan in hoeverre familiegeschiedenis 
momenteel al een rol speelt in ons onderwijs. Op basis van het antwoord dat we hierop zullen krijgen, 
is het tevens de bedoeling om vervolgens goede voorbeelden hieromtrent uit te werken in de hoop 
leerkrachten geschiedenis ervan te overtuigen om genealogie ook in de praktijk toe te passen. 
 
Concreet houdt genealogie dus zowel stamboomonderzoek en het uitwerken van familiegeschiedenis 
in, en hierbij zullen jongeren ook zelf leren om op een kritische wijze, historische bronnen op te zoeken 
en te analyseren, dus met andere woorden zullen leerlingen hun eerste stappen zetten in het 
zelfstandig leren toepassen van bronnenonderzoek, incluis leren kennismaken met heuristiek en de 
historische methode. Voorts zullen leerlingen ook aanschouwen hoe hun eigen voorouders ͞kind͟ 
waren van de tijd waarin ze leefden. Met andere woorden zullen deze leerlingen zichzelf de vraag 
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kunnen stellen: ͞,oe hebben mijn voorouders geleefd en welke gebeurtenissen hebben ze tijdens hun 
bestaan ervaren en speelden bepaalde grote historische aangelegenheden al dan niet een rol tijdens 
hun leven?͟ 
 
Besluitend zal dit eindwerk in drie grote luiken worden onderverdeeld; één deel zal zoals reeds 
vermeld handelen over een eigen literatuuronderzoek en data-afname, met name door middel van 
het afnemen van enquêtes. Het tweede deel zal een uitvoerig stappenplan weergeven, waarbij alle 
stappen van het maken van een stamboom tot aan het uitwerken van een eigen familiegeschiedenis 
gedetailleerd zal worden omschreven. Bij het bespreken van het stappenplan zal ik hierbij gebruik 
maken van voorbeelden uit mijn eigen stamboom, om op deze wijze zoveel mogelijk duidelijke 
voorbeelden te geven van wat leerlingen zoal zouden kunnen opzoeken en terugvinden. Finaal zal het 
derde deel de verwerking en interpretatie van alle onderzoeksresultaten weerhouden. 
 
Aanvullend bij deze dissertatie, zal er ook nog een concreet en bovenal gebruiksvriendelijke 
handleiding worden toegevoegd, een voorbeeldtaak en twee concrete lessen waar scholen en 
leerkrachten geschiedenis gebruik van kunnen maken. De bedoeling zal dan ook zijn dat leerlingen 
zouden moeten pogen om een stamboom op te maken die ongeveer teruggaat tot aan de Franse 
Revolutie (1789), hetgeen zeker, mits goede begeleiding, in de meeste gevallen een haalbare kaart zou 
moeten zijn.  

4. Het onderzoeksopzet. 

In dit deel zal er worden gezocht naar mogelijke strategieën en methoden om onze onderzoeksvraag, 
alsook onze deelsonderzoeksvragen, zo helder en concreet mogelijk te kunnen beantwoorden. Zoals 
in het vorige hoofdstuk al werd aangegeven luidt onze onderzoeksvraag: ͞<ƵŶŶĞŶ�ǁĞ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ŝŶ�
het onderwijs aanwenden, met als doel leerlingen hun interesse voor het vak geschiedenis te 
ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͍͟ Uiteraard is het niet alleen de bedoeling om leerlingen hun interesse in het vak en hun 
cursus geschiedenis te vergroten, maar natuurlijk ook om leerlingen hun algemene interesse in de 
geschiedenis en belangrijke historische gebeurtenissen te vergroten. 
 
Gezien onze onderzoeksvraag behoorlijk algemeen is, acht ik het zinvol om deze vraag op te splitsen 
in meerdere deelsonderzoeksvragen. Deze deelsonderzoeksvragen zullen het ons eenvoudiger maken 
om specifieke strategieën en methodieken af te leiden in tegenstelling tot onze zeer globale 
onderzoeksvraag. Onze deelsonderzoeksvragen luiden als volgt:  
 

͞/Ɛ� Ğƌ� ƌƵŝŵƚĞ� Žŵ� ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ� ĂĂŶ� ƚĞ� ǁĞŶĚĞŶ� ǀŽŽƌ� ŚĞƚ� ǀĂŬ� ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ŝŶ� ŽŶƐ�
ŵŝĚĚĞůďĂĂƌ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͍͟ (Cf. literatuuronderzoek) 
 
 
͞^ƚĂĂŶ�ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ŽƉĞŶ͍͟  
(Cf. survey, i.c. enquête voor leerkrachten) 
 
͞�ŝũŶ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ�Žŵ�ƌŽŶĚ�Ěŝƚ�ƚŚĞŵĂ�ŽƉ�ƐĐŚŽŽů�ƚĞ�ǁĞƌŬĞŶ͍͟  
(Cf. survey, i.c. enquête voor leerlingen) 
 
͞,ŽĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁĞ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ŝŶ�ĚĞ�ƉƌĂŬƚŝũŬ�ĂĂŶǁĞŶĚĞŶ�ŽƉ�ƐĐŚŽŽů͍͟  
(Cf. gevalsstudie + handleiding) 
 
͞,ŽĞ�ŬŽƉƉĞů�ũĞ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�met ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŚƵŶ�ĐƵƌƐƵƐ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͍͟  
(Cf. gevalsstudie + handleiding) 
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Op basis van deze deelonderzoeksvragen zullen we in het volgende deel verschillende 
onderzoeksstrategieën en onderzoeksmethoden uitwerken met als doel de deelonderzoeksvragen zo 
concreet mogelijke te beantwoorden, alsook om finaal onze globale onderzoeksvraag zo goed mogelijk 
te kunnen duiden. 
 

4.1. Onderzoeksstrategie. 
 
Het is mijn ambitie om in dit eindwerk gebruik te maken van twee soorten onderzoeksmethoden. Ten 
eerste wens ik een grondig actieonderzoek te verrichten waarbij er op verschillende wijzen gegevens 
zullen worden verzameld, i.c. bronnenonderzoek, survey en een gevalsstudie. Daarbovenop wens ik 
op basis van mijn actieonderzoek ook nog een eigen ontwerponderzoek te creëren, met als doel het 
ontwerpen van een algemene handleiding voor leerkrachten geschiedenis, waarin duiding wordt 
gegeven hoe ze genealogie (stamboomonderzoek en familiegeschiedenis) kunnen aanwenden voor 
het vak geschiedenis. Bij deze algemene handleiding zal ook een jaartaak en twee voorbeeldlessen 
ingewerkt zijn.  
 

4.2. Onderzoeksmethoden. 
 
Door gebruik te maken van een uitvoerige literatuuronderzoek, wens ik zoveel mogelijk in kaart te 
brengen welke wetenschappelijke onderzoeken er al werden verricht aangaande mijn 
onderzoeksthema, alsook wens ik te bestuderen in hoeverre er al in de praktijk gebruik wordt gemaakt 
van genealogie in ons onderwijs.  
 
Daarnaast zal er ook een survey plaatsvinden, bestaande uit twee enquêtes, met als doel zoveel 
mogelijk data te verzamelen aangaande mijn onderzoeksthema en indien mogelijk op basis van de 
resultaten eventueel ook generaliserende uitspraken te doen omtrent het gebruikmaken van 
genealogie in ons Vlaamse onderwijs. De eerste enquête zal worden geconstrueerd voor leerkrachten 
geschiedenis, die vooral lesgeven in de derde graad. Ook zijn leerkrachten uit de tweede en eventueel 
ook uit de eerste graad, welkom om deel te nemen aan deze enquête. De andere enquête focust zich 
op het ondervragen van zowel vierde-, vijfde- alsook zesdejaars uit ons middelbaar onderwijs. De 
bedoeling hiervan is tweevoudig. Zo wens ik ten eerste een aantal vragen te stellen om te zien of 
jongeren bereid zijn om tijdens hun lessen geschiedenis te werken aan stamboomonderzoek en 
familiegeschiedenis, alsook zullen er drie vragen in de enquêtes ingevoegd worden om een soort van 
vergelijkende studie te maken met een onderzoek dat werd verricht in Nederland, in casu, ͞EĂƚŝŽŶĂůĞ�
ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶ�ĞŶ�ŵĞĞƌǀŽƵĚŝŐ�ǀĞƌůĞĚĞŶ͟ (2007). Het interessante hieraan is, dat we zo de resultaten van 
onze Vlaamse jongeren zullen kunnen gaan vergelijken met jongeren uit zowel Nederland, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk. De drie specifieke vragen hieromtrent zijn: ͞tĞůŬĞ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ǀŝŶĚ�ũŝũ�
ŚĞƚ�ŵĞĞƐƚ� ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͍͟, ͞tĞůŬĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ�ŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶ� ĨĂƐĐŝŶĞĞƌƚ jou het 
ŵĞĞƐƚ͍͟ en ͞tĞůŬĞ�͚ƐŽŽƌƚ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͛�ǀŝŶĚ�ũŝũ�ŚĞƚ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚ͍͟ 
 
Naast de survey, hetgeen onder de noemer valt van een kwantitatief onderzoek, wens ik tevens ook 
een kwalitatief onderzoek te verrichten, door middel van het uitvoeren van een gevalsstudie. Deze 
͚ĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͛ zal louter gericht zijn op een eigen reflectie van de drie stagelessen die ik aan de derdejaars 
tijdens mijn stage heb gegeven ŝŶ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�͞�ƌĨŐŽĞĚĚĂŐ�ŵĂĂŬƚ� ƐĐŚŽŽů͟. Gezien deze lessen nauw 
aansluiten bij het onderzoeksthema van dit eindwerk acht ik het dan ook zeker zinvol om deze grondige 
reflectie toe te voegen aan dit eindwerk.  
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4.3. Onderzoeksactiviteiten. 
 

De onderzoeksactiviteiten werden systematisch uitgevoerd doorheen het huidige academiejaar en 
zelfs voor een deel al tijdens de zomervakantie voorafgaand aan dit academiejaar. Voorts had ik tijdens 
de vorige zomervakantie en in het eerste semester van dit academiejaar mijn literatuuronderzoek 
uitgevoerd en daaropvolgend mijn twee enquêtes opgemaakt. Na nauw overleg met de begeleider van 
dit eindwerk, werden de elektronische versies van de enquêtes doorgestuurd naar alle middelbare 
scholen in Vlaanderen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de website ͞ŽŶĚĞƌǁŝũƐŬŝĞǌĞƌ͘ďĞ͘͟ Het 
versturen van de enquêtes heeft vooral plaatsgevonden tijdens het tweede semester. Vervolgens 
werden de lesvoorbereidingen in kader van Erfgoeddag tijdens de paasvakantie en werden deze drie 
lessen in de eerste twee weken na de paasvakantie gegeven aan de derdejaars van het Sint-
Martinusinstituut te Koekelare. De analyse van de gevalsstudie heb ik een paar weken geleden 
neergepend en finaal heb ik in de laatste twee weken alle resultaten van mijn onderzoeken verwerkt 
en mijn conclusies hieraan gekoppeld uitgeschreven. 

5. Literatuuronderzoek. 

In dit onderdeel zullen we op zoek gaan in hoeverre er al in het onderwijs soortgelijke projecten 
bestaan waar leerkrachten in de derde graad gebruik van kunnen maken. Ook zal onder deze noemer 
publicaties besproken worden die relevant zijn met onze onderzoeksvraag. 
 

5.1. De (stam)boom in?! Een project familiegeschiedenis. 
 
,Ğƚ�ĞĞƌƐƚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ĚĂƚ�ǁĞ�ǌƵůůĞŶ�ďĞƐƉƌĞŬĞŶ͕�ŚĂŶĚĞůƚ�ŽǀĞƌ�͞ �ĞŶ�ƉƌŽũĞĐƚ�ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘͟��ŝƚ�project 
werd ontworpen door praktijklectoren SLO Geschiedenis van de K.U. Leuven. Deze lectoren, i.c. Guy 
Putseys en Karel Van Nieuwenhuyse, bemerken dat uit een publicatie van Nederlandse historici, 
(Nationale identiteiten en meervoudig verleden (2007), de onderzoekers concludeerden dat de 
geschiedenis van jongeren hun eigen familie bij de meeste autochtone én allochtone respondenten 
zeer populair is. Daaropvolgend stellen deze praktijklectoren van de K.U. Leuven: 
 

͞/Ŷ� ŚĞƚ� ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞůĞ� ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ� ǀĂŶ� ŚĞƚ� Vlaamse geschiedenisonderwijs zoals dat uit de 
handboeken geschiedenis naar voor komt, wordt voor familiegeschiedenis echter nauwelijks 
tot geen plaats ingeruimd. Nochtans laten de leerplannen van de verschillende onderwijsnetten 
hier zeker de ruimte voor. Het ware dan ook jammer ʹ vanuit de wetenschap dat dergelijke 
geschiedenis onze leerlingen waarschijnlijk erg interesseert ʹ mocht deze familiegeschiedenis 
ŽŶďĞƐƉƌŽŬĞŶ�ďůŝũǀĞŶ͘͟12 
 
͞,ŝĞƌ�ůŝŐƚ�ŶĂŵĞůŝũŬ�ĞĞŶ�ŬĂŶƐ�Žŵ�ũŽŶŐĞƌĞŶ�ŶŽŐ�ŵĞĞƌ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�geschiedenisonderwijs te winnen, 
hen nog meer te motiveren. Geschiedenis krijgt hier immers een heel concrete invulling 
ĂĂŶŐĞǌŝĞŶ�ŚĞƚ�ŐĂĂƚ�Žŵ�ŚƵŶ�ĞŝŐĞŶ�ǀĞƌůĞĚĞŶ͘�,Ğƚ�ŐƌŽƚĞ�ĂďƐƚƌĂĐƚĞ�ǀĞƌŚĂĂů�ǀĂŶ�͚ĚĞ͛�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�
wordt op deze manier erg kortbij gebracht. Abstracte begrippen komen in de onmiddellijke 
omgeving tot leven. Ook kunnen leerlingen actief en op een creatieve manier met geschiedenis 
bezig zijn. Tegelijk biedt een onderzoek naar de familiegeschiedenis schitterende 
opportuniteiten om historische onderzoeksvaardigheden te trainen, het constructiekarakter 
van geschiedenis bloot te leggen, en zo de leerlingen te brengen tot meer historisch bewustzijn 
ʹ ƚŽĐŚ�ŚĞƚ�ĞŝŶĚĚŽĞů�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘͟13 
 

                                                 
12 Putseys & Van Nieuwenhuyse. (z.j.) De (stam)boom in?! Een project familiegeschiedenis. K.U. Leuven.  
13 Putseys & Van Nieuwenhuyse. (z.j.) De (stam)boom in?! Een project familiegeschiedenis. K.U. Leuven. 
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͞Voor de leerkrachten biedt het project ook uitstekende mogelijkheden tot een 
vakoverschrijdende aanpak, o.a. met vakken als Nederlands en godsdienst of zedenleer. Dit kan 
voor de leerlingen een extra stimulans betekenen: met één werk verdienen ze punten voor 
meerdere vakken. Een prettig neveneffect van het project bestaat er bovendien in dat het tot 
erg mooie en soms ontroerende (sociale) resultaten kan leiden. Het zorgt immers vaak voor een 
ƚŽƚĂĂů�ĂŶĚĞƌ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚƵƐƐĞŶ�;ŽǀĞƌͿŐƌŽŽƚŽƵĚĞƌƐ�ĞŶ�;ŬůĞŝŶͿŬŝŶĚĞƌĞŶ͘͟14  

 
Overigens bieden deze praktijklectoren SLO Geschiedenis van de K.U. Leuven, een beschrijving van hun 
͞project geschiedenisonderwijs͟, bedoeld voor leerlingen ASO-TSO-KSO van de derde graad van het 
secundair onderwijs. Dit ͞project geschiedenisonderwijs͟, bevat onder meer: 
 

x De constructie van je familiestamboom 
x De constructie van je familiegeschiedenis  
x De constructie van je autobiografie 
x Enkele besluiten 
x Lay-out, timing en evaluatie 
x Mogelijkheden tot verdere klassikale verwerking 
x Mogelijkheden tot vakoverschrijdende samenwerking 

 
Overigens bemerken Guy Putseys en Karel Van Nieuwenhuyse nog dat de Koning Boudewijnstichting 
een gelijknamig project ͚�Ğ�;ƐƚĂŵͿďŽŽŵ�ŝŶ͊͛ heeft lopen. Leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven, 
hun werkstukken indienen en vervolgens kans maken op mooie prijzen.15  
 

5.2. Nationale identiteiten en meervoudig verleden. 
 
Gezien de praktijklectoren SLO Geschiedenis van de K.U. Leuven verwezen naar het onderzoek 
͞Nationale identiteit en meervoudig verleden͟, uitgevoerd in 2007 door prof.dr. Maria Grever (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) en dr. Kees Ribbens (Erasmus Universiteit Rotterdam/NIOD), vond ik het dan 
ook belangrijk om de relevante onderdelen van dit werk onder deze noemer te bespreken. Op de 
achterkant van hun boek beschrijven de academici hun motieven voor hun onderzoek aangaande 
nationale identiteit en meervoudig verleden: 
 

͞tĞƐƚĞƌƐĞ��ƉŽůŝƚŝĐŝ�ŽŶƚǁĂƌĞŶ�ĞĞŶ�ĐƌŝƐŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚ͘��Ğ�ďĞƐĐŚŽƵǁĞŶ�ŚĞƚ�ŐĞďƌĞŬ�
aan historische kennis als belangrijkste oorzaak. In Nederland weten jongeren niet meer wie 
Willem van Oranje is en waarom hier Surinamers wonen. De integratie zou langzaam verlopen 
omdat het Nederlanderschap onduidelijk is. Vandaar dat de regering heeft besloten om een 
nationale canon in te voeren. Maar kloppen deze aannames? Wordt niet voorbij gegaan aan 
ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌůĞĚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ǀĞƌĂŶĚĞƌůŝũŬŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚĞŶ͍͟16 
 
͞In deze studie wordt het woonland als identificatiekader voor Nederlandse, Britse en Franse 
jongeren (14-18 jaar) onderzocht. Uitgangspunt is dat mensen culturele codes vanuit een 
meervoudig verleden overdragen in verhalen en herinneringen. Welke betekenis heeft de 
nationale identiteit voor jongeren en welke geschiedenis spreekt hen aan? Geschiedenis van de 
familie is bij álle groepen het populairst. Historische verbondenheid met het woonland 
ŵĂŶŝĨĞƐƚĞĞƌƚ�ǌŝĐŚ�ƐƚĞƌŬ�ďŝũ�ĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞ�ŐƌŽĞƉĞŶ͕�ďŝũ�ũŽŶŐĞŶƐ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�ďŝũ�ŵĞŝƐũĞƐ͘͟17 

 

                                                 
14 Putseys & Van Nieuwenhuyse. (z.j.) De (stam)boom in?! Een project familiegeschiedenis. K.U. Leuven. 
15 http://www.kbs-frb.be/  
16 Grever & Ribbens, 2007, p. 222. 
17 Grever & Ribbens, 2007, p. 222. 

http://www.kbs-frb.be/


 16 

Concreet heb ik besloten om vooral hoofdstuk vijf, i.c. ͚�ŶĚĞƌĞ�ƚŝũĚĞŶ͗�Geschiedenissen als bron van 
ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚ͛, in deze dissertatie te bespreken. Vooral omwille van het feit dat er in dit hoofdstuk ten 
eerste wordt nagegaan ͞welke ƐŽŽƌƚ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͟�ũŽŶŐĞƌĞŶ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ĚĞƌĚĞ�ŐƌĂĂĚ�ŝŶ�ǌŽǁĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚ͕�
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk het belangrijkst vinden, ten tweede, welke periodes uit hun cursus 
geschiedenis het meest en het minst populair zijn en finaal wordt er ook nog nagegaan welke 
historische gebeurtenissen het meeste invloed hebben gehad op jongeren hun leven. 
 
5.2.1 Welke soorten geschiedenis zijn voor jou belangrijk? 
 
Eerst en vooral zullen we dus nader bekijken welke soorten geschiedenis voor jongeren tussen 14 en 
18 jaar het belangrijkst zijn. In het boek, onder de noemer 5.2, beschrijven de onderzoekers dat ze de 
respondenten hebben gevraagd om een top-5 samen te stellen van tien voorgedrukte soorten 
geschiedenis; ze konden ook maximaal vijf open antwoorden geven. De tien soorten geschiedenis zijn 
niet geheel vergelijkbaar met de identiteitskaders, omdat ze niet zijn gereduceerd tot enkele 
hoofdrubrieken. Wel zijn de identiteitskaders terug te vinden in de soorten geschiedenis die betrekking 
hebben op woonland, herkomstland, godsdienst, subnationaal (geboren en woonachtig; van ouders) 
en supranationaal. Daarnaast is een tiende soort geschiedenis toegevoegd waarvoor geen 
ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚƐŬĂĚĞƌ�ďĞƐƚĂĂƚ͕�ŶĂŵĞůŝũŬ�͚ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ǀĂŶ�ŵŝũŶ�ĨĂŵŝůŝĞ͛͘18 
 
In tabel 5.5: ͞tĞůŬĞ�ƐŽŽƌƚĞŶ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ǌŝũŶ�ǀŽŽƌ�ũŽƵ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͍͟�EĞĚĞƌůĂŶĚ͕�s<͕�&ƌĂŶŬƌŝũŬ͕͟ kunnen 
we de volgende resultaten aanschouwen:19 
 

Nederland 
 

x Autochtone Nederlanders plaatsen procentueel gezien op de 1ste plaats: 
 

1. Geschiedenis van mijn familie (33,7%) 
2. Geschiedenis woonland Nederland (24,7%) 
3. Geschiedenis supranationaal wereld (16,9%) 
4. Geschiedenis supranationaal Europa (4,5%) 
5. Geschiedenis subnationaal woonland (4,5%) 

 
 

x Allochtone Nederlands (Surinaams & Antilliaans) plaatsen procentueel gezien op de 
1ste plaats: 
 

1. Geschiedenis van mijn familie (50%) 
2. Geschiedenis subnationaal geboren (25%) 
3. Geschiedenis herkomstland ouders (22,2%) 
4. Geschiedenis supranationaal wereld (17,1%) 
5. Geschiedenis subnationaal herkomst ouders (11,4%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Grever & Ribbens, 2007, p. 111. 
19 Grever & Ribbens, 2007, pp. 125-126. 
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x Allochtone Nederlands (Marokkaans) plaatsen procentueel gezien op de 1ste plaats: 
 

1. Geschiedenis godsdienst (35%) 
2. Geschiedenis van mijn familie (25%) 
3. Geschiedenis herkomstland ouders (12,5%) 
4. Geschiedenis subnationaal geboren (10%) 
5. Geschiedenis supranationaal wereld (10%) 
6. Geschiedenis subnationaal woonland (10%) 

 
x Allochtone Nederlands (Turks) plaatsen procentueel gezien op de 1ste plaats: 

 
1. Geschiedenis godsdienst (31,8%) 
2. Geschiedenis herkomstland ouders (20,5%) 
3. Geschiedenis supranationaal wereld (15,9%) 
4. Geschiedenis van mijn familie (13,7%) 
5. Geschiedenis subnationaal woonland (6,8%) 

 
 

Verenigd Koninkrijk 
 

x Autochtone Britten plaatsen procentueel gezien op de 1ste plaats: 
 

1. Geschiedenis supranationaal wereld (35,5%) 
2. Geschiedenis van mijn familie (22,6%) 
3. Geschiedenis woonland VK (16,1%) 
4. Geschiedenis woonland Engeland (16,1%) 
5. Geschiedenis supranationaal Europa (6,5%) 

 
x Allochtone Britten (Brits-Indisch) plaatsen procentueel gezien op de 1ste plaats: 

 
1. Geschiedenis supranationaal wereld (41,2%) 
2. Geschiedenis godsdienst (23,5%) 
3. Geschiedenis woonland Engeland (17,6%) 
4. Geschiedenis van mijn familie (17,6%) 
5. Geschiedenis woonland VK (11,8%) 

 
x Allochtone Britten (overigen uit ex-koloniën) plaatsen procentueel gezien op de 1ste 

plaats: 
 

1. Geschiedenis van mijn familie (29,2%) 
2. Geschiedenis supranationaal wereld (25%) 
3. Geschiedenis herkomstland ouders (20,8%) 
4. Geschiedenis godsdienst (8,3%) 
5. Geschiedenis subnationaal woonland (8,3%) 
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Frankrijk 
 

x Autochtone Fransen plaatsen procentueel gezien op de 1ste plaats: 
 

1. Geschiedenis van mijn familie (36%) 
2. Geschiedenis woonland Frankrijk (20,9%) 
3. Geschiedenis supranationaal wereld (11,5%) 
4. Geschiedenis subnationaal woonland (7,9%) 
5. Geschiedenis supranationaal Europa (5,8%) 

 
x Allochtone Fransen (Algerijns) plaatsen procentueel gezien op de 1ste plaats: 

 
1. Geschiedenis van mijn familie (53,8%) 
2. Geschiedenis godsdienst (23,1%) 
3. Geschiedenis subnationaal herkomst ouders (11,4%) 
4. Geschiedenis herkomstland ouders (7,7%) 
5. Geschiedenis woonland Frankrijk (7,7%) 

 
x Allochtone Fransen (overigen uit ex-koloniën) plaatsen procentueel gezien op de 1ste 

plaats: 
 

1. Geschiedenis godsdienst (45,5%) 
2. Geschiedenis van mijn familie (20%) 
3. Geschiedenis supranationaal wereld (18,2%) 
4. Geschiedenis herkomstland ouders (9,1%) 
5. Geschiedenis woonland Frankrijk (9,1%) 

 
 
Een eerste duidelijke vaststelling die we kunnen maken uit dit onderzoek, is dat algemeen gezien 
͚'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ǀĂŶ� ŵŝũŶ� ĨĂŵŝůŝĞ͛� meestal op de eerste plaats wordt gezet door de jongeren die 
deelnamen aan dit onderzoek. Bij de Nederlandse jongeren plaatsen enkel de allochtone jongeren, 
ŵĞƚ�ŶĂŵĞ�ƚŝĞŶĞƌƐ�ǀĂŶ�DĂƌŽŬŬĂĂŶƐĞ�ĞŶ�dƵƌŬƐĞ�ĂĨŬŽŵƐƚ͕�͚ 'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐŽĚƐĚŝĞŶƐƚ͛�ŽǀĞƌĚƵŝĚĞůŝũŬ�
op de eerste plaats. Bij de autochtone Britten, scoort procentueel gezien op de eerste plaats 
͚'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ƐƵƉƌĂŶĂƚŝŽŶĂĂů� ǁĞƌĞůĚ͛� ;с� ĚĞ� ǁĞƌĞůĚŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐͿ� ŚĞƚ� ŚŽŽŐƐƚ͕� ŐĞǀŽůŐĚ� ĚŽŽƌ� ĚĞ�
͚'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ǀĂŶ� ŵŝũŶ� ĨĂŵŝůŝĞ͛͘� �ŝũ� ĚĞ� ĂůůŽĐŚƚŽŶĞ� ũŽŶŐĞƌĞŶ� ǀĂŶ� �ƌŝƚƐ-Indische origine, scoort 
familiegeschiedenis ook beduidend lager ten aanzien van de overige jongeren uit dit onderzoek. Finaal 
ƉůĂĂƚƐĞŶ�ǌŽǁĞů�ĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞ͕�ĂůƐŽŽŬ�ĂůůŽĐŚƚŽŶĞ�ũŽŶŐĞƌĞŶ�Ƶŝƚ�&ƌĂŶŬƌŝũŬ͕�͚'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ǀĂŶ�ŵŝũŶ�ĨĂŵŝůŝĞ͛ 
op de eerste plaats, met uitzondering van de allochtone jongeren uit de overige ex-koloniën. Deze 
ůĂĂƚƐƚĞ�ũŽŶŐĞƌĞŶ�ƉůĂĂƚƐĞŶ�ŽŽŬ�͚'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ŐŽĚƐĚŝĞŶƐƚ͛�ƉƌŽĐĞŶƚƵĞĞů�ŐĞǌŝĞŶ�ĚƵŝĚĞůŝũŬ�ŽƉ�ĚĞ�ϭste plaats.  
 
Besluitend kan dus worden gesteld, dat enkel bepaalde groepen jongeren van allochtone origine, 
͚'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� van de ŐŽĚƐĚŝĞŶƐƚ͛� ƉƌŽĐĞŶƚƵĞĞů� ŐĞǌŝĞŶ� ŚŽŐĞƌ ƉůĂĂƚƐĞŶ� ƚ͘Ă͘ǀ͘� ͚'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ǀĂŶ�ŵŝũŶ�
ĨĂŵŝůŝĞ͛͘� 
 
Een andere vaststelling, is dat jongeren ƐƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚ�ŐĞǌŝĞŶ͕�ĚĞ�͚'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ƐƵƉƌĂŶĂƚŝŽŶĂĂů�ǁĞƌĞůĚ͛�ŽĨ�
ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ�ŐĞǌĞŐĚ�ĚĞ�͚ǁĞƌĞůĚŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͛�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ�ŚŽŐĞƌ�ƉůĂĂƚƐĞŶ�ten aanzien van ͚'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�
ƐƵƉƌĂŶĂƚŝŽŶĂĂů� �ƵƌŽƉĂ͕͛� Ěŝƚ� ŐĞŐĞǀĞŶ�ŐĞůĚƚ� ǌŽǁĞů� ǀŽŽƌ�Ăutochtone jongeren alsook voor allochtone 
jongeren.  
&ŝŶĂĂů� ǌŝĞŶ� ǁĞ� ŽŽŬ� ĚĂƚ� ͚'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ǁŽŽŶůĂŶĚ͛� ĚƵŝĚĞůŝũŬ� hoog wordt aangeschreven bij alle 
autochtone jongeren en dit in grote tegenstelling tot de allochtone jongeren, dit uit zowel Nederland, 
het Verenigd Koninkrijk alsook uit Frankrijk.  
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5.2.2 Wat vind jij de meest interessante periode in de geschiedenis? 
 
Een tweede aspect dat ik eveneens wens te bespreken, betreft de jongeren hun antwoord op de vraag: 
͞tĂƚ�ǀŝŶĚ�ũŝũ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ŝŶ�ĚĞ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͍͟ De volgende tabellen, i.c. tabel 5.6 
weergeeft de resultaten van de Nederlandse jongeren, tabel 5.8 bespreekt de antwoorden van de 
Britse jongeren en finaal geeft tabel 5.9 de antwoorden van de Franse jongeren weer.20 Bemerk dat ik 
mij hier enkel zal toespitsen op de gebundelde resultaten van zowel de autochtone alsook de 
allochtone jongeren uit de drie specifieke landen. Gezien leerkrachten geschiedenis heden ten dage 
meestal ook les zullen geven in gemengde klassen, acht ik de bespreking van de gemengde 
onderzoeksresultaten voor ons dan ook het meest relevant. Desalniettemin weergeeft het onderzoek 
zelf daarbovenop ook nog gedetailleerd het verschil weer tussen zowel de autochtoonse jongeren 
alsook de verscheidene allochtoonse jongeren voor de respectievelijke landen. 
 
 

Nederland 
 

 Tabel 5.6 
 

x Nederlandse jongeren: 
 

1. 20e eeuw (35,7%) 
2. Oudste periode (29%) 
3. Middeleeuwen (13,3%) 
4. ͞�ŶĚĞƌƐ͟�;ϭϯ͕ϯйͿ 
5. 19e eeuw (5,2%) 
6. Vroegmoderne periode (3,3%) 

 
 

Verenigd Koninkrijk 
 
 Tabel 5.8 
 

x Britse jongeren: 
 

1. 20e eeuw (49,3%) 
2. Oudste periode (28,8%) 
3. Middeleeuwen (6,8%) 
4. Vroegmoderne periode (6,8%) 
5. 19e eeuw (5,5%) 
6. ͞�ŶĚĞƌƐ͟�;Ϯ͕ϳйͿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Grever & Ribbens, 2007, pp. 130-131 
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Frankrijk 
 
 Tabel 5.9 
 

x Franse jongeren: 
 

1. 20e eeuw (56,8%) 
2. Oudste periode (22,2%) 
3. Middeleeuwen (9,3%) 
4. ͞�ŶĚĞƌƐ͟�;ϲ͕ϮйͿ 
5. Vroegmoderne periode (4,9%) 
6. 19e eeuw (0,6%) 

 
 

Wat uit deze gegevens onmiddellijk opvalt, is dat de twee meest populaire periodes uit de geschiedenis 
overduidelijk de ͚20ste eeuw͛ ĞŶ�ĚĞ�͚ŽƵĚƐƚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ͛�zijn. De ͚20ste eeuw͛ beslaat dus zowel een deel 
van ǁĂƚ�ǁŝũ�͚ĚĞ�moderne ƚŝũĚ͛�ŶŽĞŵĞŶ͕�ĂůƐŽŽŬ�een deel uit onze ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ�͚hedendaagse ƚŝũĚ͛͘�Uit 
deze ͚20ste eeuw͛ zijn verder de twee wereldoorlogen dé absolute blikvangers uit deze periode en 
zullen deze twee gebeurtenissen dan ook zeker een groot aandeel hebben in de popularisering van 
deze periode.  
 
sĞƌĚĞƌ�ǀĂůƚ�ŚĞƚ�ĞǀĞŶĞĞŶƐ�ŽƉ�ĚĂƚ�ŽŽŬ�ĚĞ�͚ŽƵĚƐƚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ͕͛�ŚĞƚŐĞĞŶ�ǁŝũ�ŽŵƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ĂůƐ�ĚĞ�͚ŬůĂƐƐŝĞŬĞ�
ŽƵĚŚĞŝĚ͛, zeer populair is bij nagenoeg alle jongeren uit het onderzoek. Gezien de klassieke oudheid 
zowel de oude Grieken alsook het oude Rome omvat en het feit dat hun nalatenschap één van dé 
hoekstenen van onze westerse beschaving vormt, is het misschien ook niet zo verwonderlijk dat deze 
periode op veel jongeren een zeer grote aantrekkingskracht uitoefent. Volgens de onderzoekers zelf 
zou ook de impact van de ontstaansgeschiedenis van twee grote monotheïstische religisch, in dit geval, 
het christedom en de islam, een mogelijke rol kunnen spelen. 
 
De ͚middeleeuwen͛ kunnen we uiteindelijk telkenmale terugvinden op de derde plaats. Wel moet 
hierbij opgemerkt worden dat in Nederland de ͚middeleeuwen͛ als tijdsperiode, echter een gedeelde 
ĚĞƌĚĞ�ƉůĂĂƚƐ�ŝŶŶĞĞŵƚ�ŵĞƚ�͞ĂŶĚĞƌƐ͟ (prehistorie en het Oude Nabije Oosten) en dat bij Britse jongeren 
de derde plaats zowel ĂĂŶ�ĚĞ� ͚ŵŝĚĚĞůĞĞƵǁĞŶ͛� ĂůƐook ĂĂŶ�ĚĞ� ͚ǀƌŽĞŐŵŽĚĞƌŶĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ͛ toebehoort. 
Vooral het grote verschil in populariteit tussen de twee zopas aangekaarte periodes en de 
middeleeuwen zelf, is op zich een zeer opmerkelijk gegeven. 
 
Concreet zouden we dus kunnen stellen dat de periode tussen de klassieke oudheid en de 20ste eeuw 
duidelijk het minst aantrekkelijk is bij jongeren en dat vermoedelijk de populariteit van de 20ste eeuw, 
hoogstwaarschijlijk te maken heeft met de impact van de twee wereldoorlogen, en in het bijzonder de 
Tweede Wereldoorlog en de verschrikkingen van de Holocaust. Ook het gegeven dat jongeren 
misschien nog van hun grootouders verhalen hebben gehoord over deze periode en het feit dat veel 
van deze gebeurtenissen nog vaak worden aangekaart in de actualiteit, zou dit alles zeker kunnen 
verklaren waarom jongeren op heden nog steeds een grote aantrekking hebben met deze specifieke 
tijdsperiode. �Ğ�ƉŽƉƵůĂƌŝƚĞŝƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�͚ŽƵĚƐƚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ͕͛�ŬĂŶ�ĚĂŶ�ǁĞer verklaard worden, zoals al eerder 
vermeld, omdat de klassieke oudheid dé bakermat vormt van onze westerse beschaving en mogelijk 
ook omwille van de onstaansgeschiedenis van zowel het christendom als de islam.  
 
 
 
 



 21 

5.2.3 Welke historische gebeurtenis heeft invloed gehad op je leven? 

 
Ten slotte zullen we ook nog de meest frequente antwoorden bespreken die zowel Nederlandse, Britse 
alsook Franse jongeren gaven op de vraag: ͞Kun je een historische gebeurtenis, onderwerp of 
ontwikkeling noemen die invloed ŚĞĞĨƚ�ŐĞŚĂĚ�ŽƉ�ũĞ�ůĞǀĞŶ͍͟  
 
De jongeren konden onder andere kiezen tussen: ͚W.O. II en de Holocaust͛, ͚Aanslag 9/11͛, ͚Moord op 
Pim Fortuyn en Theo van Gogh͛, ͚Aanslag Londen͛, ͚Algerijnse Oorlog͛, ͚Oorlog Irak͛, ͚Slavernij͛, 
͚Migratie͛, ͚Moderne media͛, ͚Vrouwenrechten͛. Bemerk dat dit onderzoek nog voor de 
coronapandemie en de huidige oorlog in Oekraïne werd afgenomen en dat daarom deze twee 
fenomenen niet onder de vermelde gebeurtenissen werden opgegeven.  
 
De resultaten van dit onderzoek wees uit dat de geteste jongeren verklaarden dat de Tweede 
Wereldoorlog en de Holocaust, een serieuze impact heeft gehad op hun leven, ondanks het feit dat ze 
uiteraard zelf deze periode nooit hebben meegemaakt en dat de terroristische aanslagen in de 
Verenigde Staten op 11 september 2001, eveneens een zeer grote invloed heeft gehad op hun leven.  
 
Deze gebeurtenissen worden verder vanuit sociologisch perspectief vaak omschreven als zogenaamde 
͞WŽůĂƌ-Erlebnissen͟. Een ͞WŽůĂƌ-�ƌůĞďŶŝƐ͟ betekent volgens de Hongaars-Duitse socioloog Karl 
Mannheim, dat een bepaalde gebeurtenis zo diep wordt ervaren en zo collectief wordt beleefd, een 
ganse generatie erdoor wordt getekend.21 Hoogstwaarschijnlijk zal de huidige wereldwijde 
coronapandemie vroeg of laat ook onder deze noemer worden geplaatst. Hieronder kunt u de 
resultaten van dit onderzoek terugvinden:22 

 
 

                                                 
21 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/coronacrisis-vergelijkbaar-met-de-tweede-wereldoorlog-het-kan-ons-blijvend-
veranderen~a027d428/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F  
22 Grever & Ribbens, 2007, p. 110. 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/coronacrisis-vergelijkbaar-met-de-tweede-wereldoorlog-het-kan-ons-blijvend-veranderen~a027d428/?referrer=https://www.google.be/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/coronacrisis-vergelijkbaar-met-de-tweede-wereldoorlog-het-kan-ons-blijvend-veranderen~a027d428/?referrer=https://www.google.be/
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Besluitend kunnen we dus stellen dat conform het ͚zŽƵƚŚ� ĂŶĚ�,ŝƐƚŽƌǇ-ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͛ (Angvik en Von 
Borries, 1997), ǀĂŶ�ĂůůĞ�ƐŽŽƌƚĞŶ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͕�ĚĞ�͞ ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ǀĂŶ�ŵŝũŶ�ĨĂŵŝůŝĞ͟�ǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐƐŐĞǁŝũƐ�ĚĞ�
hoogste ogen gooit.23 Overigens is het voor mensen die actief zijn in het onderwijs en in het bijzonder 
voor leerkrachten geschiedenis, zeker ook de moeite waard om te weten dat de Rotterdamse 
leerlingen uit dit onderzoek van mening waren dat hun interesse voor het vak geschiedenis zelf, vaak 
bepaald wordt door de docent. Als ze die leuk vinden, dan is meestal ook het vak op zich populair. Los 
van de lector, speelt overigens ook de specifieke historische periode een duidelijk rol, in het al dan niet 
interessant vinden van het vak geschiedenis op school.24 
 

5.3. Mijn familie in historisch perspectief. 
 
͞Mijn familie in historisch perspectief͟, vormt een onderdeel van de verschillende thuisopdrachten die 
studenten in de lerarenopleiding aan de katholieke hogeschool VIVES te Torhout moeten uitvoeren 
voor het opleidingsonderdeel geschiedenis. Deze taak wordt door de lectoren in de lerarenopleiding 
als volgt omschreven: 
 

͞Elke leerling in onze klas heeft een rechtstreekse link met het verleden via zijn/haar 
afstamming. Deze afstammingslijn loopt sowieso voor iedereen zelfs tot in de prehistorie terug. 
Deze insteek is een erg sterke en directe manier om leerlingen op ons vakgebied te betrekken. 
Op het moment dat eender welke historische gebeurtenis plaatsvond, waren zijn/haar eigen 
voorouders immers op deze planeet actief (wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze bij alles 
ďĞƚƌŽŬŬĞŶ�ǁĂƌĞŶ�ŽĨ�ĚĂĂƌǀĂŶ�ŐĞǀŽůŐĞŶ�ŽŶĚĞƌǀŽŶĚĞŶͿ͘͟ 25 
 
͞,Ğƚ�ǀĞƌǌĂŵĞůĞŶ�ǀĂŶ�ďŝŽŐƌĂĨŝƐĐŚĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ǀƌŽĞŐĞƌĞ�ŐĞŶĞƌĂƚŝĞƐ� ŝŶ�ĚĞ� ĨĂŵŝůŝĞ�ŬŽŵƚ�
vooral in het domein van de genealogie aan bod. In deze hulpwetenschap wordt gefocust op 
het vaststellen van een afstammingslijn en het opstellen van stambomen. Deze geneaologische 
gegevens worden opgespoord via allerhande officiële documenten (burgerlijke stand, 
ƉĂƌŽĐŚŝĞƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͙Ϳ͘��ƌ�ǌŝũŶ�ŽƉ�ǀĂŶĚĂĂŐ�ŚĞĞů�ǁĂƚ�ŽŶůŝŶĞ�ƚŽŽůƐ�ǀŽŽƌŚĂŶĚĞŶ�Žm basisinfo op te 
sporen. Ook binnen de families zelf is vaak nog heel wat informatie beschikbaar over eerdere 
ŐĞŶĞƌĂƚŝĞƐ͘͟ 26 

 
Concreet moeten de leerlingen in de lerarenopleiding dus een stamboom van hun eigen familie 
opmaken en voorts bestaat deze opdracht uit twee luiken: Ten eerste een inhoudelijk deel en ten 
tweede een didactisch deel. De inhoudelijke opdracht bestaat uit o.a.: 
 

x Spoor minstens 4 generaties van je familie op 
x Geef van elke generatie de belangrijkste data weer 
x Maak een korte tekst waarin je beschrijft hoe je deze info hebt verzameld 
x Maak een kwartierstaat op met de gevonden gegevens 
x Selecteer 10 belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden in de periode tussen het 

begin van je kwartierstaat en vandaag 
 
Voor de didactische opdracht moeten de studenten overigens nog een tekst schrijven waarin ze de 
ŬĂŶƐĞŶ�ĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬĞĚĞŶ�ǁĞĞƌŐĞǀĞŶ�ĚŝĞ�ǌŽ͛Ŷ�ŐĞŶƌĞ�ƚĂĂŬ�ǀŽŽƌ�ŚƵŶ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ǌŽƵ�ŬƵŶŶĞŶ�ďŝĞĚĞŶ͕�ĂůƐŽŽŬ�
moeten ze de mogelijke valkuilen weergeven die ze bij een dergelijke opdracht hebben ervaren. 
 

                                                 
23 Grever & Ribbens, 2007, p. 111. 
24 Grever & Ribbens, 2007, p. 129. 
25 De Craene et al., 2020, p. 32. 
26 De Craene et al., 2020, p. 32. 
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Concreet leunt deze opdracht zeer dicht aan bij de doelstelling van dit eindwerk, met name om 
leerlingen van de derde graad, een concreet en vooral realistische opdracht te laten uitvoeren omtrent 
het opmaken van hun eigen stamboom en om hieruit finaal te komen tot het schrijven van een eigen 
familiegeschiedenis. Nummer 1 t.e.m. 4 van de inhoudelijke opdracht beslaan hierbij het onderdeel 
van het opmaken van een eigen stamboom, terwijl nummer 5, de overgang vormt tot het schrijven 
van een eigen familiegeschiedenis en in bijzonder het bestuderen van de gelijktijdigheid van het leven 
van een voorouder gekoppeld aan het plaatsvinden van een belangrijke historische gebeurtenis.  
 

5.4. Stambomen in het lager onderwijs. 
 
Bij mijn literatuuronderzoek naar het gebruik van stambomen in het lager onderwijs, ben ik via de 
ǁĞďƐŝƚĞ�͚ŽƉǀĞƌŬĞŶŶŝŶŐ͘ďĞ͛ (uitgerij VAN IN), uitgekomen op het thema, ͞ Wat een familie͟.27 Dit thema 
komt aan bod voor het vak wereldoriëntatie in het derde leerjaar van het lager onderwijs. Het thema 
͞Wat een familie͟, houdt onder meer in: 
 

x Ik leer over verschillende gezinsvormen 
x Hoe leven andere gezinnen? 
x Hoe was het leven vroeger en nu? 
x Ik maak mijn eigen stamboom 
x Ik leer over migratie, diversiteit en leven met beperkingen 

 
In het thema ͞Wat een familie͟, komt dus duidelijk een onderdeel voor omtrent stambomen.28 Het 
thema over familie wordt overigens verdeeld over 9 lessen, waarbij er in les 2 wordt ingegaan omtrent 
allerlei gezinsvormen. Hierbij worden termen zoals ͚ŚƵǁĞůŝũŬ͕͛�͚ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ͛�ĞŶ�͚ƐĂŵĞŶǁŽŶĞŶ͛�ďĞƐƉƌŽŬĞŶ�
en wordt er tevens dieper ingegaan op de gevolgen van een scheiding.29 Vervolgens handelt les 3 over: 
͚DŝũŶ�ƐƚĂŵďŽŽŵ͛͘��ŽŶĐƌĞĞƚ�ŚŽƵĚƚ�Ěŝƚ�ĚƵƐ�ŝŶ�ĚĂƚ�Ğƌ�ĞĞŶ�ǀŽůůĞĚŝŐĞ�ůĞƐ�aan dit onderwerp wordt gewijd. 
De les zelf wordt omschreven als: 
 

͞�Ğ� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ� ǀƵůůĞŶ� ƐƚĂŵďŽŵĞŶ� ŝŶ� ĞŶ� ĂĐŚƚĞƌŚĂůĞŶ� ŚƵŶ� ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘� �Ğ� ůĞƌĞŶ�
eeuwenbanden lezen en situeren enkele gebeurtenissen in de tijd.30  

 
Tevens heb ik ook nog via het internet een lesvoorbereiding kunnen terugvinden over het maken van 
een stamboom in het derde leerjaar van het lager onderwijs. Daarnaast leren leerlingen tijdens les 7, 
͚,Ğƚ�ůĞǀĞŶ�ǀƌŽĞŐĞƌ�ĞŶ�ŶƵ͕͛�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ĞŶŽƌŵĞ�ĞǀŽůƵƚŝĞ�ŵĞƚ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�tot nieuwe materialen en betere 
technieken. Voorts gaan ze dieper in op het leven van ouders en grootouders en merken ze dat het 
vroeger anders was dan de leefwereld waarin ze nu leven.31 >ĞƐ�ϴ�ǁŽƌĚƚ�ďĞƐƚĞĞĚ�ĂĂŶ�͚&ĂŵŝůŝĞĨĞĞƐƚĞŶ͛͘�
De leerlingen ontdekken hier hoe mensen feesten vieren en afsluitend leren de leerlingen in les 9 over 
ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ�͚DŝŐƌĂƚŝĞ͛͘�dŝũĚĞŶƐ�ĚĞǌĞ�ůĞƐ�ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�ĚŝĞƉĞƌ�ŝŶŐĞŐĂĂŶ�ŽƉ�ǌŽǁĞů�ĂƌďĞidsmigratie als op 
vluchtelingenmigratie.32 
Overigens wordt er van de makers van hetzelfde handboek, maar dan voor leerlingen uit de derde 
ŐƌĂĂĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ůĂŐĞƌ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕�ůĞƐ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ŽŵƚƌĞŶƚ�͚�Ğ�'ƌŽŽƚĞ�KŽƌůŽŐ͛�;ϱde leerljaar) en wordt er voor 
de laatstejaars in het lager onderwijs ook nog een les gewijd over de Tweede Wereldoorlog.33  
 

                                                 
27 https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3#wateenfamilie  
28 https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3/lj3_th2_wateenfamilie  
29 https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3/lj3_th2_wateenfamilie  
30 https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3/lj3_th2_wateenfamilie  
31 https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3/lj3_th2_wateenfamilie  
32 https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3/lj3_th2_wateenfamilie  
33 https://opverkenning.be/~/media/Minisites/OpVerkenning/files/VI21-OpVerkenning-MW_online.ashx  

https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3%23wateenfamilie
https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3/lj3_th2_wateenfamilie
https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3/lj3_th2_wateenfamilie
https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3/lj3_th2_wateenfamilie
https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3/lj3_th2_wateenfamilie
https://opverkenning.be/nl/themaoverzicht/leerjaar-3/lj3_th2_wateenfamilie
https://opverkenning.be/~/media/Minisites/OpVerkenning/files/VI21-OpVerkenning-MW_online.ashx
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Concreet vind ik het wel boeiend om te zien dat leerlingen al in het lager onderwijs, toch al hun eerste 
stapjes leren zetten rondom het thema van mijn eindwerk.  
 

5.5. Familiegeschiedenis.be 
 
Via de website ͚ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘ďĞ͛, kun je in veel informatie vinden om zelf je eigen stamboom te 
construeren. De website zelf ǁŽƌĚƚ�ďĞŚĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�͚,ŝƐƚŽƌŝĞƐ͕͛�ĞĞŶ�ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶĞŶĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ�ǀŽŽƌ�
erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel.34 De website poogt om je door middel van vijf concrete 
stappen, van een stamboom tot een familiegeschiedenis te komen.35 Niettegenstaande deze website 
eigenlijk werd gecreëerd voor iedereen die gewoon interesse heeft om informatie op te zoeken 
omtrent zijn of haar eigen voorouders en om vervolgens hieruit een eigen stamboom op te maken, 
kunnen we er zeker gebruik van maken om interessante onderdelen van deze website in te voegen in 
dit schrijven. Wat mij vooral bevalt, is dat de website poogt om op een eenvoudige en duidelijke wijze 
en in vijf concrete stappen, mensen te begeleiden om van een stamboom over te gaan tot het schrijven 
van een familiegeschiedenis. Dit gegeven aanschouw ik dan ook als één van dé belangrijkste pijlers om 
dan ook zelf toe te passen in mijn concrete handleiding voor leerkrachten geschiedenis. 
 
Wanneer je naar de website zelf gaat, dan kun je op hun introductiepagina lezen: 
 

͞tĞůŬŽŵ�ŽƉ�&ĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘ďĞ͘��ƵŝŬ�ŝŶ�ŽŶǌĞ�ŽŶůŝŶĞ�ŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐ�ĞŶ�ůĞĞƌ�ŚŽĞ�ũĞ�ŚĞƚ�ǀĞƌůĞĚĞŶ�
tot leven wekt. Ontdek jouw familieverhaal in 5 stappen. Leer hoe je de geschiedenis van je 
familie schrijft, stap voor stap. Familiegeschiedenis toont ons dat we ergens vandaan komen. 
Dat we een verleden hebben.͟36 
 
 

x Stap 1: Het geheugen (Voel het geheugen aan de tand). 
x Stap 2: Gedeelde kennis (Zoek op het internet) 
x Stap 3: Naar het archief (Zoek in historische documenten) 
x Stap 4: Gegevens bewaren en presenteren (Zet je vondsten op een rijtje) 
x Stap 5: Van stamboom tot familiegeschiedenis (Maak er een verhaal van) 

 
Gezien deze indeling volledig in de lijn ligt met mijn concrete doelstelling voor dit eindwerk, ben ik dan 
ook van mening dat het zinvol zou zijn om deze stappen in grote lijnen over te nemen in mijn eigen 
handleiding, maar dan uiteraard wel op maat voor gebruik in het onderwijs en uiteraard zal deze ook 
ingekleurd worden met een persoonlijke toets.  
 
KǀĞƌŝŐĞŶƐ�ďĞƐĐŚŝŬƚ�ĚĞǌĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ŽŽŬ�ŽǀĞƌ�ĞĞŶ�ďƌƵŝŬďĂĂƌ�͚ƚŽŽůŬŝƚ͛, hetgeen ik dan ook als bijlage 2 aan 
dit eindwerk heb toegevoegd. Verder geeft de website ook nog extra verduidelijking omtrent het 
ĐŽŶĐĞƉƚ� ͚ďƌŽŶŶĞŶ͕͛� ŝƐ�Ğƌ�ĞĞŶ� ůŝŶŬ�ŽŵƚƌĞŶƚ� ͚�ŽƐƐŝĞƌƐ͕͛�ǁĂĂƌďŝũ� ũĞ�ǀĞƌĚĞƌ�ŽƉǌŽĞŬŝŶŐĞŶ�ŬƵŶƚ�ǀĞƌƌŝĐŚƚĞŶ�
ŽŵƚƌĞŶƚ� ǌŽǁĞů� ͚sůĂĂŵƐĞ� ŵŝŐƌĂƚŝĞ͕͛� ĂůƐŽŽŬ� ͚sůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ� ƚŝũĚĞŶƐ� ĚĞ� �ĞƌƐƚĞ� tĞƌĞůĚŽŽƌůŽŐ͛͘37 38 
�ĞƐůƵŝƚĞŶĚ�ďĞǀĂƚ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ŽŽŬ�ŶŽŐ�ĞĞŶ�ůƵŝŬ�ƌŽŶĚ�͚sĞƌŚĂůĞŶ͛�ĞŶ�wordt er onder ĚĞ�ŶŽĞŵĞƌ�͚>ŝŶŬƐ͛�
ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ĚŽŽƌǁŝũƐƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ�ǁĞĞƌŐĞǀĞŶ�Žŵ�ǀĞƌĚĞƌ�ŽƉ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ƚĞ�ŐĂĂŶ͘39 
 

                                                 
34 https://historiesvzw.be/over-ons/  
35 https://www.familiegeschiedenis.be/nl  
36 https://www.familiegeschiedenis.be/nl  
37 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen  
38 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/dossiers  
39 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/links  

https://historiesvzw.be/over-ons/
https://www.familiegeschiedenis.be/nl
https://www.familiegeschiedenis.be/nl
https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen
https://www.familiegeschiedenis.be/nl/dossiers
https://www.familiegeschiedenis.be/nl/links
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6. Het stappenplan. 

In dit onderdeel van mijn eindwerk, zal door middel van een stappenplan verduidelijkt worden hoe je 
precies een stamboom opmaakt en je van hieruit overgaat tot het schrijven van een eigen 
familiegeschiedenis. Verder zal ik ook meerdere voorbeelden aanreiken vanuit mijn eigen stamboom, 
omdat dit een concreet beeld zal geven van wat je zoal bij het gebruiken van genealogie op school zou 
kunnen aanwenden. Daarnaast zal er op basis van dit stappenplan ook nog een aparte handleiding 
voor leerkrachten worden opgemaakt, met als doel leerkrachten een gebruiksvriendelijk algemeen 
beeld te geven van wat leerlingen zoal zouden kunnen opzoeken en ontdekken over hun eigen familie.  
 

6.1. In het familiearchief. 
 

6.1.1. Identiteitskaarten. 

 
De eerste stap begint bij jezelf: ͞Wat is je volledige naam? Waar en wanneer ben je precies geboren? 
Wat is je identifiecatienummer van het Rijksregister?͟ Voor al deze vragen kan je gebruik maken van 
je identiteitskaart. Deze bron biedt ons eigenlijk al veel concrete informatie aan. Voorts speelt ze ook 
een zeer belangrijke rol bij het opvragen van officiële documenten. 
 
6.1.2. Vragen stellen aan je ouders en grootouders. 
 
Vervolgens spreek je je ouders aan en kun je hen vragen stellen omtrent je eigen geboorte. Ook kun 
je vragen stellen omtrent markante gebeurtenissen uit hun leven, zoals bijvoorbeeld hun huwelijk. 
Eveneens kun je ook op dezelfde wijze navraag doen bij je grootouders. Probeer in dit onderdeel zeker 
al een algemeen overzicht uit te werken, waarbij je standaardgegevens zoals bijvoorbeeld: 
geboortedatum, geboorteplaats, gegevens over huwelijken, data omtrent overlijdens enz. 
systematisch en overzichtelijk poogt te weergeven. In de genealogie noemen we dit een zogenaamde 
͞ŬǁĂƌƚŝĞƌƐƚĂĂƚ͘͟ 
 
Overigens kun je ook eens aan je grootouders vragen, wat ze weten over hun voorouders, 
bijvoorbeeld: wat ze precies van beroep deden, hebben ze gediend tijdens één van de twee 
wereldoorlogen, hebben ze kennis over bepaalde ͞straffe verhalen͟ over bepaalde voorouders? Wat 
vooral zeer interessant is, is dat je in een latere fase van het opmaken van je stamboom en het 
uiteenrafelen van je eigen familiegeschiedenis, je in bepaalde gevallen in staat zult zijn, om te kijken 
of je bepaalde aspecten hiervan kunt verifiëren of weerleggen.  
 
Een concreet voorbeeld hiervan uit mijn eigen stamboom en familiegeschiedenis, is dat mijn Duitse 
grootmoeder mij vroeger altijd zeer emotionele verhalen vertelde over haar geliefde broer die 
sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens mijn grootmoeder, was haar toenmalige 18-jarige 
broer ernstig ziek en wilde hij niet meer gaan vechten, maar werd hij desondanks gedwongen om zijn 
plicht als soldaat van het Duitse leger (Wehrmacht) te vervullen. Volgens mijn grootmoeder stierf 
vervolgens haar broer bij een tankontploffing te Hongarije. In een latere fase heb ik via ͚�ĂƐ�
�ƵŶĚĞƐĂƌĐŚŝǀ͛ zijn dossier kunnen opvragen, waarbij ik informatie heb ontvangen dat hij wel degelijk 
deel uitmaakte van een Duitse tankeenheid in de regio van Hongarije en dat hij op 18-jarige leeftijd, in 
het begin van het jaar 1944, ziek was ten gevolge van difterie. Uiteindelijk is hij niet overleden ten 
gevolge van deze ziekte, maar was er plots een aantal maanden later geen verdere informatie meer 
beschikbaar was over hem, hetgeen doet vermoeden dat hij samen met de rest van zijn tankeenheid 
in de strijd ten onder is gegaaan. Door verdere informatie op te zoeken omtrent zijn specifieke 
eenheid, heb ik ook kunnen achterhalen dat zijn volledige tankeenheid in Hongarije door het Rode 
Leger werd vernietigd.  
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Concreet betekent dit dus dat het verhaal van mijn grootmoeder in grote lijnen, met officiële 
documenten, geverifieerd kan worden, hetgeen echt een zeer speciale ervaring is en zeker ook veel 
oude herinneringen naar boven haalt. Vanzelfsprekend is dit dan nu ook eenmaal de bedoeling van 
het opmaken van een eigen stamboom en het uitwerken van een eigen familiegeschiedenis. 
 
6.1.3. Foto͛s, tekeningen, schilderijen en wapenschilden. 
 
Bij deze dichte bloedverwanten kun je vervolgens concreet op zoek gaan naar eventuele akten, zoals 
bijvoorbeeld een geboorte- en/of huwelijksakte. Verder ŬƵŶ�ũĞ�ǀĂĂŬ�ŝŶ�ŽƵĚĞ�ĨĂŵŝůŝĞĂůďƵŵƐ�ǀĞĞů�ĨŽƚŽ͛Ɛ�
terugvinden, waaruit je zelf opnieuw veel informatie zal kunnen afleiden. Zo kun je bijvoorbeeld een 
oude foto van je grootvader of je overgrootvader terugvinden in een legeruniform.  
 
Zo heb ik in ͞mijn familiearchief͟ ĨŽƚŽ͛Ɛ� ƚĞƌƵŐŐĞǀŽŶĚĞŶ�van twee van mijn overgrootvaders in een 
legeruniform. Mijn ene overgrootvader wordt afgebeeld in een Duitse Heer (Wehrmacht) uniform, 
terwijl mijn andere overgrootvader, samen met medesoldaten, in een Belgisch legeruniform wordt 
ĂĨŐĞďĞĞůĚ͙� ͘�<ůĂĂƌďůŝũŬĞůŝũŬ�ǀŽĐŚƚĞŶ�dus ƚǁĞĞ�ǀĂŶ�ŵŝũŶ�ŽǀĞƌŐƌŽŽƚǀĂĚĞƌƐ�ĚƵƐ�͞ƚĞŐĞŶ�ĞůŬĂĂƌ͕͟�ĚĞ�ĠĠŶ�
voor het Duitse leger en de andere voor het Belgische leger!   
 
,Ğƚ�ŝƐ�ĂůƚŝũĚ�ůĞƵŬ�Žŵ�ǌĞĞƌ�ŽƵĚĞ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ƚĞƌƵŐ�ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ͕�zeker van voourouders die geleefd hebben in de 
19de eeuw. Zo heb ik via mijn grootouders ĨŽƚŽ͛Ɛ�gekregen van mijn oudouders, i.c. Isidorus Franciscus 
Vilain (1855-1893) en Maria Ludovica Cattaert (1855-1889).  
 

 
Ingekleurde foto van Maria L. Cattaert (1855-1889) 
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Als je lid bent van ͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛, dan kun je zelfs ŽƵĚĞ� ĞŶ� ďĞƐĐŚĂĚŝŐĚĞ� ĨŽƚŽ͛Ɛ� ůĂƚĞŶ� ŚĞƌƐƚĞůůĞŶ͕�
kwalitatief laten verbeteren en daarbovenop ook nog oude zwart-ǁŝƚ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ůĂƚĞŶ�ŝŶŬůĞƵƌĞŶ͘��ůƐ�ŬĞƌƐ�
op de taart beschikken ze zelfs ŽǀĞƌ�ƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ�Žŵ�ũĞ�ǀŽŽƌŽƵĚĞƌƐ�͞ƚŽƚ�ůĞǀĞŶ�ƚĞ�ǁĞŬŬĞŶ͕͟�ĚŽŽƌ�ŽƵĚĞ�
ĨŽƚŽ͛Ɛ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ĂŶŝŵĞƌĞŶ͘��Ž�ǁŽƌĚĞŶ�ŵĞŶƐĞŶ�ŚƵŶ�ŐĞǌŝĐŚƚĞŶ�ŐĞĂŶĂůǇƐĞĞƌĚ�ĞŶ�ŽƉ�ďĂƐŝƐ�van hun typische 
gezichtskenmerken zijn ze in staat om kleine animatiefilmpjes te maken, hetgeen je toch sterk doet 
denken aan de zeer populaire Harry Potter-films!  
 
sĞƌŐĞĞƚ�ŶŝĞƚ�ĚĂƚ�ŶŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ�ŚĞĚĞŶ� ƚĞŶ�ĚĂŐĞ�ŬůĂƐĨŽƚŽ͛Ɛ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŶŽŵĞŶ͘��Ž�ŬƵŶ� ũĞ� ƐŽŵƐ�ŽŽŬ� ŝŶ� ũĞ�
ĨĂŵŝůŝĞĂƌĐŚŝĞĨ�ŽƵĚĞ�ŬůĂƐĨŽƚŽ͛Ɛ�ƚĞƌƵŐǀŝŶĚĞŶ�ǀĂŶ�ďůŽĞĚǀĞƌǁĂŶƚĞŶ�ŽĨ�ǀĂŶ�ŽƵĚĞ�ǀŽŽƌŽƵĚĞƌƐ�ǀĂŶ�ũĞ͘�/Ŷ�ŵŝũŶ 
ĨŽƚŽĐŽůůĞĐƚŝĞ�ŚĞď�ŝŬ�ƚǁĞĞ�ŽƵĚĞ�ŬůĂƐĨŽƚŽ͛Ɛ�ƚĞƌƵŐŐĞǀŽŶĚĞŶ͕�ĠĠŶ�ǀĂŶ�ŵŝũŶ�ŐƌŽŽƚŵŽĞĚĞƌ�ŚĂĂƌ�ďƌŽĞƌ͕�ĚŝĞ�
tijdens de Tweede Wereldoorlog (1944) om het leven kwam en ook één van mijn overgrootvader, i.c. 
Isidoor Vilain (1904-1978), toen hij op school zat in Frankrijk.  
 
Soms kun je in je familiearchief stuiten op oude tekeningen of schilderijen van je voorouders. In mijn 
familiearchief heb ik bijvoorbeeld een oude tekening van mijn overgrootmoeder, i.c. Frieda Luise 
Charlotte Schulenburg, teruggevonden. Hierbij kan je jezelf de vraag stellen waarom iemand tijdens 
zijn of haar leven besluit, om van zichzelf een tekening of schilderij te laten maken. Waarom besloten 
bepaalde kunstenaars in het verleden om op een bepaald moment hun handtekening te plaatsen op 
hun creaties. Is dit misschien ook een teken om zo voor altijd herinnerd te willen worden, of zoals 
Horatius het ooit zo mooi heeft verwoord: ͞EŽŶ�ŽŵŶŝƐ�ŵŽƌŝĂƌ͟, wat ǀĞƌƚĂĂůĚ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂůƐ͗�͞/Ŭ�ǌĂů�
ŶŝĞƚ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ƐƚĞƌǀĞŶ͕͟�hetgeen in ons taalgebruik vaak wordt weergeven als͗�͞tŝĞ�ƐĐŚƌŝũĨƚ͕�ĚŝĞ�ďůŝũĨƚ͘͟40 
41  
Een concrete toepassing van dit bekende spreekwoord, kan bijvoorbeeld een mooie collectie (oude) 
handtekeningen van je voorouders zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld al meerdere handtekeningen verzameld 
van rechtstreekse voorouders van mij uit de 17de eeuw. 
  

 
     Handtekening J. de Bruijne (1623-1681)                   Handtekening J. Stellamans uit 1673             Handtekening C. Van Welssenaers uit 1680 
 
Soms kun je ook schilderijen van je voorouders terugvinden, alhoewel dit vaker wel een uitzondering 
op de regel is. Meestal zijn dit dan schilderijen van mensen van een hogere sociale status of van 
adellijke afkomst. Meerdere van mijn bloederverwanten waren getrouwd met mensen van adellijke 
afkomst en hiervan kun je dan vaak zeer oude schilderijen terugvinden, alsook gaan hun stambomen 
dan vaak terug tot in de jaren 1200. Vergeet niet dat je bijvoorbeeld ook schilderijen of tekeningen van 
een bepaalde stad of gemeente van een specifieke periode kunt toevoegen aan je stamboom. Zo heb 
ik bijvoorbeeld een ͞tĂĞƌĞ�ĂĨĨďĞĞůĚŝŶŐĞ�ǁĞŐĞŶƐ�ŚĞƚ�ĐĂƐƚĞĞů�ĞŶ�ĚĞ�ƐƚĂĚƚ���d�s/��ŐĞůĞŐĞŶ�ŽƉƚ�ŐƌŽŽƚ�
�ǇůĂŶƚ� :�s�� �ŶŶŽ� ϭϲϴϭ͟ toegevoegd bij één van mijn oudste voorouders, i.c. Cornelius Van 
Welssenaers, omdat hij in het jaar 1680 daar als soldaat was tewerkgesteld bij de VOC.  
 
Misschien stel je jezelf de vraag, hoe waarschijnlijk het zou zijn dat één van jouw voorouders van een 
hogere sociale stand of zelfs van adel afkomstig zou kunnen zijn. Volgens statisticus Joseph Chang van 
de universiteit van Yale, kun je op mathematische wijze tot de conclusie komen dat wanneer je tien 
generaties teruggaat, je al uitkomt op maar liefst 1 024 voorouders.42 Als je vervolgens twintig 
generaties teruggaat, kom je al uit op 1 048 576 rechtstreekse voorouders! Vervolgens stelt deze 
mathematicus dat wanneer je bijvoorbeeld 32 generaties of ongeveer 900 jaar zou teruggaan, eigenlijk 

                                                 
40 Horatius, Oden, III, 30, 6 
41 https://nl.wikipedia.org/wiki/Non_omnis_moriar  
42 https://education.myheritage.nl/article/how-to-find-out-if-you-have-royal-ancestry/  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Non_omnis_moriar
https://education.myheritage.nl/article/how-to-find-out-if-you-have-royal-ancestry/


 28 

iedereen die nu leeft ten minste één gemeenschappelijke voorouder zou hebben.43 Zo poneert hij ook 
dat je in Europa echter maar 600 jaar hoeft terug te gaan om dit punt te bereiken. Ook moet je rekening 
houden dat mensen van hogere afkomst, destijds een hoger vruchtbaarheidscijfer hadden en dat hun 
kinderen eveneens meer kans hadden om te overleven, gezien ze nu eenmaal in betere 
ůĞǀĞŶƐŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ� ŽƉŐƌŽĞŝĚĞŶ� ƚ͘Ž͘ǀ͘� ĚĞ� ͞ŐĞǁŽŶĞ͟� ďĞǀŽůŬŝŶŐ͘44 Tevens moet je ook rekening 
houden dat zelfs in de meest conservatieve christelijke families, zoals bijvoorbeeld in onze eigen 
koninklijke familie, je vroeg of laat ook geconfronteerd zal worden met buitenechtelijke kinderen. In 
het boek ͚�Ğ��ŽƵƌŐŽŶĚŝģƌƐ͛ van Bart Van Loo, wordt bijvoorbeeld vermeld dat Filips de Stoute samen 
met zijn echtgenote 10 kinderen heeft gehad, waarvan er 7 de volwassen leeftijd bereikten en ook 
wordt er over hem geschreven: 
 

͞&ŝůŝƉƐ�ǁĂƐ�ǀĂĂŬ�ŽŶĚĞƌǁĞŐ�ĞŶ�ŵŝŶŶĂƌĞƐƐĞŶ maakten deel uit van zijn leven, maar hij hield zich 
ver van excessen. Twee bastaardkinderen erkende hij, een schijntje tegenover de twintig 
ĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ�ǀĂŶ�ǌŝũŶ�ƐĐŚŽŽŶǀĂĚĞƌ�>ŽĚĞǁŝũŬ�ǀĂŶ�DĂůĞ͘͟45 
  

Concreet kan je hieruit afleiden dat het zuiver wiskundig gezien, eigenlijk eerder vreemd zou zijn indien 
je niet zou afstammen van iemand van een hogere sociale status of zelfs van adellijke afkomst, maar 
Ěŝƚ�ŽŽŬ�ĞĨĨĞĐƚŝĞĨ�ŬƵŶŶĞŶ�ďĞǁŝũǌĞŶ�ŝƐ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ǁĞů�ĞĞŶ�ŚĞĞů�ĂŶĚĞƌ�ǀĞƌŚĂĂů͙�͘46 
 
Misschien lijkt dit nogal abstract en ver van je bed, maar wanneer ik mijn stamboom bekijk, die 
momenteel al bestaat uit meer dan dertienduizend mensen en waarbij ik van sommige takken van 
mijn voorouders al met absolute zekerheid kan teruggaan tot in de 16de eeuw, blijkt dat zowel mijn 
moeder als mijn vader al één gemeenschappelijke voorouder hebben! Zo is mijn vader een 
afstammeling van Alexander Vanwelsenaere (1823-1861) en Barbara Debruyne (1824-1903) en mijn 
moeder een afstammelinge van Achille Emile Vilain (1885-1942) en Romanie Debruyne (1883-1961). 
tĂƚ� ďůŝũŬƚ͕� ŝƐ� ĚĂƚ� ďĞŝĚĞ� ƉĞƌƐŽŶĞŶ� ŵĞƚ� ĚĞ� ĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ� ͚�ĞďƌƵǇŶĞ͕͛� ĞŝŐĞŶůŝũŬ� ĚĞǌĞůĨĚĞ�
gemeenschappelijke voorouders hadden, met name een voormalige burgemeester uit Klerken, 
Joannes (Jan) De Bruijne (1623-1681) samen met zijn echtgenote Joanna Catharina De Clerck (Leclair) 
(1627-1683). Deze beide verre voorouders van zowel mijn moeder alsook mijn vader, werden 
overigens beiden met een hoge dienst in het zijkoor in de kerk te Klerken begraven, meer bepaald voor 
het altaar van Sint-Niklaas (rechterzijbeuk van de toenmalige kerk).47 Jammer genoeg is het vandaag 
de dag niet meer mogelijk om dit te gaan bezoeken, gezien de oorspronkelijke kerk tijdens de Eerste 
Wereldoorlog volledig vernietigd werd.  
 
Zo zie je maar, dat in het befaamde Engelse spreekwoord ͞/ƚ͛Ɛ� Ă� ƐŵĂůů�ǁŽƌůĚ͟, er toch wel enige 
waarheid schuilt, alsook is het belangrijk om oude familieverhalen altijd ernstig te nemen en kritisch 
te onderzoeken. Zo besloot bijvoorbeeld de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann om Homerus zijn 
werken niet alleen als literair meesterwerk ernstig te nemen, maar het ook als een bruikbaar 
geschiedkundige bron aan te wenden. Mede hierdoor was deze archeoloog er uiteindelijk zelfs toe in 
staat om de correcte locatie van de legendarische stad Troje te achterhalen.48 49 
 
6.1.4. Rouwbrieven en bidprenten. 
 
Vaak kun je ook in je eigen familiearchief rouwbrieven en bidprentjes van familieleden en 
bloedverwanten terugvinden. Recentere bidprentjes bevatten vaak boordevol persoonlijke informatie 
                                                 
43 https://education.myheritage.nl/article/how-to-find-out-if-you-have-royal-ancestry/  
44 https://education.myheritage.nl/article/how-to-find-out-if-you-have-royal-ancestry/  
45 Van Loo, 2019, pp. 135-136. 
46 https://education.myheritage.nl/article/how-to-find-out-if-you-have-royal-ancestry/  
47 http://ignacedebruyne.eu/debruyne/senior.html  
48 https://www.britannica.com/biography/Heinrich-Schliemann  
49 https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann  

https://education.myheritage.nl/article/how-to-find-out-if-you-have-royal-ancestry/
https://education.myheritage.nl/article/how-to-find-out-if-you-have-royal-ancestry/
https://education.myheritage.nl/article/how-to-find-out-if-you-have-royal-ancestry/
http://ignacedebruyne.eu/debruyne/senior.html
https://www.britannica.com/biography/Heinrich-Schliemann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann


 29 

over de overleden persoon en bij deze vormen ze dan ook een belangrijk element in je constructie van 
je stamboom. 
 
Wat leerlingen zeker zal opvallen, zoals hierboven vermeld, is het grote verschil tussen meer recentere 
bidprentjes en oudere bidprenten van hun familieleden. Bij recentere bidprenten staat op de voorkant 
bijna altijd een foto van de overledene en vervolgens zal er ook concrete informatie over de 
overledene zelf aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld: naam, geboorteplaats en -datum, (voormalig) 
beroep, melding van één of andere lidmaatschap en meestal zul je ook nog een persoonlijk tekst of 
een tekst van een dichter/ schrijver kunnen terugvinden, waarbij je automatisch meer een algemeen 
beeld zal kunnen vormen van de overledene zelf. Finaal staat er ook vaak nog informatie over de 
overledene zijn kinderen en kleinkinderen.  
 
Bij oudere bidprenten, zullen leerlingen vaak zien, dat er in plaats van een foto van de overledene, er 
meestal een religieuze afbeelding zal worden weergeven, er na de naam en concrete datums er 
vervolgens een korte evangelische tekst zal volgen en er in sommige gevallen informatie over zijn of 
haar afstammelingen zal worden beschreven, maar ook dit is niet altijd het geval. Met andere woorden 
zullen leerlingen onmiddellijk geconfronteerd worden dat meerdere decennia geleden, het geloof een 
veel dominantere rol speelde ten aanzien van onze huidige leefwereld. Recentere bidprenten zijn nu 
ook veel persoonlijker dan vroeger, het gaat nu zuiver om de persoon an sich. Oudere bidprenten 
geven vooral duidelijk weer dat de overledene, een braaf en consciëntieus lid was van de (christelijke) 
gemeenschap, hetgeen toentertijd overduidelijk primeerde boven het individuele gegeven.  
 
Als voorbeeld heb ik besloten om hier een bidprentje te tonen van een verre bloedverwante van mij, 
met name van Margaretha-Maria Velle. Wat opmerkelijk is, is dat ondanks dit al een behoorlijk oud 
bidprentje is, uit het jaar 1927, er toch een foto en een persoonlijke tekst over het overleden kind 
wordt weergeven. Hoogstwaarschijnlijk komt dit dan ook omdat het hier om een 7-jarig meisje gaat.  
 

 
Bidprent van Margaretha-Maria Velle uit het jaar 1927 
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6.1.5. Begraafplaatsen en grafstenen. 
 
Wat zeker ook de moeite waard is, is om eens een bezoekje te brengen aan de begraafplaatsen van je 
voorouders. Grafstenen en graftekens kunnen je veel informatie verschaffen over je bloedverwanten 
en zijn dan ook een niet te vergeten onderdeel van onze eerste stap richting het opmaken van een 
eigen stamboom. 
 
Bij deze heb ik voor dit onderdeel een foto toegevoegd van mijn betovergrootouders, i.c. Achille E. 
Vilain en Romanie Debruyne. Bemerk dat er onderaan ook een plakkaat wordt weergeven, waarop 
vermeld staat dat hij diende tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit plakkaat kun je ook op meerdere 
grafstenen terugvinden en is dan ook een zeer betrouwbare indicator dat je dan te maken hebt met 
een zogenaamde oud-strijder.  
 

 
Graf van Achille E. Vilain en Romanie Debruyne te Diksmuide 

 
Soms kun je ook zeer oude begraafplaatsen van één van je verre voorouders of bloedverwanten 
terugvinden. Zo heb ik bijvoorbeeld het graf van een bloedverwante van mij teruggevonden te Brugge, 
met name het graf van Reine Françoise Colette Villain (1782-1864) en haar echtgenoot Germain 
Macquet (1779-1861).  
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6.1.6 Stambomen. 
 
Vergeet zeker niet na te gaan of er al iemand in je familie een stamboom heeft opgemaakt! In iedere 
ĨĂŵŝůŝĞ�ƐĐŚƵŝůƚ�ǌŝĐŚ�ǁĞů�ĞƌŐĞŶƐ�ĞĞŶ�͚ŚŝƐƚŽƌŝĐƵƐ͛�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƉĂƐƐŝĞ�ǀŽŽƌ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ͘�,Ğƚ�ŝƐ�ďŝũ�ĚĞǌĞ�ĚĂŶ�ŽŽŬ�
altijd zinvol om hiervan gebruik te maken, alhoewel je dit wel altijd met een kritische bril zal moeten 
nakijken, om te zien of er zich geen foutieve interpretaties hebben plaatsgevonden. Zo kan ik 
bijvoorbeeld een zeer gedetailleerde stamboom en website terugvinden van de familie Debruyne, 
opgemaakt door dr. Ignace Debruyne, een verre bloedverwant van mij. Jaarlijks ondergaat zijn website 
een update en deze stamboom bestaat momenteel zelfs uit maar liefst 34 709 personen.50 Ook werd 
er zelfs al van de familie Debruyne een boek gepubliceerd: ͞^ƚĂŵďŽŽŵ��ĞďƌƵǇne- Van Joannes De 
�ƌƵŝũŶĞ�ƚŽƚ�DŝĐŚŝĞů�/ƐŝĚŽŽƌ��ĞďƌƵǇŶĞ͘͟51 Verder heb ik recentelijk ook een stamboom teruggevonden 
van een zekere Irina M. Yakovleva, een afstammelinge van Cornelius Van Welssenaers, in het huidige 
Rusland. Cornelius zijn achterkleinzoon was eigenaar van het Grand Hôtel de Paris te Sint-Petersburg 
in het toenmalig Keizerrijk Rusland en hierdoor is er dus ook een tak van mijn familie in Rusland 
ontstaan, met momenteel ook nog zijtakken in Finland en Zweden.  
 
6.1.7 Erfstukken. 
 
Verder kun je soms ook bepaalde erfstukken terugvinden die generatie op generatie worden 
doorgegeven. Dit kan zowel gaan om juwelen, meubilair, kantwerk enz. Op zich hoeft een erfstuk in se 
geen grote marktwaarde te hebben om als een belangrijk familie-erfstuk te worden aanschouwd. Wat 
vooral belangrijk is, is dat je weet dat het object op zich, afkomstig is van één van je voorouders en dat 
dit object dan ook een zéér grote emotionele waarde heeft, los van de eventuele financiële 
marktwaarde van het voorwerp. 
 
Een erfstuk dat bijvoorbeeld in mijn familie van generatie op generatie wordt doorgegeven, is een 
mooie antieke kast, die werd ontworpen en vervaardigd door mijn betovergrootvader, Achille E. Vilain. 
Dit meubelstuk staat momenteel in de woonkamer van mijn grootouders en zal in de toekomst 
opnieuw worden doorgegeven aan één van zijn afstammelingen.  Voorts had hij ook een kruis gemaakt, 
dat op dit moment in de werkplaats van mijn vader hangt.  Achille E. Vilain was net zoals mijn vader 
timmerman en ondernemer en bij deze is het dan ook mooi om een creatie van mijn 
betovergrootvader te zien hangen in de  werkplaats van mijn vader. Dit is dan ook een mooi voorbeeld 
van een erfstuk dat zuiver materialistisch gezien, niet van onschatbare waarde is, maar desalniettemin 
wel een zeer grote emotionele waarde heeft en voor onze familie zeer dierbaar is.  
 
Een ander erfstuk waar ook een zeer zwaargeladen familiegeschiedenis aan verbonden is, is een oude 
Lutherbijbel uit het jaar 1872 die afstamt van mijn overgrootmoeder, Frieda Luise Charlotte 
^ĐŚƵůĞŶďƵƌŐ͘�/Ŷ�Ěŝƚ�ďŝũďĞůƚũĞ�ŬƵŶ�ũĞ�ĚƵŝĚĞůŝũŬ�ǌŝĞŶ�ĚĂƚ�ďĞƉĂĂůĚĞ�ƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ�ǁĂƚ�ďĞƐŵĞƵƌd zijn en dit werd 
veroorzaakt omdat mijn overgrootmoeder in een vlaag van emotie haar bijbel had weggegooid, nadat 
ze vernam dat haar zoon tijdens de Tweede Wereldoorlog was gesneuveld. Deze erfstukken vormen 
ten slotte dan ook ongetwijfeld een cruciaal onderdeel van het stapsgewijs opmaken van een 
stamboom tot het uitschrijven van een ware familiegeschiedenis. 
 

                                                 
50 http://ignacedebruyne.eu/debruyne/senior.html  
51 http://ignacedebruyne.eu/debruyne/senior.html  

http://ignacedebruyne.eu/debruyne/senior.html
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 32 

 
Lutherbijbel van Frieda L.C. Schulenburg uit het jaar 1872 

 
 6.1.8. Brieven en postkaarten. 
 
Als afsluiter van dit onderdeel, kun je soms ook in je familiearchief plots op een oude briefwisseling of 
postkaart stuiten. Ook dit is een zeer nuttige bron die je kan aanwenden voor je stamboom en je 
familiegeschiedenis. Zo kan je informatie achterhalen van waar de brief of postkaart werd verzonden. 
Is het afkomstig van één of andere vakantiebestemming? Was er een specifieke reden waarom er werd 
overgegaan tot het schrijven van een bepaalde brief of postkaart? Kun je afleiden dat de brief werd 
geschreven in een bepaalde emotie en wat was daar de oorzaak van?  
 
Een leuk voorbeeld van een unieke postkaart die ik heb teruggevonden in mijn familiearchief, is een 
postkaart van het Grand Hôtel de l͛�ƐƉĠƌĂŶĐĞ. Dit hotel bevond zich in de toenmalige 
͞sĂŶǁĞůƐsĞŶĂĞƌƐůĂĂŶ͟� ƚĞ��ƌĞĚĞŶĞ�ĞŶ�was in het begin van de 20ste eeuw eigendom van een verre 
bloedverwant van mij, i.c. Henri Van Welssenaers. Jammer genoeg werd dit hotel op het einde van de 
dǁĞĞĚĞ� tĞƌĞůĚŽŽƌůŽŐ� ǀŽůůĞĚŝŐ� ǀĞƌŶŝĞƚŝŐĚ� ĚŽŽƌ� ĚĞ� EĂǌŝ͛Ɛ� ĞŶ� ǁĞƌĚ� ŚĞƚ� ŚŽƚĞů� nadien nooit meer 
heropgebouwd. 
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WŽƐƚŬĂĂƌƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�'ƌĂŶĚ�,ƀƚĞů�ĚĞ�ů͛�ƐƉĠƌĂŶĐĞ�ƚĞ��ƌĞĚĞŶĞ͕�ĞŝŐĞŶĚŽŵ�ǀĂŶ�,ĞŶƌŝ�sĂŶ�tĞůƐƐĞŶĂĞƌƐ 

 
6.1.9. Krantenartikelen. 
 
Vaak kun je in je familiearchief recente, maar soms ook oude krantenartikelen terugvinden. Soms 
beschrijven deze krantenartikelen gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden. Ook kun 
je in sommige gevallen behoorlijk gedetailleerde artikelen van bloedverwanten of van je voorouders 
terugvinden. Een zeer interessant krantenartikel dat ik recent heb verkregen van Arnoul 
Vanwelsenaers, is een artikel over hem dat werd uitgebracht in de Gazet van Antwerpen op 2 oktober 
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ϭϵϴϬ͕�ŵĞƚ�ĂůƐ�ƚŝƚĞů͗�͞:ŽŶŐĞ�ƐĐŚƌŝũŶǁĞƌŬĞƌ��ϯ�ǁĞƌĚ�ĚƌŝĞŵĂĂů�ŝŶŐĞŶŝĞƵƌ͘͟52 Arnoul Vanwelsenaers woont 
momenteel met zijn echtgenote in Nieuw-Zeeland en heeft net als ik een uitzonderlijk grote passie 
voor genealogie! Het krantenartikel zelf is overigens terug te vinden in mijn handleiding voor 
leerkrachten. 
 
 

STAP 1: (In het familiearchief) 
 

x Identiteitskaarten 
x Vragen stellen aan je ouders en grootouders 
x &ŽƚŽ͛Ɛ͕�ƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶ͕�ƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶ�ĞŶ�ǁĂƉĞŶƐĐŚŝůĚĞŶ 
x Akten (geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten) 
x Rouwbrieven en bidprenten 
x Begraafplaatsen en grafstenen 
x Stambomen 
x Erfstukken  
x Brieven en postkaarten 
x Krantenartikelen 

 
 
6.2. Online databanken gebruiken. 
 

6.2.1. Dienst burgerzaken. 
 
In deze fase zullen we eerst zelf op zoek gaan naar onze eigen geboorteakte en vervolgens zullen we 
ook in het algemeen kennismaken, met het opzoeken van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. 
 
Als je in je eigen familiearchief je geboorteakte nog niet hebt teruggevonden, kun je eigenlijk op een 
zeer eenvoudig manier je eigen geboorteakte online opvragen. Om dit te doen, heb je hiervoor eerst 
en vooral je (elektronisch) paspoort (eID) nodig.  
 
Op je identiteitskaart kun je de gemeente of stad zien waar je precies geboren bent en via het internet 
kun je vervolgens contact opnemen met ĚĞ�ĚŝĞŶƐƚ� ͚bƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶ͛�en er elektronisch een afschrift of 
uittreksel van je geboorteakte opvragen. Concreet kun je dit op meerdere manier aanvragen, zo kun 
je bijvoorbeeld je online aanmelden door middel van een eID kaartlezer, maar als je hierover niet 
beschikt, kun je ook gewoon een e-mail sturen naar de dienst burgerzaken, je identiteitskaart 
inscannen en hen vriendelijk vragen of je een afschrift of uittreksel zou mogen ontvangen van je 
geboorteakte. De dienst burgerzaken zal u dan vervolgens vragen of u uw akte op elektronische wijze 
of via de post wenst te ontvangen. 
 
Het meest interessant, is om een afschrift van de akte op te vragen. Een afschrift vermeldt namelijk de 
oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte 
betrekking heeft.53 Een uittreksel daarentegen, vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, 
zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.54 
Met andere woorden is op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.55 

                                                 
52 Janssens, 1980, p.6 
53 https://www.oostende.be/akte-geboorte  
54 https://www.oostende.be/akte-geboorte  
55 https://www.oostende.be/akte-geboorte  

https://www.oostende.be/akte-geboorte
https://www.oostende.be/akte-geboorte
https://www.oostende.be/akte-geboorte
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Op deze wijze kun je ook zowel de geboorte- en huwelijksakten van je ouders opvragen, alsook deze 
van je grootouders, maar vraag hen hier uiteraard wel eerst hun expliciete toestemming voor!  
Wanneer je deze akten verzamelt, zal je constateren dat je eigenlijk al de eerste grote stap hebt gezet 
in het opmaken van je stamboom. Concreet kun je al beginnen met het opmaken van een zogenaamde 
͚ŬǁĂƌƚŝĞƌƐƚĂĂƚ͛͘� ,ŝĞƌǀŽŽƌ� ǀĞƌƚƌĞŬ� ũĞ� dus vanuit jezelf (= Kwartierdrager/ Proband (Probandus= 
mannelijk, Probanda= vrouwelijk)) (1) en klim je stapsgewijs op via je ouders (2-3), naar je grootouders 
(4-7).56 57 
 
Wanneer je bij je grootouders bent aangekomen en je de stap zult maken naar je overgrootouders, zal 
je normaal gezien de kaap van de zogenaamde ͚ƉƌŝǀĂĐǇǁĞƚŐĞǀŝŶŐ͛� ŽǀĞƌƐĐŚƌĞĚen hebben. Deze 
privacywetgeving houdt o.a. in:  
 

x Je enkel overlijdensakten van overlijdens van minstens 50 jaar geleden kunt opvragen.  
x Je huwelijksakten kunt opvragen van huwelijken die minstens 75 jaar geleden 

plaatvonden.  
x Je enkel geboorteakten van 100 jaar geleden en ouder kunt opvragen.58  

 
Bemerk dat je akten van je ouders en grootouders gemakkelijk zal kunnen opvragen, omdat deze in 
directe lijn liggen met jezelf, maar wanneer je zou pogen om bijvoorbeeld akten van neven, nichten of 
broers en zussen van je grootouders op te vragen, je ongetwijfeld zult stuiten op deze 
privacywetgeving.59 Enkel wanneer je eventueel een erfgenaam zou zijn of voor een andere gewichtige 
reden, zal men hiervoor eventueel een uitzondering maken. Wanneer je echter de kaap van 100 jaar 
hebt overschreden, dan kun je in principe iedere akte van elk individu opvragen, zonder hiervoor enige 
verantwoording te hoeven afleggen. 
 
Dus wanneer je bij het opmaken van je kwartierstaat bent aangekomen bij je overgrootouders (8-15) 
en daarna je betovergrootouders (16-31), zal je gratis de akten via online databanken kunnen 
raadplegen. Houdt echter wel rekening dat je hier in Vlaanderen normaal gezien zonder enige 
vergoeding akten zal kunnen opvragen, maar dat dit gegeven niet altijd van kracht is in onze 
buurlanden. Zo zal je bijvoorbeeld in een land als Duitsland vaak 10 tot soms wel 40 euro moeten 
betalen voor een akte, alhoewel dit wel sterk verschilt van streek tot streek! Overigens is het opvragen 
van akten in een land als Schotland bijvoorbeeld ook betalend.  
 
6.2.2. Online stambomen. 
 
Alvorens je verder op zoek gaat naar digitale en gedigitaliseerde bronnen op het internet, kun je eerst 
al eens kijken of er al iemand anders, meestal bloedverwanten van je, een (online) stamboom van je 
familie heeft opgemaakt. Vergeet niet dat alle informatie die je op deze wijze verkrijgt zeer gemakkelijk 
en bruikbaar oogt, maar dat je desalniettemin altijd met een kritische toets al deze informatie zal 
moeten verifiëren. Vaak gebruiken mensen informatie uit andere stambomen om hun eigen 
stamboom te construeren, maar het gebeurt soms ook dat ze zo fouten uit bepaalde stambomen 
overnemen in hun eigen stamboom. Met andere woorden, je mag uiteraard gebruik maken van het 
werk van anderen, maar je zal zelf moeten op zoek gaan naar de concrete akten om alle informatie 
kritisch te evalueren.60 sĞƌŐĞĞƚ�ǀĞƌĚĞƌ�ŽŽŬ�ŶŝĞƚ�ũĞ�ďƌŽŶǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ�ƚĞ�ǀĞƌŵĞůĚĞŶ�ǁĂŶŶĞĞƌ�ũĞ�͞ƐƚĞƵŶƚ�
ŽƉ� ĚĞ� ƐĐŚŽƵĚĞƌƐ� ǀĂŶ� ĂŶĚĞƌĞŶ͟. Er zijn zelfs genealogen die al hun een eigen websites hebben 

                                                 
56 https://www.ensie.nl/betekenis/kwartierstaat  
57 https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_benamingen_voor_generaties  
58 http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2021-04-01-de-digitalisering-en-ontsluiting-
van-de-burgerlijke-stand-een-langverwacht-koninklijk-besluit.-en-nu 
59 https://www.oostende.be/akte-geboorte 
60 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/ontdek-jouw-familiegeschiedenis/stap-2  

https://www.ensie.nl/betekenis/kwartierstaat
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http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2021-04-01-de-digitalisering-en-ontsluiting-van-de-burgerlijke-stand-een-langverwacht-koninklijk-besluit.-en-nu
http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2021-04-01-de-digitalisering-en-ontsluiting-van-de-burgerlijke-stand-een-langverwacht-koninklijk-besluit.-en-nu
https://www.oostende.be/akte-geboorte
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uitgebouwd, zoals bijvoorbeeld al eerder vermeld, dr. Ignace Debruyne, afstammeling van Jan de 
Bruijne uit Klerken, alsook Irina Mikhailovna Yakovleva, afstammelinge van Cornelius Van Welssenaers 
te Koekelare.61 62 
 
Ook heb ik via een andere familiewebsite, met name, die van de familie Stellamans, ook een 
bloedverwant van mij teruggevonden, i.c. August Stellamans, en hij had een boekje gepubliceerd in 
het jaar 1919, met als titel: ͞�Ğ�tĞƌŬŵĂŶ͟.63 Ook had hij in het jaar 1948 een ballade geschreven, dit 
gaat dus over een gedicht waarin een verhaal wordt verteld, aangaande de Duitse bezetter tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en dat luidde als volgt: 
 

De zeven gijzelaars 64 65 
 

(Het begin) 
 

Wie kent de martelaars, of de zeven gijzelaars 
ĚŝĞ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ��ƵŝƚƐĐŚĞŶ�ŵŽŽƌĚ͕�ŐĞǀĂŶŐĞŶ�ǌŝũŶ�͛ƚ is ongehoord. 
Duitschland met gansch zijn macht, komt altijd in den nacht 

zooals een moordenaar, maar hij neemt u als gijzelaar. 
Ja zonder dralen komen zij u halen, 

gij wilt hen doen verstaan, ik heb toch niets misdaan. 
Maar die barbaren, sleuren u bij de haren 
en zeggen komaan, het is met u gedaan. 

 
(Het einde) 

 
Daar waren generaals, doktoors en admiraals, 

�ĠƉƵƚĠ͛Ɛ�ĞŶ�ƐĞŶĂƚŽŽƌƐ͕�ƉĂƚĞƌƐ͕�ŵŝŶŝƐƚĞƌƐ�ĞŶ�ƉĂƐƚŽŽƌƐ͕� 
advokaten en gendarmen, rijken zoowel als armen 

zaten daar bij elkaar, allen als gijzelaars. 
Ja professoren, direkteurs van hooge scholen, 

mannen van den tram, briefdragers en den werkman 
en de hooggeleerden, die altijd beweerden  

en met een spot, dat Hitler moest kapot. 
 
Ook dit zijn allemaal zeer leuke en vooral ook unieke voorbeelden om aan je stamboom en 
familiegeschiedenis toe te voegen, omdat deze primaire bronnen ook een interessant beeld geven 
over de tijdgeest en de persoonlijke gevoelens van je bloedverwanten uit een bepaalde periode. 
Besluitend is het dan ook absoluut mijn bedoeling om in de nabije toekomst zelf een familiewebsite 
uit te bouwen waarin ik mijn grote passie ongebreideld kan voortzetten. 
 
6.2.3. Genealogische bedrijven. 
 
Als er stambomen van je bloedverwanten eventueel online beschikbaar zouden zijn, dan zal je deze 
meestal terugvinden via websites van genealogische bedrijven zoals bijvoorbeeld: het Franse 

                                                 
61 http://ignacedebruyne.eu 
62 https://sundry-wmsite-ru.translate.goog/kaprizy-pamjati/moja-genealogija/starhije-vajtensi/sobstvennost-
vajtensov/?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=nl&_x_tr_sch=http 
63 https://adoc.pub/de-naam-stellamans1-betekenis-van-de-familienaam.html  
64 Stellamans, 1948. 
65 https://adoc.pub/de-naam-stellamans1-betekenis-van-de-familienaam.html  
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 37 

͚'ĞŶĞĂŶĞƚ͛, het Amerikaanse ͚�ŶĐĞƐƚƌǇ͛, het Israëlische ͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛, het Britse ͚ĨŝŶĚ�ŵǇ�ƉĂƐƚ͛, het 
Franse ͚&ŝůĂĞ͛ enz.  
 
Hieronder zal ik kort de drie belangrijkste genealogische bedrijven bespreken, in het bijzonder het 
Franse geneanet.org, gezien deze gratis is en hierbij het meest interessant is om in de klaspraktijk te 
gebruiken. 
 
6.2.3.1.  Ancestry.com. 

 
Het Amerikaanse ancestry.com is mijns inziens zeer gebruiksvriendelijk, beschikt over een zeer grote 
database, waarbij je als gebruik toegang hebt tot documenten zoals: aangiften in parochieregisters, 
akten uit de burgerlijke stand, School Yearbooks uit de Verenigde Staten, documenten omtrent 
overlijdens van Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, informatie over immigraties enz. De 
toegang tot documenten zijn onder andere uit: Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Nederland, België enz. Het grootste nadeel van Ancestry, is dat je als gebruiker moet betalen 
om toegang te verkrijgen tot alle beschikbare gegevens. Dit is dan ook een serieus minpunt op vlak 
gebruiksvriendelijkheid voor onze leerlingen in het middelbaar onderwijs.   
 
6.2.3.2.  MyHeritage.nl. 

 
Een ander interessant genealogisch bedrijf is het Israëlische MyHeritage. Dit bedrijf werkt samen met 
het Franse Filae en heeft hierdoor volledige toegang tot alle parochieregisters uit Frankrijk, hetgeen 
Ancestry niet over beschiŬƚ͘�KǀĞƌŝŐĞŶƐ�ďĞǌŝƚ�ŚƵŶ�ǁĞďƐŝƚĞ�ŽŽŬ�ŽǀĞƌ�ĞĞŶ�ƵŶŝĞŬĞ�ƚŽŽů͕�Žŵ�ŽƵĚĞ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ƚĞ�
laten herstellen, ze kwalitatief te verbeteren, ze te laten inkleuren, alsook om ze te laten animeren! Bij 
deze beschikt deze genealogische website veel troeven, maar opnieuw heeft ze hetzelfde minpunt 
zoals Ancestry, met name, dat ze betalend is en dan ook niet zo bruikbaar is op school. 
 
6.2.3.3.  Geneanet.org. 

 
Finaal acht ik dan ook het Franse Geneanet de meest gebruiksvriendelijke website om als leerkracht 
geschiedenis gebruik van te maken op school. Deze website kun je gratis gebruiken, omdat hun 
database bestaat uit gegevens die door de deelnemers zijn toegevoegd en bedoeld zijn voor alle 
genealogen. Zelf heb ik tijdens mijn stagelessen gebruik gemaakt van deze gratis website en de 
leerlingen konden er ook gemakkelijk hun eigen stamboom mee opmaken en opzoekingen verrichten. 
�ĞŶ�ůĞƵŬ�ĞǆƚƌĂĂƚũĞ͕�ŝƐ�ĚĂƚ�ũĞ�ǀŝĂ�͚'ĞŶĞĂ'ƌĂǀĞƐ͛�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ǀĂŶ�ǀĞĞů�ďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐĞŶ�ŬƵŶƚ�ƚĞƌƵŐǀŝŶĚĞŶ͕�ĂůƐŽŽŬ�
ŬƵŶ�ũĞ�ǀŝĂ�͚'ĞŶĞĂ^ƚĂƌ͛�ŬŝũŬĞŶ�ŽĨ�ũĞ�ĞǀĞŶƚƵĞĞů�ǀĞƌǁant bent aan een beroemd persoon. Zo heb ik zelf 
kunnen achterhalen dat één van de meest beroemde bloedverwanten van mij, onze huidige minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is, namelijk Hilde Urbanie Julia Crevits.66 Haar tweede naam 
verwijst trouwens naar haar grootmoeder, Urbanie Maria Vanwelssenaers. Wat opmerkelijk is, is dat 
de echtgenoot van Urbanie M. Vanwelssenaers, i.c. Charles L. Muys, op zijn beurt ook een 
afstammeling is van een zekere Anna Theresia Vanwelsenaere. Met andere woorden zijn zowel Hilde 
Crevits haar oma als opa, beiden afstammeling van de magister chirurgijn uit Koekelare, nameljk 
Cornelius Van Welssenaers (1660-1707). Mijn gemeenschappelijke voorouder met Hilde Crevits is via 
haar grootmoers kant, de zoon van Cornelius, i.c. Petrus Guilielmus Van Welssenaers (1690-1772) en 
via haar grootvaders kant, de kleinzoon van Cornelius, met name, Petrus Cornelius Van Welssenaers 
(1717-1771). 
 

                                                 
66 https://nl.geneastar.org/genealogie/crevitshild/hilde-crevits  
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Stamboom van Hilde Crevits (Geneastar) 

 
6.2.4. Overige onlinebronnen. 
 
sĞƌĚĞƌ�ŬƵŶ�ũĞ�ŽŽŬ�ŶŽŐ�ĞĞŶ�ŬŝũŬũĞ�ŶĞŵĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�͚�ƌƚŝŬĞůĞŶĚĂƚĂďĂŶŬ͛�ǀĂŶ�,ŝƐƚŽƌŝĞƐ͘��ĞǌĞ�ŽŶƚƐůƵŝƚ�ŵĞĞƌ�
dan 200 tijdschriften en jaarboeken van erfgoedvrijwilligers, zoals familie- en heemkundigen.67 
 
Ook ŚĞď� ũĞ� ŶŽŐ� ĚĞ� ŐĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĞĞƌĚĞ� ͚ďŝďůŝŽƚŚĞĞŬĐĂƚĂůŽŐƵƐ� ǀĂŶ� &ĂŵŝůŝĞŬƵŶĚĞ� sůĂĂŶĚĞƌĞŶ͕͛� ĚĞ�
ĞĞŶŐĞŵĂĂŬƚĞ�ĐĂƚĂůŽŐƵƐ�ǀĂŶ��ĞůŐŝƐĐŚĞ�ďŝďůŝŽƚŚĞŬĞŶ�͚hŶŝ�Ăƚ͕͛�ĞŶǌ͘68 

                                                 
67 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/ontdek-jouw-familiegeschiedenis/stap-2 
68 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/ontdek-jouw-familiegeschiedenis/stap-2 
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Bij de bronnen die we op het internet terugvinden, maken we eerst en vooral een onderscheid tussen 
digitale en gedigitaliseerde bronnen. Wanneer een bron enkel en alleen op het internet terug te vinden 
is, spreken we van een digitale of internetbron.69  
 
Een gedigitaliseerde bron daarentegen, is een bron die zowel op het internet alsook op papier 
voorkomt. Zo vind je heden ten dage veel documenten, zoals bijvoorbeeld akten van de burgerlijke 
stand terug op het internet, die initieel uit geschreven bronnen bestonden en waarvan men vervolgens 
scans hebben van gemaakt. 
 
Een zeer interessante manier om veel gegevens over mogelijke voorouders en andere bloedverwanten 
van je familie terug te vinden, is via ͚'ŽŽŐůĞ� �ŽŽŬƐ͛. Wanneer je gewoon je familienaam in de 
zoekmachine invoegt, dan kun je vaak veel onderdelen van oude boeken en/of documenten 
gedigitaliseerd terugvinden. Zo heb ik onder andere, de 23e abdis van de Guldenbergabdij te 
Wevelgem, Johanna III. van Welsenaers (ca. 1480-1544) teruggevonden, waarbij ik ook voor het eerst 
de link heb kunnen leggen tussen mijn familienaam en het oude Nederlandse geslacht van Wassenaer. 
Daarnaast heb ik ook kunnen achterhalen dat een zekere Ghyselbrecht van Welsenaers (ca. 1450-
1511) begraven ligt (lag) in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk.70 
 

 
Grafschrift Ghyselbrecht van Welsenaers (ca. 1450-1511) begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk 

 
 
Overigens heb ik ook ĚĂŶŬǌŝũ� ͚'ŽŽŐůĞ� �ŽŽŬƐ͛� de Russische, Zweedse en Finse tak van de familie 
Vanwelsenaere (Van Welssenaers) kunnen terugvinden. Zo ben ik plots uitgekomen bij een voormalige 
operazanger uit Sint-Petersburg, met name, Théodore Luis André (Feodor) Van Welssenaers (1824-
1895). Na het samen verrichten van opzoekingen met Arnoul Vanwelsenaers, zijn we uitgekomen bij 
Irina M. Yakovleva en hebben we deze tak uit het voormalig Keizerrijk Rusland kunnen linken aan dé 
stamvader van de familie Vanwelsenaere en naamsvarianten, met name, Cornelius Van Welssenaers 
(1660-1707). Uiteindelijk bleek deze achterachterkleinzoon van Cornelius een operazanger te zijn en 
stond hij bekend als een zeer goede tenor. Het muzikale talent komt trouwens ook in de Finse tak van 
mijn familie voor, daar kwam namelijk een beroemde operazangeres (mezzosopraan) in voor, met 
ŶĂŵĞ͕� �ŵĂůŝĂ� ,ĞŶƌŝĞƚƚĂ� ͞DĂůůǇ͟� �ƵƌũĂŵ� ;ϭϴϳϰ-1919), kleindochter van Yulianna Filippovna Van 
Welssenaers (1829-1899).  
 

                                                 
69 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/ontdek-jouw-familiegeschiedenis/stap-2 
70 Béthune de Villers, 1900, p. 288 
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Finse operazangeres �ŵĂůŝĂ�,ĞŶƌŝĞƚƚĂ�͞DĂůůǇ͟��ƵƌũĂŵ͘�;&ŽƚŽ�ǀĂŶ�/ƌŝŶĂ�D͘�zĂŬŽǀůĞǀĂͿ 

 
6.2.5. De website van het Rijksarchief. 

 
Als beginneling is het zinvol om eerst en vooral te starten met de website van het Rijksarchief. Het 
Rijksarchief bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en uit de overige 18 Rijksarchieven 
verspreid over het ons land.71 Online kun je via de website van het Rijksarchief in België maar liefst 
gebruik maken vĂŶ�ŵĞĞƌ� ĚĂŶ� ϯϲ͕ϰ�ŵŝůũŽĞŶ� ƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ� ŐĞŶĞĂůŽŐŝƐĐŚĞ� ďƌŽŶŶĞŶ͊��ĞǌĞ� ďĞǀĂƚƚĞŶ� onder 
andere de registers van de burgerlijke stand, alsook parochieregisters, aangiften van erfenissen, 
vrijgeleiden uit Wereldoorlog I, volkstellingen, vonnisboeken, poortersboeken, notarisarchieven, 
alsook een deel van het archief van de Universiteit Leuven (1425-1797).72 
 
Als je gebruik wenst te maken de website van het Rijksarchief, moet je je eerst en vooral inloggen. 
Eenmaal je dit gedaan hebt, kun je vervolgens gratis op de website verschillende onderdelen 
terugvinden: ͚Thuispagina͛, ͚Archieven͛, ͚Archiefvormers͛, ͚Personen͛, ͚Bibliotheek͛, ͚dŚĞŵĂ͛Ɛ͛ en 
͚FAQ͛. 

                                                 
71 Béthune de Villers, 1900, p. 288 
72 https://search.arch.be/nl/ 
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6.2.5.1.  Akten uit de burgerlijke stand. 

 
Vanaf 1796 werden alle geboortes, huwelijken en overlijdens systematisch geregistreerd door een 
ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Wanneer je naar 
de website van het Rijksarchief in België surft en vervolgens ŽƉ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌĚĞĞů�͚WĞƌƐŽŶĞŶ͛�ŬůŝŬƚ͕�ŬƵŶ�ũĞ�
ervoor kiezen om gewoon een naam van één van je voorouders in te tikken͕�ŽŶĚĞƌ�ĚĞ�ŶŽĞŵĞƌ�͚Vrij 
ǌŽĞŬĞŶ͕͛�ĂůƐŽŽŬ�ŬƵŶ�ũĞ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƉƚŝĞ�͚�ĞƌƐƚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶ͛�ĞŶ�͚dǁĞĞĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶ͛͘�tĂŶŶĞĞƌ�ŝŬ�
bijvoorbeeld de naam van mijn ŽƵĚŽƵĚĞƌ͕�ŝ͘Đ͘��ůĞǆĂŶĚĞƌ�sĂŶǁĞůƐĞŶĂĞƌĞ�ŝŶŐĞĞĨ͕�ŽŶĚĞƌ�ĚĞ�ŶŽĞŵĞƌ�͚ǀƌŝũ�
ǌŽĞŬĞŶ͕͛� ĚĂŶ� ŬƌŝũŐ� ŝŬ� ĞǆĂĐƚ� ƚŝĞŶ� ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ͘� �ĞǌĞ� ƚŝĞŶ� ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ� ďĞƐƚĂĂŶ� Ƶŝƚ� ŽŶĚĞƌ� ĂŶĚĞƌĞ͗� ĞĞŶ�
parochieregister/ doopakte, meerdere huwelijks- en overlijdensakten uit de burgerlijke stand en één 
erfenisaangifte. Een andere manier om op zoek te gaan naar informatie over één van je voorouders, is 
Žŵ�ŐĞďƌƵŝŬ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƉƚŝĞ�͚ �ĞƌƐƚĞ�ĞŶ�ƚǁĞĞĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶ͛͘�tĂŶŶĞĞƌ�ŝŬ�ĚĂŶ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĚĞ�ŶĂŵĞŶ�
van mijn twee oudouders ingeef: i.c. Vanwelsenaere en Debruyne, dan krijg ik 25 resultaten. Al deze 
resultaten zullen dus ƚĞ� ŵĂŬĞŶ� ŚĞďďĞŶ� ŵĞƚ� ŵĞŶƐĞŶ� ŵĞƚ� ĚĞ� ĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ� ͚sĂŶǁĞůƐĞŶĂĞƌĞ͛� ĞŶ�
͚�ĞďƌƵǇŶĞ͛͘�DĞƚ� ĂŶĚĞƌĞ�ǁŽŽƌĚĞŶ͕� ŚŝĞƌƚƵƐƐĞŶ� zal hoogstwaarschijnlijk hun huwelijksakte zitten, de 
geboorten en huwelijken van hun kinderen, alsook eventuele erfenisaangiften.73 Wanneer je via één 
van deze methoden een verwijzing naar de akte hebt gevonden waar je naar op zoek bent, dan kun je 
de specifieke gegevens hieromtrent terugvinden wanneer je op het ͚ ǀĞƌŐƌŽŽƚŐůĂƐ͛�ŝĐŽŽŶƚũĞ klikt. Zo kun 
je informatie vinden zoals bijvoorbeeld, de specifieke aktenummer, de locatie waar de handeling 
plaatsvond, alsook de datering hieromtrent, enz. Op deze wijze kun je enkel de samengevatte 
gegevens aanschouwen omtrent de akte en niet de concrete akte zelf. 
 
Als je de concrete akte zelf wenst te aanschouwen, dan moet je naar ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌĚĞĞů�͚ dŚƵŝƐƉĂŐŝŶĂ͛ gaan. 
Vervolgens, kun je klikken op zowel ͚KǀĞƌǌŝĐŚƚ� ƉĂƌŽĐŚŝĞƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕͛� ĂůƐŽŽŬ� ͚KǀĞƌǌŝĐŚƚ� ƌĞŐŝƐƚĞƌƐ�
ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƐƚĂŶĚ͛͘ Wanneer je één van deze twee opties aanklikt, dan kun je kijken welke registers 
online beschikbaar zijn.  
 
In mijn geval, moet ik ĞĞƌƐƚ� ŚĞƚ� ͚KǀĞƌǌŝĐŚƚ� ƌĞŐŝƐƚĞƌƐ� ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ� ƐƚĂŶĚ͛� ĂĂŶŬůŝŬŬĞŶ͕� ĞŶ� ĚĂŶ� de link 
͚WƌŽǀŝŶĐŝĞ�tĞƐƚ-Vlaanderen͛ (arr. Brugge, Ieper, Veurne) om op zoek te gaan naar de akten van mijn 
oudouder, Alexander Vanwelsenaere (geboren op 4 juli 1823 te Bovekerke, West-Vlaanderen en 
overleden op 22 augustus 1861 te Bovekerke, West-Vlaanderen.) 
 
Hieropvolgend kom je op de pagina: ͚Inventaris van de Burgerlijke stand. Provincie West-Vlaanderen. 
Arrondissementen Brugge, Ieper, Veurne (digitaal)͛.74 Vervolgens kun je een beschrijving van het 
archief terugvinden, zoals bv. de naam van het archiefblok, de periode, rubriek, archiefbewaarplaats 
en vervolgens, voor ons het belangrijkste, de beschrijving van de series en archiefbestanddelen. Op 
deze specifieke lijst kun van A tot Z, alle gemeenten van de provincie West-Vlaanderen, 
arrondissement Brugge, Ieper en Veurne, terugvinden.  
 
Concreet klik je nu een specifieke gemeente aan, in dit geval zal het de gemeente Bovekerke zijn. 
tĂŶŶĞĞƌ� ŝŬ� ŶƵ� ŽƉ� ŚĞƚ� ŝĐŽŽŶƚũĞ� ͚�ŽǀĞŬĞƌŬĞ͛� ŬůŝŬ͕� ĚĂŶ� ǌŝĞ� ŝŬ� ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ͗� ͚Burgerlijke stand: Akten, 
geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten͛. 
 
Indien ik op zoek ben naar de geboorteakte van Alexander Vanwelsenaere, dan kan ik opteren om op 
de link ͚ŐĞďŽŽƌƚĞĂŬƚĞŶ͛�ƚĞ�ŬůŝŬŬĞŶ en ĚĂŶ�ŬŽŵ�ŝŬ�Ƶŝƚ�ŽƉ�ĞĞŶ�ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ�͚ƚŝĞŶũĂƌŝŐĞ�ƚĂĨĞů͛͘��ŝƚ�ŝƐ�ǀŽŽƌĂů�
interessant wanneer ik bijvoorbeeld niet zijn exacte geboortedatum zou kennen.  
 

                                                 
73 https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-
personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Vanwelsenaere/q/zoekwijze/s/q/persoon_achternaam_t_1/Debruyn
e?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0&sort=akte_datum&direction=asc  
74 https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0513_112305_110916_DUT  
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https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Vanwelsenaere/q/zoekwijze/s/q/persoon_achternaam_t_1/Debruyne?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0&sort=akte_datum&direction=asc
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Vanwelsenaere/q/zoekwijze/s/q/persoon_achternaam_t_1/Debruyne?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0&sort=akte_datum&direction=asc
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In mijn geval, weet ik echter wel wanneer mijn oudouder geboren is, namelijk op 4 juli 1823 te 
Bovekerke. �ŝũ�ĚĞǌĞ�ŬĂŶ�ŝŬ�ĞŝŐĞŶůŝũŬ�Ăů�ŽŶŵŝĚĚĞůůŝũŬ�ŬŝũŬĞŶ�ŽŶĚĞƌ�ĚĞ�ŶŽĞŵĞƌ�͚ĂŬƚĞŶ͛͘�sĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ŬƌŝũŐ�ŝŬ�
meerdere keuzemogelijkheden die onderverdeeld zijn met specifieke jaartallen, bijvoorbeeld: 1798-
1811, 1811-1843, 1844, 1845 tot en met het jaar 1900.75 Gezien mijn oudouder geboren is in het jaar 
ϭϴϮϯ͕�ŵŽĞƚ�ŝŬ�ĚƵƐ�ŽƉ�ĚĞ�ůŝŶŬ�͚ϭϴϭϭ-ϭϴϰϯ͛ klikken. Wanneer ik dit doe, dan krijg ik de mogelijkheid om 
ŽƉ� ĚĞ� ŶŽĞŵĞƌ� ͚�ƌĐŚŝĞĨďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͕͛� ŽĨ� ŽƉ� ĚĞ� ŽƉƚŝĞ� ͚'ĞĚŝŐŝƚĂůŝƐĞĞƌĚĞ� ĂƌĐŚŝĞĨĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͛� ;ϴϬ3) te 
klikken.  
 
De 803, verwijst naar de aantal scans waaruit het gedigitaliseerde archiefdocument bestaat. Om nu 
concreet te zoeken in deze reeks, is het belangrijk om het specifieke nummer van de geboorteakte te 
kennen. Gezien ik het nummer van mijn oudouder zijn geboorteakte niet kon terugvinden via de optie 
͚WĞƌƐŽŶĞŶ͕͛�ǌĂů�ŝŬ�ĚƵƐ�ĞĞƌƐƚ�ĞŶ�ǀŽŽƌĂů�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ�geboortejaar moeten gaan, in dit geval dus 
het jaar 1823.  
 
tĂŶŶĞĞƌ�ŝŬ�ŶƵ�ŬůŝŬ�ŽƉ�ĚĞ�ŽƉƚŝĞ�͚'ĞĚŝŐŝƚĂůŝƐĞĞƌĚĞ�ĂƌĐŚŝĞĨdocƵŵĞŶƚĞŶ͕͛�moet ik stapsgewijs zoeken naar 
het jaar 1823. Deze reeks start dus vanaf het jaar 1811 en loopt tot en met het jaar 1843. Wanneer ik 
finaal aankom in het jaar 1823, is het niet de bedoeling dat je elke akte van het jaar 1823 bekijkt en 
wacht tot je uitkomt bij de persoon die je zoekt. De bedoeling is om altijd in de grote massa data, op 
een ǌŽ͛Ŷ�geordend en gestructureerd mogelijke wijze te werk te gaan. Eigenlijk kun je het vergelijken 
met het opzoeken van een woord in een woordenboek. Hierbij ga je natuurlijk ook niet van pagina tot 
pagina te werk! Wanneer je dus uiteindelijk aankomt in het jaar 1823, dan kun je alvorens de specifieke 
akten één voor één te bekijken, eerst een overzicht terugvinden van alle geboorten, huwelijken en 
overlijdens van alle personen uit het jaar 1823, te Bovekerke. Wanneer ik kijk onder de noemer 
͚ŐĞďŽŽƌƚĞŶ͕͛�dan ŬĂŶ�ŝŬ�ĂĐŚƚĞƌĂĂŶ�ĚĞ�ŶĂĂŵ͗�͚sĂn Welsenaere Alexander, akte nr. 24, terugvinden. Nu 
weet ik dus naar welke concrete akte ik op zoek moet gaan. Eenmaal aangekomen bij akte nr. 24, kan 
ŝŬ�ůĞǌĞŶ͗�͞ Eƌ͘�Ϯϰ�ŐĞďŽŽƌƚĞ�ǀĂŶ��ůĞǆĂŶĚĞƌ�sĂŶ�tĞůƐĞŶĂĞƌĞ͕͟�ĞŶ�ǌŽ�heb ik uiteindelijk mijn oudouder zijn 
geboorteakte teruggevonden. 

                                                 
75 https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0513_112305_110916_DUT  
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Geboorteakte van Alexander Vanwelsenaere uit het jaar 1823 te Bovekerke 

   
Ook kan ik verder nog de basisgegevens van de erfenisaangifte van Alexander Vanwelsenaere 
terugvinden via ĚĞ�ŽƉƚŝĞ�͚ƉĞƌƐŽŶĞŶ͛�ǀŝĂ�de website van het Rijksarchief.76 Desalniettemin, moet ik voor 
volledige inzage in dit dossier wel eerst een bezoekje brengen aan het Rijksarchief te Brugge, hetgeen 
we nog later in dit eindwerk zullen bespreken, in het onderdeel: ͚EĂĂƌ�ŚĞƚ�ĂƌĐŚŝĞĨ͛�;ϲ͘ϯ͘Ϯ͘�Rijksarchief 
te Brugge).77 Zo zie je maar dat wat je online te zien krijgt, eigenlijk maar een fractie is van wat 
archieven effectief ook ter beschikking hebben. 
 
6.2.5.2.  Akten uit parochieregisters. 

 
Voor de periode voor het jaar 1796 kun je echter geen beroep doen op de registers van burgerlijke 
stand en bevolking. Je bent dan genoodzaakt om te gaan kijken in parochieregisters. Deze registers 
vallen onder de noemer van kerkelijke bronnen en zijn dan ook vaak in het Latijn opgesteld. Verder 
werden parochieregisters vanaf de 15de eeuw opgemaakt, alhoewel het formeel verplicht werd vanaf 
het jaar  1563 en het juridisch werd vastgelegd in het jaar 1611. Vanaf de 17de eeuw worden ze in bijna 
elk Vlaams dorp bijgehouden. Opzoekingen van aangiften in parochieregisters verlopen eigenlijk op 
dezelfde wijze als het opsporen van akten uit de burgerlijke stand. Waar je echter wel rekening mee 
moet houden, is dat veel van deze aangiften in de parochieregisters niet automatisch via het onderdeel 
͚WĞƌƐŽŶĞŶ͛�ǁŽƌĚĞŶ�ǁĞĞƌŐĞǀĞŶ͘� 

                                                 
76 https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-
personen/zoekresultaat/q/zoekwijze/s?text=Vanwelsenaere%20Alexander&M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0  
77 Vandelanotte, 1861, inv.nummer: ERF 5 1862 Film nummer: 188 Volgnummer: 387 Item nummer: 114252. 
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https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/zoekwijze/s?text=Vanwelsenaere%20Alexander&M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0
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Als we bijvoorbeeld de aangifte van het doopsel van Maximilianus Vanwelsenaere (Van Welssenaers) 
opzoeken, ǀŝĂ� ŚĞƚ� ŽŶĚĞƌĚĞĞů� ͚WĞƌƐŽŶĞŶ͕͛� ĚĂŶ� ŬƵŶŶĞŶ�ǁĞ� ǌŝĞŶ� ĚĂƚ�ǁĞ� ƚǁĞĞ� ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ� ŬƌŝũŐĞŶ͘�,Ğƚ�
eerste resultaat betreft de aangifte van zijn doopsel en de tweede handelt over zijn huwelijk.78 Als we 
het icoontje (vergrootglas) aanklikken dan krijgen we de basisgegevens over zijn doopsel. Hier wordt 
opnieuw informatie gegeven zoals zijn naam, soort akte, de namen van zijn ouders en de locatie. In 
veel gevallen wordt ook de naam van de specifieke parochie weergeven, zeker wanneer iemand 
gedoopt wordt in een stad als Brugge, waar je uiteraard meerdere parochies kunt terugvinden. 
 
In het geval van de Koekelaarse chirurgijn, Maximilianus Vanwelsenaere (Van Welssenaers), mijn 
zogenaamde ͞ϳƚŚ� ŐƌĞĂƚ-ŐƌĂŶĚƵŶĐůĞ͟, kunnen we zien dat hij gedoopt werd te Koekelare op 5 
december 1700. Opnieuw ǌƵůůĞŶ�ǁĞ�ŶƵ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌĚĞĞů�͚dŚƵŝƐƉĂŐŝŶĂ͛�ŐĂĂŶ͕�maar nu zullen we in 
ƉůĂĂƚƐ� ǀĂŶ� ͚KǀĞƌǌŝĐŚƚ� ƌĞŐŝƐƚĞƌƐ� ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ� ƐƚĂŶĚ͕͛� ĞĐŚƚĞƌ� ŚĞƚ� ͚KǀĞƌǌŝĐŚƚ� ƉĂƌŽĐŚŝĞƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͛� ŵŽĞƚĞŶ�
aanklikken.  
 
Voor diegenen die zich zouden afvragen, wanneer akten van de burgerlijke stand nu strict juridisch 
werden ingevoerd, kan ik bemerken dat deze invoering formeel dateert van de ͚Wet van 20 september 
1792͛, die inhield dat de burgerlijke overheid, alle geboorten, huwelijken en overlijdens moesten 
noteren.79 ͚Artikels 2 en 6 van de Constitutie van het Keizerrijk van 13 december 1799͛ bevestigden 
dit.80 81 De registers die je kan terugvinden in het Rijksarchief te Brugge en Kortrijk (voor West-Vlaamse 
gemeenten), lopen doorlopend van 1795-1910.  
 
De parochieregisters werden dan weer juridisch vastgelegd in het zogenaamde ͚�ĞƵǁŝŐ��ĚŝĐƚ͛ (1611). 
Dit hield in dat lokale parochies alle doopsels, huwelijken en begrafenissen in de Zuidelijke 
Nederlanden verplicht moesten gaan registreren.82 83 84 85 Wanneer we nu verder op zoek gaan naar 
de registratie van het doopsel van Maximilianus Vanwelsenaere (Van Welssenaers) te Koekelare, 
ǌƵůůĞŶ�ǁĞ�ĚƵƐ�ŶĂ�ŚĞƚ�ĂĂŶŬůŝŬŬĞŶ�ǀĂŶ�͚KǀĞƌǌŝĐŚƚ�ƉĂƌŽĐŚŝĞƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕͛�ŽƉŶŝĞƵǁ�ĞĞŶ�ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ�ŬƌŝũŐĞŶ�ǀĂŶ�
de beschikbare registeƌƐ͘�KƉŶŝĞƵǁ�ǌƵůůĞŶ�ǁĞ�ŚŝĞƌ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�͚WƌŽǀŝŶĐŝĞ�tĞƐƚ-Vlaanderen (arr. Brugge, 
Ieper, Veurne) moeten aanklikken, gezien de gemeente Koekelare uiteraard onder deze noemer valt. 
Een verschil met een akte opzoeken in de burgerlijke stand van een gemeente, kun je hier zien dat 
achter de naam van een gemeente of stad, tussen aanhalingstekens, een naam van een specifieke 
parochie wordt weergeven. In het geval van de gemeente Koekelare, kunnen we zien dat registraties 
plaatsvonden in de parochie van Sint-Martinus.86  
 
sĞƌǀŽůŐĞŶƐ� ŬůŝŬŬĞŶ�ǁĞ�ŽƉ� ͚WĂƌŽĐŚŝĞƌĞŐŝƐƚĞƌ͕� ĚŽŽƉĂŬƚĞŶ͛� ĞŶ�ŵŽĞƚĞŶ�ǁĞ�ŽƉŶŝĞƵǁ�ĞĞŶ�ŬĞƵǌĞ�ŵĂŬĞŶ�
tussen bijvoorbeeld: 1619-1635, 1623-1628, enz. We weten dat Maximiliaan geboren werd in het jaar 
1700, dus bij deze moeten we de link: 1677-1737 aanklikken. Vervolgens moeten we opnieuw klikken 
ŽƉ� ͚'ĞĚŝŐŝƚĂůŝƐĞĞƌĚĞ� ĂƌĐŚŝĞĨĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͛� ĞŶ� ŵŽĞƚĞŶ� ǁĞ� ĨŝŶĂĂů� ŽƉ� ǌŽĞŬ� ŐĂĂŶ� ŶĂĂƌ� ŚĞƚ� ũĂĂƌ� ϭϳϬϬ͘�
Wanneer je de gedigitaliseerde documenten aanklikt, zal je onmiddellijk geconfronteerd worden met 
het feit dat deze documenten véél ouder zijn dan de akten die we voorheen hebben gezien uit de 
burgerlijke stand. Een ander gegeven, is dat deze registraties niet in het Nederlands of in het Frans 
werden genoteerd, maar in het Latijn. Ook het schrift zelf zal meestal onduidelijker zijn en de gegevens 
zullen minder concreet zijn ten opzichte van akten uit de burgerlijke stand.  
                                                 
78 https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-
personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Vanwelsenaere/q/persoon_voornaam_t_0/Maximilianus/q/zoekwijz
e/s?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0  
79 https://www.vrijwilligersrab.be/nl/Burgerlijke_Stand_Init  
80 https://www.vrijwilligersrab.be/nl/Burgerlijke_Stand_Init  
81 Constitutie van het Keizerrijk, 1799, Art. 2 en 6 
82 https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerlijke_stand  
83 https://nl.wikipedia.org/wiki/Eeuwig_Edict_(1611)  
84 Gilissen et al., 1989, p.95. 
85 https://kulak.kuleuven.be/facult/rechten/Monballyu/Rechtlagelanden/Miscellanea/eewedict.html  
86 https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0513_109981_108806_DUT  

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Vanwelsenaere/q/persoon_voornaam_t_0/Maximilianus/q/zoekwijze/s?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Vanwelsenaere/q/persoon_voornaam_t_0/Maximilianus/q/zoekwijze/s?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/Vanwelsenaere/q/persoon_voornaam_t_0/Maximilianus/q/zoekwijze/s?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen=0
https://www.vrijwilligersrab.be/nl/Burgerlijke_Stand_Init
https://www.vrijwilligersrab.be/nl/Burgerlijke_Stand_Init
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerlijke_stand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eeuwig_Edict_(1611)
https://kulak.kuleuven.be/facult/rechten/Monballyu/Rechtlagelanden/Miscellanea/eewedict.html
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0513_109981_108806_DUT
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Desalniettemin, zijn deze parochieregisters toch van cruciaal belang voor het opmaken van onze 
stamboom, want vergeet niet, iedere (primaire) bron, hoe nihil ook, is sowieso een kostbaar gegeven 
voor iedere genealoog! Een andere bemerking, is dat we nu jammer genoeg niet gebruik kunnen 
maken van een overzichtelijke namenlijst, die zich bevindt voor en/of na het specifieke jaartal. 
Desalniettemin zullen we toch opnieuw proberen om op een zo͛Ŷ gestructureerd mogelijk wijze te 
werk te gaan om de specifieke betrokkene terug te vinden. Wanneer je het jaartal en de maand weet 
van een bloedverwant zijn doopsel, huwelijk of overlijden͕�ĚĂŶ�ŬƵŶ�ũĞ�ŐĞǁŽŽŶ�ĚĞ�ƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ�ŽǀĞƌůŽƉĞŶ�
en in de marge, of bovenaan de pagina, kijken in welk jaar en welke specifieke maand er wordt 
aangegeven. In ons geval zullen we ons dus focussen op de maand december van het jaar 1700. 
Wanneer we finaal de doop van Maximiliaan terugvinden, kunnen we onder andere de datum van zijn 
geboorte en zijn doopsel zien, de naam van het kind dat werd gedoopt, de naam van zijn vader plus 
moeder, het kind zijn geboorteplaats en de naam van zijn meter en peter (plus waar ook zij woonden). 
Tevens wordt er ook vermeld of het om een wettig of een onwettig kind gaat. In sommige 
parochieregisters, wordt er links in de marge de familienaam weergeven, zodat je sneller de gegevens 
omtrent een specifieke naamgenoot kan terugvinden.  
 

 
Doopaangifte van Maximilianus Van Welssenaers d.d. 5 december 1700 te Koekelare (Sint-Martinuskerk) 

 
Wanneer je echter niet vertrouwd bent met de Latijnse taal, is het uiteraard wel sterk aangewezen om 
bepaalde basisinformatie over het gebruik van Latijn in parochieregisters op te zoeken. Het grote 
voordeel voor mensen die niet vertrouwd zijn met deze taal, is dat akten in parochieregisters (alsook 
akten uit de burgerlijke stand) eigenlijk altijd op dezelfde wijze werden neergepend.87 Wanneer je er 
dus één grondig hebt geanalyseerd, dan kun je ongetwijfeld ook andere aangiften in grote mate 
ontcijferen. Dit geldt trouwens ook voor akten die werden geschreven in het Engels, Duits, Frans enz. 
 
6.2.6. FamilySearch. 
 
Een zeer populair hulpmiddel voor stamboomonderzoek en familiegeschiedenis, is ͚&ĂŵŝůǇ^ĞĂƌĐŚ͛. 
Deze databank wordt beheerd door de Mormoonse Kerk vanuit Utah in de Verenigde Staten.88 Om 
gebruik te kunnen maken van deze online databank, zal je ook hier eerst een account moeten 
aanmaken alvorens je akten uit de burgerlijke stand en parochieregisters zal kunnen inkijken. Tevens 
kun je via ͚&ĂŵŝůǇ^ĞĂƌĐŚ͛, ook buitenlandse akten en parochieregisters terugvinden, maar soms zullen 
deze jammer genoeg niet gratis beschikbaar zijn. Zo kan ik bijvoorbeeld wel informatie over de 
huwelijksaangifte van mijn Pruisische oudouders, i.c. Ludwig Friedrich Schulenburg en Sophie Auguste 
Neubauer terugvinden, maar de akte zelf kan ik enkel maar (betalend) terugvinden via Ancestry. 

                                                 
87 https://bskempen.be/info_files_nl/parochieregisters.htm  
88 https://www.familysearch.org  

https://bskempen.be/info_files_nl/parochieregisters.htm
https://www.familysearch.org/
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Huwelijksaangifte van Ludwig F. Schulenburg en Sophie A. Neubauer te Vielbaum (Pruisen) d.d. 26 december 1859 

 
6.2.7. Vrijwilligersrab. 
 
Wanneer je bloedverwanten en voorouders hebt die afkomstig zijn uit West-Vlaanderen, moet je zeker 
eens de website ͚ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐƌĂď͘ďĞ͛ nakijken. Deze website werd gecreëerd door vrijwilligers van de 
Rijksarchieven van Brugge en Kortrijk.89 Niet alleen kun je via deze website gemakkelijk (gratis) akten 
uit de burgerlijke stand terugvinden, maar ook kun je eveneens gratis aangiften in parochieregisters 
uit West-Vlaanderen terugvinden. Meestal kom je dan via een link terecht op ͚&ĂŵŝůǇ^ĞĂƌĐŚ͛ of op de 
website van het Rijksarchief. Tevens kun je ook informatie terugvinden over verschillende onderdelen 
uit het Ancien Régime: ͚ Heerlijkheden Brugse Vrije͛, ͚ Staten van Goed͛ en ͚ Wezenakten͛, ͚ Rechtspraak͛, 
͚Volkstelling 1748͛ en ͚Poorters van Roeselare.͛ Verder kun je ook ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ�ŽǀĞƌ�͚�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ�ŶĂ�
ϭϴϭϰ͛�ƚĞƌƵŐǀŝŶĚĞŶ͕�ǌŽĂůƐ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗�͚Volkstelling 1814͛, ͚Bevolking͛, ͚Erfenisaangiften͛ en ͚Minuten 
van de Notarissen͛. Besluitend kun ũĞ�ŽŽŬ�ŶŽŐ�ŽŶĚĞƌ�ĚĞ�ŶŽĞŵĞƌ� ͚�ĞǁĞƌŬŝŶŐĞŶ͛, een ͚Namenindex͛ 
terugvinden en overigens ook nog informatie over: ͚Soldaten (conscrits) onder Napoleon uit het 
Leiedepartement͛, ͚ Pauselijke Zouaven͛, ͚ Tablettes des Flandres͛ en ͚ Belgische Vluchtelingen Schotland 
1914-1920.͛90  
 
6.2.8. Conscriptielijsten (Militieregisters). 

Een ander interessant gegeven, vooral voor wie interesse heeft in krijgsgeschiedenis, zijn de 
zogenaamde ͚conscriptielijsten of militieregisters.͛ �Ğ� ŵŝůŝƚĂŝƌĞ� ĚŝĞŶƐƚƉůŝĐŚƚ� ŽĨ� ͚ĐŽŶƐĐƌŝƉƚŝĞ͛� werd 
ingevoerd tijdens de Franse overheersing vanaf september 1798.91 Onder het latere Nederlandse en 
Belgische bewind bleef het systeem mits enkele wijzigingen bestaan, tot de invoering van de 
persoonlijke (1909) en algemene (1913) dienstplicht.92 In de conscriptielijsten werden de mannen per 
ŐĞďŽŽƌƚĞũĂĂƌ�ŐĞŶŽƚĞĞƌĚ�ŝŶ�͚ŬůĂƐƐĞŶ͛͘�/Ŷ�ĚĞ�&ƌĂŶƐĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ŐŝŶŐ�ŚĞƚ�Žŵ�ĚĞ�ůĞĞĨƚŝũĚƐĐŽŚŽƌƚĞŶ�ǀĂŶ�ϮϬ�ƚŽƚ�

                                                 
89 https://www.vrijwilligersrab.be/nl 
90 https://www.vrijwilligersrab.be/nl 
91 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/conscriptielijst-militieregister 
92 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/conscriptielijst-militieregister 

https://www.vrijwilligersrab.be/nl
https://www.vrijwilligersrab.be/nl
https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/conscriptielijst-militieregister
https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/conscriptielijst-militieregister
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24 jaar, vanaf 1817 werd deze vervroegd naar 19 jaar.93 Dit wil dus zeggen, als je bijvoorbeeld een 
voorouder (uit West-Vlaanderen) zijn dossier wenst te bekijken, je via de website van ͚WZK��d͛ zijn 
gegevens zou moeten kunnen terugvinden, als je ͚ŵŝůŝƚŝĞůŝũƐƚ͛�ŝŶǀƵůƚ͕�ŐĞǀŽůŐĚ�ĚŽŽƌ�ǌŝũŶ�geboorteplaats 
en je vervolgens zijn geboortejaar neemt en er ongeveer 19 jaar aan toevoegt. Via de onderstaande 
links kun je hieromtrent twee concrete voorbeelden terugvinden, de ene is van mijn oudgrootvader, 
met name, Franciscus J. Vilain en de andere is van mijn betovergrootvader, i.c. Achille E. Vilian.94 95 

 

Militiegegevens van Franciscus Joannes Vilain uit het jaar 1843 te Diksmuide 

De conscriptielijsten geven voor elke dienstplichtige een schat aan informatie. De registers kunnen 
volgende gegevens bevatten: geboortedatum en -plaats, woonplaats, beroep, namen en beroepen van 
de ouders of voogd, opleidingsniveau, informatie over tijdelijke en definitieve vrijstelling van dienst 
met bijhorende reden (administratieve vrijstelling, vrijstelling wegens fysieke beperkingen), informatie 
over de fysionomie (lichaamslengte, vorm van gezicht, voorhoofd, neus, mond, kin, haartooi, 
wenkbrauwen, kleur van de ogen en andere bijzondere kenmerken).96 

6.2.9. PROBAT. 

 
Voor de regio West-Vlaanderen zijn deze militieregisters dus online beschikbaar via ͚WZK��d͛. Deze 
online databank bevat archiefbeschrijvingen van het Provinciaal Archief West-Vlaanderen en de lokale 
archiefdiensten van Anzegem, Beernem, Blankenberge, Bredene, De Haan, Dentergem, Diksmuide, 
Gistel, Harelbeke, Heuvelland, Houthulst, Ichtegem, Ingelmunster, Koksijde, Kortemark, Kortrijk (Stad 
en OCMW), Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Menen, Middelkerke, Oostrozebeke, Poperinge, 
Roeselare (OCMW), Staden, Tielt (Stad en OCMW), Torhout, Vleteren, Waregem, Wervik, Wevelgem, 
Wingene, Zedelgem en Zonnebeke.97 Concreet kun je dus via deze online databank niet alleen de 
militielijsten bekijken, maar ook andere informatie, zoals bijvoorbeeld rouwbrieven en bidprentjes, 
administratieve dossiers van patiënten van het Sanatorium Sint-/ĚĞƐďĂůĚ�͞�Ğ�>ŽǀŝĞ͟�ĞŶǌ͘��ŝũ�ĚĞǌĞ� ŝƐ�
deze website dan ook absoluut een aanrader voor iedereen die bloedverwanten heeft die afkomstig 
waren uit West-Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/conscriptielijst-militieregister 
94 Vilain, 1843, militielijst Diksmuide. 
95 Vilain, 1905, militielijst Diksmuide. 
96 Vilain, 1905, militielijst Diksmuide. 
97 https://probat.west-vlaanderen.be 

https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/conscriptielijst-militieregister
https://probat.west-vlaanderen.be/
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6.2.10. Dewesthoekverbeeldt. 

 
Een andere website voor mensen die veel bloedverwanten hebben die opnieuw afkomstig zijn uit de 
regio West-Vlaanderen, is de website ͚ĚĞǁĞƐƚŚŽĞŬǀĞƌďĞĞůĚƚ͘ďĞ͛.98 Op deze website kun je je 
familienaam invoeren alsook een specifieke gemeente uit West-Vlaanderen aanvinken. Vervolgens zul 
je op de site de resultaten hiervan zien en kunnen ŬŝĞǌĞŶ� Ƶŝƚ͗� ͚KŶǌĞ� ďĞĞůĚĐŽůůĞĐƚŝĞ͕͛� ͚,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ�
<ƌĂŶƚĞŶ͛� ĞŶ� ͚�ŶĚĞƌĞ� ĐŽůůĞĐƚŝĞƐ͛͘ �Ž� ŬƵŶ� ũĞ� ƐŽŵƐ� ǌĞĞƌ� ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ� ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ� ĨŽƚŽ͛Ɛ�ŵĞƚ� ƵŝƚůĞŐ� ĞŶ�
bronvermelding terugvinden, alsook oude krantenartikelen over je bloedverwanten. Op deze wijze 
heb ik bijvoorbeeld zeer interessante informatie over Marie-Louise Vilain teruggevonden.99  
 

 
Eerbetoon aan het graf van Marie-Louise Vilain, 1949 te Diksmuide 

 
6.2.11. Historische kranten. 
 
Tevens kun je via deze website ook zoeken naar historische krantenartikels. De website verwijst je dan 
automatisch door naar de webiste ͚ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŬƌĂŶƚĞŶ͘ďĞ͛. Als concreet voorbeeld, kun je hieronder 
een artikel terugvinden van mijn oudouder, i.c. Isidorus F. Vilain, uit de ͚'ĂǌĞƚƚĞ� ǀĂŶ� �ŝǆŵƵĚĞ͛, 
daterend van 20 februari 1891.100 101  
 

                                                 
98 https://westhoekverbeeldt.be  
99 https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/073abe0d-6461-cd9a-67ee-a52562912751/media/1022b7a8-cb8d-e373-
284a-
4c35dd2148ab?mode=detail&view=horizontal&q=Vilain&rows=1&page=7&fq%5B%5D=search_s_gem_all:%22Diksmuide%
22  
100 http://historischekranten.be/issue/GVD/1891-02-
20/edition/null/page/3?query=Vilain%20Isidoor&sort=relevance&f_issuedate%5B0%5D=1800-01-01T00:00:00Z--
%2B100YEARS  
101 Gazette van Dixmude, 1891, p.3. 
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https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/073abe0d-6461-cd9a-67ee-a52562912751/media/1022b7a8-cb8d-e373-284a-4c35dd2148ab?mode=detail&view=horizontal&q=Vilain&rows=1&page=7&fq%5B%5D=search_s_gem_all:%22Diksmuide%22
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/073abe0d-6461-cd9a-67ee-a52562912751/media/1022b7a8-cb8d-e373-284a-4c35dd2148ab?mode=detail&view=horizontal&q=Vilain&rows=1&page=7&fq%5B%5D=search_s_gem_all:%22Diksmuide%22
https://westhoekverbeeldt.be/ontdek/detail/073abe0d-6461-cd9a-67ee-a52562912751/media/1022b7a8-cb8d-e373-284a-4c35dd2148ab?mode=detail&view=horizontal&q=Vilain&rows=1&page=7&fq%5B%5D=search_s_gem_all:%22Diksmuide%22
http://historischekranten.be/issue/GVD/1891-02-20/edition/null/page/3?query=Vilain%20Isidoor&sort=relevance&f_issuedate%5B0%5D=1800-01-01T00:00:00Z--+100YEARS
http://historischekranten.be/issue/GVD/1891-02-20/edition/null/page/3?query=Vilain%20Isidoor&sort=relevance&f_issuedate%5B0%5D=1800-01-01T00:00:00Z--+100YEARS
http://historischekranten.be/issue/GVD/1891-02-20/edition/null/page/3?query=Vilain%20Isidoor&sort=relevance&f_issuedate%5B0%5D=1800-01-01T00:00:00Z--+100YEARS
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Krantenartikel over o.a. Isidoor Vilain uit de Gazette van Dixmude, d.d. 20 februari 1891 

 

6.2.12. Online archieven. 
 
Wanneer je bloedverwanten zou hebben uit de regio Brugge, dan moet je ongetwijfeld eens de website 
͚ǁǁǁ͘ĞƌĨŐŽĞĚďƌƵŐŐĞ.be͛, opzoeken.102 Via deze website kun je ondermeer: Historische kranten, akten 
van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, poortersboeken en andere bronnen uit het Stadsarchief 
terugvinden.103 Overigens kun je er ook ͚religieus erfgoed͛, ͚affiches en aanplakbrieven͛, ͚schilderijen͛, 
͚ŽƵĚĞ�ĨŽƚŽ͛Ɛ͛, ͚prenten͛, ͚archeologische vondsten͛, ͚handschriften en drukken uit Brugse collecties͛ en 
finaal ook nog ͚historische kaarten van Brugge͛ terugvinden.104  

                                                 
102 https://erfgoedbrugge.be  
103 https://erfgoedbrugge.be 
104 https://erfgoedbrugge.be 

https://erfgoedbrugge.be/
https://erfgoedbrugge.be/
https://erfgoedbrugge.be/
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Wanneer je zelfs gewoon via ͚Google͛, ŚĞƚ�ǁŽŽƌĚ� ͚archief͛ invult, gevolgd door de naam van een 
specifieke stad van één van je voorouders of bloedverwanten, kun je zo al vaak uitkomen op een online 
databank van deze specifieke gemeente of stad. Stel bijvoorbeeld, ik heb meerdere verre voorouders 
die afkomstig zijn uit de gemeente Koekelare. Via de zoekmachine ͚Google͕͛�ǀŽĞƌ�ŝŬ�͚ĂƌĐŚŝĞĨ�<ŽĞŬĞůĂƌĞ͛�
in en zo kom ik automatisch terecht bij een lokale heemkring in Koekelare, in dit geval ͚^ƉĂĞŶŚŝĞƌƐ�
ǀǌǁ͛, onderdeel van het historisch-archeologisch documentatiecentrum van Koekelare.105 
 
Zo kan ik vervolgens via deze website ŬŝũŬĞŶ�ŽĨ�ǌĞ�ŽǀĞƌ�ŽƵĚĞ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ŵŝũŶ�ǀŽŽƌŽƵĚĞƌƐ͕�
door op de link ͚^ŽƵǀĞŶŚŝĞƌƐ��ĞĞůĚďĂŶŬ͛ te klikken.106 Overigens kun je ook informatie terugvinden 
omtrent hun zeer ruime collectie van rouwbrieven en bidprentjes, alsook kun je er een 
͚ƉƌŽŵŝŶĞŶƚĞŶůŝũƐƚ͛� ǀĂŶ� ĚĞ� ƐƚĂĚ� <ŽĞŬĞůĂƌĞ aanschouwen. Een andere aanrader in deze categorie is 
overigens de website: ͚erfgoedinzicht.be͛.107 
 
�ŽŶĐƌĞĞƚ�ŬĂŶ�ŝŬ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĚĞ�ůŝŶŬ�͚ƉƌŽŵŝŶĞŶƚĞŶůŝũƐƚ͛�ĂĂŶŬůŝŬŬĞŶ�en vervolgens kijken of ik iemand 
met mijn familienaam, i.c. Vanwelsenaere (of Van Welssenaers) kan terugvinden.108 Wanneer ik dit 
doe, kom ik uit op twee namen:  
 

1. ͞Welsenaere Corneel, magister (zijn beroep in het jaar 1703) en echtgenoot van Anna 
WŽůůĞƚ͟.  
 

2. ͞Vanwelsenaere Maximiliaan, chirurgus, zoon van Corneel en Anna Pollet, geboren op 
5 december 1700 en overleden op 10 mei 1762, hij was getrouwd met Isabella Streeck, 
geboren op 9 juni 1714 en overleden op 8 februari 1776.͟ Ook kan ik via een voetnoot 
informatie terugvinden over hun kinderen. 
 

tĂŶŶĞĞƌ�ŝŬ�ĚĞǌĞ�ŶĂŵĞŶ�ŽƉǌŽĞŬ�ŝŶ�ŵŝũŶ�ƐƚĂŵďŽŽŵ͕�ŬĂŶ�ŝŬ�ĂĨůĞŝĚĞŶ�ĚĂƚ�͞ tĞůƐĞŶĂĞƌĞ��ŽƌŶĞĞů͕͟ eigenlijk 
verwijst naar magister chirurgijn Cornelius Van Welssenaers (1660-1707). Hij was mijn stamgrootvader 
en hij zou tevens aanschouwd kunnen worden als dé stamvader van praktisch alle mensen die deze 
familienaam dragen.  
 
Zijn zoon en beroepshalve ook chirurgijn ͞sĂŶǁĞůƐĞŶĂĞƌĞ DĂǆŝŵŝůĂĂŶ͟ (eigenlijk Maximilianus Van 
Welssenaers), was dan weer de broer van één van mijn andere rechtstreekse voorouders, i.c. Petrus 
G. Van Welssenaers. Overigens trokken de nakomelingen van Maximilianus onder andere naar 
Frankrijk, het toenmalige Keizerrijk Rusland, Finland en Zweden. 
 
Soms kun je ook geluk hebben wanneer je bijvoorbeeld gewoon de naam van één van je oudste 
voorouders intikt in de zoemachine ͚Google͛. Zo kun je dan plots op een link uitkomen naar één of 
andere databank waar je informatie over je voorouders kan terugvinden. Zo heb ik bijvoorbeeld 
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ� ŬƵŶŶĞŶ� ƚĞƌƵŐǀŝŶĚĞŶ�ŽǀĞƌ� ͚�ŽƌŶĞůŝƵƐ� sĂŶ�tĞůƐƐĞŶĂĞƌƐ͕͛� ƚŽĞŶ�Śŝũ�op 15 februari 1680, in 
dienst was als soldaat bij kamer Zeeland (Verenigde Oostindische Companie)͕�ŽƉ�ŚĞƚ�ƐĐŚŝƉ�͚,ĞŶĚƌŝŬ�
DĂƵƌŝƚƐ͛�ŽƉ�ǁĞŐ�ŶĂĂƌ��ĂƚĂǀŝĂ͘109  

                                                 
105 https://www.spaenhiers.be/archief  
106 https://www.souvenhiers.be  
107 https://erfgoedinzicht.be 
108 https://www.spaenhiers.be/Media/Default/docs/archief_prominentenlijst_2021-04-07.pdf  
109 https://www.openarch.nl/ghn:55ad1b96-5b7b-424a-94ba-216e9c3f1cbb/nl  

https://www.spaenhiers.be/archief
https://www.souvenhiers.be/
https://erfgoedinzicht.be/
https://www.spaenhiers.be/Media/Default/docs/archief_prominentenlijst_2021-04-07.pdf
https://www.openarch.nl/ghn:55ad1b96-5b7b-424a-94ba-216e9c3f1cbb/nl
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Handtekening van Cornelius Van Welssenaers uit de soldatenregister van de VOC uit 1680 

 
6.2.13 Alumni van de Oude Universiteit Leuven (1426-1797) 

 
De Universiteit Leuven, in het Latijn ͞^ƚƵĚŝƵŵ�'ĞŶĞƌĂůĞ� >ŽǀĂŶŝĞŶƐĞ͟ of ook wel ͞hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƐ�^ƚƵĚŝŝ�
>ŽǀĂŶŝĞŶƐŝƐ͟ genaamd, werd gesticht in het jaar 1425 door de burgerlijke overheden van Brabant, het 
gemeentebestuur van de stad Leuven en in het bijzonder door hertog Jan IV van Brabant, gesteund 
door zijn raadgevers zoals o.a. Engelbert van Nassau en Emond van Dynter.110 Verder worden ook de 
archieven van de Oude Universiteit Leuven erkend als werelderfgoed door de Unesco.111  
 
Indien je een vermoeden hebt dat één van je voorouders mogelijk universitaire studies zou hebben 
genoten, dan kun je via de website van het Rijksarchief van België online op zoek gaan naar alumni van 
deze oude ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͘��Ž�ŬƵŶ�ũĞ�ǀŝĂ�ĚĞ�͚dŚƵŝƐƉĂŐŝŶĂ͛�ŽŶĚĞƌ�Ŷƌ͘�ϴ�ƚĞƌƵŐǀŝŶĚĞŶ͗�͞�ƌĐŚŝĞĨ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƵĚĞ�
universiteit Leuven (15de ʹ 18de ĞĞƵǁͿ͘͟ Bemerk dat niet alle alumni van de Oude Universiteit Leuven 
online beschikbaar zijn via het Rijksarchief van België, maar desalniettemin is het zeker de moeite 
waard om te kijken of je mogelijke voorouders en/ of bloedverwanten hebt die aan deze toenmalige 
topuniversiteit hebben gestudeerd. 
 
Wanner je online via het Rijksarchief van België niets zou terugvinden, valt het desondanks toch nog  
aan te raden om elektronisch contact op te nemen met de verantwoordelijke van het 
universiteitsarchief. Voor de K.U. Leuven is dat momenteel, dhr. Marc Nelissen.112 Op deze manier kun 
je met honderderd procent zekerheid nagaan of iemand uit je stamboom al dan niet aan deze oude 

                                                 
110 Roegiers et al., 1990, p. 21. 
111 https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Universiteit_Leuven  
112 https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00014159  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Universiteit_Leuven
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00014159
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universiteit een opleiding heeft genoten. Zo heb ik ontdekt dat mijn stamovergrootvader, magister 
chirurgijn Judocus (Joos) Stellamans gestudeerd heeft aan de Universiteit Leuven en in bijzonder dat 
Śŝũ�ŽƉ�Ϯϭ�ũĂŶƵĂƌŝ�ϭϲϰϮ�ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ�ǁĂƐ�ŝŶ�ĚĞ�ƉĞĚĂŐŽŐŝĞ�͚,Ğƚ�sĂƌŬĞŶ͛͘113 
 
6.2.14. De Napoleontische Oorlogen. 
 
Voor diegenen onder ons die een passie hebben voor krijgsgeschiedenis, loont het zeker de moeite 
om niet alleen de militieregisters na te gaan, maar ook om eens te kijken of je voorouders al dan niet 
gevochten hebben tijdens de Napoleontische Oorlogen. 
 
Deze zogenaamde Napoleontische Oorlogen vonden plaats in Europa tussen ca. 1801 en 1815, tussen 
verschillende, variërende Europese allianties die het dus opnamen tegen het Frankrijk van 
Napoleon.114  
 
Via de website van ͚'ĞŶĞĂŶĞƚ͛, kun je namen van je voorouders opzoeken in het ͚�ƌĐŚŝǀĞƐ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ͛�
(Relevés collaboratifs) en zo heb ik opnieuw één van mijn voorouders kunnen terugvinden.  
 
Wanneer ik bijvoorbeeld de ĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ�͚sĞůůĞ͛ invoeg, dan krijg ik in totaal 16 resultaten. Wanneer ik 
concretere informatie over mijn voorvader ingeef, met name zijn geboorteplaats, Koekelare, dan krijg 
ik één specifiek resultaat: VELLE, Henry Joseph, zoon van Henry Velle en Marie Anne Vermeersch, 
geboorteplaats Koekelare, West-Vlaanderen, Numéro de Matricule: 10842, geboortedatum 20 
augustus 1792, opmerking: 112e ƌĠŐŝŵĞŶƚ�Ě͛ŝŶĨĂŶƚĞƌŝĞ�ĚĞ�ůŝŐŶĞ.115 Voorts is er ook een link voorzien, 
waarbij je het concrete document zelf online kunt bekijken. Bij deze moet je dus op de link klikken ͚ sŽŝƌ�
le ĚŽĐƵŵĞŶƚ͛. Wanneer je hierop klikt, word je automatisch doorverwezen naar de website van het 
͚DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞƐ��ƌŵĠĞƐ͛.116 Vervolgens kan ik links in de marge lezen: het nummer, de naam en de 
voornaam van de specifieke soldaten. Onder nummer 10843, ͞Velle, Henry Joseph͟ ben ik in staat om 
op de rechterzijde een officieel document van één van mijn rechtstreekse voorouders te bekijken.  
 

 
Informatie over soldaat Henry J. Velle 

 

                                                 
113 Schillings, 1962, p. 401. 
114 https://www.britannica.com/event/Napoleonic-Wars  
115 https://www.geneanet.org/releves-
collaboratifs/view/38900?nom=Velle&prenom=&nom_conjoint=&prenom_conjoint=&place=Koekelare&periode=between
&from=&to=&only_individu_principal=0  
116 
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czox
MDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjM6ImpwZyI7czo0OiJyZWYwIjtzOjM6IjgwNCI7czo0OiJy
ZWYxIjtpOjIzO3M6NDoicmVmMiI7czozOiI5MDMiO3M6NDoicmVmMyI7czowOiIiO3M6NDoicmVmNCI7czowOiIiO3M6MTI6I
mltYWdlX2RlcGFydCI7czo3NjoiL1BBUkNPVVJTSU5ESVYvQ09OVFJPTEVUUk9VUEUvR1IyMVlDLzIxWUMwODA0WC9TSERHUl
9HUl8yMV9ZQ18wODA0WF8wMTg5LkpQRyI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0
bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=530.34375%2C73&uielem_islocked=0&uielem_zoom=45&uielem_brightn
ess=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F  

https://www.britannica.com/event/Napoleonic-Wars
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https://www.geneanet.org/releves-collaboratifs/view/38900?nom=Velle&prenom=&nom_conjoint=&prenom_conjoint=&place=Koekelare&periode=between&from=&to=&only_individu_principal=0
https://www.geneanet.org/releves-collaboratifs/view/38900?nom=Velle&prenom=&nom_conjoint=&prenom_conjoint=&place=Koekelare&periode=between&from=&to=&only_individu_principal=0
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjM6ImpwZyI7czo0OiJyZWYwIjtzOjM6IjgwNCI7czo0OiJyZWYxIjtpOjIzO3M6NDoicmVmMiI7czozOiI5MDMiO3M6NDoicmVmMyI7czowOiIiO3M6NDoicmVmNCI7czowOiIiO3M6MTI6ImltYWdlX2RlcGFydCI7czo3NjoiL1BBUkNPVVJTSU5ESVYvQ09OVFJPTEVUUk9VUEUvR1IyMVlDLzIxWUMwODA0WC9TSERHUl9HUl8yMV9ZQ18wODA0WF8wMTg5LkpQRyI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9%23uielem_move=530.34375,73&uielem_islocked=0&uielem_zoom=45&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
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https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjM6ImpwZyI7czo0OiJyZWYwIjtzOjM6IjgwNCI7czo0OiJyZWYxIjtpOjIzO3M6NDoicmVmMiI7czozOiI5MDMiO3M6NDoicmVmMyI7czowOiIiO3M6NDoicmVmNCI7czowOiIiO3M6MTI6ImltYWdlX2RlcGFydCI7czo3NjoiL1BBUkNPVVJTSU5ESVYvQ09OVFJPTEVUUk9VUEUvR1IyMVlDLzIxWUMwODA0WC9TSERHUl9HUl8yMV9ZQ18wODA0WF8wMTg5LkpQRyI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9%23uielem_move=530.34375,73&uielem_islocked=0&uielem_zoom=45&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjM6ImpwZyI7czo0OiJyZWYwIjtzOjM6IjgwNCI7czo0OiJyZWYxIjtpOjIzO3M6NDoicmVmMiI7czozOiI5MDMiO3M6NDoicmVmMyI7czowOiIiO3M6NDoicmVmNCI7czowOiIiO3M6MTI6ImltYWdlX2RlcGFydCI7czo3NjoiL1BBUkNPVVJTSU5ESVYvQ09OVFJPTEVUUk9VUEUvR1IyMVlDLzIxWUMwODA0WC9TSERHUl9HUl8yMV9ZQ18wODA0WF8wMTg5LkpQRyI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9%23uielem_move=530.34375,73&uielem_islocked=0&uielem_zoom=45&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
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Op dit document wordt onder meer weergeven: zijn naam, geboortedatum, geboorteplaats, een 
beschrijving van zijn fysionomie, zijn beroep, de datum van zijn aankomst bij de eenheid, de specifieke 
eenheid, zijn specifieke rol enz. Vervolgens kun je natuurlijk ook nog eens zijn specifieke eenheid 
opzoeken op het internet en zien in welke veldslagen hij actief was.  
 
Het is wel belangrijk om rekening te houden dat niet alle Belgische soldaten die vochten voor de 
troepen van Napoleon, via deze site worden weergeven. Via de webpagina ͚ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐƌĂď͘ďĞ͛ kun je 
veel soldaten (conscrits) onder Napoleon uit het Leiedepartement terugvinden. Jammer genoeg kun 
je via deze laatstgenoemde site, enkel maar de familienamen en voornamen terugvinden van 
Napoleon zijn soldaten die afkomstig waren uit West-Vlaanderen.117 Overigens kun je ook nog via de 
website van Familiekunde Vlaanderen, inzage hebben in conscrits (lotingen) van Napoleon uit West-
Vlaanderen.118 
 
Finaal beschikt het ͚�ŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝĞ- ĞŶ�ƐƚƵĚŝĞĐĞŶƚƌƵŵ�ǀŽŽƌ�ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ƚĞ�DĞƌŬƐĞŵ͛, één van 
de meest gedetailleerde archieven rond dit thema. Dit archief beschikt over maar liefst 40 000 
soldatenfiches en 5 strekkende meter bijhorende documentatie over ͞KŶǌĞ�ǀŽŽƌŽƵĚĞƌƐ�ŝŶ�ĚĞ�ůĞŐĞƌƐ�
ǀĂŶ�EĂƉŽůĞŽŶ͟.119 Al deze gegevens werden in 2011 aan het documentatiecentrum geschonken door 
voormalig legercommandant Eugène de Lelys, bestuurslid bij onder meer Familiekunde Brussel en lid 
van de Raad van Bestuur van Familiekunde Vlaanderen. De gehele inhoud valt onder de noemer ͚ &ŽŶĚƐ�
ĚĞ� >ĞůǇƐ͛, ook wel gekend als het ͚&ŽŶĚƐ� EĂƉŽůĞŽŶ͛ en bestaat uit onder andere: 40 
documentatiemappen, boordevol ͚soldatenbrieven͛, ͚dienstweigeraars͛, ͚deserteurs͛, ͚St.-Helena-
gemedailleerden͛, ͚rosière-huwelijken͛, ͚regimentshistorieken͛, ͚militaire verslaggevingĞŶ͛ enz. 
Nagenoeg alle gegevens hebben betrekking op de periode 1799-1815.120 Tot slot werd er ook nog een 
index aan deze documentatie toegevoegd, die bestaat uit maar liefst 12 500 persoonsnamen. De index 
en de soldatenfiches zijn vrij raadpleegbaar via de computers van het ͚ Documentatie- en studiecentrum 
voor familiegeschiedenis͛ te Merksem en de overige documentatie is beschikbaar op aanvraag in hun 
leeszaal.121  
 
6.2.15. De Eerste Wereldoorlog. 
 
Indien je je zou afvragen of voorouders van je hebben gediend tijdens de Eerste Wereldoorlog, dan 
valt het zeker aan te raden om eens de website van het ͚Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis͛ te bekijken.122 Tevens is het eveneens zinvol om de website ͚ĐĞŐĞƐŽŵĂ͘ďĞ͛ te 
bezoeken. Via de laatstgenoemde website zal je vooral achtergrondinformatie over Belgische 
militairen en krijgsgevangenen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog terugvinden, alsook 
contactgegevens om opzoekingen te verrichten aangaande verzetslieden en mensen met een 
collaboratieverleden. Vergeet niet dat ͚�ĞŐĞ^ŽŵĂ͛ zelf niet in het bezit is van individuele dossiers van 
soldaten, hiervoor zal je je dus moeten wenden tot het ͚Koninklijk Legermuseum en het Ministerie van 
Defensie͛ te Evere of de site ͚Gone West͛ moeten raadplegen.123 124 125 
 

                                                 
117 https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/358  
118 https://www.fv-oostende.be/bronnen-namenindexen  
119 https://familiekunde-vlaanderen.be/nieuws/fonds-napoleon-volledig-ontsloten  
120 https://familiekunde-vlaanderen.be/nieuws/fonds-napoleon-volledig-ontsloten  
121 https://familiekunde-vlaanderen.be/nieuws/fonds-napoleon-volledig-ontsloten  
122 https://www.klm-mra.be/D7t/nl  
123 https://www.cegesoma.be/nl  
124 https://www.cegesoma.be/nl/themas/wereldoorlog-i  
125 https://www.cegesoma.be/nl/themas/wereldoorlog-ii  
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Via de website ͚'ŽŶĞ�tĞƐƚ͛, is een lijst van 600 000 namen opgenomen van gestorven militairen en 
burgers in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog.126 127 
 
Via deze website kan ik bijvoorbeeld één van mijn bloedverwanten terugvinden, die gesneuveld is 
ƚŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�͚'ƌŽŽƚĞ�KŽƌůŽŐ͛͘��ůƐ�ŝŬ�ŝŶ�ĚĞ�ĚĂƚĂďĂŶŬ͕�ĚĞ�ŶĂĂŵ͗�͚sĂŶ�tĞůƐĞŶĂĞƌĞ͛�ŝŶǀŽĞƌ͕�ĚĂŶ�ŬƌŝũŐ�ŝŬ�ĠĠŶ�
resultaat:  
 

x ͞Van Welsenaere, Henri Jules, geboren 7-11-1894 en overleden op 29-06-1915, hij was 
een militair slachtoffer, strijdmacht A.B.L., details: 103/59210/4570, Soldaat 2kl 3 
Régiment de Ligne/ Linieregiment.͟ 128  

 
Als ik vervolgens op de link klik, dan krijg ik een zeer gedetailleerd overzicht over mijn bloedverwant 
die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog.129 Tere ere van Jules heb ik hieronder zijn bidprentje 
aan dit schrijven toegevoegd. 
 

 
Bidprent Jules Vanwelsenaere 

                                                 
126 https://www.cegesoma.be/nl/belgische-militairen-en-krijgsgevangenen-1914-1918  
127 https://namenlijst.org/publicsearch/#/search/language=nl  
128 https://namenlijst.org/publicsearch/#/search/language=nl  
129 https://namenlijst.org/publicsearch/#/person/_id=603ED6F7-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030  
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Als ik één van mijn voorouders wens terug te vinden die burgerslachtoffer was tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld mijn oudouder, Aloysius Marchand (1850-1914), dan kan ik op 
dezelfde wijze kijken of ze over deze persoon bijkomende informatie beschikken. Wanneer ik zijn naam 
invoer, dan krijg ik het volgende resultaat:  
 

x ͞Marchand Aloïs, burgerslachtoffer, Herdenking: Plaats: Woumen, West-Vlaanderen, 
Herdenkingsplaats: Woumen, Oorlogsmonument.͟ 130  

 
Wanneer we nu teruggaan naar de website van het Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis (KLM), dan ŬƵŶ� ũĞ� ŽŶĚĞƌ� ĚĞ� ŶŽĞŵĞƌ� ͚�ŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝĞĐĞŶƚƌƵŵ͕͛� ŽƉ� ŚĞƚ� ŽŶĚĞƌĚĞĞů�
͚WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ͛�ŬůŝŬŬĞŶ͘ Via deze databank, is het mogelijk om dossiers terug te vinden 
van officieren die vóór 1900 (en ongeveer vanaf 1785) zijn geboren, evenals die van de onderofficieren 
en soldaten die tussen 1845 en 1888 werden geboren.131 Om te weten te komen of het KLM in het 
bezit is van dossiers van uw voorouders, dan speelt de specifieke geboortedatum eigenlijk een 
betrouwbaardere aanwijzing dan de voornamen.132 Als u ontdekt dat het KLM een dossier bezit over 
uw voorouder en/of bloedverwant, dan kunt u contact opnemen met het KLM zelf om het dossier in 
te kijken in hun leeszaal te Evere. Bemerk dat je echter niet kunt vragen om het dossier op 
elektronische wijze te ontvangen. Enkel en alleen ter plaatse kun je dus het dossier inkijken.133  
 
Wanneer ik bijvoorbeeld mijn betovergrootvader, i.c. Achille Emile Vilain (1885-1942) in de databank 
opzoek, dan krijg ik de volgende informatie:  
 

x ͞Naam: VILAIN, Voornamen: Achille, E. Geboortedatum: 31-05-1885, Geboorteplaats: 
Diksmuide, Eenheid: Corps de Transport, Type: Dossiers Troep, Mil.Nr.: 1938, Bestand: 
6049217.͟ 134  

 
Wanneer je vervolgens een e-mail stuurt naar het KLM, dan zal men je meedelen of ze al dan niet over 
een dossier beschikken, alsook kun je vervolgens een afspraak maken om het dossier in hun leeszaal 
in te kijken.135  
 
�ĞŶ� ĂŶĚĞƌĞ� ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ� ďƌŽŶ� ĂĂŶŐĂĂŶĚĞ� ƐŽůĚĂƚĞŶ� Ƶŝƚ� ĚĞ� ͚'ƌŽŽƚĞ� KŽƌůŽŐ͕͛� ǌŝũŶ� ĚĞ� ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ�
͞ǀƵƵƌŬĂĂƌƚĞŶ͘͟�Deze vuurkaarten werden in het leven geroepen om oud-strijders te eren. De oud-
strijders die hiervoor in aanmerking kwamen, waren onder meer: 136 
 

x Soldaten die minstens 12 maanden hadden gediend in een eenheid die in de vuurlinie 
had gevochten. 

x Soldaten die 9 maanden uiterst gevaarlijke opdrachten hadden moeten uitvoeren. 
x Soldaten die gekwetst raakten aan het front. 
x Strijders van het 1ste linieregiment. 
x Aalmoezeniers, brancardiers, geneesheren en hulptroepen van de geneeskundige 

dienst die voortdurend aan het front aanwezig waren.  
x Soldaten die in handen waren gevallen van de vijand, maar konden ontsnappen. 
x Zwaargewonde soldaten die de strijd niet meer konden hervatten. 

 

                                                 
130 https://namenlijst.org/publicsearch/#/person/_id=b7fbc062-15b8-44eb-81ed-a540eb1fad2d  
131 https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/persoonlijke-militaire-dossiers  
132 https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/persoonlijke-militaire-dossiers 
133 https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/persoonlijke-militaire-dossiers 
134 https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/persoonlijke-militaire-dossiers  
135 https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/persoonlijke-militaire-dossiers  
136 https://bouveloo.be/nieuws-info/kleine-en-grote-wetenswaardigheden-over-de-eerste-wereldoorlog/de-vuurkaart.html 
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Aan de vuurkaart waren geen financiële voordelen verbonden, het was dus louter een eredocument.137 
Via de volgende website, ͚ƚĞŶďŽŽŵĞ͘ďĞ͛, kun je kijken in het ͞�ŽĞŬĨŽƌŵƵůŝĞƌ� 'ƵůĚĞŶďŽĞŬ� ĚĞƌ�
sƵƵƌŬĂĂƌƚĞŶ͟ om op zoek gaan naar mogelijk voorouders en/of bloedverwanten die in het bezit waren 
ǀĂŶ�ǌŽ͛Ŷ�ǀƵƵƌŬĂĂƌƚ͘�sŝĂ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ŬƵŶ�ũĞ�ĚƵƐ�ĞĞŶ�ǌŽĞŬĨŽƌŵƵůŝĞƌ�ƌĂĂĚƉůĞŐĞŶ�ĂůƐŽŽŬ�ŬŝũŬĞŶ�ŝŶ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�
boeken die online beschikbaar worden gesteld.138 139 140 
 
�ůƐ� ŝŬ� ŝŶ�ĚĞ�ǌŽĞŬŵĂĐŚŝŶĞ�ĚĞ�ŶĂĂŵ͗�͞sĂŶ�tĞůƐĞŶĂĞƌĞ͟� ŝŶǀŽĞŐ͕�ĚĂŶ�ŬƌŝũŐ� ŝŬ� ƚǁĞĞ�ŶĂŵĞŶ͗��ůĨŽŶƐ�sĂŶ�
Welsenaere en Emile Van Welsenaere. Uit mijn stamboom weet ik dat het hier om twee broers gaat.141 
Op de webpagina zelf, kan ik o.a. hun familienaam, hun voornaam, plaats van herkomst, boekdeel, 
bladzijde, de beschikbaarheid van een foto en hun rang en eenheid terugvinden. Voor de concrete 
ĚĞƚĂŝůƐ�ŬƵŶ�ũĞ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŝĐŽŽŶƚũĞ�͚�ĞƚĂŝůƐ͛�ŬůŝŬŬĞŶ͘142 Wanneer je weet in welk boekdeel je bloedverwant 
voorkomt, in het geval van Emile Van Welsenaere, gaat het om boekdeel 38-39, bladzijde 200, dan kun 
je vervolgens naar het ͚online Guldenboek der Vuurkaarten͛ gaan, het jaar, in dit specifieke geval: 
1938-1939 aanklikken en finaal de concrete pagina opzoeken.143 144 Onderaan de website heb je een 
soort van zoekbalk, waarbij bv. staat: P007 2E LINIE.jpg. Wij moeten dus naar P200 12E LIN scrollen en 
uiteindelijk kunnen we dan bijvoorbeeld terugvinden: 
 

x Van Welsenaere Emile, afkomstig uit Koekelare, Soldaat. 3 frontstr., 1 kw. Str. (plus een 
foto).145  

 
Opnieuw wens ik wel te bemerken dat het niet betekent dat wanneer je één van je voorouders niet 
zou kunnen ƚĞƌƵŐǀŝŶĚĞŶ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�ǁŝũǌĞ͕�ŚĞƚ�ĚĂŶ�ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĐŚ�ďĞƚĞŬĞŶƚ�ĚĂƚ�Śŝũ�ŶŝĞƚ�ŽǀĞƌ�ǌŽ͛Ŷ�ǀƵƵƌŬĂĂƌƚ�
beschikte.  
 
Als voorbeeld van een vuurkaart, ĂůƐŽŽŬ�ĞĞŶ�ǀŽŽƌďĞĞůĚ�ǀĂŶ�ĞĞŶ� ͚ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚƐŬĂĂƌƚ�ǀŽŽƌ�ŽƵĚ-strijders 
1914-ϭϵϭϴ͕͛� ŚĞď� ŝŬ� ĚĞǌĞ� ǀĂŶ� ĠĠŶ� ǀĂŶ� ŵŝũŶ� ďůŽĞĚǀĞƌǁĂŶƚĞŶ͕� ŝ͘Đ͘� �ůĨŽŶƐ� sĂŶ� tĞůƐĞŶĂĞƌĞ͕� ĂĂŶ� Ěŝƚ�
eindwerk toegevoegd. Deze documenten heb ik verkregen via mevrouw Marleen Decock, kleindochter 
van Maria M. Vanwelsenaere.  
 

 
Vuurkaart van sergeant Alphonsius (Alfons) Vanwelsenaere 

                                                 
137 https://bouveloo.be/nieuws-info/kleine-en-grote-wetenswaardigheden-over-de-eerste-wereldoorlog/de-vuurkaart.html  
138 https://tenboome.be/?page_id=120  
139 https://c0abr243.caspio.com/dp/8677500075ff1e4f8c7444fbb3ae  
140 https://www.tenboome.be/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboekonline.htm  
141 https://c0abr243.caspio.com/dp/8677500075ff1e4f8c7444fbb3ae  
142 https://c0abr243.caspio.com/dp/8677500075ff1e4f8c7444fbb3ae  
143 https://www.tenboome.be/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboekonline.htm  
144 http://www.tenboome.be/guldenboek/1938-1939/index.htm  
145 http://www.tenboome.be/guldenboek/1938-1939/index.htm  
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Identiteitskaart voor oud-strijders van Alphonsius (Alfons) Vanwelsenaere 

 
Overige interessante informatie over de Eerste Wereldoorlog, kun je eveneens terugvinden via de 
website: ͚ǁŽϭ͘ďĞ͛.146 
 
6.2.16. De Tweede Wereldoorlog. 
 
Voor het inkijken van dossiers van onderofficieren en soldaten die werden geboren na 1888, m.a.w. 
voor soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gediend, dan kan je via dezelfe website 
contact opnemen met het Ministerie van Defensie.147 148 Indien je echter vermoed dat één van je 
voorouders mogelijk een collaboratieverleden heeft, dan kun je altijd contact opnemen met 
͚�ĞŐĞ^ŽŵĂ͛ en het Algemeen Rijksarchief.149 Een andere manier om een mogelijk collaboratieverleden 
te ontdekken, is om te kijken naar juridische veroordelingen uit historische kranten (meestal rond de 
jaren 1946-1947) en uit publicaties van het Belgisch staatsblad van toentertijd. Zo weet ik dat mijn 
overgrootvader, i.c. Maurice Hoornaert weliswaar gevochten heeft voor België tijdens de Tweede 
tĞƌĞůĚŽŽƌůŽŐ͕�ŵĂĂƌ�ĚĂƚ�ǌŝũŶ�ďƌŽĞƌ�ĚĂĂƌŝŶƚĞŐĞŶ�ǁĞů�͞ĚĞ�ǁĂƉĞŶƐ�ƚĞŐĞŶ��ĞůŐŝģ�had ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘͟� 
 
Via de zoekmachine ͚'ŽŽŐůĞ͛, kun je bijvoorbeeld eenvoudigweg ͚ǀĞƌŽŽƌĚĞůŝŶŐ͕͛� ŐĞǀŽůŐĚ� ĚŽŽƌ� ĞĞŶ�
ĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ�ĞŶ�ĚĂĂƌŽƉǀŽůŐĞŶĚ�͚�ĞůŐŝƐĐŚ�ƐƚĂĂƚďůĂĚ͛� ŝŶƚŝŬŬĞŶ͘�sĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ŵŽĞƚ� ũĞ�dan kijken naar de 
data van de resultaten die tevoorschijn komen, 1945-1946-1947 en dan kun je bijvoorbeeld zien: 
 

x Belgisch staatsblad, 1947, Belgium: ͞Bovenstaand vonnis, zijnde in kracht van gewijsde 
gegaan, is vernoemde veroordeelde: Hoornaert, Valère, wonende te Woumen, 
^ĞƌƉĞŶƚĞŶŚŽĞŬ͘͟150  

 

                                                 
146 http://www.wo1.be/nl/home  
147 https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/persoonlijke-militaire-dossiers  
148 https://www.cegesoma.be/nl/belgische-militairen-krijgsgevangenen-en-eenheden-1940-1945  
149 https://www.cegesoma.be/nl/de-collaborateurs-1940-1945  
150 https://books.google.be/books?id=dfhwI3n4_4cC&pg=PA2222-IA3&lpg=PA2222-
IA3&dq=veroordeling+valere+hoornaert+belgisch+staatsblad&source=bl&ots=U7quyDxZo-
&sig=ACfU3U0EYUvd7SjJlvn3C8eHQppGDj_pUg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj2h9TRtcLyAhXNDewKHXTNDnUQ6AF6BAgOEA
M#v=onepage&q=veroordeling%20valere%20hoornaert%20belgisch%20staatsblad&f=false  
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Op deze wijze heb ik de broer van mijn overgrootvader teruggevonden. Wanneer ik vervolgens de link 
zelf aanklik, dan kan ik de specifieke veroordeling uit het Belgisch staatsblad terugvinden. Zo kan ik 
lezen dat hij: 
 

x Als militair zijnde, tussen 1942-1944, de wapens tegen België heeft opgenomen, als lid 
van de Fabriekswacht en de Wachtbrigade in België en Frankrijk.151  

x Hij veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 19 maanden en gedurende drie jaar 
onder politietoezicht werd onderworpen. 

x En dat hij van rechtswege levenslang ontzet werd, der rechten voorzien bij artikel 
123sexties van het strafwetboek.152 

 
Deze situatie, met name dat mijn overgrootvader voor België vocht, terwijl zijn broer de wapens tegen 
België opnam, zorgde volgens mijn grootmoeder voor een levenslange ruzie tussen mijn 
overgrootvader en zijn broer, hetgeen jammer genoeg ook nooit meer is goedgekomen. In de familie 
wordt vaak gezegd, dat mijn overgrootvader zijn moeder kwam te overlijden door het verdriet dat 
werd veroorzaakt door ĚĞǌĞ�ĨĞůůĞ�ƌƵǌŝĞ�ƚƵƐƐĞŶ�ŚĂĂƌ�ƚǁĞĞ�ŐĞůŝĞĨĚĞ�ǌŽŶĞŶ͙�͘  
 
Hier heb je opnieuw al een duidelijk voorbeeld van hoe je op basis van mondelinge overleveringen en 
documenten met feitelijke gegevens, stapsgewijs kunt komen tot het uitwerken van een eigen 
familiegeschiedenis. Ook is het belangrijk dat leerlingen bij het bestuderen van het verleden alsook 
van historische bronnen, dit altijd pogen te doen vanuit het standpunt zoals de Nederlandse filosoof 
Benedictus de Spinoza het ooit eens zo mooi heeft beschreven in zijn ͚dƌĂĐƚĂƚƵƐ�dŚĞŽůŽŐŝĐŽ�WŽůŝƚŝĐƵƐ͛ 
(1670): 
 

x ͞,ƵŵĂŶĂƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ŶŽŶ�ƌŝĚĞƌĞ͕�ŶŽŶ�ůƵŐĞƌĞ͕�ŶĞƋƵĞ�ĚĞƚĞƐƚĂƌŝ͕�sed intelliŐĞƌĞ͟ 153 
(͞Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, noch verwensen, 
maar begrijpen.͟) 154 155 

 
Met betrekking tot de website van het Ministerie van Defensie, is wel belangrijk om te weten dat het 
opnieuw niet betekent dan wanneer je via de online databank de naam van één van je voorouders 
intikt en tot geen specifiek resultaat komt, het dan automatisch betekent dat men niet over een dossier 
van je voorouder beschikt of dat dit betekent dat hij geen soldaat is geweest tijdens de Eerste of de 
Tweede Wereldoorlog. Om honderd procent hiervan zeker te zijn, kun je het best een e-mail sturen 
met de concrete naam, geboortedatum en geboorteplaats van je voorouder. Dan pas zal je effectief 
weten of men al dan niet over een dossier van je voorouder beschikt. 
 
Indien je voorouders en/of bloedverwanten zou hebben die voor een ander land zouden hebben 
gevochten tijdens de Eerste en/of de Tweede Wereldoorlog, dan kun je via ͞�ĂƐ� �ƵŶĚĞƐĂƌĐŚŝǀ-
DŝůŝƚćƌŝƐĐŚĞ� hŶƚĞƌůĂŐĞŶ͟ informatie terugvinden over zowel Duitse soldaten uit de twee 

                                                 
151 https://books.google.be/books?id=dfhwI3n4_4cC&pg=PA2222-IA3&lpg=PA2222-
IA3&dq=veroordeling+valere+hoornaert+belgisch+staatsblad&source=bl&ots=U7quyDxZo-
&sig=ACfU3U0EYUvd7SjJlvn3C8eHQppGDj_pUg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj2h9TRtcLyAhXNDewKHXTNDnUQ6AF6BAgOEA
M#v=onepage&q=veroordeling%20valere%20hoornaert%20belgisch%20staatsblad&f=false  
152 https://books.google.be/books?id=dfhwI3n4_4cC&pg=PA2222-IA3&lpg=PA2222-
IA3&dq=veroordeling+valere+hoornaert+belgisch+staatsblad&source=bl&ots=U7quyDxZo-
&sig=ACfU3U0EYUvd7SjJlvn3C8eHQppGDj_pUg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj2h9TRtcLyAhXNDewKHXTNDnUQ6AF6BAgOEA
M#v=onepage&q=veroordeling%20valere%20hoornaert%20belgisch%20staatsblad&f=false  
153 https://citaten.net/zoeken/spinoza/33805/citaat-men-moet-menselijke-handelingen-niet-bespotten-niet-
betreuren.html 
154 https://citaten.net/zoeken/spinoza/33805/citaat-men-moet-menselijke-handelingen-niet-bespotten-niet-
betreuren.html  
155 https://amsterdamsespinozakring.nl/images/stories/pdf/piet_steenbakkers_-_niet_bespotten_enz.pdf  
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wereldoorlogen alsook zelfs over Duitse soldaten tijdens de Frans-Duitse Oorlog 1870-1871.156 Zo heb 
ik bijvoorbeeld informatie over mijn Duitse grootmoeder haar broer en mijn Duitse overgrootvader 
teruggevonden toen ze beiden dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog als soldaten van de 
Wehrmacht.  
 
tĂŶŶĞĞƌ�ũĞ�ůŝĚ�ďĞŶƚ�ǀĂŶ�͚�ŶĐĞƐƚƌǇ͛, kun je ook zoeken naar overleden soldaten uit o.a. Duitsland en de 
Verenigde Staten. Zo heb ik bijvoorbeeld informatie over mijn grootmoeder haar neef, i.c. Ewald 
Wilhelm Schulenburg, teruggevonden. Zo ben ik te weten gekomen dat hij als soldaat van de 
Wehrmacht is omgekomen op 22 augustus 1942, te Abganerowo, hetgeen dicht in de buurt van de 
toenmalige beruchte stad Stalingrad lag.  
 

 
Aangifte overlijden Ewald W. Schulenburg (Bron: Ancestry.com) 

 
De dag na zijn overlijden, markeerde overigens het startschot van één van de belangrijkste veldslagen 
en kantelmomenten uit de Tweede Wereldoorlog, namelijk de Slag om Stalingrad. Deze beruchte 
veldslag speelde zich af van 23 augustus 1942 tot en met 2 februari 1943. Tijdens deze ͚^ĐŚůĂĐŚƚ�ǀŽŶ�
^ƚĂůŝŶŐƌĂĚ͛ werd het Duitse 6de leger totaal vernietigd door het Rode Leger. Voortaan gold Stalingrad, 
niet alleen als een symbool voor de werderopstanding van de Russische (Sovjet) troepen, maar vooral 
stond deze nederlaag als een duidelijk wapenfeit dat de Duitse oorlogsmachine niet onfeilbaar was en 
dat Duitsland zelfs ook mogelijk de Tweede Wereldoorlog zou kunnen verliezen.157 Kort na deze 
nederlaag van Nazi-Duitsland, gaf de eveneens beruchte dr. Joseph Goebbels, op 18 februari 1943, in 
de Berliner Sportpalast zijn imposante Sportpalastrede, hetgeen het startschot was van de 
zogenaamde ͞dŽƚĂůĞŶ�<ƌŝĞŐ͘͟158 159 

                                                 
156 https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Militaerische-
Unterlagen/militaerische-unterlagen.html  
157 https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_Stalingrad  
158 https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Sportpalast  
159 https://de.wikipedia.org/wiki/Totaler_Krieg  
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De reden waarom ik hier op historisch vlak wat dieper op doorga, is omdat ik dit wil aanhalen als een 
concreet voorbeeld dat wanneer je beseft dat één van je bloedverwanten betrokken was in een 
belangrijke historische gebeurtenis, ook al heeft de neef van mijn grootmoeder eigenlijk maar een zeer 
kleine rol in dit gegeven gespeeld, je desalniettemin de gehele geschiedenis hieromtrent sowieso veel 
intenser bestudeert, hetgeen één van dé doelstellingen van dit eindwerk is, met name een manier 
vinden om jongeren hun interesse voor het vak geschiedenis te vergroten! 
 
Ook heb ik nog informatie over een andere bloedverwant van mij, i.c. Harry I. Vanwelsenaere, Staff 
Sergeant bij de ͚hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ��ƌŵǇ��ŝƌ�&ŽƌĐĞƐ͛ kunnen terugvinden. Hij overleed tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in een tragisch vliegtuigongeval. Zo kom ik tot de constatering dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, ik bloedverwanten heb gehad die zowel hebben gediend voor België, Frankrijk, Nazi-
Duitsland, de Verenigde Staten en zelfs de Sovjet-Unie. Dit maakt overigens een speciaal gevoel los, 
alsook word je geconfronteerd met hoe internationaal je afkomst of bloedverwantschap soms wel kan 
zijn.  
 
Besluitend kun je ook nog op kerkhoven een icoon op het graf van de overledene zelf terugvinden, 
waarop informatie staat over deze voormalige oud-strijder uit de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. 
Eveneens kun je dit soort informatie en eventuele onderscheidingen, soms ook terugvinden op de 
bidprentjes van je voorouders. 
 
6.2.17. Rouwbrieven en bidprenten.  
 
dŝũĚĞŶƐ� ŚĞƚ� ĞĞƌƐƚĞ� ůƵŝŬ� ǀĂŶ� Ěŝƚ� ĞŝŶĚǁĞƌŬ� ŚĞďďĞŶ� ǁĞ� Ăů� ŐĞǌŝĞŶ� ĚĂƚ� ũĞ� ǀĂĂŬ� ŝŶ� ũĞ� ͞ĨĂŵŝůŝĞĂƌĐŚŝĞĨ͟ 
rouwbrieven en bidprentjes kunt terugvinden. Indien je hieromtrent niet zoveel gegevens hebt 
teruggevonden, dan kun je vanzelfsprekend ook nog altijd online op zoek gaan naar bijkomende 
informatie. 
 
De eerste website die je hiervoor kunt aanwenden͕� ŝƐ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ǀĂŶ�͚&ĂŵŝůŝĞŬƵŶĚĞ�sůĂĂŶĚĞƌĞŶ͛͘160 
Via een link op deze website kun je in een databank zoeken of ze beschikken over bidprentjes en/of 
rouwbrieven van je voorouders en bloedverwanten.161 Tevens is een bidprentje een zeer belangrijke 
bron in je zoektocht naar gegevens om een stamboom aan te leggen, omdat het boordevol informatie 
staat omtrent zowel de overledene, maar ook over zijn of haar kinderen en kleinkinderen. Vooral bij 
recente bidprentjes kun je zeer veel informatie hieromtrent terugvinden. Ook via de website van  
͚ĨĂŵŝůŝĞŬƵŶĚĞďƌƵŐŐĞ͛� ŬƵŶ� ũĞ� eveneens ͚bidprentjes͛, ͚oude bidprentjes͛, ͚rouwbrieven͛, 
͚jaargedachtenissen͛, ͚krantenberichten͛, ͚oudstrijders en krijgsgevangenen͛ van zowel de Eerste als 
de Tweede Wereldoorlog terugvinden.162 
 
Soms kun je ook via websites zoals: ͚ĚĞůĐĂŵƉĞ͘ŶĞƚ͛ soms oude documenten van je voorouders of 
bloedverwanten terugvinden.163  
 
Wanneer je op zoek bent naar gegevens van je voorouders en/of bloedverwanten die afkomstig zijn 
uit, of geëmigreerd zijn naar, het buitenland, dan kan het zinvol zijn om eerst naar de website 
͚ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘ďĞ͛ te gaan.164 Op deze site kun je heel wat informatie en links terugvinden die je 
kunnen helpen bij je zoektocht.165 Niet alleen kun je via deze site links terugvinden om informatie te 
vinden over je bloedverwanten binnen Europa, maar je kunt er tevens ook nuttige informatie 
                                                 
160 https://familiekunde-vlaanderen.be/index/bidprentjes-enof-rouwbrieven-familiekunde-vlaanderen-regio-westkust  
161 https://www.familiekunde-
westkust.be/Koppelingen/1_Tabblad_Startpagina/Tekstvak3/Archief/html/IndexBidprentjes.html  
162 http://familiekundebrugge.brugseverenigingen.be/RouwbrievenbidprentjesBegraafplaatsen  
163 https://www.delcampe.net/nl/verzamelingen/  
164 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/links/zoeken-buiten-belgië  
165 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/links/zoeken-buiten-belgië 
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terugvinden omtrent landen buiten Europa, in het bijzonder: Marokko, Turkije en de Democratische 
Republiek Congo.166  
 
Wanneer je lid bent van bijvoorbeeld ͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛ ŽĨ� ͚�ŶĐĞƐƚƌǇ͛, dan heb je ook toegang tot het 
opzoeken van gegevens in landen zoals onder andere Duitsland en de Verenigde Staten. Op deze wijze 
kun je zeer veel informatie terugvinden, zoals bijvoorbeeld, ͚akten͛, ͚krantenartikelen͛, ͚ƐĐŚŽŽů�
ǇĞĂƌďŽŽŬƐ͛ enz.  
 
Finaal kun je bij het zoeken van rouwbrieven en of bidprentjes, altijd kijken in buitenlandse 
familiekundige verenigingen, die online databanken beschikbaar stellen. Zo kan ik bijvoorbeeld op zoek 
gaan naar ͞dŽƚĞŶǌĞƚƚĞů-^ĂŵŵůƵŶŐĞŶ͟ in Duitsland, via de ͞tĞƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞ� 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ� Ĩƺƌ�
&ĂŵŝůŝĞŶŬƵŶĚĞ�Ğ͘s͘͟ 167 
 
6.2.18. De oorprong van je familienaam. 
 
Wat ook altijd leuk en vooral interessant is om op te zoeken, is de etymologische en geografische 
oorsprong van je familienaam. sŝĂ� ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ� ǀĂŶ� ͚'ĞŶĞĂŶĞƚ͛ kun je een idee krijgen vanwaar je 
familienaam ongeveer initieel vandaan komt op basis van de informatie die alle leden hebben 
ingevoegd.168 Wanneer je in de zoekrobot je familienaam invoert, ŝŶ�ŵŝũŶ�ŐĞǀĂů�͚sĂŶǁĞůƐĞŶĂĞƌĞ͕͛�ĚĂŶ�
ŬƌŝũŐ� ũĞ� ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ� ĞĞŶ� ͚ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞ͛� ǀŽŽƌŐĞƐĐŚŽƚĞůĚ͕� ǁĂĂƌďŝũ� ũĞ� ĚĞ� ŐĞŽŐƌĂĨŝƐĐŚĞ� ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ� ǀĂŶ 
mensen die dezelfde familienaam dragen kunt bekijken. Dit wordt verspreid over een periode van 0 
tot en met het jaar 2021.169 Vervolgens kun je bijvoorbeeld je zoekopdracht wat verkleinen door in de 
zoekbalk, bv. de jaren 1500-1800 aan te geven. Wat in mijn geval opvalt, is dat mijn familienaam dan 
vooral voorkomt in de regio van Brugge, Koekelare, Bovekerke, Aartrijke, Ichtegem en Beerst.170  
 
Verder kun je via de website ͚ĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ͘ďĞ͛, de geografische spreiding van familienamen in België 
terugvinden.171 Wanneer ik bijvoorbeeld opnieuw mijn familienaam invoer, dan kan in constateren dat 
er momenteel (anno 2008) ŝŶ�ƚŽƚĂĂů�ϳϵ�ŵĞŶƐĞŶ�ŝŶ��ĞůŐŝģ�ǁŽŶĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŶĂĂŵ�͚sĂŶǁĞůƐĞŶĂĞƌĞ͛͘�KŽŬ�
kan ik zien dat er in het jaar 1998, er 78 mensen in België woonden met deze familienaam. overigens 
kun je zo ook kijken hoeveel mensen met jouw specifieke familienaam in een bepaalde gemeente 
wonen. Zo wonen er bijvoorbeeld in mijn gemeente, i.c. Oudenburg, 3 mensen met mijn familienaam, 
namelijk: mijn vader, mijn zus en uiteraard ikzelf.172 
 
Wanneer je vooral geïnteresseerd bent in de etymologische oorsprong van je familienaam, dan is de 
website ͚ŚŽŵĞ͘ƐĐĂƌůĞƚ͘ďĞ͛ een absolute aanrader.173 Deze website baseert zich voornamelijk op 
informatie afkomstig uit het boek: ͚ tŽŽƌĚĞŶďŽĞŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�familienamen in België en Noord-&ƌĂŶŬƌŝũŬ͛.174 
Volgens deze website werd het gebruik van echte familienamen in onze contreien, gebruikelijk vanaf 
ongeveer de 12de eeuw.175 Verder wordt er vermeld dat de oorsprong van familienamen voornamelijk 
terug te voeren is tot een vijftal bronnen:176  
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170 https://nl.geneanet.org/familienamen/VANWELSENAERE  
171 https://familienaam.be  
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173 http://home.scarlet.be/~tsd22610/page9.htm  
174 Debrabandere, 2003. 
175 http://home.scarlet.be/~tsd22610/page9.htm  
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1. Patronymica (patroniemen en metroniemen) 
2. Beroepsnamen 
3. Namen ontleend aan lichamelijke eigenschappen 
4. Geografische namen  
5. Vondelingennamen.  

 
De grootste groep zijn zonder twijfel de vooroudernamen, waarvan het merendeel bestaat uit 
patroniemen (vadervoornamen), alsook nog uit een kleinere groep, de metroniemen 
(moedervoornamen). Een klassiek voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de zeer frequent voorkomende 
Vlaamse ĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ�͚:ĂŶƐƐĞŶƐ͛͘177 De oorsprong van de patroniemen kan van diverse afkomst zijn: 
Hebreeuws (bijbels), Grieks, Latijns, Germaans enz.178  
 
Een andere frequent gegeven, zijn de zogenaamde beroepsnamen. Deze bevatten een zowat volledig 
palet van beroepsnamen uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.179 Vooral beroepen die 
gerelateerd zijn met handenarbeid komen het meest voor. Ook heb je nog een zeer grote groep 
beroepsbijnamen, waarbij het beroep in se niet vermeld wordt, maar wel één of andere activiteit die 
de bijnaam opleverde.180 Heel wat beroepsfamilienamen vinden hun oorsprong in het Franstalige 
landsgedeelte of in Frankrijk.181 �ŽŶĐƌĞƚĞ� ǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶ� ǌŝũŶ� Ž͘Ă͗͘� ͚�Ğ� �ĞŬŬĞƌ͛� ;ĚĂŬĚĞŬŬĞƌͿ͕� ͚WĂƚǇŶ͛�
(schaatsen- ĞŶ� ŬůŽŵƉĞŶŵĂŬĞƌͿ͕� ͚�Ğ� <ƌĂŵĞƌ͛� ;ŬůĞŝŶŚĂŶĚelaar, rondtrekkend verkoper)͕� ͚�Ğ� ^ĐŚŽƵƚ͛�
;ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬ�ĂŵďƚĞŶĂĂƌͿ͕�͚dĂŶŐŚĞ͛�;ƐŵŝĚͿ, enz.  
 
Ook heb je familienamen die refereren naar het menselijk lichaam of onderdelen ervan. Zo verwijzen 
ĨĂŵŝůŝĞŶĂŵĞŶ� ǌŽĂůƐ� ďǀ͗͘� ͚�Ğ� �ƌƵǇŶ͛� ;ŶĂĂƌ� ŚĂĂƌŬůĞƵƌ� ĞŶ� ƐŽŵƐ� ŽŽŬ� naar de kleur van de huid), 
͚^ĐŚĞůůĞǁĂĞƌƚ͛� ;ƐĐŚĞĞů� ŝĞŵĂŶĚͿ͕� ͚�Ğ� �ĞĞƌ͛� ;ƵŝƚĞƌůŝũŬ͕� ůŝĐŚĂĂŵƐďŽƵǁͿ͕� ͚�Ğ� 'ĂŶƐ͛� ;ǁĂŐŐĞůĞŶĚĞ� ŐĂŶŐͿ 
enz.182 
 
De vierde groep, omvat familienamen die verwijzen naar geografische namen. Dit leert ons uiteraard 
heel wat over de omgeving waarin onze voorouders leefden en hun eerbeid die ze hadden voor de 
leefwereld waarin ze leefden.183 Zo kun je gemakkelijk veel familienamen onderscheiden die refereren 
naar:184  
 

x Bossen: ͚sĂŶ�ĚĞŶ��ŽƐĐŚ͕͛�͚�ŽƐŵĂŶƐ͕͛�͚sĂŶ�>ŽŽǇ͛�;ůŽŽс�ďŽƐͿ͘� 
x Water: ͚sĂŶ�ĚĞŶ��ƌŽĞĐŬ͛� ;ďƌŽĞŬс�ŵŽĞƌĂƐͿ͕� ͚sĞƌŵĞĞƌ͛� ;ŵĞĞƌс� laaggelegen weiland), 

͚WƵƚƚĞŵĂŶƐ͕͛�͚sĂŶ��ŝũĐŬ͛. 
x Hagen en houtwallen: ͚sĞƌŚĂĞŐĞŶ͛� 
x Dorpen en gehuchten: ͚sĂŶ�DĞĐŚĞůĞŶ͕͛�͚sĂŶ�ZŝũŵĞŶĂŶƚ͛͘ 

 
Finaal heďďĞŶ� ǁĞ� ĨĂŵŝůŝĞŶĂŵĞŶ� ĚŝĞ� ŽŶĚĞƌ� ĚĞ� ŶŽĞŵĞƌ� ͚ǀŽŶĚĞůŝŶŐĞŶŶĂŵĞŶ͛� ǀĂůůĞŶ͘� �ĐŚƚĞƌ� ĞůŬĞ�
vondelingennaam zit één of ander complex verhaal van een vrouw, haar ouders en/of  van een kind 
zelf. Vondelingen zijn een tijdloos fenomeen, overigens is dit gegeven eigenlijk ook helemaal niet zo 
uitzonderlijk, gezien in nagenoeg iedere stamboom van degelijke omvang er vroeg of laat onechtelijke 
kinderen en/of doodlopende vondelinglijnen voorkomen.185 In het geven van de 
vondelingenfamilienamen zitten bepaalde wetmatigheden, zo kunnen sommige van deze namen 
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verwijzen naar een specifieke vindplaats, bijvoorbeeld: ͚sŽŶĚĞůŝŶŐŚƐ͕͛�͚sĞƌďƌƵŐŐĞŶ͕͛�alsook kunnen ze 
verwijzen naar een tijdsmoment, bijvoorbeeld: ͚ tŝŶƚĞƌƐ͕͛�͚ sĂŶ�ĚĞ��Ğů͛�;ŽƉ�ŚĞƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĂƚ�ĚĞ�ďĞů�ŐŝŶŐͿ. 
Ook kan er verwezen worden naar bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld: ͚sĞƌƉůĂƐ͕͛� ͚�ǇƐĞů͛�
enz. Verder kan de familienaam ook nog verwijzen naar de vinder van het kind, zoals bijvoorbeeld: 
͚�ĞĐŬĞƌƐ͕͛� ͚WŽƌƚŝĞƌ͕͛�of kan de naam verwijzen naar specifieke kenmerken van het kind zelf, zoals 
bijvoorbeeld: ͚�Ğ�^ĐŚƌĞĞƵǁĞƌ͕͛�͚�ůĞĐŬĂĞƌƚ͛�;ďůŽŽƚ�ŐĞǀŽŶdĞŶͿ͕�͚WĞƚŝƚ͛�;ŬůĞŝŶͿ͕�ĞŶǌ͘186 
 
Concreet kun je via deze website dus je familienaam opzoeken en zo kan ik bijvoorbeeld zien dat onder 
ŵŝũŶ�ĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ͕�ŝ͘Đ͘�͚ sĂŶǁĞůƐĞŶĂĞƌĞ͛�alsook onder de naamsvarianten (Van Welsenes, Van Welzenis, 
Van Welzenes, Van Wels(s)enaers, Vanwelsenaers, Van Welsenaere, Van Welssemaers, Van 
Velcenaher wordt weergeven:  
 

x ͚&ĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ� Ƶŝƚ� ĞĞŶ� ŶŽŐ� ŶŝĞƚ� ŐĞƐŝƚƵĞĞƌĚĞ� ƉůĂĂƚƐŶĂĂŵ͕�ŵŽŐĞůŝũŬ� ŝŶ� ŚĞƚ� ǌƵŝĚĞŶ� ǀĂŶ�
West-Vlaanderen͛͘187 

 
Volgens het boek ͚>ĞƐ�EŽŵƐ�ĚĞ�&ĂŵŝůůĞ�ĚĞ��ĞůŐŝƋƵĞ͛ zou de herkomst van mijn familienaam komen uit 
het graafschap Holland en zou er een verwantschap zijn met het geslacht van Wassenaer.188 Ook bij de 
23e abdis van de Guldenbergabdij te Wevelgem, wordt in verschillende oude documenten vermeld: 
͚:ŽŚĂŶŶĂ� ///͘�ǀĂŶ�tĞůƐĞŶĂĞƌƐ�Ăů͘�ǀĂŶ�tĂƐƐĞŶĂĞƌ͘�KŽŬ�ĚĞ� ĨĂŵŝůŝĞ�ǀĂŶ�tĂƐƐĞŶĂĞƌ�ǀĞƌŵŽĞĚƚ�ĚĂƚ�ĚĞǌĞ�
Johanna oorspronkelijk van Wassenaer heette. Het was namelijk een vaak voorkomend fenomeen dat 
vrouwen van adellijke afkomst abdis werden van een abdij. Verder zou dit ook kunnen verklaren 
waarom er zoveel oude afstammelingen met mijn familienaam in kerken begraven liggen en hoge 
functies uitoefenden. Finaal heb ik ook aanwijzingen gevonden uit het Rijksarchief van Kortrijk, waar 
ŵĂĂƌ� ůŝĞĨƐƚ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�ǀŝũĨŝŐ�ƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ� ƚĞƌƵŐ� ƚĞ� ǀŝŶĚĞŶ�ǌŝũŶ� ǀĂŶ�ĚĞ� ŐĞŶĞĂůŽŽŐ�DĂƌĐĞů��ĂƚƵůůĞ, over de 
familie van Welsenaers. In deze documenten wordt vermeld dat de twee oudste personen van mijn 
familie uit het Zuiden van West-Vlaanderen, ͞ :ĂŶ�ǀĂŶ�tĞůƐĞŶĞĞƌƐ͟�en joncvrouwe ͞ �ŶŶĂ�ǀĂŶ�,ĂůĞǁŝũŶ͟ 
zijn. :ŽŶĐǀƌŽƵǁĞ�ďĞƚĞŬĞŶĚĞ�ŝŶ�ŚĞƚ�DŝĚĚĞůŶĞĚĞƌůĂŶĚƐ�ŵĞĞƐƚĂů�͚ŽŶŐĞƚƌŽƵǁĚĞ�ĚŽĐŚƚĞƌ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŚĞĞƌ͛�ĞŶ�
ƉĂƐ� ŝŶ�ŚĞƚ� ũĂĂƌ�ϭϴϭϱ�ǁĞƌĚ� ͚ũŽŶŬǀƌŽƵǁ͛�ĞĞŶ�ŽĨĨŝĐŝģůĞ�ĂĚĞůůŝũŬĞ�ƚŝƚĞl.189 Of deze joncvrouwe Anna van 
,ĂůĞǁŝũŶ͕�ĞŝŐĞŶůŝũŬ�͚:ŽŚĂŶŶĂ�ǀĂŶ�,ĂůeǁŝũŶ͛�ŚĞĞƚƚĞ�ĞŶ�ďŝũ�ĚĞǌĞ�ĚĞ�ĚŽĐŚƚĞƌ�was van Jan II van Halewijn, 
heer van Hallewijn en Belenghem, raadsheer en kamerheer van hertog Karel en soevereine baljuw van 
Vlaanderen, is niet honderd procent duidelijk. Wat wel opmerkelijk is, is dat deze Johanna van Halewijn 
op latere leeftijd wel ƚƌŽƵǁĚĞ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ǌĞŬĞƌĞ�͚:ĂŶ�ǀĂŶ�tĂƐƐĞŶĂĞƌĞ͕͛�ŚĞĞƌ�ǀĂŶ�>ĞŝĚĞŶ͘190 Als deze link 
effectief zou kloppen, dan zou bij deze mijn oudste rechtstreekse voorouder ͚&ŝůŝƉƐ�ǀĂŶ�tĂƐƐĞŶĂĞƌ͛�
(Philippus de Wasnare) zijn, een ridder die leefde in de eerste helft van de 13de eeuw en stierf in het 
jaar 1248.191 Filips van Wassenaer had grond in Wassenaar, een plaats en gemeente in het toenmalige 
graafschap Holland. Verder zou deze ridder deelgenomen hebben aan zowel de derde alsook de vijfde 
kruistocht en volgens de afstammelingen van dit geslacht, verwijst het wapenschild mogelijk naar een 
Arabische banier waar een wassende maan op afgebeeld stond.192 Overigens is deze persoon dus de 
stamvader van het huis Wassenaer dat later in vele zijtakken is uitgegroeid.193 Hieronder kun je een 
tekening terugvinden van vermoedelijk één van mijn oudste voorouders. 
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Tekening van Filips van Wassenaer194 

 
KǀĞƌŝŐĞŶƐ�ŬŽŵƚ�Ğƌ�ŝŶ�ŵŝũŶ�ƐƚĂŵďŽŽŵ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŽŽŬ�ĚĞ�ŶĂĂŵ�͚ǀĂŶ�>ŝĐŚƚĞƌǀĞůĚĞ͛�ǀŽŽƌ͘�Zo heette één 
ǀĂŶ�ŵŝũŶ� ŽƵĚƐƚĞ� ǀŽŽƌǀĂĚĞƌĞŶ� ͚:ĂĐŽďƵƐ� (Jacob) ǀĂŶ� >ŝĐŚƚĞƌǀĞůĚĞ͕͛� ŐĞďŽƌĞŶ�ŽƉ� Ϯϵ� ĂƵŐƵƐƚƵƐ� ϭϲϲϯ� ƚĞ�
Woumen, Diksmuide. Of bijvoorbeeld deze voorouder ĞŶŝŐĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚŝĞ�ŚĞĞĨƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ďĞĨĂĂŵĚĞ�͚ŚĞƌĞŶ�
ǀĂŶ�>ŝĐŚƚĞƌǀĞůĚĞ͛�ŝƐ�ŽŶĚƵŝĚĞůŝũŬ͕�ŵĂĂƌ�ĚĞǌĞ�ĨĂŵŝůŝĞŶĂĂŵ�ĚƵŝŬƚ�wel al in West-Vlaanderen op, rond het 
begin van de 13de eeuw. Verder overleden er in het jaar 1205 twee telgen van deze familie tijdens de 
Vierde Kruistocht en overigens vochten drie leden van dit geslacht in de Guldensporenslag in 1302.195 
196  

                                                 
194 Nationaal Archief, z.j., nummer toegang 3.20.87 
195 https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtervelde#cite_note-1  
196 https://nl.wikipedia.org/wiki/Graven_van_Lichtervelde  
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Een andere oude en beroemde familienaam uit ŵŝũŶ�ƐƚĂŵďŽŽŵ͕�ŝƐ�ĚĞ�ŶĂĂŵ�͚ ^ĐŚƵůĞŶďƵƌŐ͛͘��ĞǌĞ��ƵŝƚƐĞ�
familienaam, verwijst naar zijn geografische oorsprong in de Altmark (Saksen-Anhalt, Duitsland).197 
Etymologisch betekent deze familienaam: ͚^ĐŚƵůĞŶ͛ (Schauen, kijken, van ver kijken) alsook van het 
Middelhoogduitse woord ͚ƐĐŚƵůĞŶ͛ (in het geheim op de loer liggen) en voorts betekent het tweede 
deel ͚�ƵƌŐ͛ naar (burcht, kasteel).198 199 �Ğ�ŽƵĚƐƚĞ�ŽĨĨŝĐŝģůĞ�ǀĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�͚^ĐŚƵůĞŶďƵƌŐ͕͛�ǀĞƌǁŝũƐƚ�
naar een zekere ridder ͚tĞƌŶĞƌƵƐ�ĚĞ�^ĐƵůĞŶďƵƌĐŚ͕͛�Ƶŝƚ�ϭϮϯϳ͘200  
 
De meest interessante vraag hieromtrent, is hoe je effectief zou kunnen bewijzen dat deze zeer oude 
mogelijke bloedverwanten, wel degelijk voorouders of bloedverwanten van je zijn? Concreet heb ik 
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŚŽŽĨĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞƐůĂĐŚƚ�͚ǀŽŶ�ĚĞƌ�^ĐŚƵůĞŶďƵƌŐ͕͛�ŝ͘Đ͘�prof.dr. 
Johann-Matthias Graf von der Schulenburg, en hem gevraagd of het mogelijk zou kunnen zijn dat mijn 
overgrootmoeder, Frieda Luise Charlotte Schulenburg, een mogelijke afstammelinge zou kunnen zijn 
van dit geslacht. Al snel kreeg ik op mijn e-mail een zeer uitgebreid en enthousiast antwoord en deelde 
hij mij mee dat het vooral belangrijk is om te kijken naar de specifieke geografische locatie vanwaar je 
eigen voorouders met de specifieke familienaam voorkomen. Tevens stelde hij dat meeste mensen 
met de familienaam ͚Schulenburg͛, die in het noorden van Duitsland wonen, meestal geen 
bloedverwanten zijn van dit geslacht, maar mensen die uit de specifieke ƌĞŐŝŽ�ǀĂŶ�ĚĞ�͚�ůƚŵĂƌŬ͛�ŬŽŵĞŶ͕�
meestal wel verwant zijn met dit geslacht. Gezien in mijn geval, mijn overgrootmoeder haar vader 
ĂůƐŽŽŬ�ŚĂĂƌ�ŐƌŽŽƚǀĂĚĞƌ͕�ŝ͘Đ͘�͚&ƌŝĞĚƌŝĐŚ�tŝůŚĞůŵ�^ĐŚƵůĞŶďƵƌŐ͛�ĞŶ�͚>ƵĚǁŝŐ�&ƌŝĞĚƌŝĐŚ�^ĐŚƵůĞŶďƵƌŐ͕͛�ďĞŝĚĞŶ�
afkomstig zijn vanuit ĚĞ�͚ �ůƚŵĂƌŬ͛�ŝŶ�̂ ĂŬƐĞŶ-Anhalt en ze ook beiden op adellijke landgoederen werden 
geboren, is de kans dan ook ƌĞģĞů�ĚĂƚ�ĚĞ�͚^ĐŚƵůĞŶďƵƌŐƐ͛�Ƶŝƚ�ŵŝũŶ�ƐƚĂŵďŽŽŵ͕�ŵŽŐĞůŝũŬƐ�ǀĞƌǁĂŶƚ�ǌŝũŶ�
ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŐĞƐůĂĐŚƚ�͚ǀŽŶ�ĚĞƌ�^ĐŚƵůĞŶďƵƌŐ͛͘ Jammer genoeg, moet je wel realiseren dat het bij dit soort 
zaken nu eenmaal zeer moeilijk is om iets zwart op wit te gaan bewijzen. Hoe verder je terug in de tijd 
gaat, hoe moeilijker het is om iets met absolute zekerheid te gaan verifiëren. Desalniettemin acht ik 
het wel interessant om met de informatie die ik van deze professor heb gekregen rekening te houden, 
en nog veel belangrijker is dat dit ook een zinvol gegeven is voor studenten uit de derde graad, die met 
gelijksoortige vragen zouden zitten omtrent hun eigen voorouders. Zo heb ik tijdens mijn stagelessen 
drie leerlingen gehad die mij vroegen of ze met zowel een medestudent alsook hun eigen leerkracht 
geschiedenis mogelijk verwant waren. Op deze vraag kon ik hen dan ook meedelen het hierbij 
belangrijk is om naar de geografische afkomst van hun voorouders te kijken en op basis hiervan je 
mogelijk gegronde conclusies zou kunnen trekken. 
 
6.2.19. DNA-testen. 
 
Als afsluiter van dit hoofdstuk, wens ik me toe te spitsen op het gebruiken van DNA-testen om zowel 
bloedverwanten op te sporen, alsook om je specifieke afkomst te achterhalen. Deze DNA-testen kan 
je laten uitvoeren via genealogische bedrijven zoals bijvoorbeeld ͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛ en ͚�ŶĐĞƐƚƌǇ͛. Vergeet 
niet dat het laten uitvoeren van dit soort DNA-testen uiteraard niet gratis is en dat dit onderdeel dan 
ook facultatief is voor jongeren uit de derde graad. Bij deze kan je dit dus aanschouwen als een 
extraatje, voor leerlingen die hier écht interesse voor hebben en die zo nog een stapje verder willen 
gaan in hun genealogisch onderzoek. 
 
Gezien ik een onderdeel in mijn eindwerk hieraan wijd en omdat dit nu ook eenmaal een unieke manier 
is om vanuit een volledig andere invalshoek informatie over je bloedverwanten en afkomst te 
achterhalen, heb ik daarom dan ook zelf van ǌŽ͛Ŷ��E�-test gebruik gemaakt. In mijn geval heb ik deze 
DNA-test via ͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛ laten uitvoeren voor ϱϵΦ. Als je een DNA-test zou laten uitvoeren via 

                                                 
197 https://de.wikipedia.org/wiki/Schulenburg_(Altmark)  
198 https://de.wikipedia.org/wiki/Schulenburg_(Altmark) 
199 Schulenburg, 2004, pp. 9-11. 
200 Schulenburg, 2004, p. 9. 
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͚�ŶĐĞƐƚƌǇ͕͛�ĚĂŶ�ŵŽĞƚ�ũĞ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ϵϵΦ�ďĞƚĂůĞŶ, maar jammer genoeg kun je vanuit België niet deze DNA-
test bestellen.  
 
Volgens ͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͕͛�ǌĂů�ŝŬ�ŶĂ�ŚĞƚ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ǌŽ͛Ŷ�ƚĞƐƚ͕�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ�ŬƌŝũŐĞŶ�ŽǀĞƌ͗� 
 

x ͞hǁ� �E�-resultaten omvatten een etniciteitsoverzicht en identificeren de 
specifieke groepen waar u van ĂĨƐƚĂŵƚ�Ƶŝƚ�Ϯ�ϭϭϰ�ŐĞŽŐƌĂĨŝƐĐŚĞ�ƌĞŐŝŽ͛Ɛ͘  

x We zoeken naar mensen van wie het DNA overeenkomt met dat van u. 
x Onze DNA matching technologie toont het percentage DNA dat u 

gemeenschappelijk heeft met uw matches, wat laat zien hoe nauw verwant u 
ďĞŶƚ͘͟ 201  

 
Om ǌŽ͛Ŷ�ƚĞƐƚ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͕�ŵŽĞƚ�ũĞ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƐŝŵƉĞů�ǁĂŶŐƐƚƌŝũŬũĞ�ĚĂƚ�ƐůĞĐŚƚƐ�ƚǁĞĞ�
minuten duurt. Vervolgens moet je het monster naar het laboratorium in de Verenigde Staten 
opsturen en dan ontvang je finaal, na ongeveer 3 tot 4 weken, het resultaat van uw test.202  
 
De werking van de DNA-analyse verloopt volgens ͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛ als volgt: 203 
 

x ͞Zodra het ͚MyHeritage DNA-laboratorium͛ uw DNA-monster ontvangt, wordt deze 
door ervaren laboranten verwerkt met de laatste technologie.  

x In het laboratorium halen we uw DNA uit het monster en vertalen de biologische 
informatie in digitale, ruwe gegevens.  

x Wanneer uw DNA omgezet is in digitale vorm, berekenen onze algoritmen uw 
etniciteitsschatting. Daarbij wordt vastgesteld welke segmenten van uw DNA uit de 
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƌĞŐŝŽ͛Ɛ�ƚĞƌ�ǁĞƌĞůĚ�ƐƚĂŵŵĞŶ͘� 

x We vergelijken uw DNA ook met het DNA van anderen om zo naaste, maar ook verre 
ĨĂŵŝůŝĞůĞĚĞŶ�ŽƉ�ƚĞ�ƐƉŽƌĞŶ͘͟ 

 
Met betrekking tot de specifieke methodiek die wordt gebruikt melden ze:  
 

͞In overeenstemming met de industrie-standaard gebruikt MyHeritage de Illumina 
OmniExpress-24 chip met honderdduizenden strategisch gekozen probes om zoveel mogelijk 
genetische variatie te verkrijgen en onderzoek te vergemakkelijken. Het laboratorium is CLIA-
gecertificeerd (CLIA is de Clinical Laboratory Improvement Amendments standaard). Dit is een 
standaard die, naast andere belangrijke kwalificaties, aangeeft dat alle laboranten, die het 
DNA van MyHeritage gebruikers analyseren, een specifiek kwalificatieniveau hebben bereikt. 
Het laboratorium draagt ook het CAP predicaat, het hoogst haalbare voor een dergelijk 
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝƵŵ�ŝŶ�ĚĞ�sĞƌĞŶŝŐĚĞ�^ƚĂƚĞŶ͘͟204 

 
Zelf heb ik dus ǌŽ͛Ŷ DNA-test laten uitvoeren en volgens ͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛, zijn mijn etniciteitsresultaten 
als volgt:  
 

x Noord- en West-Europees (73,4%) 
x Iers, Schots en Welsh (22,2%) 
x Oost-Europees (4,4%) 

 

                                                 
201 https://www.myheritage.nl/dna  
202 https://www.myheritage.nl/dna/dna-test-kit  
203 https://www.myheritage.nl/dna/dna-test-kit 
204 https://www.myheritage.nl/dna/dna-test-kit  
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Dit resultaat vond ik persoonlijk nogal vreemd, vooral het gegeven dat mijn etniciteitsresultaat zou 
bestaan uit 22.2% Iers, Schots en Welsh, terwijl ik in mijn stamboom van meer dan dertienduizend 
personen, ik geen enkele voorouder heb vanuit deze regio͛Ɛ!  
 
Voorts heb ik ook meerdere ͞�E��DĂƚĐŚĞƐ͟ ŐĞŬƌĞŐĞŶ͕�ǁĂĂƌďŝũ�ŝŬ�ǀŽůŐĞŶƐ�͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛ gedeelde DNA 
zou hebben. 
 
dĞƌ�ǀĞƌĚƵŝĚĞůŝũŬŝŶŐ�ŬƌŝũŐ�ŝŬ�ǀĂŶ�͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛ ĚĞ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ƵŝƚůĞŐ�ŵĞƚ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ƚŽƚ�͚DNA Match 
kwaliteit͛:  
 

͞�ĞǌĞ�ƐĞĐƚŝĞ�ďĞǀĂƚ�ĚƌŝĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�ĚŝĞ�Ƶ�ŽǀĞƌ�Ƶǁ�ŐĞŶĞƚŝƐĐŚĞ�ǀĞƌǁĂŶƚƐĐŚĂƉ�ŵĞƚ�Ƶǁ�DNA match 
kunnen vertellen: 
 

1/ Gedeelde DNA: toont u het percentage DNA dat u gemeen hebt met de andere 
persoon. Tussen haakjes kunt u de lengte van het totale gedeelde DNA zien in 
centiMorgans (cM) - dit is de meeteenheid voor de afstand tussen 2 genen.  
 
Bekijken hoeveel gedeeld DNA u en uw match gemeenschappelijk hebben is de 
gemakkelijkste manier om een idee te krijgen hoe nauw verwant u waarschijnlijk bent. 
Bijvoorbeeld: ouders en kinderen hebben gemiddeld 50% van hun DNA 
gemeenschappelijk en het percentage daalt als de verwantschap verder verwijderd is. 

 
2/ Gedeelde segmenten: Een segment is een deel van uw DNA-sequentie. U en uw 
DNA Match hebben een bepaald aantal van deze segmenten gemeen en sommige 
daarvan zijn langer dan andere. Uw totale gedeelde DNA met een andere persoon kan 
zijn opgebouwd uit een aantal kleine segmenten, een aantal grote segmenten of een 
combinatie van beide. 

 
3/ Grootste segment: Onder de gedeelde segmenten van verschillende grootte, kan 
de lengte van het grootste segment dat u en de andere persoon gemeen hebben u 
helpen de waarschijnlijkheid dat u inderdaad verwant bent bepalen. Hoe langer het 
grootste segment is, hoe groter de kans dat u verwant bent. Kijken naar de lengte van 
het grootste segment is ook de gemakkelijkste manier om het verschil te zien tussen 
ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ŵĂƚĐŚĞƐ�ĚŝĞ�ĂůůĞŵĂĂů�ĚĞǌĞůĨĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�ǀĞƌǁĂŶƚƐĐŚĂƉ�ƚŽŶĞŶ͘͟205 

 
Als concreet voorbeeld, krijg ik via de ͚�E��DĂƚĐŚĞƐ͛ een match met een zekere Therese Boudry. 
Vervolgens kan ik klikken op de ͚ŵĂƚĐŚ͛ zelf, en deze meldt mij: 
 

͞'ĞƐĐŚĂƚƚĞ�ǀĞƌǁĂŶƚƐĐŚĂƉƉĞŶ͗�ϯe graad nicht-5e ŐƌĂĂĚ�ŶŝĐŚƚ͘͟�͞ �E��DĂƚĐŚ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚ͗�Ϭ͕ϰй�;Ϯϴ͕Ϭ�
ĐDͿ͕͟�͞ϯ�ŐĞĚĞĞůĚĞ�ƐĞŐŵĞŶƚĞŶ͕͟�͞ŐƌŽŽƚƐƚĞ�ƐĞŐŵĞŶƚ͗�ϭϱ͕ϰ�ĐD͘͟  

 
Deze persoon zelf stond initieel nog niet in mijn stamboom, maar haar overgrootmoeder, blijkt een 
ǌĞŬĞƌĞ�͚:ƵůŝĞ�,ŽŽƌŶĂĞƌƚ�;ϭϴϳϳ-ϭϵϮϱͿ͛�ƚĞ�ǌŝũŶ�ĞŶ�Ěeze persoon komt dan wel weer in mijn stamboom 
ǀŽŽƌ͘� �ĞǌĞ� :ƵůŝĞ� ,ŽŽƌŶĂĞƌƚ� ďůŝũŬƚ� ŶĂŵĞůŝũŬ� ĞĞŶ� ǌƵƐ� ƚĞ� ǌŝũŶ� ǀĂŶ� ŵŝũŶ� ďĞƚŽǀĞƌŐƌŽŽƚǀĂĚĞƌ� ͚�ůƉŚŽŶƐĞ�
Hoornaert (1880-ϭϵϱϯͿ͛. Bij deze blijkt deze match dus correct te zijn.  
 
Desalniettemin, stel ik mij toch wel meerdere vragen aangaande mijn DNA-test dat ik heb laten 
ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͘�sŽŽƌĞĞƌƐƚ�ǁĞŶƐ�ŝŬ�ƚŽĐŚ�ŐƌĂĂŐ�ƚĞ�ǁĞƚĞŶ�ŝŶ�ŚŽĞǀĞƌƌĞ�ŵŝũŶ�ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ�͚ŽŽƌƐƉƌŽŶŐ͛�ĞŝŐĞŶůŝũŬ�
wel correct is en vooral hoe betrouwbaar deze precies is? Voorts heb ik ook meerdere DNA matches 
ontvangen, waarvan ik momenteel nog geen flauw idee heb, hoe deze mensen precies verwant met 
                                                 
205 https://www.myheritage.nl/dna/matches/808404111  
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mij zouden kunnen zijn. Vandaar dat ik het dan ook belangrijk vind om te kijken wat experts precies 
vinden van dit soort DNA-testen. 
 
Dokter Maarten Larmuseau, geneticus en onderzoeker van de Katholieke Universiteit Leuven, was 
bereid om via de Nederlandse televisie zijn professioneel standpunt toe te lichten aangaande deze 
DNA-testen.206 Via de Nederlandse televisiezender ͚AVROTROS͛ en meer bepaald het programma 
͚ZĂĚĂƌ͛, werd een experiment uitgevoerd, waarbij een testpersoon drie verschillende DNA-testen liet 
uivoeren bij drie verschillende aanbieders: ͚MyHeritage͛, ͚23andMe͛ en ͚Ancestry͛. 
 
�Ğ�ƚĞƐƚƉĞƌƐŽŽŶ�ŝŶ�ŬǁĞƐƚŝĞ͕�͞�ŵŝůǇ͕͟�ǁĞĞƚ�ǁĂĂƌ�haar voorouders vandaan komen gezien ze zelf al een 
stamboom heeft opgesteld. Haar vaders familie komt uit Nederland en aan haar moederskant zit 
Nederlands, Pruisisch, Indonesisch en Chinees bloed.207  
 
De resultaten van ͚MyHeritage͛ laten zien dat de voorouders van Emily voor het grootste deel 
afkomstig zijn uit West-Europa en Zuid-Oost Azië. Dat zijn ruim genomen de juiste werelddelen. Maar 
ook zou ze voorouders hebben in Ierland, Schotland, Wales en Finland. Dit is haar niet bekend.  

͚Ancestry͛ neemt het nog ruimer, de test wijst heel Azië aan als gebied van herkomst. En ze zou meer 
dan de helft Brits zijn. Als je goed gaat kijken wordt hier ook Nederland bij betrokken.  

͚23andMe͛ duidt nog meer gebieden van herkomst aan. Hier worden de voorouders van haar moeder 
vooral toegeschreven aan Indonesië. Dat komt overeenkomt met wat zij weet van haar 
stamboomonderzoek. Maar dan wordt er volgens Emily nog van alles bijgehaald wat zij niet kan 
duiden. Zo zou zij voorouders hebben, komend uit onder andere: Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, 
Groot-Brittannië en Sardinië.208  

Volgens dr. Maarten Larmuseau geven de testen globaal aan van welke werelddelen je afkomstig bent. 
Daarin kunnen ze er al naast zitten, maar helemaal wanneer ze de herkomstgebieden nader gaan 
specificeren op het niveau van landen. Hiervoor proberen de bedrijven zogenoemde 
referentiepopulaties te creëren op basis van mensen die zij kenmerkend achten voor een bepaald 
geografisch gebied.  Het DNA van een deelnemer wordt vervolgens hiermee vergeleken om te bepalen 
waar je vandaan komt. Deze referentiepopulaties verschillen nogal per bedrijf. ͞Vandaar ook die 
enorme diversiteit tussen de bedrijven onderling͟, aldus dr. Larmuseau.209   

Hoe groot die verschillen kunnen zijn blijkt wel uit het onderzoek van de geneticus zelf. Ook hij stuurt 
zijn DNA op naar verschillende bedrijven. De ene aanbieder zegt dat zijn voorouders uit Scandinavië 
komen, de andere Brits zijn en nog een derde bedrijf stelt dat zijn voorouders zelfs uit Afrika komen, 
dit terwijl dr. Larmuseau uit genealogisch onderzoek eigenlijk weet dat al zijn voorouders uit West-
Vlaanderen afkomstig zijn.210 

                                                 
206 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/is-een-online-dna-test-betrouwbaar/  
207 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/is-een-online-dna-test-betrouwbaar/  
208 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/is-een-online-dna-test-betrouwbaar/  
209 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/is-een-online-dna-test-betrouwbaar/  
210 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/is-een-online-dna-test-betrouwbaar/  
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Resultaten van dit soort testen kunnen er volgens de Leuvense onderzoeker toe leiden dat mensen 
gaan twijfelen over wat zij weten over hun afkomst. Volgens dr. Larmuseau is er echter geen reden om 
wat je weet van je herkomst in twijfel te gaan trekken op basis van de resultaten van dit soort testen.211 

Dit soort DNA-testen zijn volgens dr. Larmuseau wel heel effectief voor het vinden van directe 
verwanten. Maar wie daar niet op voorbereid is, kan nog wel eens voor een vervelende verrassing 
komen te staan. Bijvoorbeeld wanneer de man die jij als je vader ziet, dat helemaal niet blijkt te zijn. 
Hier word je echter niet voor gewaarschuwd wanneer je simpelweg op zoek denkt te gaan naar de 
herkomst van je verre voorouders. De methodes zijn dus accuraat als het gaat om achterhalen van 
directe verwanten. Daarbij spelen volgens dr. Larmuseau echter veel privacykwesties omdat met dit 
soort testen via commerciële bedrijven veel familiegeheimen blootgelegd kunnen worden.212 

Bij ͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛ zelf reageert prof.dr. Yaniv Erlich als volgt op de vraag: ͞�ĞŶ�ƚĞƐƚƉĞƌƐŽŽŶ�ĚĞĞĚ�ĞĞŶ�
DNA-test bij drie verschillende aanbieders. Hier kwamen verschillende resultaten uit voor. Hoe kunnen 
deze verschillen in DNA-ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌŬůĂĂƌĚ͍͟ 213  

͞�Ğ� �E�-uitslagen met betrekking tot etniciteit kunnen verschillen tussen aanbieders, 
vanwege een aantal factoren:  

x Verschil in algoritmes die worden gebruikt 

x  Verschil in de gebruikte referentiepopulaties 

x  Het aantal etniciteiten waarmee het DNA wordt vergeleken en welke dit zijn.  

Waar ik over de algoritmes van andere aanbieders geen uitspraken kan doen, gebruikt ͚MyHeritage͛ 
erkende, peer-reviewed algoritmes om de genetische afkomst te bepalen. Tussen verschillende 
bevolkingsgroepen bestaan doorgaans kleine verschillen in hun genetische karakteristieken. Deze 
verschillen kunnen zeer klein zijn. Bijvoorbeeld: als je een reis zou maken van Londen naar Moskou en 
de verschillen in DNA meet van de individuen die je tegenkomt, dan zou slechts gemiddeld 3% van die 
verschillen kunnen worden verklaard door het land waarin je je bevindt. Door integratie van patronen 
van verschillen in diverse delen van je genoom, schat het algoritme je waarschijnlijke genetische 
samenstelling. Het vergelijkt je DNA met 42 etnische groepen uit de hele wereld. We zijn van plan er 
meer toe te voegen in de toekomst, met behulp van ons ͚Founder Population project͛, een uitgebreide 
studie hierover.͟� 

͞/Ŷ� Ƶǁ� ĞƚŶŝĐŝƚĞŝƚƐƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ� ƚŽŶĞŶ� ǁĞ� Ƶ� ĂůůĞ� ƌĞŐŝŽ͛Ɛ� ǀĂŶ� ǀŽŽƌŽƵĚĞƌůŝũŬĞ� ŽƌŝŐŝŶĞ� ;ŝŶ� ĚĞ� ŽƉƚŝĞ� ͚ĂůůĞ�
ĞƚŶŝĐŝƚĞŝƚĞŶ͛Ϳ͘�,ŝĞƌ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ǌŝĞŶ�ǁĞůŬ�ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ��E��ĂĨŬŽŵƐƚŝŐ�ŝƐ�Ƶŝƚ�ĞůŬ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƌĞŐŝŽ͛Ɛ͘�,ŽĞ�ŚŽŐĞƌ�ŚĞƚ�
percentage, hoe meer u mag vertrouwen op de accuraatheid van de resultaten. U kunt  ĂůůĞ�ƌĞŐŝŽ͛Ɛ�ƚĞƌ�
wereld zien waarmee we uw DNA hebben vergeleken, ook die waarmee uw DNA geen overeenkomsten 
heeft. Hiervoor kiest u in uw MyHeritage account de optie 'Alle etniciteiten'. Houd in gedachten dat de 
etniciteitsuitslagen - die het resultaat zijn van zeer accurate statistische algoritmes - altijd schattingen 
                                                 
211 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/is-een-online-dna-test-betrouwbaar/  
212 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/is-een-online-dna-test-betrouwbaar/  
213 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/reacties/item/online-dna-testen-reactie-myheritage/  
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zijn. Sommige bevolkingsgroepen hebben overeenkomstig DNA vanwege hun nabijheid, en/of vanwege 
ǀĞƌŵĞŶŐŝŶŐ�ƚƵƐƐĞŶ�ďĞǀŽůŬŝŶŐƐŐƌŽĞƉĞŶ͘͟ 214 

Op de vraag: ͞Voor het geteste individu lieten de MyHeritage resultaten Noord- en West-Europa en 
Zuid-Oost Azië zien. Dat is correct. Daarnaast toonden de resultaten ook Groot-Brittannië en Finland. 
Volgens deze test persoon komt dit niet terug in de gegevens van de familiestamboom. Kunt u dit 
ƚŽĞůŝĐŚƚĞŶ͍͟ antwoordde prof.dr. Yaniv Erlich als volgt: 
 

͞Een DNA test gaat enkele honderden jaren terug, ongeveer 10 generaties. Daardoor kan het 
over het algemeen een ander beeld geven dan 3 of 4 generaties in een familiestamboom. In 
sommige gevallen is het andersom: de familiestamboom gaat niet ver genoeg terug om te 
matchen met een DNA spoor uit het verleden.͟  
 
͞Een ander belangrijk punt is dat er overeenkomsten bestaan tussen etniciteiten wanneer de 
genetische markers worden geanalyseerd. In sommige gevallen kan een DNA spoor van een 
bepaalde etniciteit gelijksoortig zijn aan die van een andere etniciteit. Dit is ook de reden 
ǁĂĂƌŽŵ�͚EĞĚĞƌůĂŶĚƐ͛ momenteel niet als aparte etniciteit wordt onderscheiden. Echter, ons 
Science Team werkt constant aan verbeteringen en verdere fine-tuning van de algoritmes. Dit 
is een continu proces. Het is belangrijk om te realiseren dat het hier gaat om 
'etniciteitsschattingen', dus geen definitieve antwoorden maar belangrijke aanwijzingen naar 
iemands verleden die behulpzaam zijn voor wie bezig is met genealogie.͟ 215 

 
Op de laatste vraag, ͞/Ɛ�ĚĞ�DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ��E�-ƚĞƐƚ�ďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌ͟, stelde prof.dr. Yaniv Erlich: 
 

͞De etniciteitsuitslag is het resultaat van geavanceerde algoritmes en gebaseerd op grote 
hoeveelheden data. Tegelijkertijd betreft het altijd schattingen - een serie hypothesen, 
gegenereerd uit individueel DNA. Sommige etniciteiten zijn genetisch zeer gelijk aan, en 
daardoor moeilijk te onderscheiden van andere etniciteiten, waardoor fouten kunnen 
ontstaan.͟ 

͞ Als generieke vuistregel geldt, dat zeer lage percentages minder definitief en meer speculatief 
zijn dan etniciteiten met hoge percentages. Dus we zijn er zeker voorstander van om 
etniciteitsuitslagen met een kritische blik te bekijken. Wij blijven continu hard werken aan 
verbeteringen in de nauwkeurigheid en het toevoegen van meer etniciteiten die momenteel 
nog niet geïdentificeerd zijn. Feedback is altijd welkom, aangezien dit de punten aangeeft die 
verbetering behoeven. Wij geloven dat DNA een van de speerpunten is om ons individuele 
verleden en onze roots te begrijpen, en daarom besteden we er veel aandacht aan. Zoals ook 
geldt voor andere aspecten van familiegeschiedenis, streven we er continu naar om de dienst 
nog nuttiger te maken voor onze gebruikers door innovatie. Naast etniciteitsresultaten 
genereert een MyHeritage DNA-test ook DNA matches. We zijn blij dat veel van onze gebruikers 
familieleden hebben kunnen vinden en met hen herenigd zijn, dankzij MyHeritage DNA 
matches.͟�216  

Finaal kunnen we dus ƐƚĞůůĞŶ�ĚĂƚ�ũĞ�ŶĂ�ŚĞƚ�ĂĨůĞŐŐĞŶ�ǀĂŶ�ǌŽ͛Ŷ��E�-test uiteraard wel kritisch moet zijn 
en de resultaten in een welbepaalde context moet interpreteren als het aankomt om je ͞specifieke 
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geografische afkomst͟, maar dat het aangaande het opzoeken van bloedverwanten zeker wel 
betrouwbaar blijkt te zijn. 

STAP 2: (Online databanken gebruiken) 
 

x Dienst burgerzaken 
x Online stambomen 
x Genealogische bedrijven 
x Overige onlinebronnen 
x De website van het Rijksarchief 

-Akten uit de burgerlijke stand 
-Akten uit parochieregisters 

x FamilySearch 
x Vrijwilligersrab 
x Conscriptielijsten (Militieregisters) 
x PROBAT 
x Dewesthoekverbeeldt 
x Historische kranten 
x Online archieven 
x Alumni van de Oude Universiteit Leuven (1426-1797) 
x De Napoleontische Oorlogen 
x De Eerste Wereldoorlog 
x De Tweede Wereldoorlog 
x Rouwbrieven en bidprenten 
x De oorsprong van je familienaam 
x DNA-testen 

 

6.3. Naar het archief. 
 
Zoals reeds werd bemerkt in dit eindwerk, staat slechts een fractie van alle gegevens online. Op heden 
zijn nog altijd veel originele bronnen (nog) niet gedigitaliseerd. Volgens de website 
͚ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘ďĞ͛, stellen ze:  
 

͞Zoeken in het archief is tijdrovend, maar fijn. Het brengt je oog in oog met documenten die de 
tand des tijds doorstaan hebben. Het is een uniek gevoel om rechtstreeks met de geschiedenis 
ŝŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚĞ�ŬŽŵĞŶ͘�,Ğƚ�ǀĞƌůĞĚĞŶ�ǁŽƌĚƚ�ǌŽ�ƚĂƐƚďĂĂƌ͘͟ 217 

 
Bij deze zullen we ons dan nu ook gaan verdiepen in het brengen van een bezoek aan een archief zelf. 
 
6.3.1. Een bezoek aan een stadsarchief. 
 
Wanneer je tot de conclusie komt dat je bepaalde akten of informatie niet online kan terugvinden, kun 
je altijd een e-mail sturen naar het desbetreffend stadsarchief en vragen of ze over akten beschikken 
waar je naar op zoek bent. Indien het archief online over een inventaris beschikt, is het uiteraard altijd 
aangewezen om hierin alle opgelijste informatie eens goed na te kijken. Wanneer je constateert dat 
het archief beschikt over waar je naar op zoek bent, dan kun je vervolgens een concrete afspraak 
maken bij de archivaris. Vergeet echter niet vooraf te informeren of je zelf toegang hebt tot de 

                                                 
217 https://www.familiegeschiedenis.be/nl/ontdek-jouw-familiegeschiedenis/stap-3  
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specifieke akten en/of bronnen en of je vooraf al een lijst moet doorgeven omtrent de gegevens naar 
waar je op zoek bent.  
 
Het is van primordiaal belang om je zo goed mogelijk voor te bereiden wanneer je een bezoekje plant 
aan een archief. Maak bij deze al voorafgaand aan jouw bezoek een overzichtelijke lijst op met alle 
namen, datums en indien je er over beschikt, de nummers van de specifieke akten zelf. Vergeet echter 
niet dat je vaak maar over een beperkte tijd zult beschikken en dat je daarom zeer geordend en 
gestructureerd tewerk zal moeten gaan.  
 
Eenmaal aangekomen in het archief, kun je je aanmelden en normaal gezien zal de archivaris zelf of 
één van ǌŝũŶ�ĐŽůůĞŐĂ͛Ɛ�ũĞ�ǀĞƌĚĞƌ�ďĞŐĞůĞŝĚĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ƉƌŽĐĞƐ͘�DĂĂŬ�ǌĞŬĞƌ�ŽŽŬ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬĂŶƐ�ĚŝĞ�ũĞ�
krijgt om met een echte expert te praten over je stamboom, je zoektocht naar akten en vraag zeker 
ook om tips die je verder zouden kunnen helpen.  
 
In de meeste gevallen zal de archivaris je laten gebruikmaken van een computer die over alle nodige 
data beschikt naar waar je precies op zoek bent. Opnieuw zal je op dezelfde manier, zoals je voorheen 
ook al op elektronische wijze opzoekingen thuis hebt verricht om bepaalde akten te vinden, tewerk 
moeten gaan. 
 
Wanneer je op zoek bent naar bijvoorbeeld een overlijdensakte van een bepaalde bloedverwant, maar 
je niet weet wanneer deze persoon precies is overleden, dan moet je altijd vertrekken vanuit de 
gegevens waarover je beschikt. Als je bijvoorbeeld weet dat deze persoon op 20-jarige leeftijd trouwde 
in het jaar 1880 en meerdere kinderen heeft gehad, waarvan de laatste geboren werd in het jaar 1895, 
dan kun je systematisch zoeken vanaf het jaar 1895, telkens vooraan of achteraan van dat specifieke 
jaar, bij de aangiften van overlijden. Indien het archief zou beschikken over 10-jarige tabellen, dan kun 
je op deze wijze ook zeer systematisch op zoek gaan naar gegevens over de persoon naar waar je op 
zoek bent. 
 
Het leuke aan het zoeken naar gegevens in archieven, is dat de kans ook groot is dat je vroeg of laat 
toevalsgewijs op nieuwe informatie zal stuiten, hetgeen altijd een leuke ervaring is!    
 
6.3.2. Rijksarchief te Brugge. 
 
Wanneer je een bezoek plant naar het Rijksarchief van Brugge, is het opnieuw zeer belangrijk om je 
bezoek zo goed mogelijk voor te bereiden. Maak hiervoor opnieuw een lijst op met de personen en 
hun gegevens naar waar je op zoek bent. Bijvoorbeeld, ik ben op zoek naar de erfenisaangifte van mijn 
oudvader, i.c. ͚Alexander Van Welsenaere͛ en via het online Rijksarchief van België, kan ik zien dat dit 
te raadplegen valt in het Rijksarchief van Brugge, onder: 
 

͞/nv. Nummer: ERF 5 1862 Film nummer: 188 Volgnummer: 387 itemnummer: 114252.͟ 
 
Op deze wijze maak je dus een concrete lijst op en vervolgens maak je dan weer een afspraak met het 
archief zelf. Wanneer je in het hartje van Brugge op bezoek gaat bij het Rijksarchief, dan zullen 
medewerkers van het archief u vriendelijk begeleiden bij uw zoektocht. Voor bijvoorbeeld 
erfenisaangiften, is er een aparte sectie in het Brugse Rijksarchief. Alvorens de concrete akte zelf te 
aanschouwen, moeten ze eerst de filmrol in een apparaat stoppen en pas dan kunnen ze op een 
computer concreet op zoek gaan het itemnummer dat in jouw geval van toepassing is. 
 
Vanzelfsprekend kun je mits betaling de gewenste documenten ter plaatse laten afdrukken en ze dan 
ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ĂĂŶ�ũĞ�͞ƉƌŝǀĠ-ĐŽůůĞĐƚŝĞ͟�ƚŽĞǀŽĞŐĞŶ͘ 
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Erfenisaangifte van Alexander Vanwelsenaere d.d. 1862 te Diksmuide 

 
6.3.3. Rijksarchief te Kortrijk. 

 
Wanneer je bijvoorbeeld documenten uit een Rijksarchief wenst te bekijken, maar je omwille van een 
bepaalde reden zelf niet ter plaatse de gegevens kunt gaan inkijken, dan is het ook altijd mogelijk om 
tegen betaling de gewenste stukken online op te vragen͘� �Ž� ŚĞď� ŝŬ� ŵĞĞƌ� ĚĂŶ� ǀŝũĨƚŝŐ� ƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ�
elektronisch kunnen opvragen ŶĂ� ďĞƚĂůŝŶŐ͘� /ŶĨŽƌŵĂƚŝĞ� ŽǀĞƌ� ĚĞ� ŬŽƐƚƉƌŝũƐ� ǀĂŶ� ǌŽ͛Ŷ� ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ�
bestelling kun je hieronder terugvinden. Bemerk dat wanneer je echter ter plaatse gaat, je wel degelijk 
gratis de gewenste stukken kunt inkijken. 
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Informatie over het elektronisch opvragen van documenten uit het Rijksarchief van Kortrijk 

 

6.3.4. Provinciaal Archief West-Vlaanderen. 

 
Het Provinciaal Archief West-Vlaanderen is een instelling die documenten en dossiers bewaart van 
administratieve en technische provinciale diensten en dit sedert het jaar 1794.218 De documenten 
worden er goed bewaard, geïnventariseerd en zijn voor het publiek gratis toegankelijk.219 Via de 
digitale inventaris ͚WƌŽďĂƚ͛ kun je onder andere kijken of er dossiers bewaard worden over jouw 
voorouders of bloedverwanten in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen.220 Wanneer je 
eenvoudigweg een familienaam in de zoekmachine intikt, kun je alle relevante documenten 
hieromtrent overlopen.221 
 
Zo trof ik via ͚WƌŽďĂƚ͛, een bundel administratieve dossiers betreffende patiënten van het Sanatorium 
Sint-/ĚĞƐďĂůĚ�͞�Ğ�>ŽǀŝĞ͟�ĂĂŶ͕�ǁĂĂƌďŝũ�ĚĞ�ŶĂĂŵ�ǀĂŶ�ŵŝũŶ�ŐƌŽŽƚǀĂĚĞƌ�ǌŝũŶ�ďƌŽĞƌ�ǀĞƌŵĞůĚ�ƐƚŽŶĚ͕�ŝ͘Đ͘�͞:ŽƐ͘�
Van Welsenaere, nr. 6189. Onderaan de pagina, kun je dan concreet kijken welk archiefdienst er over 
deze administratieve dossiers beschikt. In dit specifieke geval, kwam ik uit op het Provinciaal Archief 
West-Vlaanderen.222 
 
Wanneer je een dossier van je bloedverwanten hebt gevonden dat zich in hun archief bevindt, dan kun 
je vervolgens elektronisch contact opnemen met het archief en een afspraak maken om eens langs te 
komen. De archivaris zal u met veel plezier begeleiden en meestal leggen ze al het gevraagde dossier 
voor jou klaar in hun leeszaal, voor wanneer je langskomt. Vergeet niet dat je enkel foto͛s mag nemen 
van de gevraagde documenten, maar dat je de documenten zelf niet kan laten afdrukken of kopiëren 
in hun archief. 
 
Finaal heb ik op deze wijze meerdere documenten van mijn grootvader zijn broer kunnen inkijken en 
heb ik zelfs een handgeschreven brief van hem teruggevonden. Op deze manier kun je soms veel 
nieuwe informatie ontdekken over je voorouders of bloedverwanten, die je zonder enige twijfel kan 
helpen bij het verder uitwerken van je familiegeschiedenis. 
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222 https://probat.west-vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx?d=1172207&k=van%20welsenaere&l=4&p=0&id=-
1&t=1&pn=2&pz=10  
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6.3.5. Familiekunde Vlaanderen. 
 
Familiekunde Vlaanderen is actief over heel Vlaanderen en de drie grootste documentatiecentra 
bevinden zich in Merksem, Oostende en Handzame.223 Voorts zijn er ook nog regionale afdelingen met 
eigen werkingsgebieden.224 Naast gespecialiseerde bibliotheken, verzamelen de genealogen van 
͚Familiekunde Vlaanderen͛ bidprentjes, rouwbrieven, kiezerslijsten, kopieën van archiefdocumenten 
en nog veel meer.225 226 
 
Vaak kun je al veel informatie terugvinden op de websites van de documentatiecentra zelf, maar voor 
het beste resultaat valt het toch aan te raden om eens zelf ter plaatse te gaan. Opnieuw kan je dan 
gebruik maken van de experts die daar aanwezig zijn en uiteraard zullen ze jou met veel plezier helpen 
met je opzoekingen.227  
 
Via de website van ͚Familiekunde Vlaanderen͕͛� ŬƵŶ� ũĞ� ǀŝĂ� ĚĞ� ŶŽĞŵĞƌ� ͚ŽǀĞƌ� ŽŶƐ͛� ĞŶ� ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ�
͚ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝĞĐĞŶƚƌĂ�ĞŶ�ĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ͕͛� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ�ƚĞƌƵŐǀŝŶĚĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ĚƌŝĞ�ŐƌŽƚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝĞĐĞŶƚƌĂ�
voor familiegeschiedenis, alsook links naar afdelingen per specifieke provincie.228 Verder kun je dan 
bijvoorbeeld klikken op de website van het ͚West-Vlaams Documentatiecentrum voor 
Familiegeschiedenis (Oostende)͛, om op de specifieke website van het documentatiecentrum van 
Oostende terecht te komen.229 Via het menu, krijg je dan een concreet overzicht van wat hun website 
je aan te bieden heeft: informatie over hoe je hen kunt contacteren plus hun ligging, bestuur, kalender, 
prikbord, bezoeken, fotoalbum, bibliotheek, DATA, Familiekunde Vlaanderen, privacyverklaring en 
nieuwsbrieven.230 
 
Alvorens ter plaatse een bezoekje te brengen, is het uiteraard logisch dat je eerst wat opzoekingen 
verricht via hun specifieke databank. Wanneer je via het menu op het item ͚��d�͛�ŬůŝŬƚ͕�ŬŽŵ�ũĞ�ŽƉ�ĞĞŶ�
ƉĂŐŝŶĂ�ƚĞƌĞĐŚƚ͕�ǁĂĂƌ�ǀĞƌŵĞůĚ�ƐƚĂĂƚ͗�͞�ĞǌĞ�ƌƵďƌŝĞŬ�ďĞǀĂƚ�ϯ�ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ: 
 

1/ ͚De KARAKOL͛: Een zoekrobot waarbij je via het invoegen van een familienaam opzoekingen 
kunt verrichten. Concreet kun je informatie terugvinden omtrent: rouwbrieven, bidprentjes en 
andere docu-bronnen.231  
 
2/ Bronnen: Dit onderdeel is voor enkele speciale gedigitaliseerde verzamelingen die niet in de 
databank ͚De KARAKOL͛ voorkomen.   
 
3/ Familiekunde Vlaandere Incides: Deze bevat een aantal namenlijsten van bronnen die 
eveneens niet in hun zoekrobot, ͚De KARAKOL͛, werden opgenomen.͟232  

 
Concreet kun je dus via hun zoekrobot, ͚�Ğ� <�Z�<K>͛, een specifieke familienaam intikken en 
vervolgens moet je dan nog aangeven in welk concreet onderdeel je opzoekingen wenst te verrichten: 
rouwbrieven, bidprentjes of docu-bronnen.233 Besluitend kan je dan zelf kiezen om ofwel ter plaatse 
de documenten op te zoeken en te ontvangen, of je kunt ook, mits betaling, ze online opvragen.234 
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232 https://www.fv-oostende.be/data  
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6.3.6. Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. 
 
Wanneer je een dossier van één van je voorouders of bloedverwanten wenst te verwerven met 
betrekking tot zijn verleden als soldaat tijdens de Eerste of de Tweede Wereldoorlog, dan kun je altijd 
een afspraak maken bij het legerachief te Evere. Jammer genoeg, kun je niet elektronisch de gegevens 
opvragen en ben je dus altijd verplicht om ter plaatse de documenten te gaan inkijken. Via verre 
bloedverwanten, heb ik op deze wijze een foto kunnen verkrijgen uit het legerarchief van Evere van 
oud-strijder Cyrillus-Camillus Barbary, de echtgenoot van een verre bloedverwante van mij, i.c. Emma 
Marchand. Wanneer je ter plaatse gaat, kun je dus alle militaire gegevens over een oud-strijder 
terugvinden. Hieronder heb ik een foto van oud-strijder Cyrillus C. Barabary uit het legerarchief van 
Evere ingevoegd. Deze persoon heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front gevochten en werd 
met meerdere militaire medailles onderscheiden.235 236 
 

 
 

6.4. Gegevens bewaren en presenteren. 
 
Het is zeer belangrijk om in deze fase van het proces, steeds te pogen om alle gegevens die je tot op 
heden al hebt verzameld, nauwkeurig en systematisch bij te houden. Het gevaar zit hem namelijk in 
het feit dat de enorme hoeveelheid informatie die je momenteel al hebt verzameld, plots zeer 
chaotisch en onoverzichtelijk begint te worden en je nauwelijks nog weet waar je moet beginnen met 
zoeken om er iets in terug te vinden. Het allerbelangrijkste is dus om het overzicht te blijven 
bewaren.237 
 
Met andere woorden noteer de vondsten, alsook vanwaar je alle informatie hebt gehaald en hebt 
teruggevonden. In iedere vorm van wetenschappelijk onderzoek, is het van primordiaal belang om je 
bronnen goed te verzamelen en er ook correct naar te verwijzen. Zo is het gemakkelijker om zelf je 
vondsten te controleren alsook kunnen derden alles wat je tot op heden hebt verzameld, kritisch 
nakijken en verifiëren. Verder zorg je ervoor met het vermelden van de correcte bron, dat alle 
intellectuele eigendom alsook het auteursrecht worden gerespecteerd.238  
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Via de website ͚familiegeschiedenis.be͛, kunnen we opnieuw zeer bruikbare informatie terugvinden, 
omtrent hoe we alle data zorgvuldig kunnen bijhouden.239  
 
Tevens geven ze ons de volgende tips: 240 
 

x Probeer zo veel mogelijk naar de originele bron terug te keren 
x EĞĞŵ�ĞŶ�ďĞǁĂĂƌ�ĨŽƚŽ͛Ɛ͕�ƐĐĂŶƐͬŬŽƉŝĞģŶ�ĞŶ�ƐĐƌĞĞŶƐŚŽƚƐ�ǀĂŶ�ŽƌŝŐŝŶĞůĞ�ďƌŽŶŶĞŶ 
x Verifieer je vondsten door ze tegen ander bronnenmateriaal op te houden 
x Erken de personen aan wie je gegevens te danken hebt 
x Refereer naar bronnen en literatuur op een consequente manier 
x Geef twijfels, hypothesen en contradictorische gegevens eerlijk aan 

 
6.4.1. Het gebruiken van software. 
 
Niettegenstaande je uiteraard alle informatie zou kunnen bijhouden met pen en papier, valt het toch 
aan te raden om gebruik te maken van software. Hierbij kun je bijvoorbeeld gebruik maken van 
software, zoals ͚dƌŽƉǇ͛, waarbij je beelden van je onderzoeksmateriaal overzichtelijk kunt bijhouden, 
alsook kun je als gebruiker deze software gratis downloaden op je computer. Het voordeel van 
programma͛s zoals ͚dƌŽƉǇ͛, is dat je beelden logisch kan organiseren en beheren, je kunt er beelden 
ontsluiten door er transcripties, notities en trefwoorden aan toe te voegen en finaal kun je ook beelden 
gemakkelijk doorzoeken en zo informatie in jouw collectie snel terugvinden.241 Tevens kun je ook 
meerdere programma͛s met elkaar combineren. Je kunt bijvoorbeeld software als ͚dƌŽƉǇ͛ combineren 
met bibliografische of referentiesoftware, zoals het programma ͚�ŽƚĞƌŽ͛.242 Ook deze software is gratis 
en hiermee kun je alle verwijzingen naar nuttige literatuur ordentelijk bijhouden.243 
 
6.4.2. Het gebruiken van genealogische software. 
 
Wanneer je besluit om een stamboom op te maken, kun je ervoor kiezen om hierbij gebruik te maken 
van genealogische software. Genealogische bedrijven bieden u deze mogelijkheid aan.244 De voordelen 
van het gebruikmaken van dit soort software zijn legio: zo kun je alle gegevens die je hebt verzameld 
mooi bijhouden, je kunt eveneens je vondsten ter beschikking stellen voor derden, alsook kun je op 
deze wijze contact maken met andere geïnteresseerden in genealogie.245 De keerzijde van dit soort 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ͕�ŝƐ dat ze meestal betalend zijn en je moet je ook goed informeren in hoeverre jezelf de 
controle blijft behouden over je eigen onderzoek. M.a.w. informeer je goed en lees altijd grondig de 
gebruikersovereenkomsten na.246 Een ander computerprogramma waarbij je je gegevens kunt 
bijhouden en dat bovendien ook nog gratis is, is het Nederlandstalige programma ͚�ůĚĨĂĞƌ͛.247  
 
Zelf ben ik lid van zowel het Amerikaanse ͚�ŶĐĞƐƚƌǇ͛, alsook van het Israëlische ͚DǇ,ĞƌŝƚĂŐĞ͛. Zelf 
verkies ik vooral ͚�ŶĐĞƐƚƌǇ͛, omdat ik dit een zeer gebruiksvriendelijk programma vind, dat vooral zeer 
overzichtelijk is en ik een uitstekende manier heb gevonden om alle gegevens die ik stapsgewijs 
verzamel mooi ordentelijk bij te houden. Concreet is het uiteraard volledig afhankelijk van wat je zelf 
verkiest en hierbij spelen uiteraard meerdere factoren een rol, zoals bijvoorbeeld: 248 
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x De kostprijs 
x De gebruiksvriendelijkheid 
x De taal  
x De presentatiemogelijkheden  
x De exportmogelijkheden  
x ͙  

 
Gemakshalve kun je via de voetnoot onderaan een link terugvinden naar een website, waarbij je een 
mooi overzicht krijgt van meerdere genealogische programma͛s en waarbij je ze eveneens met elkaar 
kunt gaan vergelijken.249 
 
Een zeer belangrijk element bij genealogische software, is de aanwezigheid van een zogenaamde 
͚'���KD-ŵŽĚƵůĞ͛. ͚'���KD͛ staat voor ͚ŐĞŶĞĂůŽŐŝĐĂů�ĚĂƚĂ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͛͘�DĞƚ�ǌŽ͛Ŷ�͚'���KD-ĨŝůĞ͛ 
is het mogelijk om alle gegevens van je stamboom, over te plaatsen van de ene genealogische software 
naar de andere.250 Op deze wijze blijf je ook zelf volledig in het bezit van je gemaakte stamboom en 
kun je bijvoorbeeld kiezen om van software te veranderen indien liever van programma zou willen 
veranderen.  
 

6.5. Van stamboom tot familiegeschiedenis. 
 
Finaal zijn we aangekomen bij het laatste onderdeel van ons stappenplan. Op de website 
͚ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘ďĞ͛ maakt men hierbij een tweevoudige opdeling:251  
 
 

1/ Ga uit van een historische vraagstelling  
2/ Bepaal de vorm 

 
Ook wij zullen deze indeling gebruiken voor ons laatste onderdeel en voorts zullen we starten met een 
interview tussen journaliste Annabelle Van Nieuwenhuyse (A) en prof.dr. Bruno De Wever (B) van de 
Universiteit van Gent. Aan het begin van dit interview stelt journaliste Annabelle Van Nieuwenhuyse 
professor De Wever de volgende vraag:  
 

A: ͞/Ŭ�ŚĞď�ŶƵ�ĂůůĞƌůĞŝ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ƌŽŶĚ�ŵŝũŶ�ĨĂŵŝůŝĞ�ǀĞƌǌĂŵĞůd͕�ŵĂĂƌ�ǁĂƚ�ĚŽĞ�ŝŬ�ĚĂĂƌ�ŶƵ�ŵĞĞ͍͟ 
B: ͞Je gaat je vragen stellen. Geen geschiedenis zonder vragen. Jij stelt je vragen, aan de 
geschiedenis. Elke familiegeschiedenis deelt in ĚĞ�ŐƌŽƚĞ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘͟ 
A: ͞DĂĂƌ�ŝŬ�ŚĞď�ŶƵ�ŶŽŐ�ŐĞǁŽŽŶ�ƐƚƵŬũĞƐ�ĚŝĞ�ŝŬ�ŶŝĞƚ�ĂĂŶ�ĞůŬĂĂƌ�ŚĞď�ŐĞƉůĂŬƚ͘͟ 
 
�͗�͞,Ğƚ�ďĞŐŝŶƚ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ŵĞƚ͗�ĞĞŶ�ŐĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵ͕�ǁĂĂƌ�ǁŽŶĞŶ�ĚĞ�ŵĞŶƐĞŶ͕�ŵĞƚ�ǁŝĞ�ǌŝũŶ�ǌĞ�
eventueel gehuwd, krijgen ze kinderen, enz. Dat is het begin. Maar als je dan ook nog eens die 
ŵĞŶƐ�ƚŽƚ�ůĞǀĞŶ�ďƌĞŶŐƚ͕�ĚĂƚ�ŝƐ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘͟ 
 
B: ͞Kijk Albert daar, je ziet hem op zijn paard zitten, met een soldatenhelm uit de Eerste 
Wereldoorlog. Mijn grootvader aan het IJzerfront, wat heeft die gedaan? Of je grootmoeder 
achter het front of in het bezette land, of misschien nog boeiender, hoe heeft zij die vreselijke 
tijd doorstaan? Je moet je afvragen, wat wil ik daar nu verder over weten? En om dat goed te 
doen, want natuurlijk geschiedenis wordt gemaakt door mensen, maar geschiedenis, dat is een 
oneindig veld, dus je moet je natuurlijk wat toespitsen en dat begint met een onderzoeksvraag.͟ 
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�͗� ͞Je stelt je een vraag. Het voorbeeld dat ik hier geef: We zitten hier in het Albertpark, 
Wereldoorlog I. Hoe komen gewone mensen Wereldoorlog I door? En dan kan je je de vraag 
ook stellen: Hoe is dat met mijn familielid geweest? Dus die vragen gaan je voor een stuk op 
het spoor brengen van problematieken die je dan kunt gaan opzoeken in je 
familiegeschiedenis.͟�252  

 
6.5.1. Ga uit van een historische vraagstelling. 
 
Wanneer ik bijvoorbeeld startte met het opmaken van mijn stamboom, stelde ik al van meet af aan 
zeer veel vragen omtrent mijn voorouders en bloedverwanten:  
 

͞,ŽĞ�en waar precies is de broer van mijn grootmoeder tijdens de Tweede Wereldoorlog om 
het leven gekomen? Was het waar dat hij eigenlijk ziek was en niet meer wilde gaan vechten, 
maar dat hij desondanks hier toch werd toe verplicht? Klopt het vermoeden van mijn 
grootvader dat de familie Vilain mogelijk van Spaanse oorsprong was en hier in onze streken is 
ƚĞƌĞĐŚƚŐĞŬŽŵĞŶ�ƚŝũĚĞŶƐ�͞,Ğƚ��ĞůĞŐ�ǀĂŶ�KŽƐƚĞŶĚĞ͟�ĚĂƚ�ƉůĂĂƚƐǀŽŶĚ�ƚƵƐƐĞŶ�ϭϲϬϭ�ĞŶ�ϭϲϬϰ?͟ 

 
Eén voor één zijn dit allemaal zeer interessante vragen en telkens ik hier en daar meer documenten in 
mijn handen kreeg en van hieruit nieuwe informatie kon afleiden, kwam ik tot de constatatie dat ik mij 
vervolgens opnieuw, nieuwe vragen begon te stellen: 
 

͞tŝĞ�ǁĂƐ�ĚĞ�ďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞ�ǀĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŵŝũŶ�ŽǀĞƌŐƌŽŽƚǀĂĚĞƌ͍ Was mijn grootvader eigenlijk op de 
hoogte dat hij ooit nog meerdere broers en zussen heeft gehad, maar dat deze op zeer jonge 
leeftijd waren gestorven? Waarom kwam mijn overgrootvader nooit op bezoek bij mijn 
grootouders, niettegenstaande hij zo dicht in de buurt woonde en zo lang heeft geleefd? Was 
het een normaal gegeven dat mijn voorouders allemaal uit zeer grote gezinnen afkomstig 
waren en dat er zo veel kinderen op jonge leeftijd kwamen te overlijden? Waarom besloten 
meerdere van mijn ďůŽĞĚǀĞƌǁĂŶƚĞŶ�Žŵ�͞ƚŚĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ�ĚƌĞĂŵ͟�ŶĂ�ƚĞ�ũĂŐĞŶ�ĞŶ�ŚƵŶ�ŬŽĨĨĞƌƐ�ƚĞ�
pakken naar de Verenigde Staten? Was dit iets uitzonderlijks of komt dit ook vaak voor in 
andere mensen hun familiegeschiedenis? Hoe komt het dat uit mijn DNA-test blijkt dat mijn 
geschatte etniciteit voor maar liefst 22,2% op Iers, Schots en Welsh wordt geschat, terwijl ik 
geen enkel idee heb hoe dit überhaupt mogelijk zou kunnen zijn? Verder was één van mijn 
ǀŽŽƌŽƵĚĞƌƐ�͞ĐŚŝƌƵƌŐƵƐ͟�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ͕�ƚĞƌǁŝũů�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ďĞƌŽĞƉƐŚĂůǀĞ�͞ĐŚŝƌƵƌŐŝũŶ͟�ǁĂƐ͘�Waren 
dit equivalenten voor hetzelfde beroep, of was er toch een verschil? Wat betekende verder het 
ďĞƌŽĞƉ�ǀĂŶ�͞ŵĂŐŝƐƚĞƌ͟�in het jaar 1703 en wat hield het precies in dat één van mijn voorouders 
ĞĞŶ�͞ƉŽŽƌƚĞƌ͟�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐƚĂĚ�dŽƌŚŽƵƚ�ǁĂƐ͍͟ 

 
Het stellen van al deze vragen zorgt er voor dat je op deze wijze geleidelijk aan van een stamboom, 
met eigenlijk nogal droge feiten en gegevens, stapsgewijs komt tot het uitwerken van een ware 
familiegeschiedenis. KŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚ� ǌĂů� ũĞ� ŽŽŬ� ĐŽŶƐƚĂƚĞƌĞŶ� ĚĂƚ� ũĞ� ǀŽŽƌŽƵĚĞƌƐ� ŽŽŬ� ͞ŬŝŶĚ� ǀĂŶ� ŚƵŶ� ƚŝũĚ�
ǁĂƌĞŶ͟� ĞŶ� ĚĂƚ� ǌĞ� ǀĂĂŬ� ŽŶŐĞǁŝůĚ� ŵĞĞŐĞƐůĞƵƌĚ� ǁĞƌĚĞŶ� ŝŶ� ĚĞ� ŐƌŽƚĞ� ŬůĂƐƐŝĞŬĞ� ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ� ǀĂŶ� ĚĞ�
wereldgeschiedenis, net zoals veel Russische staatsburgers momenteel helemaal niet achter de 
plannen van hun president staan, maar daar uiteraard als gewone burger geen enkele inspraak in 
hebben.  
 
6.5.2. Bepaal de vorm. 
 
Uiteindelijk bepaal je zelf de concrete vorm waarbij je je familiegeschiedenis uitwerkt. 
Vanzelfsprekend hoef je dit niet op één specifieke manier te weergeven, maar kun je uiteraard een 
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combinatie van methodieken hanteren. Met andere woorden, je kan zelf uitmaken op welke manier 
je je familiegeschiedenis tot leven wilt brengen en je voorouders in ere wilt houden. Wees dus creatief 
en vergeet niet zoals Horatius ooit heeft gezegd: ͞EŽŶ� ŽŵŶŝƐ� ŵŽƌŝĂƌ͟, zolang je schiftelijk iets 
neerpent, je eigenlijk ook nooit echt zal sterven. Met andere woorden als je je familiegeschiedenis op 
papier zet of een digitaal spoor op het internet nalaat, dan zullen je voorouders en je 
familiegeschiedenis eigenlijk vereeuwigd worden! 
 
Via de website ͚ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘ďĞ͛ reiken ze hiertoe enkele concrete mogelijkheden aan: 253 
 

x Een fotoalbum met commentaar 
x Een familiekroniek of een boek met je memoires 
x Een familienieuwsbrief 
x Een website 
x Een documentaire of een podcast 
x Een online stamboom met toegevoegde informatie 
x Enz. 

 
Om je een duidelijk voorbeeld te geven van hoe je stamboom er zou kunnen uitzien en hoe je mogelijks 
je familiegeschiedenis overzichtelijk zou kunnen weergeven, zal ik enkele duidelijke voorbeelden 
aankaarten uit zowel mijn eigen stamboom alsook dat van enkele externen. 
 
Vooreerst is mijn volledige stamboom terug te vinden via ͚�ŶĐĞƐƚƌǇ͘ĐŽŵ͛. Zoals we al hebben 
besproken, is dit dus een Amerikaans genealogisch bedrijf. Voorts kun je als betalend lid van ͚Ancestry͛ 
bepalen, wie al dan niet toestemming krijgt om je stamboom te bekijken. De meeste genealogische 
programma͛s op het internet beschikken over dit soort privacy-instellingen. Overigens valt het aan te 
raden dat je leerlingen in hun stamboom, alle nog levende bloedverwanten privé houden, maar ook 
dit is een persoonlijke keuze van de student zelf. 
 
Wanneer ik mij bijvoorbeeld heb ingelogd op ͚�ŶĐĞƐƚƌǇ͘ĐŽŵ͛ dan kom ik automatisch op mijn 
stamboom uit. Zelf bepaal je vervolgens wie de hoofdpersoon in je stamboom is. Meestal is dit 
uiteraard de persoon die de stamboom heeft opgemaakt. Ook in mijn geval, ben ik het vertrekpunt in 
mijn stamboom. Wanneer je kijkt naar mijn stamboom dan heb ik ervoor gekozen om een verticale 
indeling te gebruiken. M.a.w. ik sta onderaan en mijn ouders, grootouders en overgrootouders worden 
boven mij afgebeeld. Wanneer ik op mijn icoontje klik, kun je ŶĂĂƐƚ�͚�͛�;с�Birth) mijn geboortedatum 
alsook mijn geboorteplaats zien. �ŝũ�ŵĞŶƐĞŶ�ĚŝĞ�Ăů�ŽǀĞƌůĞĚĞŶ�ǌŝũŶ�ŬƵŶ�ũĞ�ĚĂĂƌŽŶĚĞƌ�ŽŽŬ�͚�͛�;с�Death) 
zien met de datum van overlijden alsook de plaats van overlijden. Dus eenvoudigweggesteld, zijn de 
instellingen via ͚Ancestry.com͛ in het Engels.  
 
Overigens stellen mensen vaak de vraag, hoe je in een stamboom nieuw samengestelde gezinnen 
weergeeft? Om hier een duidelijk antwoord op te geven, wens ik gebruik te maken van een voorbeeld 
uit mijn stamboom.  Wanneer je in mijn stamboom kijkt naar mijn oom, i.c. ͞H.V.͟ (omwille van 
privacyredenen worden hier enkel de initialen weergeven), dan kun je naast hem twee vrouwen zien 
staan. De eerste vrouw, ͞D͘^͘͟, was zijn eerste wettige echtgenote en ͞�͘s͘͟ is zijn huidige wettige 
echtgenote. Wat opvalt, is dat er tussen mijn oom en zijn eerste vrouw stippellijntjes staan. Dit 
betekent dat er in dit geval eerst sprake was van een huwelijk en dat er vervolgens een scheiding 
plaatsvond. Tussen mijn oom en zijn tweede vrouw staat er overigens een volle lijn en dit betekent dus 
dat hij momenteel met haar getrouwd is.  
 
Wat ook opvalt, is dat er onder de stippellijntjes, dus tussen mijn oom en zijn eerste vrouw, twee volle 
lijnen voortvloeien. Dit betekent dat mijn oom met zijn eerste vrouw twee kinderen heeft gehad en 
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dat deze kinderen zijn biologische nakomelingen zijn. Onder mijn oom zijn tweede vrouw staan er ook 
twee lijnen, maar deze vertrekken rechtstreeks vanuit mijn oom zijn tweede vrouw en niet vanuit de 
lijn tussen mijn oom en zijn huidige vrouw. Concreet betekent dit dat mijn oom zijn tweede vrouw al 
twee kinderen had (uit een vorig huwelijk) en dat mijn oom dus de stiefvader van haar kinderen is en 
niet de biologische vader. Op deze wijze kan ik dus een mooi beeld krijgen van hoe mijn oom zijn nieuw 
samengesteld gezin eruitziet, alsook kun je onmiddellijk zien hoe de vork precies in de steel zit.  
 
tĂŶŶĞĞƌ�ũĞ�ǌŽ͛Ŷ�ϱϬ�ũĂĂƌ of verder terug in de tijd gaat, dan kun je vaak in stambomen twee personen 
naast één specifieke voorouder zien en dit met meestal tussen hen twee volle lijnen. Met andere 
woorden gaat het hier dan zeker niet om een scheiding. Concreet kun je zoiets in mijn stamboom 
terugvinden bij mijn grootmoeder. Naast haar worden er twee personen afgebeeld en dit met beiden 
een volle lijn tussen hen en mijn grootmoeder. Dit betekent dus dat mijn grootmoeder eerst met een 
andere man was getrouwd en dat ze na het overlijden van haar eerste man weduwe was geworden. 
Vervolgens heeft mijn grootmoeder dan mijn grootvader leren kennen en finaal besloot ze om met 
hem te trouwen. Dus mijn grootmoeder is hierbij officieel nooit gescheiden geweest van haar eerste 
man, vandaar er dan ook geen stippellijn staat tussen mijn grootmoeder en haar eerste man.  
 
Een andere vaak gestelde vraag, is hoe je nu eigenlijk een stamboom kunt hebben van meer dan 
duizenden mensen, zonder dat dit één groot chaotisch geheel vormt? Ook stellen mijn grootouders 
van mijn moeder haar kant de vraag, hoe je nu überhaupt zowel een stamboom van mijn moeder haar 
voorouders kunt hebben en tegelijkertijd ook een volledig overzicht kunt hebben over de voorouders 
van mijn vader zijn kant, zonder dat dit allemaal wirwar door elkaar loopt? 
 
Om hier concreet een antwoord op te geven, kan ik bijvoorbeeld op het icoontje van mijn 
betovergrootvader, i.c. Achille E. Vilain klikken. Hierbij kun je van hem een mooie foto zien, met 
daarnaast zijn volledige naam alsook zijn geboortedatum, geboorteplaats, datum van overlijden en de 
plaats van overlijden. Als je de lijn boven zijn icoon volgt, dan kun je zien wie zijn ouders waren alsook 
kun je naast hem zien wie zijn vrouw was en wie zijn broer en zussen waren. Wanneer je kijkt naar het 
icoontje van zijn vrouw kun je naast haar foto zien dat er twee mini-icoontjes worden afgebeeld, ééntje 
in het blauw en ééntje in het roze. Wanneer ik bijvoorbeeld haar voorouders van haar vaders kant 
wens te aanschouwen, dan kan ik op het blauwe icoontje klikken. Wens ik de familie van haar moeders 
kant bekijken, dan klik ik op het roze icoontje. Met andere woorden wordt niet mijn gehele stamboom 
op één pagina weergeven. Dat zou uiteraard veel te chaotisch en trouwens ook volstrekt onrealistisch 
zijn, aangezien het hier om meer dan dertienduizend mensen gaat. Het leuke is dat je via deze methode 
altijd een zeer overzichtelijk beeld krijgt van je volledige stamboom en je zelf kunt kiezen welke 
͞takken͟ van je stamboom je wenst te bekijken. Gemakshalve kun je hieronder de stamboom van 
Achille E. Vilain terugvinden. 
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Stamboom van Achille E. Vilain (Ancestry.com) 

 
Dit alles valt dus duidelijk onder de noemer stamboom. Maar hoe zit het nu met onze zogenaamde 
͞familiegeschiedenis͟? Wanneer we opnieuw op het icoontje van mijn betovergrootvader klikken, dan 
kun je onderaan lezen: ͚WƌŽĨŝůĞ͛, ͚^ĞĂƌĐŚ͛ en ͚YƵŝĐŬ�ĞĚŝƚ͛͘ Wanneer je op ͚WƌŽĨŝůĞ͛ klikt, dan kom je op de 
profiel pagina van mijn betovergrootvader, met name, Achille E. Vilain. Deze pagina weergeeft alle 
feitelijke gegevens, zoals: geboorte, de geboortes van zijn broer en zussen, het overlijden van zijn 
ouders, informatie over zijn huwelijk, beroep, informatie over zijn specifieke rol tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, enz. Op dezelfde pagina kun je rechts zowel informatie vinden over zijn ouders, zijn 
echtgenote alsook zijn kinderen. Bovenaan op de pagina staat zijn volledige naam, datum en plaats 
van zijn geboorte en overlijden, alsook zijn verwantschap tot de hoofdpersoon van deze specifieke 
stamboom, m.a.w. zijn verwantschap tot mij, en hierbij staat er: 2nd great-grandfather (= 
betovergrootvader). Daaronder staat er ook: ͚>ŝĨĞ^ƚŽƌǇ͛, ͚&ĂĐƚƐ͛, ͚'ĂůůĞƌǇ͛ en ͚,ŝŶƚƐ͛. Momenteel 
hebben we inzage in de ͚&ĂĐƚƐ͛. Als we op ͚>ŝĨĞ^ƚŽƌǇ͛ klikken, dan krijgen we een mooi overzicht van 
zijn levensverhaal, en dit op basis van alle feitelijke gegevens dat ik tot op heden al heb ingevoerd. Zo 
kun je chronologisch alle gebeurtenissen uit zijn leven aanschouwen.  
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Voorbeeld ͚>ŝĨĞ^ƚŽƌǇ͛ van mijn betovergrootvader:  
 

Achille Emile Vilain werd geboren werd op 31 mei 1885, om 11 uur ͛s morgens in het huis van 
zijn ouders, staande in de Noordstraat te Diksmuide. Op 4-jarige leeftijd overleed zijn moeder 
en een paar maanden later ook zijn broer. Daaropvolgend werd hij na het overlijden van zijn 
vader in 1893, op amper 7-jarige leeftijd, een weeskind. Vervolgens was hij 18 jaar oud toen hij 
voor het eerst vader werd van een zoon, i.c. Isidoor Achiel Emiel Vilain, en op dat moment was 
hij nog niet met mijn betovergrootmoeder getrouwd. Twee maanden na de geboorte van zijn 
zoon, trouwde hij vervolgens op 26 mei 1905 met mijn betovergrootmoeder, i.c. Romanie 
Debruyne, te Diksmuide. Op 24-jarige leeftijd werd zijn dochter, Marie-Louise Vilain, geboren 
en een paar maanden later overleed één van zijn zussen, i.c. Alice Vilain. Hij diende 
daaropvolgend op 29-jarige leeftijd zijn land tijdens de Eerste Wereldoorlog, o.a. te Ieper, en 
daarbij werd hij ook met gifgas geconfronteerd, een gegeven waarvan hij voor de rest van zijn 
leven fysieke lasten zou van ondervinden. Beroepshalve was hij timmerman en zou hij de hoofd 
van een afdeling zijn geweest van een fabriek die zich specialiseerde in het vervaardigen van 
houten propellers voor vliegtuigen. Daarnaast zou hij op het einde van zijn loopbaan ook nog 
hebben gewerkt voor de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen te Oostende. Finaal 
overleed hij op 57-jarige leeftijd om 4 uur ͛s morgens in de Bortierlaan nummer 5 te Diksmuide.  

 
Wanneer je opnieuw bovenaan naar zijn profiel kijkt, dan kun je zien dat je ook op de link ͚'ĂůůĞƌǇ͛ 
ŬƵŶƚ�ŬůŝŬŬĞŶ͘�sŝĂ�ĚĞǌĞ� ůŝŶŬ͕�ŬƵŶ�ũĞ�ĂůůĞ�ĨŽƚŽ͛Ɛ͕�ĂŬƚĞŶ͕�ǌŝũŶ�ďŝĚƉƌĞŶƚũĞ͕�zijn militiedossier uit 1905, zijn 
militair dossier uit de Eerste Wereldoorlog en een foto van zijn graf zien.  
 
Op deze wijze kun je van iedere persoon in mijn stamboom alle gegevens terugvinden en hun 
levensverhaal aanschouwen. Verder heb ik voor alle voorouders en bloedverwanten van mij die wonen 
(of woonden) in Duitsland, alle data in het Duits ingegeven. Zo kan ik dan ook aan mijn familie uit 
Duitsland mijn stamboom tonen en kunnen ze alle informatie gemakkelijk lezen in hun moedertaal. 
 
Wanneer ik vervolgens via ͚dƌĞĞ� ^ĞĂƌĐŚ͛ bijvoorbeeld mijn overgrootmoeder intik, i.c. Frieda 
Schulenburg, dan kan ik klikken op: ͚&ƌŝĞĚĂ�>ƵŝƐĞ��ŚĂƌůŽƚƚĞ�̂ ĐŚƵůĞŶďƵƌŐ�ϭϵϬϯ-ϭϵϳϳ͛. Wanneer ik hierop 
heb geklikt, dan kom ik ogenschijnlijk in een heel andere stamboom terecht, namelijk de tak van mijn 
overgrootmoeder via mijn vaders kant. Wanneer ik op Frieda Schulenburg haar icoontje klik, dan zie ik 
een foto van haar, haar volledige naam en vervolgens opnieuw de basisgegevens omtrent haar 
geboorte en overlijden.  
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Profiel Frieda L.C. Schulennburg (Ancestry.com) 

 
Wanneer ik op haar ͚WƌŽĨŝůĞ͛ klik, dan kan ik onder de noemer ͚&ĂĐƚƐ͛, al haar ingevulde gegevens in het 
Duits terugvinden. Zo staat er onder de noemer ͚�ŝƌƚŚ͛: 
 

ͣGeboren am 2. April des Jahres tausend neunhundert drei, nachmittags um sechs Uhr zu 
Gummern, Kreis Lüchow. Geburtsregister Nr. 4 des Standesamtes in Schnakenburg.͞  

 
Op dezelfde wijze staat alle overige informatie ook in het Duits en ook kun je opnieuw via ͚'ĂůůĞƌǇ͛ alle 
(Duitse) akten en foto͛s van haar terugvinden. 
 
Wanneer je tenslotte naar één van mijn oudste voorouders gaat, i.c. Cornelius Van Welssenaers (1660-
1707), dan kun je i.p.v. een foto, een mooie afbeelding van zijn handtekening uit het jaar 1680 zien, 
met daarbij opnieuw zijn naam en informatie over zijn geboorte en overlijden. Wanneer je op zijn 
profiel klikt, dan kun je vervolgens ook bij hem zijn: ͚>ŝĨĞ^ƚŽƌǇ͛, ͚&ĂĐƚƐ͛ en ͚'ĂůůĞƌǇ͛ aanschouwen. Via 
͚'ĂůůĞƌǇ͛ kun je dus ook over hem alle verzamelde gegevens uit zijn leven terugvinden, maar i.t.t. de 
vorige personen die we zojuist hebben besproken, gaat het hier niet om foto͛s van de betrokkene zelf, 
noch om akten van de burgerlijke stand. Bij mensen die leefden in de tweede helft van de 17de eeuw, 
gaat het uiteraard om informatie uit parochieregisters en in dit specifieke geval ook om informatie die 
ik heb gevonden via de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) uit het jaar 1680. Daarnaast heb ik 
ŽŽŬ� ǀŝĂ� ͚'ŽŽŐůĞ� �ŽŽŬƐ͛� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ� kunnen terugvinden over het feit dat hij in het jaar 1685 was 
afgestudeerd als chirurgijn te Brugge.254 De afbeeldingen zelf, bestaan hier uit onder meer: zijn 
handtekening, een foto van een replica van een schip van de VOC uit deze periode, alsook een tekening 
van de stad Batavia uit het jaar 1681. Op deze manier probeer ik dus een beeld te vormen van hoe de 
wereld er toen uitzag. Zo zie je maar dat je dankzij het maken van een stamboom en een 
familiegeschiedenis, je automatisch ook opzoekingen gaat verrichten omtrent bv. de twee 
wereldoorlogen, de Napoleontische Oorlogen en in dit geval, zelfs de geschiedenis van de Vereenigde 
Oostindische Compagnie (VOC). Vanzelfsprekend is dit dan ook één van dé bedoelingen van dit hele 
project, namelijk dat jongeren zo meer geïnspireerd zouden zijn om concrete informatie te gaan 
opzoeken, alsook dat hun algemene interesse in het verleden meer zou worden aangewakkerd. 
 

7. Weergave van de resultaten. 

7.1. Weergave van de resultaten van de survey. 
 
Om een beeld te krijgen van hoe leerkrachten en leerlingen staan tegenover het gebruik van 
genealogie in het onderwijs, werden twee enquêtes ontworpen met gesloten vragen. In de enquête 
voor de leerlingen werd eveneens een drietal vragen ingevoegd die het voor ons mogelijk zal maken 
om de resultaten van onze Vlaamse jongeren te gaan vergelijken met de resultaten van jongeren uit 
onze buurlanden. 
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7.1.1. Enquête voor de leerkrachten. 
 

Aan de enquête voor de leerkrachten hebben in totaal 16 leerkrachten deelgenomen. Van de 16 
leerkrachten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek, waren 53,3% vrouw en 46,7% man. Voorts 
had 66,7% een diploma master in de geschiedenis, 13,3% een diploma bachelor in de geschiedenis en 
finaal hadden 20% een andere opleiding genoten. Van deze leerkrachten geven er 33,3% aan zowel de 
vijfde- en de zesdejaars, 26,7% aan de vijfdejaars, 20% aan de zesdejaars en ten slotte 20% aan 
leerlingen uit de eerste en/of tweede graad. Ondanks deze enquête naar alle middelbare scholen in 
Vlaanderen elektronisch werd opgestuurd hebben er jammer genoeg niet zoveel leerkrachten deze 
enquête ingevuld en bij deze zal het dan ook niet mogelijk zijn om echte generaliserende uitspraken 
te doen. Desalniettemin, bieden deze resultaten toch een beeld van hoe leerkrachten staan ten 
aanzien van het gebruik van genealogie in het onderwijs. 
 
Hieronder volgen de resultaten van de enquête voor de leerkrachten. Deze enquête werd vooral 
opgemaakt voor leerkrachten geschiedenis uit de derde graad, maar ook leerkrachten geschiedenis uit 
de eerste en tweede graad mochten deze enquête invullen. Besluitend zullen alle resultaten worden 
uitgedrukt in procenten. 
 
1/ Vindt u het een goed idee, om gebruik te maken van stambomen en familiegeschiedenis in het 
onderwijs? 

 
1. Ja (53,3%) 
2. Misschien (46,7%) 
3. Nee (0%) 
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2/ Denkt u dat leerlingen enthousiaster lessen geschiedenis zouden volgen, als ze kennis zouden 
hebben van hoe hun voorouders het verleden hebben ervaren en er eventueel ook een bepaalde rol 
in hebben gespeeld? 

 
1. Ja (66,7%) 
2. Misschien (33,3%) 
3. Nee (0%) 

 
3/ Heeft u uw leerlingen tijdens het lesgeven ooit al kennis laten maken met stambomen? (Bv. de 
stamboom van een koninklijke familie of van grote historische figuren) 

 
1. Ja (46,7%) 
2. Niet echt, maar in hun cursus kunnen ze zoiets wel terugvinden (46,7%) 
3. Nee (6,7%) 
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4/ Heeft u zelf ooit al uw leerlingen hun eigen stamboom laten opmaken? 

 
1. Nee (100%) 
2. Ja (0%) 

 
5/ Heeft u uw leerlingen al gebruik laten maken van hun eigen familiegeschiedenis tijdens het lesgeven 
of als taak? 

 
1. Nee (60%) 
2. Ja (40%) 
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6/ Heeft u kennis van projecten/ taken in het onderwijs, om leerlingen hun eigen stamboom op te 
laten maken en hun familiegeschiedenis te laten ontdekken? 

 
1. Nee (66,7%) 
2. Ja (33,3%) 

 
 
7/ Indien er een duidelijk en gebruiksvriendelijk project/ taak in het onderwijs beschikbaar zou zijn, 
zou u het dan overwegen om uw leerlingen zoiets te laten uitvoeren? 

 
1. Misschien (66,7%) 
2. Ja (33,3%) 
3. Nee (0%) 
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8/ Welke historische periode denkt u dat uw leerlingen het meest interessant vinden? 

 
1. Hedendaagse tijd (64,3%) 
2. Moderne tijd (14,3%) 
3. Klassieke oudheid (14,3%) 
4. Oude Nabije Oosten (7,1%) 

 
9/ Welke onderstaande historische gebeurtenis denkt u dat uw leerlingen het meest interessant 
vinden? 

 
1. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust (57,1%) 
2. De huidige oorlog in Oekraïne (21,4%) 
3. De ontdekkingsreizen (14,3%) 
4. De Eerste Wereldoorlog (7,1%) 
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ϭϬͬ�tĞůŬĞ�͞ƐŽŽƌƚ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͟�ĚĞŶŬƚ�Ƶ�ĚĂƚ�Ƶǁ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŚĞƚ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚ�ǀŝŶĚĞŶ͍ 

 
1. Geschiedenis van mijn geboorteland (33,3%) 
2. Wereldgeschiedenis (26,7%) 
3. Geschiedenis van Europa (20%) 
4. Mijn familiegeschiedenis (6,7%) 
5. Geschiedenis van mijn streek en gemeente (6,7%) 
6. Geschiedenis van België (6,7%) 

 

7.1.2. Enquête voor de leerlingen. 

 
Aan de enquête voor de leerlingen hebben in totaal maar liefst 187 studenten deelgenomen. Deze 
enquête werd elektronisch doorgestuurd naar alle scholen in Vlaanderen en werd ingevuld door 
vierde-, vijfde- en zesdejaars, uit zowel het ASO, TSO en het BSO. De meeste leerlingen die deze 
enquête hebben ingevuld zijn studenten uit het Sint-Andreasinstituut te Oostende. Vervolgens hebben 
ook veel vierdejaars uit het Sint-Martinusinstituut te Koekelare aan deze enquête deelgenomen, 
alsook hebben leerlingen uit de derde graad van het Zeelyceum in De Haan aan deze enquête 
deelgenomen. Van alle jongeren die deze enquête hebben ingevuld, waren 58,8% vrouw, 39,6% man 
ĞŶ�ϭ͕ϲй�͞ĂŶĚĞƌĞ͘͟�Van alle studenten die de enquête hebben ingevuld, verklaarden 40,1% zestien jaar 
oud te zijn, 29,9% zeventien jaar oud te zijn, 16,6% achtien jaar oud te zijn, 1,6% negentien jaar oud te 
zijn en ten slotte waren 11,8% van de leerlingen van een nog andere leeftijdscategorie. Met betrekking 
tot de jongeren hun nationaliteit, verklaarden 85% van hen Belg te zijn, alsook dat hun beide ouders 
uit België afkomstig waren. Vervolgens verklaarden 7% Belg te zijn, maar dat hun beide ouders uit het 
buitenland kwamen, 5,9% bemerkte Belg te zijn, maar dat één van hun ouders uit het buitenland 
afkomstig was en ten slotte verklaarde 2,1% dat de nationaliteit niet uit de voorgaande 
antwoordalternatieven bestond. Met betrekking tot de jongeren hun religie bemerkte 51,3% 
aanhanger van het christendom te zijn, 40,1% verklaarde niet gelovig te zijn, 5,3% duidde de religie 
ŝƐůĂŵ�ĂĂŶ͕�Ϯ͕ϭй�ǀĞƌŬůĂĂƌĚĞ�͞ĂŶĚĞƌĞ͟�ĞŶ�ϭ͕ϭй�ǁĞŶƐƚĞ�ůŝĞǀĞƌ�ŶŝĞƚ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�ǀƌĂĂŐ�ƚe beantwoorden. De 
leerlingen gaven ten slotte ook nog aan dat 22,8% van hen de studierichting wetenschappen-wiskunde 
volgde, 17,4% gaf aan economie-ŵŽĚĞƌŶĞ�ƚĂůĞŶ�ƚĞ�ǀŽůŐĞŶ͕�ϭϯ͕ϲй�͞ĂŶĚĞƌĞ͟�;ŝŶ�Ěŝƚ�ŐĞǀĂů�ŐĂĂƚ�ŚĞƚ�ĚĂŶ�
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vooral om studierichtingen uit het TSO en het BSO). Overigens hebben 10,9% van de jongeren 
aangegeven de richting sportwetenschappen te volgen, 9,2% humane wetenschappen, 8,7% Latijn-
wiskunde, 4,3% economie-wiskunde, 3,3% Grieks-wiskunde, 3,3% Latijn-moderne talen, 2,7% Latijn-
wetenschappen en ten slotte 1,6% Grieks-Latijn. Hieronder volgen de antwoorden van de leerlingen. 
 
1/ Weet jij wat genealogie of stamboomonderzoek precies inhoudt? 

 
1. Nee (59,1%) 
2. Ja (40,9%) 

 
2/ Heb je ooit al een stamboom van je eigen familie opgemaakt? 

 
1. Ja (62,6%) 
2. Nee (37,4%) 
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3/ Zou je het ooit overwegen om een stamboom van je familie op te maken en je eigen 
familiegeschiedenis te ontdekken? 
 

 
1. Ja (53,8%) 
2. Misschien (36,6%) 
3. Nee (9,7%) 

 
 
4/ Weet jij iets over je voorouders, zoals bv. hun namen, hoe ze eruitzagen, hun beroep, hun afkomst, 
bepaalde verhalen? 

 
1. Ja (64,2%) 
2. Nee (35,8%) 
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5/ Weet jij of iemand van je voorouders heeft gevochten tijdens de Eerste en/of de Tweede 
Wereldoorlog? 

 
1. Ja (53,8%) 
2. Dat weet ik niet (38,7%) 
3. Nee (7,5%) 
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6/ Tot welk jaar denk je dat je ongeveer informatie over jouw voorouders zou kunnen terugvinden? 
 

 
1. Tot ongeveer in de jaren 1800 (38,2%) 
2. Tot ongeveer in de jaren 1900 (31,7%) 
3. Tot ongeveer in de jaren 1700 (14,5%) 
4. Tot ongeveer in de jaren 1600 (7%) 
5. Tot ongeveer in de jaren 1500 (5,9%) 
6. Tot ongeveer in de jaren 1200 (2,2%) 
7. Tot ongeveer in de jaren 1400 (0,5%) 
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7/ Welke historische periode vind jij het meest interessant? 
 

 
1. Moderne tijd (30,8%) 
2. Klassieke oudheid (24,9%) 
3. Hedendaagse tijd (14,6%) 
4. Middeleeuwen (14,6%) 
5. Vroegmoderne tijd (5,4%) 
6. Prehistorie (4,9%) 
7. Oude Nabije Oosten (4,9%) 
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8/ Welke van de onderstaande historische gebeurtenissen fascineert jou het meest? 
 

 
1. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust (40%) 
2. De Eerste Wereldoorlog (13%) 
3. Aanslag 9/11 (9,2%) 
4. De Franse Revolutie (9,2%) 
5. De ontdekkingsreizen (8,6%) 
6. De geschiedenis van de slavernij (7%) 
7. De huidige oorlog in Oekraïne (5,9%) 
8. De kruistochten (4,9%) 
9. De Vietnamoorlog (2,2%) 
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ϵͬ�tĞůŬĞ�͞ƐŽŽƌƚ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͟�ǀŝŶĚ�ũŝũ�ŚĞƚ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚ͍ 
 

 
1. Wereldgeschiedenis (58,8%) 
2. Geschiedenis van Europa (13,9%) 
3. Mijn familiegeschiedenis (9,6%) 
4. Geschiedenis van België (7,5%) 
5. Geschiedenis van de wetenschappen (4,8%) 
6. Geschiedenis van de godsdiensten (2,7%) 
7. Geschiedenis van mijn streek en gemeente (1,6%) 
8. Geschiedenis van mijn geboorteland (1,1%) 
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10/ Zou je het interessant vinden om voor het vak geschiedenis je eigen stamboom op te maken, op 
zoek te gaan naar je afkomst en je eigen familiegeschiedenis te ontdekken? 
 

 
1. Ja, dit lijkt mij wel de moeite waard! (57,8%) 
2. Misschien. (30,5%) 
3. Neen, dit interesseert mij totaal niet! (11,8%) 

 

 

7.2. Bespreking van de resultaten van de survey. 
 

In dit onderdeel zullen we eerst de resultaten van de enquête van de leerkrachten analyseren, 
vervolgens zullen we de resultaten van de enquête van de leerlingen bestuderen en finaal zullen we 
de antwoorden van onze Vlaamse jongeren gaan vergelijken met de jongeren uit Nederland, Frankrijk 
en Groot-Brittannië. 
 
7.2.1. Bespreking van de resultaten van de enquête voor de leerkrachten. 
 
De eerste vraag die aan de leerkrachten werd voorgeschoteld, had betrekking tot het gegeven of ze 
het al dan niet een goed idee zouden vinden, om gebruik te maken van stambomen en 
familiegeschiedenis in het onderwijs. Van de ondervraagde leerkrachten antwoordde 53,3% ja, 46,7 
misschien. Geen enkele leerkracht vond dit geen goed idee. Op de vraag of ze denken dat hun 
leerlingen enthousiaster lessen geschiedenis zouden volgen indien ze kennis zouden hebben over hoe 
hun voorouders het verleden hebben ervaren en daar eventueel ook een bepaalde rol zouden hebben 
in gespeeld, antwoordde 66,7%, ja en 33,3%, misschien. Opnieuw gaf geen enkele leerkracht een 
negatief antwoord. Op vraag drie, met name, of de leerkrachten tijdens het lesgeven ooit al gebruik 
hebben gemaakt van stambomen, antwoordde 46,7%, ja, 46,7, niet echt, maar dat ze zoiets wel in hun 
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cursus kunnen terugvinden en 6,7% antwoordde nee. Belangrijk om hierbij te bemerken, is dat de 
leerkrachten bij de volgende vraag aangaven dat ze nog nooit hun leerlingen hun eigen stamboom 
hebben laten opmaken. Met betrekking tot de vraag of ze ooit al gebruik hebben gemaakt van de 
leerlingen hun eigen familiegeschiedenis, antwoordde 60% met nee en 40% met ja. Een ander zeer 
belangrijk gegeven, is de leerkrachten hun antwoord op de vraag of ze kennis hebben omtrent 
projecten of taken in het onderwijs, om leerlingen hun eigen stamboom op te laten maken en hun 
familiegeschiedenis te laten ontdekken. Hierbij antwoordde 66,7% met nee en 33,3% met ja. 
Daarbovenop, stelde 66,7% van de leerkrachten dat indien er een duidelijk en gebruiksvriendelijk 
project in het onderwijs beschikbaar zou zijn, ze het misschien zouden overwegen om hun leerlingen 
zoiets te laten uitvoeren en 33,3% antwoordde hier zelf met ja op. Geen enkele leerkracht gaf op deze 
vraag een negatief antwoord.  
 
7.2.2. Bespreking van de resultaten van de enquête voor de leerlingen. 
 
Aangaande de vraag of de leerlingen weten wat genealogie precies inhoudt, antwoordde 59,1%, nee 
en 40,9%, ja. Wat zeker wel opmerkelijk is, is dat maar liefst 62,6% van de leerlingen aangeeft ze ooit 
al een stamboom van hun eigen familie hebben opgemaakt. Op de vraag of ze het ooit zouden 
overwegen om een stamboom van hun eigen familie op te maken en hun eigen familiegeschiedenis te 
ontdekken, antwoordde 53,8% hierop ja, 36,6% misschien en maar 9,7% antwoordde nee. Belangrijk 
om hierbij te bemerken, is dat van de 9,7% die negatief op deze vraag antwoordde, het merendeel van 
hen uit de opleiding TSO en BSO kwamen. Met betrekking tot de vraag of de leerlingen iets over hun 
voorouders weten, zoals bijvoorbeeld, hun namen, hoe ze eruitzagen, hun beroep, hun afkomst of 
bepaalde verhalen, antwoordde 64,2%, ja en 35,8%, nee. Op de vraag of ze kennis hebben over het 
gegeven of er al dan niet iemand van hun voorouders had gevochten tijdens de Eerste en/of de Tweede 
Wereldoorlog, antwoordde 53,8% ja, 38,7% gaf aan dit niet te weten en 7,5% antwoordde nee. Wat 
zeker ook interessant is, is om te zien tot welk jaar leerlingen denken dat ze ongeveer informatie over 
hun voorouders zouden kunnen terugvinden. Van de 187 leerlingen denkt 38,2% dat ze tot ongeveer 
in de jaren 1800 informatie over hun voorouders zouden kunnen terugvinden, 31,7% geeft aan tot in 
de jaren 1900, 14,5% tot in de jaren 1700, 7% tot in de jaren 1600, 5,9% tot in de jaren 1500, 2,2% tot 
in de jaren 1200 en ten slotte 0,5% tot in de jaren 1400. Normaal gezien kun je informatie tot circa 
1600 terugvinden in onze parochieregisters. Dus bij deze hebben veel leerlingen hier een verkeerd 
beeld over. Bij adellijke families echter kunnen ze vaak teruggaan tot in de jaren 1200, maar dit is 
uiteraard eerder een uitzondering op de regel. Misschien één van de belangrijkste vragen uit de 
enquête voor de leerlingen en vooral relevant om op het einde onze onderzoeksvraag en 
deelonderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is de vraag of de leerlingen het interessant zouden 
vinden om voor het vak geschiedenis hun eigen stamboom op te maken en op zoek te gaan naar hun 
afkomst, alsook om hun eigen familiegeschiedenis te ontdekken. Hierop ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ�ϱϳ͕ϴй͕�͞:Ă͕�Ěŝƚ�
ůŝũŬƚ�ŵŝũ�ǁĞů�ĚĞ�ŵŽĞŝƚĞ�ǁĂĂƌĚ͕͊͟�ϯϬ͕ϱй�ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ͕�͞DŝƐƐĐŚŝĞŶ͕͟�ĞŶ�ĂŵƉĞƌ�ϭϭ͕ϴй�ďĞŵĞƌŬƚĞ͕�͞EĞĞŶ͕�
Ěŝƚ� ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌƚ� ŵŝũ� ƚŽƚĂĂů� ŶŝĞƚ͊͘͟� KƉŶŝĞƵǁ� ŝƐ� ŚĞƚ� ŚŝĞƌďŝũ� ďĞůĂŶŐƌŝũŬ� Žŵ� ƚĞ� melden dat de meeste 
leerlingen die op deze vraag een negatief antwoord gaven, uit de richtingen TSO en BSO kwamen. Bij 
deze valt het dan ook aan te raden om genealogie vooral in de ASO-richtingen aan te wenden en 
minder in overige studierichten, alhoewel dit uiteraard ook afhankelijk is van klas tot klas en van 
leerling tot leerling. Misschien valt het vooral aan te raden om als leerkracht goed af te tasten of je 
leerlingen al dan niet hiervoor openstaan. 
 
7.2.3. Vergelijking van de resultaten met de internationale studie. 
 
Op basis van mijn literatuuronderzoek had ik besloten om in de enquête van de leerkrachten en in de 
enquête van de leerlingen, een drietal vragen in te voegen met als doel een vergelijking te kunnen 
maken met de antwoorden die jongeren uit Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hadden 
gegeven in een soortgelijk onderzoek. Daarbij wens ik echter wel expliciet te melden dat er jammer 
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genoeg maar 16 lectoren mijn enquête voor de leerkrachten hebben ingevuld en we bij deze zeer 
voorzichtig moeten zijn om grote veralgemeningen te maken. Desondanks dit gegeven, hebben er wel 
187 jongeren de enquête voor de leerlingen ingevuld. Ook hier valt te bemerken dat het merendeel 
van hen bestaat uit autochtone jongeren (meer dan 85%) en er maar een tiental allochtone jongeren 
aan deze enquête hebben deelgenomen. Bij deze zal ik de resultaten van mijn onderzoek dan ook 
vooral gaan vergelijken met de resultaten van de autochtone jongeren uit Nederland, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk, gezien dit nu eenmaal het meest representatief is om vergelijkende uitspraken 
over te maken. Desalniettemin, zullen we uiteraard ook wel kijken of onze jongeren van allochtone 
afkomst al dan niet andere antwoorden hebben gegeven t.a.v. onze autochtone jongeren, alsook 
zullen we kijken of er al dan niet gelijkenissen zijn tussen onze allochtone jongeren en de allochtone 
jongeren uit onze buurlanden, in casu, Nederland, Frankrijk en het Vereningd Koninkrijk.   
 

Vraag 1 (De populairste historische periodes) 

 
De eerste vraag die betrekking had met de internationale studie was gericht aan de leerkrachten en 
hield in, welke historische periode ze denken dat hun leerlingen het meest interessant zouden vinden. 
Hierop antwoordde 64,3% de hedendaagse tijd, 14,3% de moderne tijd, 14,3% de klassieke oudheid 
en finaal 7,1% het Oude Nabije Oosten. De leerlingen zelf plaatsten procentueel echter op de eerste 
plaats: de moderne tijd met 30,8%, de klassieke oudheid met 24,9%, zowel de hedendaagse tijd alsook 
de middeleeuwen met 14,6%, de vroegmoderne tijd met 5,4% en finaal de prehistorie en het Oude 
Nabije Oosten met 4,9%.  
 
Hieruit kunnen we dus afleiden dat de leerkrachten vooral aannamen dat de hedendaagse tijd de 
meest populaire periode zou zijn bij hun leerlingen, terwijl we echter zien dat vooral de moderne tijd 
het beste scoort bij onze jongeren. Ook zien we dat de klassieke oudheid duidelijk zeer populair is, 
terwijl leerkrachten dit duidelijk minder hoog hadden ingeschat. Opmerkelijk is dat procentueel gezien 
evenveel jongeren zowel de middeleeuwen als onze hedendaagse tijd op de eerste positie plaatsen. 
Dit terwijl geen enkele leerkracht de middeleeuwen had aangeduid in de enquête. De leerkrachten 
zaten wel juist aangaande het gegeven dat het Oude Nabije Oosten het minst populair zou zijn bij onze 
jongeren. Zoals uit de grafiek duidelijk af te leiden valt, vinden onze leerlingen zowel de prehistorie 
alsook het Oude Nabije Oosten duidelijk de minst interessante historische periode. Finaal is het zeker 
ook belangrijk om te bemerken dat de vroegmoderne tijd ook niet zo goed scoort bij onze jongeren, 
gezien ze nauwelijks hoger scoort dan de prehistorie en het Oude Nabije Oosten.  
 
Wanneer we deze eerste vraag die we ten aanzien van zowel onze leerkrachten en onze leerlingen 
hebben geformuleerd gaan vergelijken met die van onze buurlanden, dan is het wel belangrijk om 
eerst en vooral te bemerken dat de indelingen van de historische periodes niet volledig synchroon 
lopen met die van onze historische periodes. Zo werden de historische periodes in onze buurlanden 
onderverdeeld in onder andere: de 20e eeuw, de 19de eeuw, de vroegmoderne periode, de 
ŵŝĚĚĞůĞĞƵǁĞŶ͕�ĚĞ�ŽƵĚƐƚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ĞŶ�͞ĂŶĚĞƌƐ͘͟��ĞƐŽŶĚĂŶŬƐ�Ěŝƚ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ŝƐ�ŚĞƚ�ĞĐŚƚĞƌ�ǁĞů�ŵŽŐĞůŝũŬ�Žŵ�
hier in grote lijnen vergelijkingen te maken met onze onderzoeksresultaten. Zo valt de 20ste eeuw voor 
een groot deel gelijk met zowel onze hedendaagse tijd, alsook met het tweede deel van de moderne 
tijd. Voorts valt de 19e eeuw, gelijk met het eerste deel van de moderne tijd. Overigens zijn zowel de 
vroegmoderne periode alsook de middeleeuwen volledig gelijk met de historische periodes uit onze 
enquêtes en verder kunnen we de oudste periode vergelijken met onze klassieke oudheid en de 
ƌĞƐƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞ� ͞ĂŶĚĞƌƐ͟� ǀĂůƚ� ŐĞůŝũŬ� ŵĞƚ� ŽŶǌĞ� prehistorie en het Oude Nabije Oosten. Uit de 
onderzoeksresultaten van de jongeren uit onze buurlanden, dan blijkt dat de Nederlandse jongeren 
procentueel op de eerste positie plaatsten: de 20e eeuw met 35,7%, dan de oudste periode met 29%, 
gevolgd door de middeleeuwen met 13,3%, ook plaatsten 13,3% van de jongeren hun keuze op 
͞ĂŶĚĞƌƐ͕͟�ϱ͕Ϯй�ǀĞƌŬŽŽƐ�ĚĞ�ϭϵe eeuw en finaal plaatste 3,3% de vroegmoderne periode op de eerste 
plaats. De jongeren uit het Verenigd Koninkrijk plaatste ook de 20e eeuw op de eerste plaats en dit 
met 49,3%, vervolgens scoorde de oudste periode met 28,8%, de middeleeuwen volgde met 6,8%, net 
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als de vroegmoderne periode met ook 6,8% en met 5,5% komt de 19e eeuw. Finaal valt de 
͞ƌĞƐƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͟� ͞ĂŶĚĞƌƐ͟� ŽƉ� ĚĞ� ůĂĂƚƐƚĞ� ƉůĂĂƚƐ� ŵĞƚ� Ϯ͕ϳй͘� �Ğ� &ƌĂŶƐĞ� ũŽŶŐĞƌĞŶ� ƚĞŶ� ƐůŽƚƚĞ͕� ƉůĂĂtsen 
eveneens de 20e eeuw op de eerste plaats met 56,8%, gevolgd door de oudste periode met 22,2%. 
Vervolgens ŬŽŵƚ�ĚĞ�ŵŝĚĚĞůĞĞƵǁĞŶ�ŵĞƚ�ϵ͕ϯй͕�͞ ĂŶĚĞƌƐ͟�ŵĞƚ�ϲ͕Ϯй͕�ĚĞ�ǀƌŽĞŐŵŽĚĞƌŶĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ŵĞƚ�ϰ͕ϵй�
en ten slotte de 19e eeuw met 0,6%. 
 
Gemakshalve worden alle resultaten op onze eerste vraag hieronder weergeven: 
 
        Nederland:     VK:    
 

1/ 20e eeuw (35,7%)    1/ 20e eeuw (49,3%) 
2/ Oudste periode (29%)   2/ Oudste periode (28,8%) 
3/ Middeleeuwen (13,3%)   3/ Middeleeuwen (6,8%) 
ϰͬ�͞�ŶĚĞƌƐ͟�;ϭϯ͕ϯйͿ    4/ Vroegmoderne periode (6,8%) 
5/ 19e eeuw (5,2%)    5/ 19e eeuw (5,5%) 
6/ Vroegmoderne periode (3,3%)  ϲͬ�͞�ŶĚĞƌƐ͟�;Ϯ͕ϳйͿ 
 
 
        Frankrijk:          Vlaanderen (België): 
 

1/ 20e eeuw (56,8%)    1/ Moderne tijd (30,8%) 
2/ Oudste periode (22,2%)   2/ Klassieke oudheid (24,9%) 
3/ Middeleeuwen (9,3%)   3/ Hedendaagse tijd (14,6%) 
4/ ͞�ŶĚĞƌƐ͟�;ϲ͕ϮйͿ    4/ Middeleeuwen (14,6%) 
5/ Vroegmoderne periode (4,9%)  5/ Vroegmoderne tijd (5,4%) 
6/ 19e eeuw (0,6%)    6/ Prehistorie (4,9%) 
      7/ Oude Nabije Oosten (4,9%) 
  
 
Om een duidelijke analyse te maken is het uiteraard noodzakelijk om alle resultaten onder te verdelen 
in dezelfde historische clusters. Bij deze heb ik gemakshalve gekozen om onze historische tijdsperiodes 
aan te wenden, maar om een zo͛n accuraat mogelijke vergelijking te maken ben ik wel genoodzaakt 
om de moderne tijd samen te voegen met de hedendaagse tijd, alsook zal de prehistorie met het Oude 
Nabije Oosten samen worden gevoegd: 
 
        Nederland:      VK:    
 

1/ Moderne + hedendaagse tijd (40,9%)  1/ Moderne + hedendaagse tijd (54,8%) 
2/ Klassieke oudheid (29%)    2/ Klassieke oudheid (28,8%) 
3/ Middeleeuwen (13,3%)    3/ Middeleeuwen (6,8%) 
4/ Prehistorie + Oude Nabije Oosten (13,3%)  4/ Vroegmoderne periode (6,8%) 
5/ Vroegmoderne tijd (3,3%)    5/ Prehistorie + Oude Nabije Oosten (2,7%) 
        
 
 
        Frankrijk:           Vlaanderen (België): 
 

1/ Moderne + hedendaagse tijd (57,4%)  1/ Moderne + hedendaagse tijd (45,4%) 
2/ Oudste periode (22,2%)    2/ Klassieke oudheid (24,9%) 
3/ Middeleeuwen (9,3%)    3/ Middeleeuwen (14,6%) 
4/ Prehistorie + Oude Nabije Oosten (6,2%)  4/ Prehistorie + Oude Nabije Oosten (9,8%) 
5/ Vroegmoderne periode (4,9%)   5/ Vroegmoderne tijd (5,4%) 
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Grafische voorstelling van de resultaten:     

 
 
Wat onmiddellijk opvalt is dat alle jongeren in grote lijnen dezelfde antwoorden geven op vlak van 
meest populaire historische periodes. Zo verkiezen alle jongeren uit de vier onderzochte landen, de 
moderne en de hedendaagse tijd als meest populaire periode uit hun cursus geschiedenis. Ook de 
klassieke oudheid is bij alle jongeren zeer populair. De middeleeuwen deelt bij alle jongeren de derde 
plaats, alhoewel ze bij de Nederlandse jongeren deze derde plaats wel moet delen met de tijdsperiodes 
prehistorie en het Oude Nabije Oosten. Bij ons scoort de middeleeuwen overigens het hoogst op de 
derde plaats. De prehistorie en het Oude Nabije Oosten, delen bij alle jongeren de vierde plaats, met 
uizondering van de Britse jongeren, waarbij deze periode echter als de minst populaire periode wordt 
aanschouwd. Ten slotte plaatsen alle jongeren de vroegmoderne tijd op de laatste plaats, met 
uitzondering van dus de Britse jongeren. 
 

Vraag 2 (De populairste historische gebeurtenissen) 

 
Aan de leerkrachten werd gevraagd welke historische gebeurtenis de jongeren procentueel op de 
eerste plaats zouden verkiezen. De volgende historische gebeurtenissen werden opgegeven waaruit 
zowel de leekrachten en de leerlingen konden kiezen: De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, de 
Eerste Wereldoorlog, aanslag 9/11, de Franse Revolutie, de ontdekkingsreizen, de geschiedenis van de 
slavernij, de huidige oorlog in Oekraïne, de kruistochten en ten slotte de Vietnamoorlog. De 
leerkrachten plaatsten de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust met 57,1% overduidelijk op de eerste 
plaats. Vervolgens verkozen ze de huidige oorlog in Oekraïne met 21,4%, gevolgd door de 
ontdekkingsreizen met 14,3% en finaal de Eerste Wereldoorlog met 7,1%. De overige historische 
gebeurtenissen werden door de leerkrachten niet aangeduid. De leerlingen zelf verkozen, zoals de 
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leerkrachten correct hadden voorspeld, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust als dé meest 
fascinerende historische gebeurtenis. Maar liefst 40% van de ondervraagde leerlingen plaatsten deze 
gebeurtenis procentueel op de eerste plaats! Vervolgens zien we dat ook de Eerste Wereldoorlog bij 
onze Vlaamse jongeren goed scoort, met 13%. Ondanks de Eerste Wereldoorlog op de tweede plaats 
komt, is ze onmiskenbaar wel een serieus stuk minder populair ten aanzien van de Tweede 
Wereldoorlog en de Holocaust. Op een gedeelde derde plaats, met 9,2%, vinden we de terroristische 
aanslag op 9/11 terug, samen met de toch wel zeer verrassende Franse Revolutie. Niettegenstaande 
uiteraard de Franse Revolutie voor een ware copernicaanse omwenteling zorgde in onze westerse 
samenleving, vind ik het toch wel op zijn minst opmerkelijk om te zien dat deze historische gebeurtenis 
even hoog scoort als de aanslag op 9/11. Een ander opmerkelijk resultaat is de populariteit van de 
ontdekkingsreizen met 8,6%. Desondanks ikzelf deze historische gebeurtenis niet in de middenmoot 
had verwacht, hadden echter de ondervraagde leerkrachten hier wel oog voor en voorspelden ze dus 
correct dat deze ontdekkingsreizen goed zouden scoren bij onze jongeren. De geschiedenis van de 
slavernij scoorde met 7% ook behoorlijk goed, maar misschien wel het meest verrassende resultaat, is 
toch wel de zéér lage score (5,9%) voor de huidige oorlog in Oekraïne. Veel leerkrachten plaatsten 
deze historische gebeurtenis op de tweede plaats, alsook schatte ikzelf deze gebreurtenis veel hoger 
in. Tijdens mijn stagelessen had ik meermaals op het einde van mijn lessen de huidige oorlog in 
Oekraïne besproken en hierbij kon ik eigenlijk enkel maar afleiden dat alle jongeren hier zeer 
geïnteresseerd in waren en oprecht begaan waren met het lot van de Oekraïnse burgers en zijn 
soldaten. Misschien concluderen zowel de leerkrachten als ikzelf foutief dat gezien deze gebeurtenis 
zich momenteel in de leefwereld van onze jongeren zich afspeelt, ze daarom ook zeer hoog bij hen zou 
scoren. Overigens vinden ze misschien dat louter op vlak van de meest fascinerende historische 
gebeurtenissen, de huidige oorlog in Oekraïne meer onder dezelfde noemer valt zoals bijvoorbeeld de 
Vietnamoorlog of de Afghaanse Oorlog (1979-1989)? Overigens had ik ook de kruistochten wat 
populairder verwacht. Deze historische gebeurenis vinden we terug op de voorlaatste plaats met 4,9%. 
Vooral het feit dat de middeleeuwen goed scoorde op vlak van populairste historische periodes, had 
ik de kruistochten hoger ingeschat. De minst fascinerende historische gebeurtenis vinden onze 
jongeren de Vietnamoorlog. Op zich viel dit wel te verwachten gezien deze oorlog zowel qua 
tijdsperiode alsook geografisch gezien behoorlijk ver van de jongeren hun bed verwijderd is. Het 
gegeven dat toch 2,2% van de ondervraagde jongeren deze oorlog als meest fascinerende historische 
gebeurtenis hebben aangegeven, kan zeker te maken hebben met de (toch nog steeds) populaire films 
aangaande de fictieve Amerikaanse oorlogsveteraan John Rambo, gespeeld door Sylvester Stallone.  
 
Om de resultaten van mijn onderzoek te gaan vergelijken met de resultaten van het onderzoek uit 
Nederland, wens ik vooreerst te bemerken dat de vraag die werd gesteld aan de jongeren uit 
Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk niet volledig overeenstemt met de vraag uit mijn 
enquête. Zo was de vraag uit het Nederlandse onderzoek: ͞<ƵŶ� ũĞ� ĞĞŶ� ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ� ŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐ͕�
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ�ŽĨ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ŶŽĞŵĞŶ�ĚŝĞ�ŝŶǀůŽĞĚ�ŚĞĞĨƚ�ŐĞŚĂĚ�ŽƉ�ũĞ�ůĞǀĞŶ͍͟ Deze vraag is uiteraard al in 
se anders dan de vraag uit mijn enquête, maar zelf vond ik het interessanter om bij onze jongeren na 
te gaan welke historische gebeurtenis hen het meest fascineerde. Overigens werden er ook een aantal 
andere thema͛s gekozen in het onderzoek uit Nederland. Zo werden naast de Tweede Wereldoorlog 
en de Holocaust, de aanslag 9/11 en slavernij, ook nog de moord op Fortuyn en Van Gogh opgegeven, 
de aanslag in Londen, de Algerijnse oorlog, de Oorlog in Irak, migratie, moderne media en 
vrouwenrechten. Gezien ik meerdere thema͛s niet zo relevant vond met de opzet van mijn eindwerk, 
heb ik er doelbewust voor gekozen om deze vraag wat anders te formuleren, alsook er een aantal 
andere keuzemogelijkheden aan toe te voegen. Desalniettemin kunnen we uit het onderzoek uit 
Nederland toch bemerken dat op de vraag: ͞<ƵŶ� ũĞ� Ğen historische gebeurtenis, onderwerp of 
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ŶŽĞŵĞŶ�ĚŝĞ�ŝŶǀůŽĞĚ�ŚĞĞĨƚ�ŐĞŚĂĚ�ŽƉ�ũĞ�ůĞǀĞŶ͍͟ de jongeren uit Nederland met 5,6%, de 
jongeren uit het Verenigd Koninkrijk met 6,9% en ten slotte de Franse jongeren met 9,9% de Tweede 
Wereldoorlog en de Holocaust aangaven als een historische gebeurtenis die invloed heeft gehad op 
hun leven. Voorts scoorde eveneens de aanslag op 9/11 procentueel gezien hoog bij de ondervraagde 
jongeren. Zo gaven de Nederlandse jongeren 5,6%, de Britse jongeren 8,6% en de Franse jongeren 
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6,8% aan deze gebeurtenis. Hiermee zijn zowel de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust samen met 
de aanslag op 9/11 de twee meest significante historische gebeurtenissen die invloed hebben gehad 
op de ondervraagde jongeren hun leven. Slavernij scoorde ten slotte 2,5% in Nederland en 2,9% in het 
Verenigd Koninkrijk. 
 
Finaal kunnen we dus afleiden dat de impact van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust voor 
jongeren heden ten dage nog altijd groot is, alsook kunnen we bemerken dat de meeste Vlaamse 
jongeren deze historische gebeurtenis zonder enige twijfel de meest fascinerende vinden. Daarnaast 
kunnen we ook zien dat zowel in het onderzoek uit Nederland, alsook uit onze enquête, de aanslag op 
9/11 een serieuze impact heeft gehad, en duidelijk ook nog steeds heeft, op onze jongeren.  
 
Wat vooral belangrijk is voor ons, leerkrachten geschiedenis, is dat we kunnen afleiden dat wanneer 
we genealogie zouden aanwenden in ons onderwijs, we rekening moeten houden dat beide 
wereldoorlogen onze jongeren overduidelijk enorm fascineren. Zo kun je bijvoorbeeld als leerkracht 
jongeren opzoekingen laten verrichten naar hun eigen voorouders en/of bloedverwanten die hebben 
gediend tijdens deze wereldoorlogen en kunnen de jongeren vervolgens hier op basis van officiële 
gegevens en interviews met familieleden zeker een zeer interessante familiegeschiedenis over 
uitwerken. Ten slotte kan je als leerkracht ook gemakkelijk het onderdeel genealogie koppelen aan de 
leerlingen hun cursus geschiedenis, gezien beide wereldoorlogen, alsook de Holocaust, 
vanzelfsprekend in iedere cursus geschiedenis uitvoerig aan bod komt.  
 

Vraag 3 (De belangrijkste ͞ƐŽŽƌƚ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͟) 

 
Volgens de enquête van de leerkrachten zouden de jongeren uit onze Vlaamse scholen voor de 
ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ǀĂŶ�ŵŝũŶ� ŐĞďŽŽƌƚĞůĂŶĚ� ŬŝĞǌĞŶ� ĂůƐ�ŵĞĞƐƚ� ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ� ͞ƐŽŽƌƚ� ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘͟�DĂĂƌ� ůŝĞĨƐƚ�
33,3% van de ondervraagde leerkrachten kozen voor deze soort geschiedenis. Wat echter wel 
belangrijk is om op te merken, is dat meerdere van deze ondervraagde leerkrachten lesgeven in 
scholen uit de grootste steden van Vlaanderen, zoals onder meer: Genk, Brussel en Antwerpen. Dit 
zou dan ook kunnen verklaren waarom zoveel leerkrachten geschiedenis uit de derde graad voor deze 
soort geschiedenis hebben gekozen, gezien in deze middelbare scholen nu eenmaal zeer veel jongeren 
van allochtone afkomst daar schoollopen. Jammer genoeg hebben er maar 16 leerkrachten aan deze 
enquête deelgenomen en bij deze zijn de resultaten van de enquête voor de leerkrachten dan ook niet 
representatief om grote veralgemeningen te maken. Ondanks het voorgaande gegeven, kozen 26,7% 
van de ondervraagde leerkrachten voor het thema wereldgeschiedenis. Voorts koos 20% voor de 
geschiedenis van Europa, 6,7% voor mijn familiegeschiedenis, 6,7% voor geschiedenis van mijn streek 
en gemeente en ten slotte koos ook nog 6,7% voor de geschiedenis van België, aůƐ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ�͞ƐŽŽƌƚ�
ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘͟��Ğ� ƐŽŽƌƚ� ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ� ĚŝĞ�ŽŶǌĞ�sůĂĂŵƐĞ� ũŽŶŐĞƌĞŶ�ǀŽŽƌĂů� ŚĞƚ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚ� ǀŝŶĚĞŶ, is 
vooral de wereldgeschiedenis. Deze soort geschiedenis scoorde het hoogst met maar liefst 58,8%. Op 
de tweede plaats scoort de geschiedenis van Europa met 13,9%, hetgeen toch al een serieus stuk 
minder is ten aanzien van de wereldgeschiedenis. Op de derde plaats komt mijn familiegeschiedenis 
met 9,6%. Opmerkelijk is dat leerkrachten correct voorspeld hadden dat wereldgeschiedenis zeer goed 
zou scoren bij onze jongeren, alsook hadden ze verwacht dat de geschiedenis van Europa relatief goed 
zou scoren bij hun leerlingen, ondanks de verhouding tussen wereldgeschiedenis en geschiedenis van 
Europa wel veel groter is dan de leerkrachten hadden verwacht. Wat vooral opmerkelijk is, is dat de 
ondervraagde leerkrachten het belang van familiegeschiedenis bij hun leerlingen overduidelijk 
onderschatten. Zo plaatsten de ondervraagde leerkrachten met 6,7%, familiegeschiedenis op een 
gedeelde laatste plaats, samen met de geschiedenis van mijn streek en gemeente en de geschiedenis 
van België, hetgeen helemaal niet overeenstemt met de resultaten van de enquête van de leerlingen. 
Daaruit blijkt namelijk dat familiegeschiedenis, met 9,6%, wel mooi op de derde plaats komt, net achter 
de geschiedenis van Europa (13,9%), maar wel boven de geschiedenis van België, met 7,5%. Overigens 
scoort de geschiedenis van de wetenschappen ook behoorlijk goed bij onze jongeren, met 4,8%. 
Daaropvolgend komt de geschiedenis van de godsdiensten, met 2,7% en deze soort geschiedenis 
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scoort vooral goed bij de jongeren van allochtone afkomst, dit in groot contrast met onze autochtone 
jongeren waar deze soort geschiedenis zeer laag scoort. Op de voorlaatste plaats komt de geschiedenis 
van mijn streek en gemeente, met 1,6% en ironisch genoeg scoort de geschiedenis van mijn 
geboorteland het slechts, met amper 1,1%, ondanks de meeste ondervraagde leerkrachten dachten 
dat deze soort geschiedenis het meest populair zou zijn bij hun leerlingen. Nogmaals is het wel 
belangrijk om te bemerken dat de resultaten van de enquête van de leerkrachten niet representatief 
is om globale uitspraken te doen, gezien te weinig leerkrachten jammer genoeg de enquête hebben 
ingevuld. 
 
Finaal kunnen we ook de resultaten van de enquête van onze leerlingen gaan vergelijken met de top 
vijf resultaten van de jongeren uit onze buurlanden. Gezien het gegeven er maar een tiental jongeren 
van allochtone afkomst de enquête voor de leerlingen heeft ingevuld, zullen we de resultaten van onze 
enquête vergelijken met de resultaten van de autochtone jongeren uit onze buurlanden. Zo zien we 
bij de autochtone Nederlandse jongeren dat ze mijn familiegeschiedenis met 33,7%, op de eerste 
positie plaatsen. Vervolgens komt op de tweede plaats de geschiedenis van Nederland met 24,7%, 
gevolgd door wereldgeschiedenis met 16,9%. Daarna komt met 4,5% zowel de geschiedenis van 
Europa, alsook subnationaal woonland. De autochtone jongeren uit het Verenigd Koninkrijk plaatsten 
met 35,5% wereldgeschiedenis op de eerste plaats, gevolgd door mijn familiegeschiedenis met 22,6%. 
Vervolgens plaatsen de Engelse jongeren op een gedeelde derde plaats, met 16,1%, geschiedenis 
woonland VK samen met geschiedenis woonland Engeland. Het is best opmerkelijk dat de Engelse 
jongeren (uit Londen) de geschiedenis van Engeland klaarblijkelijk niet belangrijker vinden t.a.v. de 
geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Op de laatste plaats komt de geschiedenis van Europa met 
6,5%. Besluitend plaatsen de autochtone Franse jongeren mijn familiegeschiedenis op de eerste plaats 
met 36%, de geschiedenis van Frankrijk volgt op de tweede plaats met 20,9%. Daarna volgt op de derde 
plaats wereldgeschiedenis met 11,5% met daaropvolgend geschiedenis subnationaal woonland met 
7,9% en op de laatste plaats komt de geschiedenis van Europa met 5,8%. 
 
Om echter een zo͛n correct mogelijke vergelijking mogelijk te maken tussen de resultaten uit ons 
onderzoek met de resultaten uit de onderzoeken van onze buurlanden, worden de volgendĞ�͞ƐŽŽƌƚĞŶ�
geschiedenis͟ met elkaar vergeleken: wereldgeschiedenis, geschiedenis van Europa, mijn 
familiegeschiedenis, geschiedenis van eigen land (België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk) en geschiedenis van mijn streek en gemeente.  
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Grafische voorstelling van de resultaten: 
 

 
 
Wat eerst en vooral opvalt is dat de jongeren uit de verschillende landen niet hetzelfde antwoord 
geven op vraag drie, in tegenstelling tot de daarnet besproken vraag één. Voorts scoren onze Vlaamse 
jongeren op vlak van wereldgeschiedenis overduidelijk het hoogst met maar liefst 58,8%. Ook de 
jongeren uit het Verenigd Koninkrijk plaatsten wereldgeschiedenis op de eerste plaats, met 35,5%. In 
Nederland komt wereldgeschiedenis pas op de derde plaats met 16,9%, alsook komt 
wereldgeschiedenis bij de Fransen pas op de derde plaats, met slechts 11,5%. Een ander zeer 
ŽƉŵĞƌŬĞůŝũŬ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ŝƐ�ĚĂƚ�͞ ŵŝũŶ�ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͟�ďŝũ�ǌŽǁĞů�ĚĞ�&ƌĂŶƐĞ�als de Nederlandse jongeren 
op de eerste plaats komt. De Franse jongeren scoorden hierop 36%, de Nederlandse jongeren 33,7%. 
De Britse jongeren plaatsten familiegeschiedenis op de tweede plaats met 22,6%. Onze Vlaamse 
jongeren plaatsten familiegeschiedenis op de derde plaats, maar in vergelijk met de jongeren uit onze 
ďƵƵƌůĂŶĚĞŶ͕�ƐĐŽƌĞŶ�ǌĞ�ŵĞƚ�͞ƐůĞĐŚƚƐ͟�ϵ͕ϲй�ďĞŚŽŽƌůŝũŬ� ůĂĂŐ͕�ŽŶĚĂŶŬƐ�ĚĞǌĞ�ƐŽŽƌƚ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ǁĞů�ŽƉ�
onze derde plaats komt en eigenlijk niet zoveel verschilt met de geschiedenis van Europa, dat bij ons 
op de tweede plaats komt met 13,9%. Bij deze komen we dan ook aan bij het volgende zeer 
opmerkelijke gegeven, met name dat de geschiedenis van Europa bij onze jongeren op de tweede 
plaats komt met 13,9%, terwijl dit bij alle andere buurlanden op de laatste plaats komt, met 
uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waar de geschiedenis van mijn streek en gemeente op de 
laatste plaats komt. Overigens scoort de geschiedenis van ons eigen land, met slechts 7,5% zeer laag, 
zeker in vergelijking met de 24,7% van de Nederlandse jongeren, de 20,9% van de Franse jongeren en 
de 16,1% van de Britse jongeren. Finaal scoort de geschiedenis van mijn streek en gemeente bij ons 
het slechts, met amper 1,6%. Ook bij de Britse jongeren scoorde dit item bijzonder slecht, met zelfs 
0%! Wat vooral opvalt, is dat bij de Nederlandse jongeren, de geschiedenis van mijn streek en 
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gemeente, met 4,5%, even hoog scoort als de geschiedenis van Europa en dat de Franse jongeren zelfs 
de geschiedenis van mijn streek en gemeente, met 7,9%, boven de geschiedenis van Europa plaatsten 
(5,8%)! 
 

7.3. Bespreking van de gevalsstudie. 
 
Met onze survey, i.c. de enquêtes voor de leerkrachten en de leerlingen, hebben we de focus gelegd 
op het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek. Voor het vak reflecteren, onderdeel van het 
ŽƉůĞŝĚŝŶŐƐŽŶĚĞƌĚĞĞů� ͚/ŶŐƌŽĞŝĞŶ� ŝŶ� ŚĞƚ� ůĞƌĂƌĞŶďĞƌŽĞƉ͕͛� ǁĞƌĚ� ŐĞǀƌĂĂŐĚ� Žŵ� ĞĞŶ� ŬĞƌŶƌĞĨůĞĐƚŝĞ� Ƶŝƚ� ƚĞ�
werken omtrent je eigen handelingen en ervaringen tijdens je afgelopen stageperiode. Gezien het 
gegeven ik de kans had gekregen om van mijn stagementor voor geschiedenis, drie lessen uit te werken 
ŝŶ� ŬĂĚĞƌ� ǀĂŶ� ͞�ƌĨŐŽĞĚĚĂŐ� ŵĂĂŬƚ� ƐĐŚŽŽů͕͟� ǁĂĂƌǀĂŶ� ƚǁĞĞ� ůĞƐƐĞŶ� ŽǀĞƌ� ƐƚĂŵďŽŵĞŶ� ĞŶ�
ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͕� ŚĂĚ� ŝŬ� ďĞƐůŽƚĞŶ� Žŵ� ǀŽŽƌ� ĚĞ� ŽƉĚƌĂĐŚƚ� ͚ŬĞƌŶƌĞĨůĞĐƚŝĞ͛� ŵŝũŶ� ŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ� ĞŶ�
ervaringen uit te werken louter omtrent mijn persoonlijke ervaring met het in de praktijk aanwenden 
van genealogie in het onderwijs. De doelgroep was hierbij de derdejaars van het Sint-Martinusinstituut 
te Koekelare. Deze leerlingengroep bestond uit leerlingen uit het algemeen secundair onderwijs. 
Gezien deze reflectie een gedatailleerde weergave geeft over deze praktijkervaring, valt dit schrijven 
dan ook onder de noemer van een kwalitatief onderzoek, in bijzonder, een gevalsstudie. In de bijlage 
kunt u de uitgewerkte versie van deze kernreflectie terugvinden.    

8. Besluit. 

Wanneer we terugblikken naar onze initiële onderzoeksvraag, met name: ͞<ƵŶŶĞŶ�ǁĞ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ŝŶ�
het onderwijs aanwenden, met als doel leerlingen hun interesse voor het vak geschiedenis te 
ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͍͟, had ik medegedeeld dat het zinvol zou zijn om deze behoorlijk algemene 
onderzoeksvraag op te splitsen in meerdere deelonderzoeksvragen. Op basis van alle resultaten zullen 
we nu pogen om onze deelonderzoeksvragen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. Een eerste 
deelonderzoeksvraag luidde: ͞/Ɛ�Ğƌ�ƌƵŝŵƚĞ�Žŵ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ĂĂŶ�ƚĞ�ǁĞŶĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ǀĂŬ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ŝŶ�
ŽŶƐ� ŵŝĚĚĞůďĂĂƌ� ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͍͟ Op basis van het literatuuronderzoek, in bijzonder ŚĞƚ� ƉƌŽũĞĐƚ͗� ͞�Ğ�
;ƐƚĂŵͿďŽŽŵ�ŝŶ͍͊��ĞŶ�ƉƌŽũĞĐƚ�ĨĂŵŝůŝĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͕͟�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉƌĂŬƚŝũŬůĞĐƚŽƌĞŶ�^>K�'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�
K.U. Leuven, i.c. Guy Putseys en Karel Van Nieuwenhuyse, omschreven ze hun standpunt omtrent de 
mogelijkheden om genealogie in ons onderwijs toe te passen als volgt: ͞/Ŷ�ŚĞƚ�ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞůĞ�ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ�
van het Vlaamse geschiedenisonderwijs zoals dat uit de handboeken geschiedenis naar voor komt, 
wordt voor familiegeschiedenis echter nauwelijks tot geen plaats ingeruimd. Nochtans laten de 
leerplannen van de verschillene onderwijsnetten hier zeker de ruimte voor. Het ware dan ook jammer 
ʹ vanuit de wetenschap dat dergelijke geschiedenis onze leerlingen waarschijnlijk erg interesseert ʹ 
mocht deze familiegeschiedenis onbesproken blijven. Hier ligt namelijk een kans om jongeren nog meer 
voor het geschiedenisonderwijs te winnen, hen nog meer te motiveren.͟ Op onze tweede 
deelonderzoeksvraag, met name: ͞^ƚĂĂŶ�ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ŽƉĞŶ͍͟, kunnen we uit de 
survey, i.c. de enquête voor de leerkrachten, afleiden dat geen enkele van de ondervraagde 
leerkrachten van mening is dat het geen goed idee zou zijn om gebruik te maken van stambomen en 
familiegeschiedenis in het onderwijs. Van de ondervraagde leerkrachten vond 53,3% het een goed idee 
en 46,7й� ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ� ŽƉ� ĚĞǌĞ� ǀƌĂĂŐ� ͚ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ͛͘� KŽŬ� ďĞůĂŶŐƌŝũŬ� ŝƐ� ĚĂƚ� ŵĂĂƌ� ůŝĞĨƐƚ� ϲϲ͕ϳй� ǀĂŶ� ĚĞ�
leerkrachten vonden dat hun leerlingen enthousiaster lessen geschiedenis zouden volgen, als ze kennis 
zouden hebben van hoe hun voorouders het verleden hebben ervaren en er eventueel ook een 
bepaalde rol in hebben gespeeld. Overigens antwoordde 33,3% met misschien en ook geen enkele 
leerkracht antwoordde negatief op deze vraag. De belangrijste vraag uit mijn enquête om deze 
specifieke deelonderzoeksvraag te beantwoorden lƵŝĚĚĞ� ĂůƐ� ǀŽůŐƚ͗� ͞/ŶĚŝĞŶ� Ğƌ� ĞĞŶ� ĚƵŝĚĞůŝũŬ� ĞŶ�
gebruiksvriendelijk project/ taak in het onderwijs beschikbaar zou zijn, zou u het dan overwegen om 
uw leerlingen zoiets te laten uitvoeren? Op deze vraag antwoordde 66,6% met misschien en 33,3% 
ŵĞƚ�͚ũĂ͛͘�'ĞĞŶ�Ğnkele leerkracht antwoordde negatief op deze vraag. Met andere woorden kan hieruit 
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worden afgeleid dat leerkrachten zeker niet negatief staan omtrent het gebruiken van genealogie in 
ons onderwijs en dat het vooral een kwestie zal zijn om een zo͛n duidelijk mogelijk praktijkvoorbeeld 
uit te werken om de leerkrachten geschiedenis te kunnen overtuigen. Op onze derde 
deelonderzoeksvraag, i.c. ͞�ŝũŶ� ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ�Žŵ�ƌŽŶĚ�Ěŝƚ� ƚŚĞŵĂ�ŽƉ�ƐĐŚŽŽů� ƚĞ�ǁĞƌŬĞŶ͍͟, 
kunnen we hiervoor terugblikken naar onze survey, met name, de enquête voor de leerlingen. Wat 
vooreerst opviel in de antwoorden van de leerlingen, is dat maar liefst 62,6% meedeelde al zelf een 
stamboom van hun eigen familie te hebben opgemaakt! Voorts antwoordde amper 9,7% negatief op 
de vraag of ze het ooit zouden overwegen om een stamboom van hun eigen familie op te maken en 
hun eigen familiegeschiedenis te ontdekken. Van de 187 ondervraagde jongeren verklaarde 53,8% met 
ja en 36,6% met misschien. Wat eveneens interessant is om te zien, is dat maar liefst 40% van de 
ondervraagde jongeren de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust als de meest fascinerende 
historische gebeurtenis aanschouwen en ze op de tweede plaats de Eerst Wereldoorlog plaatsen met 
13%. Wat hierbij belangrijk is, is dat je over deze twee historische gebeurtenissen ook zeer veel 
informatie in archieven kunt terugvinden, alsook dat deze twee wereldoorlogen uitgebreid aan bod 
komen in onze cursussen geschiedenis voor leerlingen in de derde graad. Onze allerbelangrijkste vraag 
die werd gesteld aan de leerlingen in onze enquête, die een concreet antwoord kan geven op deze 
ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ�ĚĞĞůŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐǀƌĂĂŐ͕�ůƵŝĚĚĞ͗�͞�ŽƵ�ũĞ�ŚĞƚ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ vinden om voor het vak geschiedenis 
je eigen stamboom op te maken, op zoek te gaan naar je afkomst en je eigen familiegeschiedenis te 
ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͍͟�,ŝĞƌ�ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ�ϱϳ͕ϴй�ǀĂŶ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ͕�͞:Ă͕�Ěŝƚ�ůŝũŬƚ�ŵŝũ�ǁĞů�ĚĞ�ŵŽĞŝƚĞ�ǁĂĂƌĚ͕͊͟�ϯϬ͕ϱй�
ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ�ŵĞƚ�͞DŝƐƐĐŚŝĞŶ͟�ĞŶ�ĂŵƉĞƌ�ϭϭ͕ϴй�ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ�͞EĞĞŶ͕�Ěŝƚ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌƚ�ŵŝũ�ƚŽƚĂĂů�ŶŝĞƚ͊͘͟�
Hierbij moet zeker worden opgemerkt dat vooral de leerlingen uit het TSO en BSO negatief op deze 
vraag antwoordde. Op onze voorlaatste deelonderzoeksvraag: ͞,ŽĞ� ŬƵŶŶĞŶ� ǁĞ� ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ� ŝŶ� ĚĞ�
ƉƌĂŬƚŝũŬ� ĂĂŶǁĞŶĚĞŶ� ŽƉ� ƐĐŚŽŽů͍͟ wens ik te verwijzen naar mijn praktijkvoorbeeld omtrent het 
gebruiken van genealogie in het onderwijs. Tijdens twee stagelessen ben ik erin geslaagd om 
derdejaars (ASO) hun eigen kwartierstaat en stamboom op te laten maken, alsook om hun eigen 
familiegeschiedenis uit te werken rond één van hun grootouders. Tevens konden alle leerlingen een 
stamboom opmaken die vijf generaties in kaart bracht, m.a.w. tot en met hun betovergrootouders. 
Vervolgens konden de leerlingen ook belangrijke historische gebeurtenissen die plaatsvonden vanaf 
hun betovergrootouders tot aan henzelf linken met hun eigen voorouders en inwerken in het 
uitschrijven van hun eigen familiegeschiedenis. Daarbovenop heb ik ook een jaartaak voor leekrachten 
geschiedenis uitgewerkt, waarbij leerlingen hierbij uitgebreider te werk kunnen gaan omtrent het 
voeren van hun eigen stamboomonderzoek. Finaal heb ik ook nog een algemene handleiding 
ontworpen voor leerkrachten geschiedenis, met een brede weergave van alle mogelijke facetten die 
kunnen aangewend worden om genealogie te gebruiken in ons onderwijs. Op onze laatste 
deelonderzoeksvraag: ͞,ŽĞ�ŬŽƉƉĞů�ũĞ�ŐĞŶĞĂůŽŐŝĞ�ŵĞƚ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ŚƵŶ�ĐƵƌƐƵƐ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͍͟, wens ik 
opnieuw te verwijzen naar zowel de twee voorbeeldlessen, de jaartaak alsook de algemene 
handleiding voor de leerkrachten. In alle drie wordt er gebruik gemaakt van een oefening waarbij 
jongeren belangrijke historische gebeurtenissen moeten koppelen aan hun voorouders. Gemakshalve, 
wordt de periode afgebakend vanaf leerlingen hun betovergrootouders tot aan hun huidige 
leefwereld. Hierbij hebben meestal hun overgrootvaders alsook hun betovergrootvaders mogelijk 
gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog, een historische gebeurtenis die de meeste jongeren 
overduidelijk verkozen tot de meest fascinerende historische gebeurtenis. Besluitend kunnen we dus 
positief antwoorden op onze algemene onderzoeksvraag, met name of we genealogie in het onderwijs 
kunnen aanwenden, met als doel leerlingen hun interesse voor het vak geschiedenis te vergroten, 
gezien we alle voorgaande deelonderzoeksvragen hebben kunnen voorzien van een degelijk, positief 
antwoord.  
 
Aangaande de uitgevoerde onderzoeken, werd eerst en vooral een survey ontworpen. Hierin werd 
zowel een enquête met gesloten vragen voor leerkrachten geschiedenis in de derde graad uitgewerkt, 
alsook een enquête met gesloten vragen voor leerlingen die momenteel in het vierde-, vijfde- of 
zesdejaar zitten. In de enquêtes werden ook drie vragen toegevoegd, die het mogelijk zouden maken 
om de resultaten van onze Vlaamse jongeren te gaan vergelijken met de resultaten van jongeren uit 
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Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Naast deze kwantitatieve onderzoeken werd er ook 
nog een kwalitatief onderzoek uitgewerkt, met name een gevalsstudie. Deze gevalsstudie geeft een 
reflectie van het in de praktijk uitvoeren van drie lessen omtrent het gebruik van genealogie in ons 
onderwijs. Deze lessen werden gegeven aan derdejaars (ASO) in het ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�͞�ƌĨŐŽĞĚĚĂŐ�ŵĂĂŬƚ�
ƐĐŚŽŽů͟. Naast het literatuuronderzoek, de survey en de gevalsstudie, hetgeen onder de noemer van 
een actieonderzoek vallen, werd er ook nog een ontwerponderzoek uitgevoerd, waarbij er zowel een 
algemene handleiding voor het gebruik van genealogie in het onderwijs voor leerkrachten 
geschiedenis werd uitgewerkt, twee lessen waarin genealogie in de praktijk aan bod komt en finaal 
ook nog een jaartaak waar leerkrachten geschiedenis gebruik van kunnen maken of toch op zijn minst 
kunnen aanwenden als inspiratatiebron. 
 
De belangrijkste resultaten uit onze enquête voor de leerkrachten, is dat 53,3% van de leerkrachten 
het een goed idee zou vinden om genealogie in het onderwijs te gebruiken, 46,7% denkt misschien en 
geen enkele leerkracht vindt zoiets een slecht idee. Daarbovenop stelde maar liefst 66,7% van de 
ondervraagde leerkrachten dat volgens hen leerlingen enthousiaster lessen geschiedenis zouden 
volgen, als ze kennis zouden hebben van hoe hun voorouders het verleden hebben ervaren en er 
eventueel ook een bepaalde rol in hebben gespeeld. Geen enkele leerkracht gaf voor deze vraag een 
negatief antwoord. Op de vraag of ze kennis hebben over projecten of taken in het onderwijs, om 
leerlingen hun eigen stamboom op te laten maken en hun familiegeschiedenis te ontdekken, 
antwoordde 66,7% nee. Daarnaast antwoordde 66,7% dat indien er een gebruiksvriendelijk project 
zou bestaan, ze het misschien zouden overwegen om genealogie op school aan te wenden. Overigens 
antwoordde 33,3% met ja op deze vraag en ook geen enkele leerkracht gaf op deze vraag een negatief 
antwoord. Uit de enquête voor de leerlingen, waar maar liefst 187 leerlingen aan hebben 
deelgenomen, blijkt dat maar liefst 62,6% van onze Vlaamse jongeren al zelf een stamboom van hun 
eigen familie hebben opgemaakt! Overigens stelt 53,8% dat ze het ooit zouden overwegen om hun 
eigen stamboom op te maken en hun eigen familiegeschiedenis te ontdekken en 36,8% antwoordde 
op deze vraag met misschien en amper 9,7% van de ondervraagde jongeren gaf hier een negatief 
antwoord op. Het merendeel van de jongeren die hierop een negatief antwoord gaven, kwamen vooral 
uit de studierichtingen TSO en BSO. Verder stelt 53,8% van de jongeren dat ze kennis hebben over het 
feit dat hun voorouders tijdens de Eerste en/of de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. 
Daarnaast stelt 38,7% dat ze hierover geen kennis hebben en amper 7,5% deelde mee dat geen enkele 
voorouder van hen heeft gediend tijdens de wereldoorlogen. Voorts denkt maar liefst 38,2% dat ze 
maar tot ongeveer in de jaren 1800 informatie over hun voorouders zouden kunnen terugvinden, 
alsook denkt zelfs 31,7% dat ze maar tot aan de jaren 1900 informatie over hun voorouders zouden 
kunnen terugvinden. Amper 7% had het correcte antwoord aangevinkt, met name dat je normaal 
gezien tot ongeveer in de jaren 1600 informatie over je voorouders kan terugvinden. Besluitend 
antwoordde 57,8% dat ze het zeker de moeite waard zouden vinden om voor het vak geschiedenis hun 
eigen stamboom op te maken, op zoek te gaan naar hun afkomst alsook hun eigen familiegeschiedenis 
te ontdekken. Daarnaast stelde 30,5% dat ze hier misschien wel interesse in zouden hebben en amper 
11,8% antwoordde dat dit hen totaal niet interesseert. Opnieuw kwamen de meeste leerlingen die hier 
negatief op antwoordden uit de studierichtingen TSO en BSO. Uit de resultaten van ons vergelijkend 
onderzoek, dit waren drie vragen die in de enquête voor de leerlingen was ingewerkt, namen dus voor 
ons land (Vlaanderen), 187 leerlingen aan deel. In Nederland (leerlingen uit Rotterdam) namen 305 
leerlingen deel, uit Frankrijk (regio Lille), namen 199 leerlingen deel en ten slotte namen er uit het 
Verenigd Koninkrijk (Londen) 174 leerlingen deel aan het onderzoek. Wel belangrijk is dat van onze 
187 leerlingen jammer genoeg maar een tiental allochtone jongeren hebben deelgenomen, dus bij 
deze ben ik dan ook genoodzaakt om bij de vergelijking van de resultaten, de resultaten van onze 
autochtone leerlingen te gaan vergelijken met de resultaten van de autochtone jongeren uit onze drie 
buurlanden. Op onze eerste vraag, met name, welke historische periode jongeren het meest 
interessant vinden, zien we dat alle jongeren uit alle vier de landen, dus ons land incluis, behoorlijk 
gelijklopende antwoorden geven. Zo vinden alle jongeren de moderne en de hedendaagse periode het 
meest interessant. Ook komen bij alle jongeren de klassieke oudheid op de tweede plaats, gevolgd 
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door de middeleeuwen. Daarna komen bij alle jongeren prehistorie en het Oude Nabije Oosten op de 
vierde plaats, behalve bij jongeren uit het Verenigd Koninkrijk, deze plaatsen deze historische periode 
op de laatste plaats en finaal vinden alle leerlingen, opnieuw met uitzondering van het Verenigd 
Koninkrijk, de vroegmoderne tijd de minst interessante historische periode. Op onze tweede vraag in 
verband met ons vergelijkend onderzoek, vond maar liefst 40% van onze ondervraagde jongeren de 
Tweede Wereldoorlog en de Holocaust de meest fascinerende historische gebeurtenis. Vervolgens 
kwam de Eerste Wereldoorlog met 13% en de terroristische aanslag op 9/11 sloot samen met de 
Franse Revolutie (9,2%) de top drie af aangaande de meest fascinerende historische gebeurtenissen 
uit onze geschiedenis. Wat vooral opmerkelijk is uit de resultaten van onze leerlingen, is dat de Franse 
Revolutie beter scoort in vergelijking met onder andere, de ontdekkingsreizen, de geschiedenis van de 
slavernij, de huidige oorlog in Oekraïne, de kruistochten en de Vietnamoorlog. Vooral het gegeven dat 
de oorlog in Oekraïne, met amper 5,9%, toch behoorlijk slecht scoort is op zijn minst opzienbarend. 
Het gegeven dat de Franse Revolutie, de ontdekkingsreizen en de geschiedenis van de slavernij hoger 
scoren bij de jongeren t.a.v. de oorlog in Oekraïne is markant. Desondanks deze resultaten wens ik 
toch te bemerken dat tijdens mijn afgelopen stageperiode praktisch alle leerlingen zeer geïnteresseerd 
waren in deze huidige oorlog, alsook waren veel leerlingen oprecht begaan met het lot van het 
Oekraïnse volk en zijn soldaten. Wat finaal ook behoorlijk verrassend was, was dat de kruistochten, 
met amper 4,9%, eigenlijk ook niet zo goed scoorde bij onze Vlaamse jongeren, ondanks de 
middeleeuwen in se wel een behoorlijk populaire periode is. Uit de resultaten van onze buurlanden 
blijkt dat ook bij deze jongeren de Tweede Wereldoorlog nog een grote impact op middelbare 
scholieren heeft alsook oefent bij hen de aanslag op 9/11 nog een grote invloed uit. Ten slotte is het 
ŽŽŬ� ǌĞĞƌ� ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ�Žŵ� ƚĞ� ǌŝĞŶ�ŚŽĞ�ŽŶǌĞ�sůĂĂŵƐĞ� ũŽŶŐĞƌĞŶ�ƐĐŽŽƌĚĞŶ�ŽƉ�ǀůĂŬ� ǀĂŶ�ǁĞůŬĞ�͞ƐŽŽƌƚĞŶ�
ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͟�ǌĞ�ŚĞƚ�ŵĞĞƐƚ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ�ǀŝŶĚĞŶ�ŝŶ�ǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐ�ŵĞƚ�ĚĞ�ũŽŶŐĞƌĞŶ�Ƶŝƚ�ŽŶǌĞ�ďƵƵƌůĂŶĚĞŶ͘�
Wat onmiddellijk opvalt is dat de resultaten van alle jongeren uit de vier verschillende landen niet met 
elkaar gelijklopen. Vooral het gegeven dat onze Vlaamse jongeren wereldgeschiedenis procentueel 
gezien op de eerste plaats verkiezen met maar liefst 58,8% is opmerkelijk, vooral in vergelijking met 
de jongeren uit Nederland, 16,9%, Frankrijk, 11,5% en het Verenigd Koninkrijk met 35,5%. 
Klaarblijkelijk vinden onze jongeren, net als de jongeren uit het Verenigd Koninkrijk 
wereldgeschiedenis het allerbelangrijkst. Verder zien we dat bij ons de geschiedenis van Europa op de 
tweede plaats komt met 13,9%, maar wat vooral opmerkelijk is, is dat de geschiedenis van Europa zeer 
slecht scoort bij zowel de Nederlandse jongeren (4,5%), de Franse jongeren (5,8%) alsook bij de Britse 
jongeren (6,5%). Een ander zeer opmerkelijk gegeven, is dat desondanks familiegeschiedenis bij ons 
op een mooie derde plaats komt met 9,6%, dit resultaat toch in schril contrast staat in vergelijking met 
onze buurlanden, waarbij maar liefst 33,7% van de Nederlandse jongeren deze soort geschiedenis het 
belangrijkst vindt. Ook vinden de Franse jongeren met 36% deze soort geschiedenis het 
allerbelangrijkst en ten slotte vinden 22,6% van de Britse jongeren deze soort geschiedenis, na de 
wereldgeschiedenis, de belangrijkste soort geschiedenis. Nog een ander interessant gegeven, is het 
feit dat bij de Vlaamse jongeren, de geschiedenis van hun eigen land slechts op de vierde plaats komt 
met 7,5%. Vooral in vergelijking met de jongeren uit onze buurlanden scoren onze Vlaamse jongeren 
hier zeer laag. Zo vinden de Nederlandse jongeren de geschiedenis van hun land, met 24,7%, de op 
één na belangrijkste soort geschiedenis en ook bij de Franse jongeren komt de geschiedenis van hun 
eigen land op de tweede plaats, met 20,9%. Overigens plaatsen de Britse jongeren de geschiedenis van 
hun eigen land op de derde plaats met 16,1%. Finaal scoort bij ons ook de geschiedenis van mijn streek 
en gemeente, met amper 1,6%, zeer laag, terwijl dit bij de Nederlandse jongeren met 4,5% zelfs even 
hoog scoort als hun interesse in de geschiedenis van Europa. Verder scoort de geschiedenis van mijn 
streek en gemeente het best bij de Franse jongeren met 7,9% en vinden dus de Franse jongeren deze 
soort geschiedenis belangrijker dan de geschiedenis van Europa (5,8%)! Finaal gaven de Britse 
jongeren een opmerkelijke 0% aan de geschiedenis van mijn streek en gemeente. Besluitend scoren 
onze jongeren eigenlijk het meest synchroon met de Britse jongeren, behalve op vlak van hun interesse 
in de geschiedenis van Europa, maar vooral scoren onze jongeren i.t.t. de jongeren van onze 
buurlanden helemaal anders op vlak van hun interesse in hun eigen land en hun eigen streek. Ook 
onze leerlingen hun interesse in hun eigen familiegeschiedenis is louter in vergelijking met hun andere 
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antwoorden, niet zo slecht, maar in tegenstelling tot de jongeren uit onze buurlanden scoren ze hierop 
toch wel behoorlijk laag. In feite zouden we kunnen zeggen dat onze jongeren zich misschien vooral 
als een soort van ͞ǁĞƌĞůĚďƵƌŐĞƌ͟� voelen, of misschien zijn onze Vlaamse jongeren niet zo 
nationalistisch (chauvinistisch) ingesteld ten aanzien van de jongeren uit onze buurlanden. 
 
Finaal wens ik te besluiten dat uit het literatuuronderzoek, de survey, het vergelijkend onderzoek en 
de gevalsstudie, het absoluut aan te raden valt om genealogie in ons onderwijs aan te wenden alsook 
kunnen leerkrachten geschiedenis die lesgeven in de derde graad, gebruikmaken van de algemene 
handleiding, de twee voorbeeldlessen en de jaartaak die ik speciaal hiervoor heb ontworpen om 
jongeren zo de kans te geven hun eigen voorouders te leren kennen, hun eigen familiegeschiedenis te 
ontdekken en daarbovenop hun eigen cursus geschiedenis te bestuderen vanuit een heel andere 
invalshoek dan ze op heden gewoon zijn. 

9. Reflectie. 

Aangaande het uitvoeren van mijn verschillende onderzoeken ben ik globaal gezien zeer tevreden, 
ondanks ik het wel jammer vind dat er niet meer leraren geschiedenis mijn enquête voor de 
leekrachten hebben ingevuld. Gezien er maar 16 leerkrachten deze enquête hebben ingevuld is het bij 
deze dan ook niet mogelijk om grote veralgemenende uitspraken te doen. Anderzijds, ben ik wel zeer 
opgetogen over het feit er maar liefst 187 leerlingen mijn enquête hebben ingevuld! Strikt theoretisch 
hebben er 188 leerlingen mijn enquête ingevuld, maar ik had voor mezelf de deadline gelegd op 
maandag 30 mei 2022, om alle gegevens statistisch te verwerken en jammer genoeg was er nog één 
studente die net één dag te laat mijn enquête had ingevuld. Desalniettemin het grote succes van mijn 
enquête voor de leerlingen, was ik initieel wel zeer zwaar teleurgesteld dat amper 7 leerlingen mijn 
enquête hadden ingevuld louter op basis van alle scholen dat ik in Vlaanderen had gecontacteerd. 
Vooral mijn voormalige leerkracht geschiedenis, dhr. H. Himpe van het Sint-Andreasinstituut uit 
Oostende had mijn enquête nog midden in de maand mei naar alle vierde-, vijfde- en zesdejaars uit 
het Sint-Andreasinstituut te Oostende doorgestuurd en deze jongeren hebben hierop massaal 
gereageerd. Ook heeft mijn zus alle leerlingen uit de derde graad van het Zeelyceum in De Haan, de 
enquête voor de leerlingen laten invullen. Enkel het gegeven er relatief weinig jongeren van allochtone 
afkomst mijn enquête hebben ingevuld, zorgt er wel voor dat de resultaten vooral geïnterpreteerd 
moeten worden als een afspiegeling van het standpunt van onze autochtone leerlingen. Wat wel 
opvalt en enigszins ook wel te verwachten was, is dat de tiental leerlingen van allochtone afkomst, de 
enige leerlingen waren die de geschiedenis van godsdiensten de belangrijkste soort geschiedenis 
vonden, alsook ze de geschiedenis van hun geboorteland belangrijk vonden. Deze bevindingen vond 
men ook terug in de resultaten van de allochtone jongeren in onze buurlanden. Verder ben ik uiteraard 
ook zeer tevreden dat ik tijdens mijn laatste stage de kans heb gekregen om bij de derdejaars ook eens 
genealogie in praktijk toe te passen. Vooral ben ik blij om te zien dat de derdejaars hier zeer positief 
op reageerden en dat het voor mij zelfs haalbaar was om in amper twee lessen tijd hen een mooie 
introductie te kunnen geven aangaande het opmaken van hun eigen stamboom en het uitschrijven 
van hun eigen familiegeschiedenis. Waar ik ook zeer trots op ben, is dat ik een algemene handleiding 
voor leerkrachten geschiedenis heb kunnen uitwerken samen met de twee voorbeeldlessen en een 
jaartaak. Bij deze heb ik dan ook het gevoel dat ik zowel op theoretisch vlak als naar de praktijk toe 
een zeer allesomvattende bachelorproef heb uitgewerkt. Met betrekking tot mijn werkmethode en de 
uitvoering van mijn onderzoeksplan verliep alles behoorlijk naar wens, behalve er natuurlijk zéér veel 
tijd en energie in dit eindwerk werd gestopt. Uiteraard had ik wel verwacht dat dit enorm veel kracht 
en energie zou vragen, vandaar dat ik tijdens de vorige zomervakantie al begonnen was met het 
uitwerken van mijn eindwerk. Besluitend ben ik vooral tevreden dat ik één van mijn grootste passies, 
met name genealogie, heb kunnen aanwenden als thema voor mijn bachelorproef, alsook dat dit mijns 
inziens wel degelijk een zeer belangrijke rol zou kunnen spelen in de toekomst van ons 
geschiedenisonderwijs. 
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HANDELEN/ ERVAREN 

 

In deze kernreflectie zullen drie aspecten aan bod komen waar ik doorheen mijn stage 

meermaals mee geconfronteerd werd. Vooreerst zal ik het hebben over de impact van stress 

tijdens mijn lesgeven. Ten tweede zal ik mijn zoektocht aankaarten omtrent het ontdekken 

van nieuwe activerende werkvormen en ten slotte wens ik te verduidelijken hoe mijn 

onzekerheid mijn lesgeven beïnvloedt. 

 

TERUGBLIKKEN 

 

Mijn persoonlijke doelstellingen 

 

Voor de laatste drie lessen van mijn stage 3 voor het onderwijsvak geschiedenis, had ik de 

opdracht gekregen van mijn mentor om drie lessen uit te werken rond het thema: “Erfgoeddag 

maakt school”. In het kader van dit thema, mocht ik één les uitwerken waarin ik de leerlingen 

zou kennis leren maken met kwartierstaten en stambomen. Vervolgens mocht ik één les 

uitwerken rond het onderwerp: “Oma en opa op school”, waarbij ook een interview-enquête 

aan bod zou komen en finaal mocht ik mijn stage afsluiten met de leerlingen aan te leren hoe 

ze zelf opzoekingen kunnen verrichten in het Rijksarchief en hoe ze ten slotte hun eigen 

familiegeschiedenis kunnen uitwerken.  

 

Persoonlijk was ik dan ook zeer enthousiast met deze opgave, gezien mijn eindwerk handelt 

over het gebruik van stambomen en familiegeschiedenis in het onderwijs. Zowel mijn mentor 

als ikzelf, hadden tijdens een voorgaande les aan de vierdejaars bemerkt dat ze op mijn vraag 

omtrent of ze al dan niet interesse zouden hebben om hun eigen stamboom op te maken en 

hun eigen familiegeschiedenis te ontdekken, meerdere leerlingen hier overduidelijk zeer 

enthousiast op reageerden. Bovendien zou deze zeer uitdagende opdracht mij ook de kans 

bieden om alle feedback die ik op heden had gekregen, zo goed mogelijk in de praktijk om te 

zetten. 

 

Tijdens de voorgaande lessen, kreeg ik zowel van mijn stagebegeleider als van mijn drie 

mentoren eigenlijk steevast dezelfde feedback, met name, dat mijn lesvoorbereidingen 
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telkenmale tot in de perfectie waren voorbereid, dat ik de te geven leerstof ook prima 

beheerste en dat ik op een uitstekende manier de leerstof op een leuke en uitdagende manier 

kon overbrengen op de leerlingen. Desalniettemin deze zeer positieve feedback, waren er 

vanzelfsprekend ook een paar werkpunten om rekening mee te houden. Zo deelde mijn 

laatste mentor mij eveneens meermaals mee, dat er geen enkele reden was om zo nerveus 

voor de klas te staan, dat ik niet bang moest zijn om ietwat meer af te stappen van het te 

leerkracht gestuurd lesgeven en dat ik vooral moest pogen om nog wat meer gebruik te maken 

van activerende werkvormen. Dit laatste zou volgens mijn stagebegeleider, in casu, dhr. 

Vande Ginste, ook een positief effect hebben op mijn klassenmanagement. Hoe meer de 

leerlingen nu eenmaal zelf actief bezig zijn, hoe minder ze hun aandacht zullen verliezen 

tijdens de lessen. 

 

Sleutelmoment 1 

 

Alvorens ik mijn eerste les in het kader van “Erfgoeddag maakt school” moest geven, was ik 

wel zeer nerveus en vooral ongerust, omtrent het feit dat ik geen flauw idee had hoe de 

derdejaars (ASO) zouden reageren op de thema’s die de volgende drie lessen voor hen in het 

verschiet lagen. Mijn grootste angst was vooral, wat als de leerlingen al vanaf het eerste 

moment onmiskenbaar duidelijk zouden maken dat genealogie hen totaal niet zou 

interesseren? Dan zou ik als stagiair moeten pogen om zo enthousiast mogelijk een 

onderwerp te gaan “verkopen”, dat eigenlijk nauwelijks enige aanhang heeft. Wat echter 

opviel, was dat de meeste leerlingen initieel eigenlijk niet positief, noch negatief reageerden 

op mijn introductiefase. Ik zag veel leerlingen nieuwsgierig kijken en vooral kon ik zien dat ze 

niet zo goed begrepen wat stamboomonderzoek en familiegeschiedenis precies met zich zou 

meebrengen. Wanneer ik vervolgens mijn twee onderzoeksvragen voorschotelde, i.c. 1/ “Wie 

zijn jouw voorouders?” en 2/ “Ken jij je eigen familiegeschiedenis?”, zag ik dat de leerlingen 

vooral stomverbaasd reageerden. Deze twee vragen hadden ze duidelijk niet zien aankomen, 

maar wat zeker wel positief was, was dat ik kon aanschouwen dat meerdere leerlingen toch 

wel nieuwsgierig naar mij keken en bleken aan te geven dat ze vooral meer duiding wensten 

met betrekking tot het voor hen nog enigmatische onderwerp. Bij het bespreken van wat 

stamboomonderzoek precies inhoudt, waren de leerlingen duidelijk verrast bij het aanhoren 

dat iedereen van ons een rechtstreekse link heeft met het verleden via zijn/haar afstamming 
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en in bijzonder dat deze afstammingslijn voor ons allemaal zelfs teruggaat tot in de 

prehistorie! Een volgend aspect dat hen deed nadenken, was mijn bemerking dat onze 

voorouders ook allemaal belangrijke historische gebeurtenissen hebben ervaren, soms van 

heel dichtbij of soms van op afstand. Ik had vooral het gevoel de leerlingen volledig “te 

winnen” voor mijn lesonderwerp, toen ik hen het verhaal van mijn grootmoeder haar broer 

als voorbeeld gaf, met name dat hij op 18-jarige leeftijd in Hongarije omkwam tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, door het feit dat zijn tank ontplofte en vervolgens zijn volledige 

tankeenheid werd vernietigd door het Rode Leger. Op dat moment zag ik meerdere leerlingen 

gebiologeerd kijken en luisteren en dat gaf mentaal een zeer rustig en goed gevoel. 

Daaropvolgend zag ik opnieuw positieve reacties wanneer ik hen mijn eigen stamboom en 

kwartierstaat presenteerde, met de mededeling dat ze tijdens de komende lessen zelf zo’n 

stamboom en kwartierstaat zouden leren opmaken.  

 

Wanneer ik de leerlingen duidelijk had weten te overtuigen met mijn voorbeelden, was de tijd 

aangebroken om hen mee te delen dat ze tijdens deze en de volgende twee lessen een 

opdracht zouden moeten uitwerken tijdens de lessen zelf, alsook dat ze tegen de volgende les 

zowel informatie moesten opvragen aan hun ouders en grootouders, zoals de familienamen 

van hun voorouders, geografische locaties, kijken in de “koekendoos” van oma en opa, en op 

zoek gaan naar oude foto’s enz. Tevens deelde ik hen ook mee, dat het de bedoeling was dat 

ze tegen de volgende les, samen met één van hun grootouders, een interview-enquête 

moesten afnemen en dat we dan tijdens de volgende les de resultaten hiervan klassikaal 

zouden bespreken. De leerlingen vonden dit allemaal zeer tof en leken hun enthousiasme niet 

onder stoelen of banken te kunnen stoppen! Wanneer de leerlingen ten slotte zelf een 

mochten proberen om hun eigen kwartierstaat op te maken, bleken velen al snel vast te 

geraken bij het feit dat ze niet verder konden komen dan het opgeven van hun eigen 

grootouders en zelfs meerdere onder hen konden de familienaam van hun grootouders niet 

opgeven… . Gelukkig had ik hierop geanticipeerd en gaf ik de leerlingen de opdracht om met 

hun laptop te surfen naar de genealogische website, i.c. geneanet.org, waarbij ze eerst een 

eigen account moesten aanmaken en vervolgens al de basisgegevens die ze al tijdens deze les 

hadden neergepend bij het opstellen van hun eigen kwartierstaat, mochten invoeren in hun 

eigen online stamboom. Om de les eerste les omtrent het thema genealogie af te sluiten en 

tevens de leerlingen een beeld te geven van wie hun mogelijke voorouders zouden kunnen 
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zijn, had ik hen de eenvoudige opdracht gegeven om in de zoekmachine van de genealogische 

website, hun eigen naam in te voegen. Tot praktisch ieders verbazing konden bijna alle 

leerlingen al een stamboom, meestal opgemaakte door een oom of tante, aangaande hun 

eigen familie terugvinden. Sommigen stonden echt perplex om te zien dat ze al konden 

teruggaan tot de jaren 1700!  

 

Ik was na de les zeer tevreden over hoe mijn les verlopen was en zowel mijn mentor als ikzelf 

vonden deze les meer dan geslaagd. Ik keek er toen al naar uit om te zien hoe de leerlingen 

zouden anticiperen op het volgende thema dat aan bod zou komen, met name, “Oma en opa 

op school.”   

 

Sleutelmoment 2 

 

Ter voorbereiding van les twee, aangaande het thema “Erfgoeddag maakt school”, was het de 

bedoeling dat de leerlingen tijdens de paasvakantie een online interview-enquête samen met 

één van hun grootouders zouden invullen. Jammer genoeg kreeg ik twee dagen voor mijn 

tweede les plots een e-mail van mijn mentor met de bemerking dat hij de online interview-

enquête nog niet ontvangen had, desalniettemin ik het al voor de paasvakantie elektronisch 

naar hem had doorgestuurd. Bij deze voelde ik mij dan ook gefrustreerd, gezien mijn tweede 

les opnieuw zeer goed was voorbereid, maar als natuurlijk de studenten de interview-enquête 

nog niet hadden ingevuld, dan zou mijn tweede les voor een groot deel niet gegeven kunnen 

worden, gezien de helft van de les voorzien was om een klassikale bespreking te houden van 

de resultaten van de interview-enquête. Ondanks mijn interview-enquête vervolgens door de 

mentor zeer laattijdig aan de studenten werd bezorgd, hadden gelukkig de meeste studenten 

deze toch nog elektronisch ingevuld. Hierdoor kon ik gelukkigerwijze toch nog mijn voorziene 

les in zijn geheel geven.  

 

De tweede les zelf, legde de focus op de gelijkenissen en vooral de verschillen tussen het 

onderwijs in het verleden en het onderwijs in het heden. Om het contrast zo frappant mogelijk 

in beeld te brengen, had ik op het internet op zoek gegaan naar klasfoto’s en andere foto’s uit 

het verleden en deze naast foto’s geplaatst van de leerlingen zelf. Deze foto’s worden 

publiekelijk tentoongespreid op de Facebookpagina van de school zelf. De leerlingen vonden 
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het hilarisch om totaal onverwacht plots zichzelf en hun eigen klas te zien op een groot scherm 

vooraan in de klas! Hierdoor waren de leerlingen al van meet af aan dolenthousiast om de 

gelijkenissen en de verschillen tussen verleden en het heden te bespreken. Het meest 

geslaagde van het eerste gedeelte van mijn tweede les, was dat de leerlingen op een zeer 

ontspannen en grappige manier toch zeer veel konden bijleren omtrent de evolutie in het 

onderwijs door de jaren heen.  

 

Alles verliep prima tijdens deze les, tot het moment waar ik de resultaten van mijn interview-

enquête wenste te bespreken. Ik had gemakshalve, alsook om zeker te zijn indien er iets fout 

zou lopen, de resultaten van de interview-enquête al ingewerkt in mijn 

PowerPointpresentatie. Desalniettemin, was het wel mijn bedoeling om de resultaten toch te 

bespreken via Google Forms. De reden waarom ik dit wenste te doen, is omdat het zeer 

gebruiksvriendelijk is en je gemakkelijk met je besturingscontrole de percentages van de 

taartdiagrammen kunt aanklikken. Voorts zou ik de leerlingen ook kunnen tonen hoe je online 

enquêtes kunt maken en hoe je de data kunt lezen en interpreteren. Het grote probleem vond 

zich echter plaats bij het inloggen. Omdat ik niet via mijn gebruikelijke computer inlogde, 

kreeg ik constant te maken met veiligheidscontroles, zo moest ik aantonen dat ik “geen robot” 

was, vervolgens moest ik mijn e-mailadres opgeven, daaropvolgend moest ik een code gaan 

terugvinden via mijn e-mailadres en deze dan ingeven via Google Forms… . Door deze 

onvoorziene situatie, alsook waarbij er op dat moment zo’n 24 leerlingen op je vingers staan 

te kijken en je tevens ook nog eens wordt geobserveerd door een stagementor, werd ik 

volkomen uit balans gebracht en blokkeerde ik volledig. Wat mij achteraf het meest 

frustreerde, is dat ik op het moment zelf niet gewoon terug naar mijn PowerPointpresentatie 

ben gegaan en daar de resultaten met de leerlingen heb besproken. Het probleem was echter 

dat ik tijdens de les zelf dacht dat ik behoorlijk snel wel zou kunnen inloggen en ik geen flauw 

idee had hoelang dit wel zou blijven aanhouden. Gelukkig kwam mijn mentor mij op een 

bepaald moment helpen om toch te kunnen inloggen, gezien hij op de hoogte was omtrent 

mijn medische situatie, met name dat ik het syndroom van Asperger (ASS) heb.  

 

Desondanks mijn stagementor mij uiteindelijk heeft kunnen helpen en ik ten slotte dan toch 

toegang had tot mijn interview-enquête, was ik echter al zo van de kaart, dat ik vervolgens 

begon te “fiepen”. Dit houdt in dat ik dan behoorlijk snel begin te praten en alles tot in de 
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kleinste details begin uit te leggen. Niettegenstaande de leerlingen de les zeer leuk vonden en 

ik uiteindelijk ook positieve feedback kreeg na de les, was ik zelf toch behoorlijk zwaar 

teleurgesteld, omdat alles tot in het kleinste detail was uitgewerkt en ik het gevoel had dat 

mijn les volledig fout was gelopen door de problemen met de klascomputer. Gelukkig was 

deze les nog niet mijn allerlaatste stageles uit mijn carrière, alsook had ik een goed gevoel 

naar de volgende les toe, gezien ik voor deze finale les niet zo afhankelijk zou zijn van de 

klascomputer. 

 

Sleutelmoment 3 

 

Tijdens deze allerlaatste les, kreeg ik de kans om jongeren aan te leren hoe ze doelgericht 

informatie kunnen opzoeken in een online databank. Tijdens de introductiefase van deze 

derde les omtrent “Erfgoeddag maakt school”, verduidelijkte ik aan de derdejaars dat ik ze 

zou leren hoe ze opzoekingen kunnen verrichten via het Rijksarchief in België. Ik maakte hen 

ook duidelijk dat, gezien het gegeven ze allemaal algemeen secundair onderwijs volgen, het 

natuurlijk de bedoeling is dat ze aan het einde van hun middelbare opleiding naar een 

hogeschool of universiteit zullen gaan. Vandaar dat deze laatste les, niet alleen vanuit 

genealogisch standpunt gezien zeer interessant is, maar nog zoveel belangrijker, is dat 

leerlingen hier hun eerste methodologische stappen zullen zetten in het gericht zelfstandig 

leren opzoeken van gegevens in een elektronische databank. Tegelijkertijd deelde ik de 

jongeren ook mee dat ze zich zeker niet mogen laten afschrikken, wanneer ik hen een 

voorbeeld zal geven omtrent het opzoeken van een geboorteakte in de burgerlijke stand. 

Hierbij maakte ik de vergelijking met een leerling uit het lager onderwijs, die voor de 

allereerste keer een woordje poogt op te zoeken in een woordenboek. Ook dit kan 

overweldigend overkomen voor een kind, net als het voor jongeren en zelfs volwassen zeer 

intimiderend kan zijn om voor de eerste keer met zo’n databank geconfronteerd te worden.  

 

Ik vond het onmiddellijk positief dat ik echt de aandacht van de jongeren had kunnen trekken 

met deze introductiefase en zo kon ik stapsgewijs met een concrete casus, klassikaal een 

opzoeking verrichten via het Rijksarchief in België. Zoals verwacht zag ik dat sommige 

jongeren wel wat overweldigd waren, maar ik stelde hen gerust dat zowel hun leerkracht 

geschiedenis, als ikzelf, hen zou bijstaan indien ze problemen zouden ervaren bij het opzoeken 
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van akten uit de burgerlijke stand. Ik was zeer blij om te zien dat alle leerlingen al thuis hun 

kwartierstaten volledig hadden afgewerkt en ze zelfs al de namen van hun 

betovergrootouders hadden kunnen achterhalen. Ook was ik zeer aangenaam verrast om te 

zien dat meerdere leerlingen al eveneens thuis verder gewerkt hadden aan hun stamboom en 

verschillenden onder hen oude foto’s, bidprentjes en zelfs al afgedrukte akten uit de 

burgerlijke stand hadden meegebracht. Dit aanschouwde ik toch als een teken dat ze echt 

geïnteresseerd waren in de lesmaterie, gezien ze eigenlijk niet “verplicht” waren om dit uit te 

voeren, noch ze geëvalueerd zouden worden op basis van hun voorbereiding. Wat natuurlijk 

wel te verwachten viel, was dat opzoekingen verrichten in zo’n databank heel wat tijd in beslag 

nam, maar ik had op het einde van de les nog wat tijd kunnen vrijmaken om hen kennis te 

laten maken met de website: “westhoekverbeeldt.be”, een zeer toffe website waarbij je heel 

wat oude foto’s kunt terugvinden over mensen en families woonachtig in de Westhoek. 

Gezien ik mijn laatste stage liep in het Sint-Martinusinstituut te Koekelare en ik op voorhand 

wist dat de meesten van hen ook uit deze regio afkomstig waren, was deze website dan ook 

zeer toepasselijk voor hen. Het was best grappig om te zien hoe meerdere leerlingen zeer 

enthousiast plots hun eigen grootouders en soms zelfs hun eigen overgrootouders konden 

terugvinden dankzij deze website.  

 

Besluitend ben ik zeer tevreden dat ik mijn allerlaatste les van mijn lerarenopleiding op een 

positieve manier heb kunnen afsluiten en dat zowel de leerlingen alsook de mentor 

overduidelijk zeer tevreden waren van zowel de voorbije lessen alsook deze afsluiter rondom 

het thema “Erfgoeddag maakt school”. Wat ik vooral als een zeer groot compliment ervoer, 

was het feit dat mijn stagementor mij voor de les vroeg of ik geen bezwaar zou hebben, als 

een andere stagiair deze les zou meevolgen, omdat deze stagiair zijn lesvoorbereiding niet zo 

goed waren en hij op dat vlak veel van mij zou kunnen bijleren. Bij deze gaf dit dan ook een 

zeer goed gevoel en vooral vond ik dit een erkenning voor alle tijd en energie die ik in mijn 

lesvoorbereidingen had gestopt. 

 

BEWUSTWORDING VAN ESSENTIËLE ASPECTEN 

 

Wanneer ik dieper nadenk over de onderliggende waarden en kernkwaliteiten die mijn gedrag 

sturen, dan is het zinvol om even stil te staan bij de kernkwadranten van Ofman. Desondanks 
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ik al heel wat ervaring tijdens mijn stages heb opgedaan, kan ik echter niet ontkennen dat 

bepaalde facetten zich toch wel blijven herhalen. Zo bemerk ik dat ik al een enorme positieve 

evolutie heb gemaakt met betrekking tot het concept flexibiliteit. Tijdens mijn allereerste 

stage was dit behoorlijk problematisch en ondanks ik initieel dacht dat ik rond dit thema 

nauwelijks in staat zou zijn om hier ooit enige evolutie in te maken, gezien flexibel zijn nu 

eenmaal geen prototypisch kenmerk is van mensen met mijn stoornis, ben ik uiteindelijk toch 

wel zeer aangenaam verrast dat ik zowel tijdens mijn alternatieve stage in het Romeins 

Archeologisch Museum, alsook tijdens mijn laatste stage voor het vak geschiedenis, 

telkenmale een positieve opmerking heb gekregen, met name dat flexibiliteit volgens mijn 

mentoren klaarblijkelijk één van mijn sterke punten zou zijn! Concreet kan ik dus stellen dat 

niettegenstaande flexibiliteit sowieso een uitdaging voor mij was en ook nog steeds is, ik toch 

wel significante vooruitgang hieromtrent heb geboekt. Bij deze kunnen we dan ook afleiden 

dat één van mijn kernkwaliteiten logischerwijze ‘nauwkeurigheid’ is, een gegeven dat zich 

duidelijk afspiegelt in mijn minutieuze lesvoorbereidingen, maar dat ook ‘perfectionisme’ één 

van mijn grootste valkuilen is, een gegeven dat zeker ook wordt gevoed door mijn 

onderliggende onzekerheid. Wanneer ik bijvoorbeeld in een onvoorziene situatie kom, in 

casu, de problematiek met de klascomputer tijdens les twee, dan percipieer ik zoiets als pure 

chaos en voel ik mij echt volledig blokkeren. Daarbij gepaard gaande is het fenomeen van het 

zogenaamde “fiepen”. Hierbij beginnen mensen met mijn profiel zeer snel te praten over 

bepaalde specifieke onderwerpen en dit op een zeer doorgedreven manier en extreem 

gedetailleerde manier. Gelukkig weet ik al zéér lang dat dit één van mijn allergrootste 

problemen is en ook behoorlijk normaal voor mensen met het syndroom van Asperger. 

Vandaar dat ik voor mezelf ook al meerdere trucjes heb aangeleerd om hier mee om te gaan. 

Zo poog ik bijvoorbeeld om altijd extra goed voorbereid te zijn, met name, wat ik 

vooronderstel hoe iets zal gaan verlopen, vervolgens probeer ik zoveel mogelijk “eventuele 

scenario’s” al a priori in mijn hoofd uit te werken en finaal leer ik mezelf bewust te zijn van 

het gegeven, ook al ben ik “perfect” voorbereid, vroeg of laat kom ik sowieso in een situatie 

terecht waar ik echter niet op was voorbereid. Mijn levenshouding aangaande deze 

kernkwaliteit en de daarmee gepaard gaande valkuil, allergie en uitdaging, is voor mij: “Hoop 

op het beste, maar bereid je voor op het ergste!” Dit klinkt misschien zwartgallig, maar al mijn 

examens die ik op heden heb afgelegd in mijn lerarenopleiding, heb ik telkens met deze 

houding uitgevoerd en uiteindelijk kan ik enkel maar constateren dat ik eigenlijk zelden voor 
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grote verrassingen ben komen te staan en mijn resultaten altijd meer dan behoorlijk zijn 

geweest.  

 

Ook al kom ik nu misschien over, alsof ik deze kernkwaliteit en al zijn daarmee gepaard gaande 

onderdelen “perfect” onder controle heb, toch kan ik echter niet ontkennen dat mijn 

doorgedreven perfectionisme ook serieuze stress, uitputting en overbelasting met zich 

meebrengt. Door zo consciëntieus te zijn of om dit met een specifieke kernkwaliteit van 

Ofman te duiden: “verantwoordelijkheid nemen”, kan ik eerlijkheidshalve enkel maar 

concluderen dat overbelasting nu eenmaal een andere serieuze valkuil voor mij is. Tijdens 

iedere stage ervaar ik dat mijn energieniveau ongelofelijk snel daalt, soms ervaar ik dit 

daadwerkelijk alsof ik een vliegtuig in vrije val ben! Deze zware overbelasting wordt tevens 

ook veroorzaakt door het feit dat ik door mijn extreme stiptheid, vaak zeer opgefokt ben 

tijdens zowel mijn gehele stageperiode, alsook vooral vlak voor het lesgeven. De 

onderliggende reden ligt eigenlijk bij mijn extreme angst om de controle te verliezen. Vandaar 

dat het afstappen van te veel leerkracht gestuurd lesgeven en pogen om meer over te 

schakelen naar het gebruikmaken van activerende werkvormen voor mij een absolute must 

was tijdens deze stageperiode. Ondanks ik vanzelfsprekend ook op dit vlak ontegensprekelijk 

enorm veel positieve vooruitgang heb geboekt, toch kan ik niet ontkennen dat dit nu ook 

eenmaal een wezenlijk onderdeel van mezelf is en dat ik ook altijd gevoelig zal blijven voor 

alle valkuilen waarmee al mijn kernkwaliteiten gepaard gaan. De sleutels om zo goed mogelijk 

met mijn valkuilen om te gaan, zijn natuurlijk terug te vinden onder de noemer “uitdagingen”. 

Volgens de kernkwadranten van Ofman, liggen dé oplossingen en vooral dé werkpunten waar 

ik mij bewust moet van zijn, bij de volgende uitdagingen: flexibiliteit, relaxedheid en hulp 

vragen. 

 

Een manier om meer ontspannen te zijn, is voor mij bijvoorbeeld mediteren. Dit klinkt 

misschien voor sommigen nogal newageachtig, maar persoonlijk ervaar ik hier wel baat bij. 

Rondom mijn uitdaging ‘hulp vragen’, dan kan ik uiteraard het voorbeeld aanhalen, waar mijn 

stagementor mij op een bepaald moment een handje hielp om mijn enquêtes te kunnen 

bekijken via Google Forms. Overigens heb ik ook meermaals tijdens mijn stage aan mijn 

mentoren gevraagd om tips, omtrent mijn zoektocht naar meer activerende werkvormen voor 

de leerlingen. Besluitend kan ik mijn analyse omtrent de bewustwording van mijn essentiële 
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aspecten afronden door te stellen dat desondanks ik doorheen mijn verschillende 

stageperiodes een enorme evolutie heb gemaakt aangaande mijn werkpunten, ik 

desalniettemin altijd gevoelig zal blijven voor de valkuilen die nu eenmaal een intrinsiek 

onderdeel vormen van wie ik ben.  

 

ALTERNATIEVEN 

 

Als ik finaal terugkijk naar mijn gehele stageperiode, incluis ook de laatste drie lessen in kader 

van “Erfgoeddag maakt school”, dan kan ik oprecht stellen dat ik echt wel zeer tevreden en 

trots ben op wat ik gemanifesteerd heb. Het gegeven waar ik het meeste trots op ben zijn 

vooral mijn zeer gedetailleerde lesvoorbereiding. Ondanks hier uiteraard enorm veel tijd en 

energie in gaat, ben ik tijdens het lesgeven zelf altijd zeer dankbaar dat ik dit telkenmale zo 

gewetensvol heb uitgewerkt. Hierdoor voel ik mij rustig en zelfverzekerd. Persoonlijk denk ik 

dat veel stress en spanning wordt veroorzaakt door het feit dat je als student constant 

geobserveerd en beoordeeld wordt. Wellicht zal ik in de toekomst veel minder spanning 

ervaren, wanneer ik zelf honderdprocent “de baas” ben in mijn eigen klaslokaal. Een ander 

gegeven waar ik ook een zeer goed gevoel aan overhoud, is het feit dat ik meermaals heb 

durven te experimenteren op vlak van het gebruiken van meer activerende werkvormen. In 

bijzonder ben ik zeer blij dat ik op het einde van één van mijn lessen het programma ‘Kahoot’ 

succesvol heb kunnen gebruiken. Overigens verliepen de internetoefeningen voor de 

derdejaars met hun laptop ook zeer goed en vooral het opzoeken via het Rijksarchief in België 

verliep meer dan adequaat. 

 

Het enige minpuntje was, zoals al eerder vermeld in dit schrijven, de tragiek met de 

klascomputer. Niettegenstaande ik nochtans op voorhand rekening had gehouden dat er 

mogelijk problemen in het verschiet konden liggen, was ik desalniettemin toch volledig van 

de kaart! Aan de andere kant zijn dit soort ervaringen eigenlijk wel een goede leerschool om 

achteraf te concluderen dat, ondanks ik deze episode op het moment zelf als een ware 

apocalyps ervoer, de wereld zelf uiteindelijk toch niet is vergaan. Besluitend kan ik eigenlijk 

enkel maar meedelen dat ik zeer opgetogen ben met het gehele verloop van deze 

stageperiode, met inbegrip van de laatste drie lessen uit mijn carrière als student in de 

lerarenopleiding.   


