
 
Genealogiese profilering - 'n lys vrae 
 
As jy begin met jou familiegeskiedenisnavorsing, is jou naaste familie die beste plek om te begin.  Jou 
lewende familielede is 'n ongelooflike bron vir die familie se genealogie. Alhoewel dit belangrik is om 
seker te maak dat jy basiese vrae vra oor name, geboortedatums en plekke vir die persoon met wie 
jy onderhoude voer en vir ander familielede, is dit ook net so noodsaaklik om hulle toe te laat om 
oop te maak met stories oor hul lewens of julle familiegeskiedenis. 
 
Sommige van die beste familie stories kom uit oop vrae. Hier is 'n paar vrae wat jy kan vra om die 
ongehoorde familieverhale na vore te bring: 
1. Wat is jou eerste / vroegste kinder herinnering? 
2. Wie is die oudste familielid wat jy van kleins af onthou? 
3. Wat wou jy wees toe jy grootgeword het? 
4. Wat was jou grootste uitdaging in u lewe? 
5. Wie was die persoon wat jy die meeste bewonder het, terwyl jy groot geword het? 
6. Hoe het jou ouers ontmoet? 
7. Hoe het jy jou gade ontmoet? Was dit liefde met die eerste oogopslag? 
8. Wat was jou eerste werk? Waarvan het jy die beste gehou? 
9. Wat is die verrassendste tegnologiese vooruitgang wat jy in jou leeftyd gesien het? 
10. Wat is die gelukkigste plek waar jy nog ooit was? 
11. Waar het jy grootgeword? 
12. Wat is jou gunsteling herinneringe in jou grootwordhuis? 
13. Het ander familielede in die omgewing grootgeword? Het jy tyd saam met familielede 

deurgebring? 
14. Wat was jou gunsteling vakansie as kind? 
15. Wat is jou gunsteling gesinsresep wat hy hoop om aan die volgende generasie oor te dra? 
16. Wat het jy vir pret gedoen in jou grootword jare? 
17. Wat was jou gunsteling gesinsaktiwiteit toe jy 'n kind was? 
18. Wat is die mees onvergeetlike geskenk wat jy nog ooit ontvang het? 
19. Wat beskou jy as jou grootste prestasie? 
20. Wie sou dit wees as jy 'n voorouer kon ontmoet? Watter vrae sou jy vra? 
 
Moenie vergeet om aantekeninge te hou en 'n opname-toestel byderhand te hê sodat jy elke detail 
kan vasvang nie. 
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