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Bevragen 
 
Onderzoek begint met nieuwsgierigheid.  
Je hebt bijvoorbeeld iets in handen, zoals  
het paspoort (1948) dat hieronder staat. Direct   
merk je dat er van alles is dat je niet weet.  
Er komen vragen in je op en je zou de ant- 
woorden eigenlijk wel willen weten.  
Waarom?  
Nou gewoon, omdat je nieuwsgierig bent! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken. (1948). Paspoort A.A.J.J. Thomson.   

Wiens portret  
staat op deze zegels? 

Wat staat op het  
ronde zwarte 
stempel? 
Waartoe diende zo’n 
stempel? 

Er lijkt wel een soort patroon in 
het papier te zitten? Is dat zo? 
Wat voor patroon is dat dan? 
En waarom hebben ze geen 
gewoon blanco papier gebruikt? 

Zit er ook  
een plaatje in 
het papier? 
Wat voor  
plaatje is dat? 

Ik zie 
verschillende 
handschriften. 
Van wie zijn 
die? Waarom 
heeft niet 
simpel één 
persoon hierin 
geschreven? 
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Vragen kun je stellen aan een voorwerp, een foto, 
een schilderij, een situatie een tekst,… 
Eigenlijk kun je altijd overal vragen over stellen! 
 
 
In 1939 schreef Adriaan Thomson met een  
medicus, een boek over luchtbescherming.  
Wat konden de mensen zelf doen als er een  
luchtaanval kwam?  
Hoe konden zij zich erop voorbereiden?  
In deze passage gaat het over het belang van water. 
 
 
  
 

 

 
 

Bron: Thomson, A.A.J.J. (1939). Het gevaar uit de lucht. Amsterdam: Centen. 

  
  

Wanneer? 

In hoeverre? 

Waarom ………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………  

Hoe ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

Waar ……………… 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

Wanneer ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

Welke ………………… 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 
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Bedenk zelf vragen bij deze foto.  
Schrijf ze om en half over de foto heen. 
Plaats een kader of wolkje om elke vraag.  
Trek een lijntje van elke vraag naar dat stuk  
van de foto waar je vraag over gaat. 
Je hoeft niet alle vraagkaartjes te gebruiken. 
En je mag een kaartje meerdere keren gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Wanneer? 

Bron: privé archief A.A.J.J. Thomson. 
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 En nu jij…
 
Plak hier een oude foto van je eigen familie. 
Bedenk zelf vragen bij deze foto.  
Schrijf ze weer om en half over de foto heen. 
Plaats een kader of wolkje om elke vraag.  
Trek een lijntje van elke vraag naar de foto. 
Je hoeft niet alle vraagkaartjes te gebruiken. 
En je mag een kaartje meerdere keren gebruiken. 
 

Waarom? 


