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Toelichting bij Foto’s vergelijken 
 

 

 
   

 

 

 

 

Foto 1 

Adriaan Thomson centraal in beeld,  

te paard. 

Hij heeft sporen aan zijn rijlaarzen en een 

verrekijker om de nek. 

Op zijn kraag prijken drie sterren. 

Achter hem een soldaat te paard. 

Net buiten beeld staat een paard waar nog 

niemand op zit. Je kunt dat afleiden uit de 

stijgbuigel waar nog geen voet in zit. 

En er is een schaduw te zien van een vierde 

paard. 

Het gebouw naast hen heeft grote deuren.  

Staldeuren? 

Zijn ze met een groep aan het opstijgen voor 

een rit? 

De schaduwen zijn kort. 

Is het zomer? 
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            Foto 2 en foto 5 

            Zes soldaten, bij een zonnewijzer. 

            Ze dragen een uniform en hebben (paard)rijlaarzen aan. 

            Twee mannen hebben papieren in de hand. 

            
           Adriaan Thomson is op beide foto’s de 3e van links 
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Foto 3  

Vijf soldaten in een weiland. 

Ze hebben papieren bij zich en 

roken. Ze dragen 

handschoenen. 

Er graast een wit paard op de 

achtergrond. 

De bomen zijn vrij kaal.  

 

Interpretatie: 

Er zit net wat blad aan 

(voorjaar?) of er zit nog wat 

blad aan (najaar?). 

Waait het? Zie de bomen en de 

jassen. 

 

Adriaan Thomson is de  

3e van links. Op zijn kraag 

prijken twee sterren.  

 

 

Foto 8 

Dezelfde vijf soldaten staan bij 

een bruggetje over een water. 

Er zijn wat struiken en 

boomstammen te zien en op de 

achtergrond zijn huizen 

zichtbaar. 

 

Adriaan Thomson is de  

4e van links. Er staat iemand 

voor hem dus hij is maar deels 

in beeld. 
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Foto 4 

Vier soldaten staan ergens op. Drie dragen rijlaarzen, één heeft windsels om zijn benen. 

Je kunt dat zien aan de rand achter hen en de pijp rechts op de foto. 

Er zijn een paar bosjes of boomkruinen met blad zichtbaar en daarachter is iets van een heuvel. 

Ze staan in lang gras waartussen bloemen bloeien. 

 

Interpretatie: 

De pijp wijst erop dat er een ruimte onder zit.  

Aan de schaduw kun je zien dat het zonnig weer is. De schaduwen zijn bovendien kort. Dus mei-juni-juli?  

 

Adriaan Thomson is de 3e van links. 
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Foto 6 en foto 9 

Elf soldaten staan in een vlak 

landschap. Ze hebben 

verrekijkers om hun nek en bij 

een paar kun je papieren zien. 

Ze dragen sporen aan hun 

laarzen. Degenen waarvan de 

handen zichtbaar zijn, hebben 

handschoenen aan. 

 

Interpretatie: 

Hoewel de schaduwen niet heel 

duidelijk zijn, lijken ze kort. Ze 

lijken tussen hoog gras te staan. 

Is het dor? Mei-juni-juli? 

De handschoenen en sporen 

zouden erop kunnen wijzen dat 

ze hier te paard zijn gekomen. 

 

Op beide foto’s staat Adriaan 

Thomson uiterst links. 

In het midden staat Prins 

Bernhard. 
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Foto 7  

Een groep soldaten staat 

op voor bebouwing door 

verrekijkers te turen.   

Er zijn scherpe 

schaduwen te zien.  

Er zit blad aan de bomen 

en struiken. Er zijn 

overigens niet veel 

bomen te zien. 

Is de weg wel bestraat? 

Loopt daar een sloot en 

ligt daar een boot in? 

 

Adriaan Thomson staat 

als 4e van links in beeld. 

 

 

Foto 10  

De groep staat aan een 

haven. Er ligt een schip 

aan wal. Daar is iets van 

letters te zien. Wat? 

Voor hun voeten ligt een 

soort rail. Een spoor? 

Maar waar is dan de 

tweede rail? 

De schaduwen zijn 

scherp en lang. Ze 

dragen geen 

handschoenen.  

 

Interpretatie: 

Is deze foto misschien 

vroeg of laat op de dag 

gemaakt in de zomer? 

 

Adriaan Thomson is de 2e 

van links. 
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Prins Bernhard staat op foto 6 en foto 9. 

Hij werd geboren in 1911 en stierf in 2004. 

Op 7 januari 1937 trouwde hij met Prinses Juliana.  

Zij was koningin van Nederland van 1948 tot 1980. 

Prinses Beatrix was hun eerste kind.  

Beatrix werd geboren in 1938 en was koningin van Nederland van 1980 tot 

2013. 

 

Prins Bernhard is de opa van Willem Alexander die in 2013 Koning van 

Nederland werd. 
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