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Docentenhandreiking 

Dorp Gramsbergen en families

Samenvatting
In deze les gaan de leerlingen zelf onderzoek doen 
naar hun familie. Wie allemaal tot je familie behoort 
kun je vertalen in een schema. Dit schema wordt 
een stamboom genoemd. Een stamboom is een 
schema waarmee je aangeeft wie je familie is. Je 
kunt erop aflezen wie je ouders, overgrootouders 
en over-overgrootouders zijn, hoeveel broers en 
zussen je oma heeft, met wie je tante getrouwd is 
en hoeveel neven en nichten je hebt. Daarnaast kun 
je kijken wie welk beroep heeft en of er meerdere 
mensen hetzelfde beroep in de familie hebben (of een 
familiebedrijf).
 
Doel van de les: De leerlingen kunnen door het maken 
van een stamboom hun eigen familie tot minimaal 2 
generaties terugvinden en daaruit conclusies trekken 
bv of hun verder familie ook al uit Gramsbergen 
kwam of niet. De leerlingen leren zo hoe ze onderzoek 
moeten doen en zoveel mogelijk gegevens te 
verzamelen.

Werkvorm
Stap 1
De docent introduceert de les en laat een kort filmpje 
zien over hoe achternamen zijn ontstaan (zie voor 
filmpje onder Informatie). De leerlingen bekijken 
ook verschillende stambomen op het digibord en de 
docent vertelt hoe een stamboom in elkaar zit. 
Daarna vullen de leerlingen de meest 
recente gegevens in op hun werkblad. Een 
familiegeschiedenis begint bij jezelf. Daarom 
schrijven de leerlingen alvast een paar gegevens van 
henzelf op, zoals geboortedatum en -plaats, hobby’s. 
Natuurlijk mag een foto ook niet ontbreken.

Stap 2
Elke leerling maakt op school zijn/haar eigen 
stamboom van zijn/haar familie. Leerlingen 
interviewen daarvoor thuis (huiswerkopdracht) zoveel 
mogelijk leden van hun familie (ouders, opa, oma, 
tante, oom) om erachter te komen hoe je eigen familie 
in elkaar zit. 
Van alle personen in de boom proberen de leerlingen 
te noteren: naam, beroep, woonplaats, levensjaren. 
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Daarnaast proberen de leerlingen samen met 
de ouders deze meer compleet te maken, door 
geboortekaartjes, trouwkaartjes, pasfoto’s, 
overlijdensberichten, enz. op te speuren. geef de 
leerlingen de tip mee thuis via de websites van CBG 
en wiewaswie te zoeken naar gegevens. 
Mocht het maken van een stamboom voor een aantal 
leerlingen lastig zijn om wat voor reden dan ook, 
dan kan er ook gekozen worden om bijvoorbeeld de 
stamboom van het koninklijk huis te maken. 

Stap 3
•  Bekijken van stambomen van de leerlingen en 

bespreken van de essentie van de les voor de 
leerlingen; 

•  Tot hoever terug kun je nog informatie vinden? 
•  Welke familie heeft de langste geschiedenis in 

Gramsbergen en omgeving? 
•  Zijn er familieverbanden tussen de stambomen te 

vinden?

Tijdsduur
•  2 lesuren op school
•  Gegevens opzoeken als huiswerk 

Lesbenodigdheden
•  Digibord 
•  Computers met internet
•  A3 papier (voor het uittekenen van de stamboom)

Voorbereidende werkzaamheden
opzoeken links naar filmpjes en eventueel websites
stambomen (foto’s) op digibord klaarzetten 

Extra suggestie:
aansluitend bij een BVO les: laat de leerlingen 
een eigen familiewapen ontwerpen.
Laat de leerlingen alle documenten die bij deze 
les gebruikt worden in een (zelf meegebrachte) 
multomap doen; zo ontstaat voor iedere leerling 
een familieboek. 
Check of het gemeentearchief van de gemeente 
Hardenberg klassen ontvangt voor uitleg van het 
gemeentearchief. 

Filmpjes stap 1
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/
crid/20120401_achternamen01/
(een kort filmpje over hoe achternamen zijn 
ontstaan).
http://www.schooltv.nl/video/een-stamboom-heb-
jij-er-ook-een/#q=stamboom (een kort filmpje over 
onderzoek naar ouders en overgrootouders).

Websites
http://www.cbg.nl op deze site kun je ook op je 
achternaam zoeken en zie je waar deze in Nederland 
voorkomen
https://www.wiewaswie.nl. op deze site kunnen 
leerlingen hun achternaam invullen onder het kopje 
´zoeken´. 
http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/ (vul je je 
achternaam invul en zie hoe achternamen verspreid 
zijn over de gemeenten op een kaart van Nederland) 
geef de leerlingen de tip deze site thuis te bekijken.

Tips
Tips die meegegeven kunnen worden aan de 
leerlingen bij het maken van een stamboom:
Begin bij jezelf, zet jezelf onderaan, en werk 
vanaf daar naar boven.
Zet lijnen tussen jou en je ouders, en je ouders 
en hun ouders, enz.
Zet een man en vrouw die getrouwd zijn naast 
elkaar met een kruisje er tussen.
Maak verschil tussen mannen en vrouwen 
(bijvoorbeeld met een kleurtje of een teken).
Heb je geen opa of oma meer? Geef ze wel een 
plekje in je stamboom.
Kun je geen informatie vinden over je over-
overgrootmoeder? Laat het vakje dan leeg.

http://www.schooltv.nl/video/een-stamboom-heb-jij-er-ook-een/#q=stamboom
http://www.cbg.nl
https://www.wiewaswie.nl
http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
https://schooltv.nl/video/hoe-kom-je-aan-je-achternaam-315000-verschillende-achternamen-in-nederland/#q=achternamen
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In 1810 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij het 
Franse Keizerrijk. Op 8 november van dat jaar werd bij 
Keizerlijk Decreet bepaald dat met ingang van 1 januari 
1811 verschillende Franse wetten, waaronder de Code 
Napoleon, in het nieuw geannexeerde gebied van kracht 
zouden worden. De Burgerlijke Stand werd ingevoerd. 
Daarmee werd de aanzet gegeven tot de hedendaagse 
bevolkingsadministratie. De Fransen wilden inzicht heb-
ben in de bevolkingsomvang en –samenstelling om de 
openbare orde beter te kunnen handhaven. Ook voor het 
heffen van belastingen was dit handig. 
De Franse bevolkingsadministratie kwam niet uit de lucht 
vallen. Om een zo betrouwbaar mogelijke bevolkingsad-
ministratie in te voeren werd gebruik gemaakt van de 
reeds bestaande kerkelijke administratie. Omdat destijds 
vrijwel iedereen tot een kerkgenootschap behoorde, was 
de kerkelijke bevolkingsadministratie tamelijk compleet, 
hoewel niet altijd even betrouwbaar in verband met ver-
schrijvingen, verkeerde opgaven en dergelijke. 
In de eerste jaren werden deze registers in het Frans 
opgemaakt, maar na het vertrek van de Fransen in 1813 
vond de opmaak in het Nederlands plaats.  Alle registers 
werden in tweevoud opgemaakt. Een exemplaar bleef 
berusten bij de gemeente, het andere exemplaar kwam 
terecht bij de (arrondissements)rechtbank en nadien bij 
het Rijksarchief in de provincie. 

De akten van de Burgerlijke Stand bieden een schat aan 
genealogische informatie. Elk soort akte bevat specifieke 
gegevens. De afzonderlijke gegevens bieden aankno-
pingspunten voor verder onderzoek. Zo verschaft de in 
een geboorteakte vermelde leeftijd van de vader de mo-
gelijkheid diens geboortedatum te traceren. Daarnaast 
kan men gegevens controleren door ze met gegevens uit 
een andere bron te vergelijken. Men kan op deze manier 
bijvoorbeeld nagaan of namen in geboorte- en huwelijks-
akten overeenkomen. Hieronder volgt een overzicht van 
de akten en hun specifieke informatie. 
De belangrijkste akte van de Burgerlijke Stand is de 
geboorteakte. Zij vormt het bewijs dat iemand bestaat 
(bewijs van afstamming).  De geboorteakte vermeldt de 
namen en geboorteplaats en geboortedatum van de bo-
reling; namen, woonplaats en beroepen van de ouders; 

leeftijd van de vader; naam, woonplaats en beroep van 
de aangever. Voor 1934 werden ook twee getuigen ver-
meld. De in genealogisch opzicht meest interessante akte 
is de huwelijksakte, omdat hierin de meeste stamboom-
gegevens vermeld staan. 
De huwelijksakte vermeldt de namen, leeftijden, geboor-
teplaatsen en beroepen van de partners; eerdere part-
ners; namen, woonplaatsen en (vanaf 1907) leeftijden 
van de beide ouderparen; namen, beroepen, woonplaat-
sen van de huwelijksgetuigen, alsmede hun (familie)
relatie met de partners. Van alle personen wordt de nati-
onaliteit vermeld. 
De overlijdensakte vermeldt namen, beroep, leeftijd, 
datum, plaats en uur van overlijden; (voor 1935) in 
geval van weduwnaar – of weduwschap de naam van 
de laatste echtgeno(o)t(e), daarna de namen van alle 
echtgenoten; namen, beroepen en woonplaatsen van de 
aangevers. 
Naast de akten van de Burgerlijke Stand is het bevol-
kingsregister een veel geraadpleegde genealogische 
bron. Het officiële bevolkingsregister dateert van 1 janu-
ari 1850. In tegenstelling tot de akten van de Burgerlijke 
Stand, die een momentopname weergeven, wordt het 
bevolkingsregister geregeld bijgehouden. Allerlei wijzi-
gingen worden namelijk geregistreerd. Voor die periode 
beschikten we over periodieke volkstellingen. De eerste 
dateert uit 1811. In het bevolkingsregister treffen we de 
volgende gegevens aan: 

• namen van gezinsleden/alleenstaande personen 
• relatie gezinsleden ten opzichte van het gezinhoofd 
• datum huwelijk van gezinshoofd 
• geslacht van de bewoners 
• geboortedatum en –plaats 
• burgerlijke staat 
• beroep 
• religie 
•  wijk c.q. huidig woonadres en woonadressen van vorige 

en opvolgende huisvestigingen 
• overlijdensdata bewoners (ontbreken vaak) 

Uit: https://www.tongerlohuys.nl/download/5/docentenhandleiding-genealogie-
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opdrachtformulier
Dorp Gramsbergen en families

Stel je eens voor dat je van een heel rijke familie afstamt. Of dat je voorouders van adel waren. Daar kom je 
straks beslist achter! In deze les ga je op zoek naar de geschiedenis van je familie en voorouders. Je gaat 
je stamboom uitzoeken. Stamboomonderzoek heet met een moeilijk woord genealogie. De geschiedenis van 
je familie begint bij jezelf. Van jezelf weet je natuurlijk al een heleboel. Als je er eens goed voor gaat zitten, 
kun je al veel dingen over jezelf opschrijven. Hoe heet je, waar ben je geboren, wie zijn je ouders, broers en 
zussen? 
Daarna wordt het iets moeilijker: je gaat op zoek naar informatie over je voorouders. Hoe heetten ze, wat 
voor werk deden ze en waar kwamen ze vandaan? Door met je familieleden te praten kom je heel wat aan 
de weet. Maar ook in allerlei oude documenten kun je informatie vinden. In deze lesbrief kom je precies te 
weten wat voor documenten je nodig hebt en waar je moet zoeken. 
Met al die gegevens gaan we een echte stamboom maken. 

Mijn voornamen zijn:  

Mijn achternaam is:  

Ik woon in: 

(straat en woonplaats) 
Ik ben geboren op  

in  

Ik ben dus                       jaar oud 

Mijn hobby’s zijn: 

Mijn favoriete muziek is: 
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Opdracht 
Je ouders hebben je een bepaalde voornaam gegeven. Vraag ze waarom ze voor die naam hebben gekozen 
en schrijf de reden hieronder op. Ben je naar een oma vernoemd of vonden ze het gewoon een mooie naam?

Opdracht 
Bij het invullen van deze stamboom, begin je bij jezelf. Jij vormt de basis van de (stam)boom. Dit soort 
stambomen wordt door stamboomonderzoekers een kwartierstaat genoemd. 

Bij deze lesbrief hoort een kwartierstaat. Die mag je zelf invullen. Lees eerst even hoe je dat precies moet 
doen. Op de twee vakjes daarboven komen je ouders. Links je vader (plankje 2) en rechts je moeder (plankje 
3). Kijk of je van hen ook een foto kunt vinden. Die kun je erbij plakken. Weet je wanneer ze geboren en 
getrouwd zijn? Zet die gegevens er dan ook bij. 
Op de vier vakjes daarboven vul je de gegevens van hun ouders, dus jouw opa’s en oma’s in. Op vakje 4 en 5 
de ouders van je vader, op vakjes 6 en 7 de ouders van je moeder. 
En misschien heb je ook gegevens gevonden van je overgrootouders. Die kun je op de bovenste acht vakjes 
zetten (vakje 8 t/m 15). Heb je geen foto’s van ze, dan mag je ze ook tekenen! 
Op het onderste vakje (vakje 1) zet je je eigen gegevens. Bijvoorbeeld een pasfoto, je geboortedatum- en 
geboorteplaats, je eventuele doopdatum en je woonplaats. 
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Je ziet wel dat je maar weinig plek hebt 
om alles in te vullen. De hokjes zijn maar 
klein! Daarom gebruiken genealogen 
speciale tekens. Deze tekens kun je ook in 
je stamboom gebruiken.
Maak nu je eigen kwartierstaat 

Gramsbergen



naar 
begin

inhoud

groep 7 & 8 

4LES

Gramsbergen

Extra opdracht 
Wie weet heeft jouw familie een eigen familiewapen. En anders bedenk je er toch zelf een!


