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INLEIDING 

 

‘Greetings from liberated Holland. Groeten uit bevrijd Nederland’1 

‘The whole people of Holland thanks their liberators’2  

‘The Germans stole our food, the Canadians our heart’3 

‘Over seas and lands. We shake hands!’4 

‘Hijscht de vlaggen!! Vrij Holland viert feest!’5  

 

Bovenstaande leuzen werden op verschillende ansichtkaarten verspreid tijdens en na 

de bevrijding van Nederland in mei 1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren 

ansichtkaarten dé manier van communicatie voor soldaten met het thuisfront. Door 

gewone burgers werd ook veel gebruik gemaakt van dit communicatiemiddel. Veel 

mensen hadden nog geen toegang tot andere communicatieve middelen en de 

ansichtkaart was een goedkoop, toegankelijk en snel communicatiemiddel.   

Toen op 5 mei 1945 heel Nederland bevrijd was, ontstond er een euforisch 

gevoel onder de Nederlanders. De blijdschap over de bevrijding was groot en de 

feestvreugde ging nog weken na de bevrijding door. Deze vreugde werd op 

ansichtkaarten geuit. In de periode van de bevrijding werden in Nederland minstens 

800 unieke bevrijdingskaarten gemaakt en verstuurd om blijk te geven van blijdschap, 

vreugde, dankbaarheid, nostalgie, humor maar ook van haat voor de bezetter. Vele 

verschillende thema’s kwamen aan bod op de kaarten.  

In het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek ligt sinds twee 

jaar een collectie van ongeveer 1300 bevrijdingsansichtkaarten uit België en 

Nederland. Het zijn met name ansichtkaarten met getekende prenten op de voorzijde 

maar ook met foto’s en gedichten. Meer dan twee jaar geleden lag er al een andere 

collectie van losse ansichtkaarten uit de Tweede Wereldoorlog. Met beide collecties is 

tot op heden nog weinig gebeurd. Wat maakt onderzoek naar dit bronmateriaal nu 

juist interessant en waarom hebben wetenschappers hier nog niet eerder gebruik van 

gemaakt?  

                                                
1 Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek, Collectie Keesing, 11.26.384a. 
2 Ibidem, 11.26.408a. 
3 Ibidem, 11.26.437e. 
4 Ibidem, 11.26.416b. 
5 Ibidem, 11.26.435a. 
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DE GESCHIEDSCHRIJVING VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 

De Tweede Wereldoorlog is in de geschiedschrijving een veel besproken en 

beschreven thema, een ‘Holocaust memory boom’, aldus de Nederlandse historici 

Frank van Vree en Rob van der Laarse.6 Het is echter niet altijd een geliefd thema 

geweest. Na de Tweede Wereldoorlog waagden weinig historici zich aan het schrijven 

over deze beladen tijd. Iedereen in Nederland had de oorlog anders ervaren en mensen 

hadden verschillende herinneringen aan deze uitzonderlijke periode. Er was daardoor 

niet echt sprake van een collectieve herinnering, maar de Nederlandse burgers hadden 

hier wel sterk behoefte aan. 7   Daarom werd vanaf 1945 wel gewerkt aan één 

belangrijk standaardwerk over de oorlog.  

In mei 1945 werd het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie opgericht in 

Amsterdam. De Nederlandse historicus Loe de Jong was de eerste directeur van dit 

instituut. De Jong groeide in de jaren zestig uit tot de belangrijkste auteur op het 

gebied van Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Hij schreef een geschiedenis van de 

bezettingsjaren in twaalf delen: ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 

Wereldoorlog’. Lange tijd was dit hét standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog in 

Nederland. 

De Jong kreeg in de jaren tachtig kritiek op zijn werk omdat dit te veel 

geschreven zou zijn vanuit een ‘goed’ en ‘fout’ perspectief en het te sterk verbonden 

zou zijn aan emotie en moralisme. De mensen die het Duitse standpunt overnamen en 

hier ook naar handelden waren ‘fout’ en iedereen die dit niet deed was ‘goed’, aldus 

De Jong. Het perspectief van De Jong bepaalde sterk de beeldvorming van de oorlog.  

De Nederlandse historicus Hans Blom ging in tegen deze onderzoeksmethode 

en –stijl van De Jong. Hij pleitte voor een minder moralistische en meer 

wetenschappelijke benadering van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.8 Dit 

werk gaf aan dat de visie van Loe de Jong niet de enige visie was die bestond in 

Nederland. De vernieuwende visie werd Blom echter niet direct in dank afgenomen. 

De oudere generatie historici beschuldigden hem van het bagatelliseren van de 

                                                
6 Frank van Vree en Rob van der Laarse (red.), De dynamiek van de herinnering. Nederland 
en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context (Amsterdam, 2009), 15. 
7  Frank van Vree, In de schaduw van Auschwitz: Herinneringen, beelden, geschiedenis 

(Groningen, 1995), 55. 
8 Hans Blom, In de ban van goed en fout? Wetenschappelijke geschiedschrijving over de 
bezettingstijd in Nederland (Amsterdam, 1983). 
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oorlogsmisdaden. Toch domineerde het voorstel van Blom vanaf de jaren tachtig de 

geschiedschrijving over de oorlog omdat het meer onderzoeksmogelijkheden bood. 

Zijn ideeën werden gedeeld, en in 2001 uitgedragen, door Chris van der 

Heijden.9 Volgens deze Nederlandse historicus waren mensen niet goed of fout maar 

werden ze gestuurd door de tijd en de omstandigheden en was er een groot grijs 

gebied waarin zij zich bevonden. Dit werk zorgde voor een frisse wind in het 

onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In het bijzonder jonge 

onderzoekers konden zich hierin vinden. Zij zaten niet meer vast aan het ‘goed’ en 

‘fout’ perspectief van De Jong maar konden aan andere thema’s denken en nieuwe 

methodes en bronnen gebruiken. Sinds het werk van Blom en Van der Heijden zijn er 

veel nieuwe onderzoeken gedaan en zijn historici tot nieuwe inzichten gekomen.  

De visie van Blom en Van der Heijden werd later, na verder onderzoek, 

genuanceerd. De Nederlandse historici Martijn Eickhoff, Barbara Henkes en Frank 

van Vree stelden dat bij het idee van een grijs verleden morele dilemma’s volledig 

genegeerd werden. 10  Door in plaats van een grijs perspectief een meervoudig 

perspectief te schetsen verdwijnen de morele dilemma’s niet volledig. Een 

meervoudig perspectief laat een gelaagd en geschakeerd beeld zien. Eickhoff, Henkes 

en Van Vree pleitten daarom voor een kleurrijk beeld waarbij moraliteit niet oplost 

maar ook niet mag worden opgevat als een vrijbrief om onbekommerd te 

moraliseren.11 Enige moraal blijft natuurlijk altijd bestaan binnen dit thema maar de 

sterke breuk tussen ‘goed’ en ‘fout’ is sinds het standaardwerk van Loe de Jong 

diffuser geworden.  

Inmiddels domineert de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, en dan 

vooral de jaren van de Duitse bezetting in Nederland (10 mei 1940 – 5 mei 1945), 

onze vaderlandse geschiedenis. Overal in het land wordt aandacht besteed aan de 

oorlog en overal zijn monumenten opgericht om deze jaren te herdenken. Dat er 

zoveel literatuur bestaat over dit onderwerp is ook niet verrassend, gezien de impact 

die de oorlog op mens en omgeving heeft gehad. 12  Door de grote aantallen 

                                                
9 Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam, 
2001). 
10  Martijn Eickhoff, Barbara Henkes en Frank van Vree, ‘De verleiding van een grijze 
geschiedschrijving, morele waarden in historische voorstellingen’, Tijdschrift voor 
Geschiedenis 123 (2010), 322-339, alhier 322. 
11 Ibidem, 338. 
12 John Laffin, World War I in postcards (Sparkford, 2001), 1.  
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geschiedkundige werken over deze periode, lijkt geen enkel onderwerp vergeten of 

onderbelicht. Historici hebben bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan politiek, 

strategie, tactieken, leiderschap en dagelijkse activiteiten van legereenheden ten tijde 

van de oorlog.  

Met de cultural turn in de jaren zeventig kwam er meer aandacht voor cultuur 

in de geschiedschrijving. Historici en sociologen die deze omslag beïnvloedden, zoals 

de Franse historicus Le Roy Ladurie en de Italiaanse historicus Carlo Ginzburg, 

waren van mening dat historici zich meer moesten richten op de cultuur en het 

dagelijks leven en niet op grotere structurele processen.13 Cultuur zou een beter beeld 

kunnen geven van de manier waarop het sociale leven geconstrueerd is door de ideeën 

die mensen hierover hebben.14 Hiermee veranderde ook de manier waarop historici 

keken naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Er kwam meer aandacht 

voor de culturele aspecten van de oorlog en zo kreeg dit onderbelichte onderwerp een 

invulling.  

Mogelijkheden zijn er echter nog genoeg voor vernieuwend onderzoek naar de 

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog want vele wegen zijn nog niet bewandeld. 

Eén van de vele verschillende soorten bronnen uit de oorlogsperiode waar nog weinig 

aandacht aan besteed is, zal uitgelicht en onderzocht worden in deze scriptie. Deze 

bron kan ons meer inzicht bieden in de beeldvorming die bestond van geallieerden, 

bezetters en Nederlanders in de periode van 1944 tot en met 1946. Het betreft 

ansichtkaarten van de bevrijdingsperiode, oftewel bevrijdingskaarten. Hierbij gaat het 

om kaarten die in de periode van 1944 tot en met 1946 in Nederland werden 

uitgegeven en betrekking hadden op de oorlog maar in het bijzonder op de bevrijding.  

Ansichtkaarten zijn nationaal en internationaal gezien een onderbelichte bron 

in de wetenschap. Sinds het einde van de twintigste eeuw is wel erkend dat de bron 

potentie heeft maar historici blijven enigszins huiverig. De historiografie van de 

Tweede Wereldoorlog verklaart dit patroon. Deze geschiedschrijving richtte zich 

namelijk nog tot de jaren tachtig voornamelijk op de militaire en politieke aspecten 

van de oorlog en liet de culturele aspecten achterwege. Er bestaat echter ook nog een 

andere verklaring voor de terughoudendheid op het gebied van onderzoek naar 

                                                
13 Georg Iggers en Edward Wang, A global history of modern historiography (New York, 
2008), 271. 
14 Gillian Rose, Visual methodologies, an introduction to researching with visual materials 
(Londen, 2012), 2.  
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prentbriefkaarten onder wetenschappers en historici in het bijzonder. Deze verklaring 

moet meer gezocht worden in de traditie van de bestudering van visuele bronnen. 

VISUELE BRON ALS OBJECT VAN ONDERZOEK  

Fotografie en film laten zien dat visuele bronnen, al meer dan een eeuw, een grote rol 

in onze samenleving spelen. De geschiedwetenschap in Nederland maakt hiervan 

echter nog weinig gebruik. De reden hiervoor kan gevonden worden in de aard van 

het historisch onderzoek tot de jaren zeventig. Tot die tijd lag de nadruk van 

internationaal historisch onderzoek namelijk op politieke en economische aspecten 

van de geschiedenis en was er weinig aandacht voor cultuur.  

Door de cultural turn in de jaren zeventig begon dit te veranderen. Deze 

omslag vergrootte de aandacht voor geschiedenis op lokaal niveau. In de aanloop naar 

de jaren zeventig werd vooral gekeken naar grote processen en structuren. In deze 

jaren kwam steeds meer ruimte voor microgeschiedenis. Daarnaast kwam als gevolg 

van deze turn in de jaren tachtig in Duitsland ook de Alltagsgeschichte op, waarbij 

onderzoek gedaan werd naar het dagelijks leven, als history from below.15 Het doel 

van deze manier van onderzoek was om de gevolgen van politieke en sociale 

veranderingen in de samenleving te koppelen aan de veranderingen op lokaal niveau, 

onder de burgers zelf. Hierbij werd het visuele aspect van wetenschap steeds 

belangrijker, als weergave van de cultuur.  

Al voor de jaren zeventig waren er wat groepjes wetenschappers die zich 

bezighielden met visuele bronnen. In de negentiende eeuw hielden de Zwitserse 

cultuur- en kunsthistoricus Jacob Burckhardt en de Nederlandse cultuurhistoricus 

Johan Huizinga zich bijvoorbeeld bezig met onderzoek naar de renaissance en de 

middeleeuwen. Dit deden zij door middel van de bestudering van schilderijen, 

afbeeldingen en tekst. Burckhardt zag afbeeldingen en monumenten als ‘getuigen van 

eerdere fases in de ontwikkeling van de human spirit’, als ‘objecten die het mogelijk 

maakten om een bepaalde tijd te lezen’.16 Andere historici bleven nog huiverig. De 

bestudering van schilderijen en afbeeldingen bleef dan ook nog enige tijd 

voorbehouden aan kunsthistorici, die door middel van de context de afbeelding beter 

                                                
15 Robert Gildea, Olivier Wieviorka en Anette Warring, Surviving Hitler and Mussolini. Daily 
life in occupied Europe (Oxford, 2006), 8. 
16 Peter Burke, Eyewitnessing. The uses of images as historical evidence (Ithaka, 2001), 11. 
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probeerden te begrijpen. Historici, zoals Burckhardt, gebruikten de afbeelding om de 

context beter te begrijpen. 

Vanaf de jaren zeventig durfden historici de visuele onderzoeksmethode 

steeds vaker in te zetten, ten behoeve van de cultuurgeschiedenis. De mentale 

verandering ten aanzien van visuele bronnen zorgde in de jaren negentig voor een 

visual turn waarbij aandacht kwam voor visuele cultuur. Het visuele was een 

geconstrueerde werkelijkheid en daardoor konden de culturele uitdrukkingen op de 

bron (zoals een schilderij of een foto) bestudeerd worden.17 Hierbij stond de vraag 

centraal hoe deze visuele media werkten en hoe er betekenis gegeven werd aan dit 

beeldmateriaal.   

Steeds meer buitenlandse historici bepleitten sindsdien dat visuele bronnen 

van toegevoegde waarde kunnen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het werk van de Britse 

historicus Peter Burke: Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence. 

Burke gaf hierin aan dat er relatief weinig gebruik gemaakt werd van afbeeldingen in 

historisch onderzoek en indien het werd ingezet was het meer ter illustratie. Volgens 

hem was dit een gemiste kans omdat afbeeldingen, net zoals tekstuele bronnen, een 

belangrijke vorm van historisch bewijs vormen.18 Dit werk is een voorbeeld van een 

pleidooi voor onderzoek met visueel materiaal. Het toont de mogelijkheden aan die 

deze onderzoeksmethode te bieden heeft. In de praktijk komt het gebruik van visuele 

bronnen ter onderbouwing van een historisch onderzoek ook steeds vaker voor, zoals 

de Britse historici Simon Schama en Francis Haskell laten zien.19 

Nog steeds blijven veel Nederlandse historici huiverig voor dit bronmateriaal 

en maken ze liever gebruik van tekstuele bronnen. Visuele bronnen zijn tenslotte stille 

getuigen en deze laten zich minder makkelijk omzetten in tekstuele vormen.20 Visuele 

bronnen, zowel afbeeldingen als filmmateriaal, worden vaker gebruikt ter 

ondersteuning van een door tekstuele bronnen onderbouwd onderzoek dan 

daadwerkelijk als bron van onderzoek. 21  De laatste jaren groeit het besef onder 

                                                
17 Henri Beunders en Martijn Kleppe, ‘Een plaatje bij een praatje of een bron van onderzoek?’, 
Groniek 43 (2015), 121-139, alhier 135. 
18 Burke, Eyewitnessing, 14. 
19  Ibidem, 10; Simon Schama, The embarrassment of riches. An interpretation of Dutch 
culture in the Golden Age (Londen, 1987); Francis Haskell, History and its images: art and 
the interpretation of the past  (New Haven, 1993).  
20 Burke, Eyewitnessing, 14. 
21 Beunders en Kleppe, ‘Een plaatje bij een praatje of een bron van onderzoek?’, 121.  
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Nederlandse historici dat onderzoek aan de hand van visuele bronnen van 

toegevoegde waarde kan zijn.  

Een enkeling maakte al dankbaar gebruik van de bronnen. De Nederlandse 

historica Marga Altena stelde in haar proefschrift uit 2003 een vijfstappenplan op 

voor het onderwerpen van foto’s aan een kritische onderzoeksmethode.22 Ze beschrijft 

de fysieke kenmerken en afzonderlijke elementen van het object. Vervolgens kijkt ze 

hoe deze zich verhouden tot eerdere tradities. Bij de derde stap zoekt ze uit welke 

invloed verschillende partijen uitgeoefend hebben op het beeld. In stap vier vergelijkt 

ze deze informatie over de visuele bron met de informatie uit tekstuele bronnen. 

Tenslotte plaatst ze de afbeelding in een breder cultureel, politiek en sociaal kader.  

Dit stappenplan geeft een beeld van de hoeveelheid aan factoren waarop gelet 

dient te worden bij de bestudering van visuele bronnen en waarom sommige historici 

zich eerder richten op vertrouwde tekstuele bronnen. Het biedt echter ook handvaten 

voor wetenschappers die zich willen richten op de bestudering van visuele bronnen 

maar nog worstelen met een goede methode. De ansichtkaart is een van de visuele 

bronnen die nog weinig belicht is, maar hier begint langzaam verandering in te 

komen. 

DE BEVRIJDINGSKAART ALS BRON VOOR BEELDVORMING 

Toen in 1990 de geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart geschreven werd 

door Huib Haverkate, in opdracht van de Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten 

(VDP), was er nog weinig over deze visuele bron bekend. Toch is onderzoek naar 

prentbriefkaarten niet helemaal uitgebleven. Naar bepaalde thema’s en tijdperken was 

al wel enig onderzoek gedaan. Historici en andere wetenschappers zagen het als een 

manier om veel informatie over het alledaagse leven te verzamelen, zoals uiterlijk van 

mensen, sfeer, stadsgezichten en verkeer. De prentbriefkaarten werden in dit geval 

vooral gebruikt om een beeld te geven van de topografie van een bepaalde stad, dorp 

of omgeving maar ook als etalage van fototechnieken en als venster op de wereld.23  

Naar ansichtkaarten in de periode van de Tweede Wereldoorlog was tot 1990 

                                                
22 Marga Altena, Visuele strategieën. Foto’s en films van fabrieksarbeidsters in Nederland 
(1890-1919) (Amsterdam, 2003), 26.  
23 Peter Cuijpers, De wereld in oude ansichten 1900-1920 (Zutphen, 2011), 11.  
Voorbeelden van topografisch gebruik: P.J. Baert, Terneuzen in oude ansichten (Zaltbommel, 
1976); S. van Blokland, Amsterdamse grachten: op oude prentbriefkaarten (Amsterdam, 
1995); J. Giphart, De Nederlandse posterijen in oude ansichten (Zaltbommel, 1969).  
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echter nog weinig onderzoek verricht.24 Op de lange termijn, bijvoorbeeld kijkend 

naar verschillende eeuwen, lijken ansichtkaarten wellicht weinig invloed te hebben 

gehad op het verloop van de geschiedenis. Op de korte termijn hadden ze echter grote 

invloed op het dagelijks leven van mensen in oorlogstijd. Het was dé manier om te 

communiceren en dus de manier om informatie te krijgen van geliefden, vrienden en 

familie. Ansichtkaarten waren om deze reden van wezenlijk belang voor de 

Nederlandse burger tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Het is bijzonder te noemen dat er weinig onderzoek gedaan is naar deze 

periode, ook omdat de ansichtkaartenproductie in die jaren juist sterk steeg ten 

opzichte van de crisisperiode in het interbellum. De focus van onderzoek naar de 

Tweede Wereldoorlog lag echter niet op het dagelijks leven maar op de militaire en 

politieke geschiedenis. Ansichtkaarten werden in deze geschiedschrijving niet gezien 

als relevante bron en kwamen daarom niet aan bod.   

Dat de ansichtkaart een onderbelicht onderdeel is van de geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog is om bovenstaande redenen wel begrijpelijk maar ook een 

gemiste kans. Ansichtkaarten zijn contemporaine onwetende observaties – beschreven 

en getekend door de mensen die hierbij betrokken zijn geweest. Het wordt daarom als 

levende volksgeschiedenis bestempeld.25 Wie dus geïnteresseerd is in de cultuur en 

beeldvorming tijdens en vlak na de oorlog kan de prentbriefkaart niet links laten 

liggen. De bevrijdingskaarten bieden op een unieke manier inzicht in het dagelijks 

leven van oorlogvoerende landen. Ze geven de dromen, wensen en verlangens van 

mensen weer en illustreren een bepaalde denkwijze en gedachtegang. 

Dit onderzoek zal geen betrekking hebben op álle ansichtkaarten uit de 

periode van de bevrijding. Het onderzoek heeft wel betrekking op de meest complete 

verzameling die op dit gebied bekend is. De onderzochte verzameling is grotendeels 

compleet maar het is reeds bekend dat er minstens 40 kaarten ontbreken. Wat wel 

gesteld mag worden is dat de collectie door zijn omvang representatief is. De collectie 

ansichtkaarten zal geanalyseerd worden door middel van kwantitatief onderzoek, een 

data-analyse, en daarna in een historische en wetenschappelijke context geplaatst 

worden. Zo zal een kwantitatieve methode, met als voordeel de mogelijkheid om 

                                                
24 Huib Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel III-A, periode 
1919-1945 (Amsterdam, 1990), 25. 
25  Tonie Holt en Valmai Holt, I’ll be seeing you: picture postcards of world war II 
(Derbyshire, 1987), 8.  
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grote hoeveelheden data te analyseren, gecombineerd worden met een kwalitatieve 

methode, zodat de achterliggende betekenis en de beeldvorming zichtbaar wordt.  

Binnen dit onderzoek zijn ‘het beeld’ en ‘beeldvorming enigszins 

problematische begrippen. De omgang met het verleden, hiervoor wordt de term 

beeldvorming gebruikt, houdt zich bezig met een verzameling van meningen.26 In een 

democratisch land is het echter vrijwel onmogelijk om één beeld weer te geven dat 

zou moeten spreken voor alle mensen. Dit maakt begrippen als ‘collectief geheugen’ 

en ‘het beeld’ problematisch. De samenleving bepaalt door heersende 

maatschappelijke verhoudingen en opvattingen deels de collectieve herinnering maar 

dit wil niet zeggen dat er geen individuele herinnering meer bestaat.27 Dit onderzoek 

zal dus niet dé beeldvorming over de bezetter weergeven maar zal beelden van de 

bezetter, geallieerden en Nederlanders op ansichtkaarten weergeven. Zo zal 

geprobeerd worden niet dé collectieve herinnering weer te geven maar individuele 

herinneringen. Daarnaast zal getoond worden hoe deze verschillende herinneringen 

binnen de kaarten overeenkomen of juist afwijken.   

In deze analyse zal geen moreel oordeel geveld worden maar wel wordt de 

vraag gesteld: hoe verbeelden Nederlanders hun bevrijders, bezetters, zichzelf en de 

verhoudingen tussen deze groeperingen op de Nederlandse bevrijdingskaarten uit 

1944 tot en met 1946? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal eerst een beeld 

worden geschetst van de geschiedenis van de ansichtkaart in Nederland en de collectie 

ansichtkaarten van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, waar dit onderzoek 

betrekking op zal hebben. Hiermee wordt een achtergrond geschetst die nodig is om 

een beter inzicht te krijgen in de kaarten, de traditie en het belang van deze collectie. 

Vervolgens wordt aan de hand van tekenaar, tekst, beeldkenmerken, stijl, thematiek, 

afgebeelde groepen, kleur en toonsoort van tekst en beeld een analyse gemaakt over 

de beeldvorming die bestond rondom geallieerden, Duitsers en Nederlanders. Ter 

afsluiting van de analyse van een groep zal een beschouwing plaatsvinden van de 

verhoudingen die verbeeld worden op de kaarten. Het, enigszins aangepaste, 

stappenplan van Marga Altena zal de basis vormen voor de analyse.28 

                                                
26  Chris van der Heijden, Dat nooit meer: de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland (Amsterdam, 2011), 21. 
27 Rob van Ginkel, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland (Amsterdam, 2011), 
22. 
28 Zie bijlage 1: aangepast stappenplan Marga Altena.  



	
12	

HOOFDSTUK 1: GESCHIEDENIS VAN DE ANSICHTKAART 

Ansichtkaarten waren in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke, goedkope en 

eenvoudige manier om te communiceren. Hieraan gaat een veel langere internationale 

geschiedenis vooraf. De historische ontwikkeling kende echter een grillig verloop. In 

dit hoofdstuk zal het ontstaan, de groei en de waarde van ansichtkaarten centraal 

staan, voor onderzoek maar ook de waarde in het dagelijks leven van mensen. Het 

tweede deel van dit hoofdstuk zal specifiek betrekking hebben op de collectie 

bevrijdingskaarten van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, samengesteld 

door de heer Hugo Keesing. Deze collectie vormt de basis vormt voor dit onderzoek. 

ANSICHTKAART IN NEDERLAND  

In 1869 kwam de eerste officiële briefkaart op de markt in Oostenrijk en al snel nam 

het product een vlucht. In het Duitse Rijk, Zwitserland en Engeland werd de kaart 

uitgebracht in 1870 en één jaar later volgde Nederland.29 Het was een makkelijke en 

goedkope manier om te communiceren. Het Duitse Rijk was in de bloeiperiode, tot 

1918, dominant op het gebied van de productie van briefkaarten. In januari 1871 werd 

bij Koninklijk Besluit de briefkaart in Nederland ingevoerd, het monopolie lag bij 

Posterijen. 30  De productie was daardoor nog vanuit uitgevers georganiseerd, niet 

vanuit particuliere organisaties. De definitie van briefkaart is: een door posterijen 

uitgegeven kaart.31 Op de voorzijde was het adres te lezen en op de achterzijde kon de 

boodschap worden geschreven.  

In 1883 verscheen in Nederland de eerste geïllustreerde 

(nieuwjaars)briefkaart, in navolging van het Duitse rijk. Dit bleek een succes en 

zorgde ervoor dat in dat jaar steeds meer geïllustreerde briefkaarten gedrukt werden. 

Een andere oorzaak voor de stijging van productie van geïllustreerde briefkaarten was 

de Wereldtentoonstelling van Amsterdam.32 Als herinnering hieraan werden kaarten 

gemaakt van de Wereldtentoonstelling maar ook van Amsterdam zelf. In 1885 werden 

er al bijna geen niet-geïllustreerde kaarten meer op de markt gebracht.  

                                                
29 Cuijpers, De wereld in oude ansichten, 7. 
30 Huib Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel I, periode 1871-
1900 (Amsterdam, 1987), 5. 
31 Ibidem, 33. 
32 Cuijpers, De wereld in oude ansichten, 30. 
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In 1892 trad de nieuwe postwet in werking die als gevolg had dat de posterijen 

het monopolie van de briefkaart kwijtraakten en particulieren zich nu konden richten 

op de productie van briefkaarten.33 Indirect betekende deze nieuwe wet de geboorte 

van de prentbriefkaart. Over de definitie van prentbriefkaart is in de twintigste eeuw 

discussie geweest maar de volgende definitie is volgens de VDP de meest accurate: 

‘de prentbriefkaart is een niet-officiële briefkaart met op de voorzijde een foto of een 

andere illustratie, die – al dan niet met een postzegel gefrankeerd – bestemd is om in 

een bepaalde oplage voor het publiek verkrijgbaar te worden gesteld’.34  

Toen de productietechnieken verbeterden rond 1900, groeiden de 

productieaantallen en het bereik van de prentbriefkaarten. Tussen 1900 en 1918 werd 

het een van de belangrijkste communicatiemiddelen en dit wordt dan ook de Gouden 

Tijd van de prentbriefkaart genoemd.35 Het relatief kleine formaat zorgde ervoor dat 

het makkelijk te maken was en weinig tijd en geld kostte.36 Hierdoor was het een 

communicatiemiddel dat ook voor de werkende klasse bereikbaar was. De 

middenklasse was de grootste afnemer van de prentbriefkaarten.37 Daarnaast ontstond 

er in deze periode een grote verzameldrang onder de bevolking. Dit resulteerde van 

1900 tot 1907 in een sterke stijging in de productie van prentbriefkaarten. Na 1907 

liep dit af en zorgde de Eerste Wereldoorlog pas weer voor een stijging van de 

aantallen.   

De Eerste Wereldoorlog bevorderde de productie van de prentbriefkaarten. Als 

gevolg van de toenemende correspondentie tussen militairen en het thuisfront leefde 

de markt van de kaarten op. Voor militairen was het gratis om op deze manier 

berichten te verzenden naar het thuisfront.38 Al snel werden de kaarten gebruikt als 

propagandamateriaal. In het Duitse Rijk waren organisaties al in 1880 begonnen met 

het maken van kaarten met bijvoorbeeld: staatshoofden, schepen, generaals en 

legerparades.39 In de periode van de Eerste Wereldoorlog werden de kaarten steeds 

                                                
33 Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel I, 33. 
34 Huib Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel II-A, periode 
1900-1918 (Amsterdam, 1989), 7. 
35 Hans van Lith, Ik denk altijd aan jou, prentbriefkaarten tussen front en thuisfront 1914-
1918 (Zaltbommel, 2006), 9. 
36 John Fraser, ‘Propaganda on the picture postcard’, Oxford Art Journal 3 (1980), 39-47, 
alhier 39.  
37 Fraser, ‘Propaganda on the picture postcard’, 39. 
38 Van Lith, Ik denk altijd aan jou, 10. 
39 Fraser, ‘Propaganda on the picture postcard’, 40. 
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vaker gebruikt als propagandamateriaal. Het bleek een goedkoop, makkelijk te 

verzenden en aantrekkelijk middel om een boodschap mee te verspreiden. Deze 

visuele boodschap was daarbij begrijpelijk voor analfabeten. Het kaartgebruik met 

deze politieke en patriottische doeleinden liep na de oorlog snel terug. 40  Andere 

communicatiemiddelen werden belangrijker geacht voor het verzenden van berichten, 

zoals de krant, geïllustreerde magazines, radio en de bioscoop.41 Het belang van de 

prentbriefkaart nam hierdoor in veel landen af. Dit gold echter niet voor fascistisch 

Italië en Nazi-Duitsland.42  

In het interbellum, de periode tussen de wereldoorlogen, daalde de verkoop 

van prentbriefkaarten niet sterk maar was er af en toe wel een omzetdaling vanwege 

de economische crisis van de jaren dertig. Daarnaast was er een verschuiving van 

leidende macht op het gebied van de verkoop gedurende de oorlog. Vóór de Eerste 

Wereldoorlog was het Duitse Rijk de grootste producent maar vanaf 1914 namen veel 

landen geen kaarten meer af vanwege de oorlog. Dit werd in veel naties gezien als een 

goed moment om zelf te beginnen met de productie van patriottische kaarten.  

Ondanks de dalende afzetmarkt van de prentbriefkaart na de oorlog bleef deze 

dus wel behouden. Het behoud is te danken aan een aantal factoren. Het toerisme 

kwam in deze periode op, met een gunstige invloed op de verkoop van toeristische 

ansichtkaarten.43 Zo werden er veel kaarten vervaardigd met stadsgezichten op de 

voorkant. In de zomerperiode werden deze kaarten vaak verkocht aan toeristen die 

thuisblijvers wilden laten weten waar ze zich bevonden.44 Er ontstonden daarnaast 

rages voor een bepaald soort ansichtkaarten, zoals die van filmsterren. 45  De 

mobilisatie was van invloed op de blijvende aandacht voor prentbriefkaarten. Ook de 

activiteit en productiviteit van een aantal uitgevers in deze periode zorgden voor het 

behoud van de prentbriefkaart. 46  De productiviteit nam toe door investeringen in 

modernisering, in apparatuur voor de productie.47 

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een grote opleving voor de 

prentbriefkaart in Europa, zo ook in Nederland. Het werd echter op een andere manier 
                                                
40 Ibidem. 
41 Ibidem, 44. 
42 Ibidem. 
43 Van Lith, Ik denk altijd aan jou, 8.  
44 Ibidem, 8. 
45 Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel III-A, 14. 
46 Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel III-A, 14. 
47 Ibidem, 15. 
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georganiseerd dan voor de oorlog. De briefkaart werd niet meer uitsluitend 

geproduceerd door uitgevers maar werd nu vooral door particuliere instellingen op de 

markt gebracht. 48  Het was vanaf de mobilisatie in 1939 direct een belangrijk 

communicatiemiddel tussen de militairen aan het front en hun familie en vrienden 

thuis. Contact met het thuisfront werd essentieel geacht voor het moreel van de 

soldaten.49 Vele ansichtkaarten bevatten foto’s met voorstellingen van officieren en 

soldaten van verschillende legeronderdelen. Ook waren er humoristische 

soldatenkaarten. Toen in 1940 Nederland betrokken raakte bij de oorlog werden 

Nederlandse ansichtkaarten gemaakt van de actualiteiten, zoals de inval op 10 mei en 

veel foto’s van de vernielingen door bombardementen.  

Gedurende de oorlog waren er steeds meer kaarten in omloop in Nederland die 

gemaakt werden door Duitsgezinde organisaties. De NSB, de Zwarte Soldaat en de 

Nederlandse Arbeidsdienst produceerden dit soort propagandistische kaarten. Niet 

alle kaarten hiervan zijn bewaard gebleven omdat deze na de oorlog, in combinatie 

met ander Nationaal Socialistisch drukwerk, in beslag zijn genomen en vaak vernield 

werden.50 De tegenstanders lieten naarmate de oorlog vorderde steeds sterker van zich 

horen in Nederland. Kaarten waren een manier om mensen moreel te steunen, door 

middel van bemoedigende berichten over de verder oprukkende geallieerden, 

humoristische kaarten en anti-Duitse spotprenten. 51  Toch was het gevaarlijk om 

dergelijke kaarten te versturen omdat het gezien werd als een vorm van verzet tegen 

de bezetter.  

In het laatste jaar van de oorlog, toen de bevrijding steeds dichterbij kwam en 

uiteindelijk werkelijkheid was, werd overal in het land feest gevierd. De makers van 

de prentbriefkaarten hielden zich in deze niet afzijdig en brachten weer kaarten voort, 

voornamelijk getekende kaarten. Dit waren niet alleen kaarten met feestvreugde, maar 

ook met oorlogsherinneringen, vaak in de vorm van spotprenten. Zeker 800 

verschillende unieke kaarten werden in de periode van 1944 tot en met 1946 in 

Nederland gemaakt en verspreid. Tijdens de oorlog was de uitgave van Nederlandse 

                                                
48 Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel III-A, 24. 
49 Joost Roosendaal, De bevrijding in beeld, van Neerpelt tot Wesel, 1944-1945 (Nijmegen, 
2014), 211. 
50 Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel III-A, 40. 
51 Ibidem. 
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ansichtkaarten natuurlijk enigszins beperkt vanwege de regulerende maatregelen van 

de bezetter.52  

Na de oorlog groeiden de aantallen dus gestaag maar de echte toename kwam 

pas in de jaren zestig toen de wederopbouw verder gevorderd was en het normale 

leven weer opgepakt kon worden. Er deden zich in deze periode wel enige 

economische recessies voor maar de aantallen bleven stijgen. Dit kwam grotendeels 

door de opkomst van kerst- en nieuwjaarskaarten en bijvoorbeeld kaarten van 

actiegroepen, kunstkaarten, topografische kaarten, sportkaarten en vakantiekaarten.53  

BEVRIJDINGSKAARTEN IN DE COLLECTIE KEESING.  

Dit onderzoek zal specifiek betrekking hebben op bevrijdingskaarten. Hierbij gaat het, 

zoals gezegd, om kaarten die in de periode van 1944 tot en met 1946 in Nederland uit 

werden gegeven en betrekking hadden op de oorlog, het dagelijks leven in deze tijd of 

de bevrijding zelf. Twee jaar geleden doneerde de heer Hugo Keesing een collectie 

aan het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Hugo Keesing is gepensioneerd 

hoogleraar psychologie en American Studies aan de Universiteit van Maryland in de 

Verenigde Staten.54 Hij houdt zich al veertig jaar bezig met onderzoek naar muziek in 

oorlogstijd en is daarnaast zeer geïnteresseerd in prentbriefkaarten uit de 

bevrijdingsperiode.  

Voor het boek Soundtrack van de Bevrijding: swingen, zingen en dansen op 

weg naar vrijheid, een werk over zijn collectie bladmuziek, vertelde hij over zijn 

achtergrond en beweegredenen. Hugo Keesing had een aantal redenen voor het 

verzamelen van deze collectie bladmuziek die, aldus Keesing, ook golden voor zijn 

collectie prentbriefkaarten.55 Het verzamelen zat op de eerste plaats al vroeg in zijn 

familie. Een tak van zijn stamboom begon namelijk in 1911 het Keesing Historisch 

Archief. Op 3 maart 1945 verloor zijn familie vrijwel al hun bezittingen bij een 

bombardement waardoor de verzameldrang nog groter werd. Elk familielid werd 

hierna verzamelaar en was zorgzaam voor spullen uit het verleden.56 Daarnaast hielp 

                                                
52 Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel III-A, 46. 
53 Huib Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel IV-B, periode 
vanaf 1946 (Amsterdam, 1992), 5. 
54 Frank Mehring (red.), Soundtrack van de bevrijding: swingen, zingen en dansen op weg 
naar vrijheid (Nijmegen, 2015), 49. 
55 Zie bijlage 5: mailcontact met de heer Keesing.  
56 Mehring, Soundtrack van de bevrijding, 109.  
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de muziek en meer inzicht in de Nederlandse cultuur hem een plaats te vinden binnen 

de Amerikaanse cultuur nadat hij in 1951 naar Washington DC verhuisde. 57  In 

Washington kwam op dat moment net de populaire cultuur op, die zich door middel 

van muziek focuste op de jongeren in Amerika. Door meer inzicht in muziek en 

cultuur kon Keesing zich makkelijker invoegen in de Amerikaanse cultuur van 

leeftijdgenoten.  

In 1993, nadat zijn moeder stierf, vond Keesing een zestal prentbriefkaarten 

die zijn moeder 50 jaar bewaard had.58 Zijn interesse was gewekt. Hij verzamelde 

hierna gedurende twintig jaar ansichtkaarten van de bevrijdingsperiode door middel 

van verschillende nationale en internationale veilingsites voor verzamelaars en allerlei 

beurzen met prentbriefkaarten in Amsterdam, Utrecht en Den Haag en van individuele 

verzamelaars. Hiermee bouwde hij een collectie op van ongeveer 1300 Nederlandse 

en Belgische bevrijdingsansichtkaarten die hij doneerde aan het Nationaal 

Bevrijdingsmuseum 1944-1945 zodat deze collectie in het land van herkomst 

gedigitaliseerd en onderzocht zou kunnen worden. 59  De collectie werd hier door 

middel van digitalisering zo snel mogelijk beschikbaar gesteld voor een breed publiek 

ten behoeve van onderzoek naar deze collectie. Het is een omvangrijke en nóg niet 

onderzochte collectie. De collectie is niet compleet, een aantal kaarten ontbreken. Het 

betreft echter wel een zeer groot deel van het aantal kaarten dat verspreid is tijdens en 

na de bevrijding. Omdat dit onderzoek een eerste oriëntatie moet zijn op de collectie 

is gekozen om alleen de Nederlandse kaarten te analyseren.  

 De collectie bestaat uit ongeveer 800 Nederlandse bevrijdingskaarten. De 

kaarten zijn over het algemeen gemaakt van dik papier, het papier doet denken aan 

karton. Dit had te maken met de papierschaarste die op dat moment bestond. Het 

papier dat voorhanden was, dik maar vaak slecht papier, werd gebruikt om de kaarten 

te maken. De collectie kaarten kan naar aanleiding van de data-analyse op basis van 

afbeelding, tekst, kleur en toonsoort ingedeeld worden in een vijftal hoofdthema’s: 

vrijheid, geallieerden, tegenstanders, dagelijks leven en de nasleep. De 

bevrijdingskaarten zijn heel verschillend wat betreft stijl, kleur, tekenstijl en 

toonsoort. Ook de doelgroep van de kaarten was anders. Sommige kaarten werden 

duidelijk mede gemaakt voor geallieerden om te versturen naar het thuisfront. Dit is te 
                                                
57 Mehring, Soundtrack van de bevrijding, 109-110. 
58 Zie bijlage 5: mailcontact met de heer Keesing.  
59 Mehring, Soundtrack van de bevrijding, 109-110. 
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zien aan de Engelse boodschap of de Engelse vertalingen die soms zijn toegevoegd. 

Of deze kaarten ook daadwerkelijk door geallieerden verstuurd werden is moeilijk te 

achterhalen maar de intentie van de makers was er wel. Om een beeld te geven van de 

inhoud van deze collectie zal een toelichting gegeven worden op de hoofdthematiek.  

 
Vrijheid was het meest voorkomende thema binnen de bestudeerde 

bevrijdingskaarten. Maar liefst 223 kaarten kunnen geplaatst worden binnen dit 

hoofdthema. 60  Uit vreugde over de vrijheid werden veel kaarten verstuurd die 

verwezen naar de Nederlandse vrijheid door middel van de afbeeldingen of door 

middel van gedichten en spreuken. Dit thema leende zich bij uitstek voor het gebruik 

van beeldtaal en symboliek. Zo werden bij een groot aantal kaarten symbolische 

figuren ingezet om de boodschap duidelijk te maken. Hierbij valt onder andere te 

denken aan: vredesduiven, olijftakken, de letter V, zon en vlaggen. Vrede, feest en 

traditie waren binnen dit thema belangrijke subthema’s.61  

 Met 194 kaarten was het tweede thema op basis van de grootte 

‘geallieerden’. 62  Een zeer populair thema waarbij aandacht bestond voor de 

dankbaarheid aan de geallieerden en waarin goed de feestvreugde geuit kon worden 

die in Nederland bestond. Hierbij werden veelal soldaten afgebeeld, alleen of in 

combinatie met Nederlanders, maar ook gezaghebbers en vlaggen waren veel 

voorkomende beeldkenmerken. Later in dit onderzoek zal dit thema nog uitgebreid 

aan bod komen. 

                                                
60 Zie bijlage 2: tabel en grafiek thematiek. 
61 Zie bijlage 4: subthema per hoofdthema. 
62	Zie bijlage 2: tabel en grafiek thematiek.	
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142 bevrijdingskaarten hadden als thema ‘dagelijks leven’.63 Dat dit thema 

zo’n groot deel uitmaakte van de collectie is begrijpelijk. De bezetting zorgde voor 

ingrijpende veranderingen in het dagelijks leven van de burgers. Het maatschappelijk 

leven raakte, hoe verder de oorlog vorderde, steeds meer ontwricht. Dit had 

voornamelijk te maken met de groeiende schaarste van vele producten. 64  Op de 

ansichtkaarten werd ingespeeld op de herinneringen aan de barre tijden. In beelden 

werd de schaarste in voedsel, vervoersmiddelen en bijvoorbeeld kleding 

gevisualiseerd. Daarnaast werd ingespeeld op de vrijheid die mensen door de 

bevrijding weer kregen in hun dagelijks leven. De mogelijkheid om eenvoudige zaken 

zoals wassen, eten, zingen en dansen zonder beperkingen weer te kunnen uitvoeren 

werd gekenschetst.  

Het thema tegenstanders ofwel gemeenschappelijke vijand, zoals Duitsers, 

Japanners en collaborerende Nederlanders, vormde het op één na kleinste thema.65 Dit 

thema bestond uit 123 kaarten. Wellicht ook niet het eerste thema waar men aan denkt 

bij het versturen van een ansichtkaart. Toch vormt het geen klein onderdeel van de 

collectie. Gedurende de oorlog bekende beeldkenmerken als adelaars en hakenkruizen 

kwamen veelvuldig terug op deze afbeeldingen waar spottende humor vaak een grote 

rol speelde. Over dit thema zal later in het onderzoek nog uitgebreid worden 

gesproken.  

 Het kleinste thema betrof de nasleep, met ongeveer 100 kaarten.66 Onder dit 

thema valt onder andere: de wederopbouw, slachtoffers en schade van de oorlog. 

Wederom wellicht logisch dat het niet zo’n groot aandeel heeft in de kaarten als 

bijvoorbeeld het thema ‘vrijheid’ of ‘geallieerden’ omdat dit niet het eerste thema is 

waar mensen aan denken met het versturen van een ansichtkaart. Toch speelde 

herdenking een grote rol in de naoorlogse herinnering. Viering en herdenken streden 

na de bevrijding nog jarenlang om voorrang.67  

Wat buiten deze hoofdthematiek naar voren komt uit de data-analyse is dat 

drie groeperingen het meest aan bod komen binnen deze collectie: Duitsers, 

geallieerden en Nederlanders. De aantallen en percentages zijn te zien in het volgende 
                                                
63 Zie bijlage 2: tabel en grafiek thematiek. 
64  Evert Werkman e.a., Dat kan ons niet gebeuren… Het dagelijks leven in de Tweede 
Wereldoorlog (Amsterdam, 1980), 177-178. 
65 Zie bijlage 2: tabel en grafiek thematiek. 
66 Ibidem. 
67 Van Ginkel, Rondom de stilte, 292.  
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cirkeldiagram. Onderzoek naar deze collectie kan ons meer informatie verschaffen 

over de beeldvorming in oorlogstijd: van de geallieerden, de Duitse bezetter en de 

Nederlandse burger. Zoals te zien is aan de thematiek maakten zowel de geallieerden 

als de bezetter een groot deel uit van de bevrijdingskaarten. Ook Nederlanders zijn 

vaak terug te vinden op de kaarten, zowel alleen als in combinatie met een van de 

twee andere partijen.  

Omdat de collectie vrijwel compleet is en een groot aantal kaarten bevat, kan 

het ons een beeld geven van de manier waarop burgers tijdens en na de bevrijding 

aankeken tegen de bezetter, geallieerden, zichzelf en de verhoudingen hiertussen. De 

thematiek zal op de achtergrond nog wel een rol spelen maar op de voorgrond zullen 

de drie belangrijkste groepen treden en op welke manier tijdgenoten een beeld 

schetsten van deze groeperingen. 

 
Het bovenstaande cirkeldiagram heeft betrekking op de kaarten waar één of 

meer van de drie hoofdgroepen afgebeeld worden. De grootste groep die op de 

kaarten aan bod komt is de groep Nederlanders. Op de meeste afbeeldingen zijn 

Nederlanders afgebeeld, alleen, of in combinatie met een van de twee andere 

groeperingen. De geallieerden vormen daarna de grootste afgebeelde groep, gevolgd 

door de Duitsers. Elke groepering kent andere beeldkenmerken, toonsoorten (zoals 

opgewekt, veroordelend en humoristisch), auteurs en een andere thematiek en 

symboliek.  
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HOOFDSTUK 2: BEELDVORMING GEALLIEERDE BEVRIJDER 
5 mei 1945 staat bekend als dé dag dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetter. 

Dit was het moment dat het laatste deel van de Duitse legers in het bezette Nederland 

zich overgaf. 68 Al langere tijd trokken de bevrijders echter door het zuiden van 

Nederland heen om een steeds groter deel van Nederland te bevrijden maar 

voornamelijk om de Duitsers terug te dringen en Nazi-Duitsland op de knieën te 

dwingen. De eerste geallieerde legereenheid overschreed op 9 september 1944 de 

Nederlandse grens en bevrijdde op 12 september de gemeenten Noorbeek, Eijsden en 

Mheer. 69  Twee dagen later werd ook Maastricht bevrijd. Nederland kreeg de 

hoopvolle gedachte dat de bevrijding nabij was en het einde van de Duitse bezetting 

in zicht. Het hoofddoel van de geallieerden bleef echter om Nazi-Duitsland in het hart 

treffen en hierbij was de bevrijding van Nederland bijzaak.70  

Het beeld dat we nu kennen van de feestvreugde, juichende Nederlanders 

zwaaiend met vlaggen gold dus niet voor de gehele bevrijding maar maakte vanaf 5 

mei wel een groot deel uit van het dominante beeld van de Nederlandse bevrijding. 

Dagenlang werd er gefeest en werden voorbereidingen getroffen voor 

bevrijdingsmanifestaties.71 Nederland was vrij en dit drukten de burgers uit in gedicht, 

geschreven woord, prediking, zang, dans en tekeningen. Nederlanders ontvingen de 

geallieerden met open armen en hun roem snelde hen vooruit. Op de 

bevrijdingskaarten zijn veel voor tijdgenoten karakteristieke kenmerken van de 

geallieerden afgebeeld en deze geven ons een beeld hoe de geallieerden gezien 

werden, met name vanaf mei 1945. 

HELDEN EN OVERWINNAARS 

Na de bevrijding van Nederland door de geallieerden was de feestvreugde en euforie 

groot. De geallieerden werden ontvangen als helden, overwinnaars en stoere mannen. 

Voor veel tekenaars was dit de aanleiding om hun dankbaarheid en vreugde uit te 

drukken. Belangrijke auteurs op dit gebied waren bijvoorbeeld Jan Lavies, Guust 

Hens, Peter Lutz, Ger Sligte en Th. Lensen (voornaam onbekend). Enkele van hen 

hadden een tekenopleiding genoten of studeerden aan de Academie van Beeldende 

                                                
68 Werkman, Dat kan ons niet gebeuren, 176. 
69 Alphons Hustinx e.a., Kleur in donkere dagen. Het dagelijks leven in Nederland tijdens 
WOII (Roermond, 2005), 167. 
70 Roosendaal, De bevrijding in beeld, 7.  
71 Van der Heijden, Dat nooit meer, 61.  



	
22	

Kunsten en werden na de oorlog reclamemakers, zoals Jan Lavies en Peter Lutz.72 

Toen de geallieerden de Nederlanders bevrijdden van de Duitse bezetter, was dit de 

perfecte aangelegenheid om hun opleiding weer legaal in de praktijk te brengen en het 

euforische gevoel uit te drukken.  

De Nederlanders waren erg dankbaar voor hun bevrijding en dit toonden zij in 

grote mate op de bevrijdingskaarten. Leuzen als ‘Free Holland welcomes the soldiers 

of the allies’ of eenvoudigweg ‘Thank you allies’ kwamen voor maar voornamelijk uit 

de afbeeldingen op de kaarten bleek de dankbaarheid van de Nederlanders. Vaak 

werden vlaggen van geallieerden getoond of werd op een humoristische manier de 

vriendschap tussen Nederlanders en de geallieerden gekenschetst. De toon van deze 

kaarten zou dus over het algemeen als vrolijk, dankbaar en optimistisch beschreven 

kunnen worden. Er zijn een aantal uitzonderingen, hierover later nog meer.  

De geallieerden werden beschouwd als helden en overwinnaars. Als je kijkt 

naar de definitie die aan ‘held’ gekoppeld wordt in de Verenigde Staten sluit dit aan 

bij de manier waarop Nederlanders hun bevrijders zagen: een persoon die opgemerkt 

wordt voor zijn heldendaden van moed of nobele doelen, vooral als hij zijn leven 

hiervoor riskeerde of opofferde.73 Op de kaarten zijn zij dan ook over het algemeen 

afgebeeld als lange, brede in legerkleding gehulde mannen omringd door dankbare 

Nederlanders. De eerste geallieerden die Nederland en haar steden en dorpen binnen 

kwamen rijden, kwamen op motoren of in jeeps. Vaak werden op de kaarten de stoere 

mannen afgebeeld op voertuigen, zoals motoren en jeeps, met op de achtergrond of 

om hen heen een juichende, zwaaiende menigte Nederlanders. Beeldkenmerken die 

sterk terugkomen in deze categorie zijn jeeps, motoren, vlaggen, sigaretten, chocolade 

en andere cadeaus. 

                                                
72 L. Van Duuren en R. Klompmaker, Nederlandse illustrators van prentbriefkaarten (Den 
Haag, 2004), L-4; L. Van Duuren en R. Klompmaker, Nederlandse illustrators van 
prentbriefkaarten (Den Haag, 2004), L-16. 
73 Brock Blomberg, Gregory Hess en Yaron Raviv, ‘Where have all the heroes gone? A 
rational-choice perspective on heroism’, Public Choice 141 (2009), 509-522, alhier 509.  
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Op de meeste kaarten gaat het om ‘gewone’ soldaten zonder hierbij 

naamgeving te vermelden, de ‘onbekende soldaat’. Een deel van de kaarten betreft 

ook gezaghebbers zoals Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Joseph Stalin en 

Bernard Montgomery. Zeker 42 van de kaarten met het thema ‘geallieerden’ bevatten 

afbeeldingen van gezaghebbers, vaak karikaturen waarin bepaalde eigenschappen 

sterk uitvergroot werden. Omdat Nederland geen krachtige politici had die, naast de 

Koningin, centraal stonden in de bevrijding en de overwinning op Duitsland werden 

internationale politici verbeeld als helden en overwinnaars. Op de ansichtkaarten 

kregen zij kenmerken waardoor zij voor iedereen herkenbaar waren. Churchill werd 

afgebeeld als een korte, gezette man met sigaar, Roosevelt met een lang hoofd en een 

grote lach op zijn gezicht en Stalin met zijn grote snor en donkere, zwarte haar.  

                                                
74 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.414g. 
75 Ibidem, 11.26.406g. 

 

AFBEELDING	1	74	
Dit is een kenmerkende kaart binnen het thema geallieerden 

waarop een onbekende geallieerde soldaat afgebeeld wordt 

als held. De soldaat staat op de voorgrond van de 

afbeelding en staat daarmee centraal. Op de achtergrond 

hangen de Amerikaanse vlag, de Engelse vlag en de 

Nederlandse vlag en een spandoek met ‘welcome to the 

boys’. Een, vermoedelijk Nederlandse, dame wijst naar het 

spandoek. Hiermee werd zowel de dankbaarheid van de 

Nederlanders uitgedrukt als de heldenstatus die de 

geallieerden hadden binnen Nederland.  

 

AFBEELDING	2	75	

De typerende kenmerken van premier Winston Churchill 

werden versterkt op deze bevrijdingskaart. Churchill werd 

op vrijwel alle kaarten afgebeeld als een gezette, kale man 

met een sigaar in zijn mond en in nette kledij. Door zijn 

inspirerende toespraken zagen veel Nederlanders hem als 

een standvastig leider en een oorlogsheld, in zowel Engeland 

als in Nederland. De kaarten werden ingezet als propaganda 

voor gezaghebbers als Churchill. 
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GEALLIEERDEN ALS CHARMEURS  

Het thema liefde speelde een grote rol in de beeldvorming rondom de geallieerden. De 

bevrijding bracht een bepaalde euforie met zich mee, een gevoel van vrijheid en 

vreugde. Voor de Nederlandse meisjes en vrouwen drukten dit na jaren van spanning 

uit in losbandigheid en liefde voor de bevrijders. Ouders keken bezorgd en er kwamen 

waarschuwingen van dominees en pastoors.76 Velen vonden het echter terecht dat de 

dappere jongens zoveel aandacht kregen en op enkele kaarten zie je dan ook de 

geallieerde soldaat met een jonge vrouw aan zijn arm en lachende ouders ernaast. 

Liefde is een veel gebruikt thema op ansichtkaarten uit oorlogstijden. Het zit 

volgens kaartenmakers in het begin van de twintigste eeuw in de natuur van mannen 

dat zij veel over vrouwen denken en spreken, helemaal als zij weg zijn van thuis. 77 

Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit thema vaak ingezet. In deze periode 

werden echter veel verwijzingen gemaakt naar prostitutie en bordelen. 78  De 

verwijzingen naar liefde en vrouwen die op de Nederlandse bevrijdingskaarten uit de 

periode van de Tweede Wereldoorlog werden gemaakt gingen met name om relaties, 

liefde en flirten tussen geallieerde mannen en Nederlandse vrouwen. Het bleef dus 

wel beschaafd, prostitutie kwam (in deze collectie) niet aan bod. 

Op de bevrijdingskaarten werd het thema ‘liefde’ op een traditionele manier 

afgebeeld: met een Nederlandse vrouw, vaak in traditionele kledij, aan de arm van een 

geallieerde soldaat, wandelend of dansend. Het gaat hier meestal niet om seksuele 

verbeeldingen maar om genegenheid, flirten, relaties en bijvoorbeeld vriendschap.  In 

de euforische tijd van de bevrijding was de dankbaarheid van de bevolking groot en 

het werd normaal geacht dat de vrouwen dit toonden aan de geallieerde soldaten. 

 

                                                
76 Ad van Liempt, Na de bevrijding: de loodzware jaren 1945-1950 (Amsterdam, 2014), 27.  
77 Laffin, World War I in postcards, 71. 
 78 Ibidem. 
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AFBEELDING	3	79	

Op deze afbeelding is een, in legerkleding gehulde, 

geallieerde soldaat te zien. Hij staat arm in arm met een 

Hollandse vrouw. De vrouw is afgebeeld in klederdracht en 

met een Nederlandse vlag in haar hand. Het is een 

opgewekte, vrolijke afbeelding waar duidelijk de band 

tussen de geallieerde soldaat en de Nederlandse vrouw 

afgebeeld wordt. De afbeelding straalt niet direct liefde uit 

maar zeker wel genegenheid.  

 

 

AFBEELDING	4	80	

Deze bevrijdingskaart bestaat uit een aantal 

geallieerde soldaten die dansen met vrouwen. 

Deze vrouwen dragen geen klederdracht maar 

wel kleren in rood, wit en blauwe kleuren en de 

muzikanten en versieringen zijn duidelijk 

Nederlands.  

Na verloop van tijd nam het gevoel van euforie af. De Canadezen waren in het 

begin zeer populair en geliefd. Zij bleven echter tot na augustus 1945 hangen, wat na 

verloop van tijd voor spanningen zorgde. Er ontstond een toename van 

geslachtsziekten, buitenechtelijke relaties en alleenstaande moeders.81 De impact en 

invloed die de geallieerde mannen op de Nederlandse vrouwen hadden werd 

inmiddels ook niet meer door iedereen in dank afgenomen. Veel Nederlandse jongens 

stelden het niet op prijs dat de jonge, geallieerde helden aan de haal gingen met ‘hun’ 

vrouwen. Jaloezie speelde, naarmate de geallieerden langer in Nederland waren, een 

steeds grotere rol. De kaarten blijven over het algemeen een positief beeld tonen, een 

enkeling uitgezonderd.  

                                                
79 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.407a. 
80 Ibidem, 11.26.437c. 
81 Rense Havinga, ‘De soundtrack van de bevrijding tentoonstellen’. In: Frank Mehring (red.), 
Soundtrack van de bevrijding: swingen, zingen en dansen op weg naar vrijheid (Nijmegen, 
2015), 102-108, alhier 105. 
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Een ander belangrijk kenmerk van de geallieerden waardoor zij in vele ogen 

zo geliefd waren, waren hun cadeaus. Al vlak voor de bevrijding dropten 

overvliegende geallieerde vliegtuigen honderden tonnen aan voedselpakketten boven 

Nederland tijdens de hongerwinter. Tijdens de bezetting kenden de Nederlanders 

grote tekorten aan voedsel en deze voedseldroppingen waren dus meer dan welkom.83 

De pakketten bevatten bijvoorbeeld: chocolade, cornedbeef, suiker, margarine, meel 

en biscuits.84 Toen de bevrijders daadwerkelijk in Nederland aankwamen was vooral 

de chocolade wederom zeer populair maar ook de biscuits, die de geallieerden in grote 

blikken uitdeelden, en de sigaretten. Sigaretten waren schaars en een gewild item. 

Tijdens de oorlog was hier een sterk tekort aan en daarom raapten mensen peuken van 

de straat waar nieuwe sigaretten van gedraaid konden worden: ‘bukshag’. Toen de 

geallieerden met ‘echte’ sigaretten kwamen, werden zij in korte tijd zeer populair. 

Vanwege deze sterke associatie werden de geallieerden op de kaarten vaak afgebeeld 

in combinatie met voedsel, voedseldroppingen en sigaretten.  

VERHOUDINGEN 

De geallieerden werden afgebeeld als charmeurs in combinatie met Nederlanders. Dit 

waren echter niet de enige verhoudingen tussen geallieerden en andere groepen die 

afgebeeld worden op de kaarten. Over het algemeen valt wel te stellen dat de 

geallieerden zeer positief gekarakteriseerd werden op de kaarten. De geallieerden 

waren redders in nood en werden daarom met open armen ontvangen. Zoals gezegd 

                                                
82 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.418g. 
83 Werkman, Dat kan ons niet gebeuren, 177-178. 
84 Gerjan Heij, Het dagelijks leven in de jaren ’40 (Arnhem, 2008), 128. 

 

AFBEELDING	5	82	
Deze kaart laat duidelijk de negatievere kant van de 

verhoudingen tussen geallieerden en Nederlanders zien. 

De lange en brede geallieerde soldaat met sigaret in de 

mond wandelt met aan zijn arm een Nederlandse vrouw. 

De vrouw kijkt naar de soldaat en heeft ook een sigaret in 

haar mond. Op de achtergrond zien we een Nederlandse 

man die het paar jaloers en boos nakijkt. De soldaat heeft 

blijkbaar de vrouw veroverd, onder andere dankzij zijn 

sigaretten. 
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bloeiden er liefdes op tussen geallieerde mannen en Nederlandse vrouwen maar ook 

de mannen droegen de geallieerde soldaten een warm hart toe.  

Symboliek is op deze kaarten een belangrijk bindingsmiddel. Propaganda 

veranderde in de jaren veertig sterk. De oorlog was een ‘total war’, de hele 

samenleving kreeg ermee te maken, dit in tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog. 

Op propagandamateriaal, zoals posters maar ook ansichtkaarten werd dus vaak 

geprobeerd een zo groot mogelijk deel van de samenleving aan te spreken.86 In het 

verlengde daarvan werd sterk gebruik gemaakt van emotionerende symbolen en 

emblemen. Nationale vlaggen waren bijvoorbeeld een sterk bindingsmiddel en deze 

riepen een patriottisch gevoel op. Het speelde in op het gevoel van zowel mannen als 

vrouwen om bij een groep te horen met een sterke identiteit. De Nederlandse vlag was 

daarom vaak te zien, regelmatig in combinatie met de vlaggen van andere geallieerde 

landen om te proberen deze verhoudingen te versterken en een eenheidsgevoel te 

creëren.  

                                                
85 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.437e.  
86 Zbynek Zeman, Selling the war. Art and propaganda in World War II (Londen, 1978), 31.  
87 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.430h. 

 

AFBEELDING	6	85	 	
Deze kaart toont zeer sterk de verhoudingen 

tussen de Nederlanders, de geallieerden en de 

Duitsers. De Nederlanders in klederdracht 

kijken de Duitser na die wegloopt met hun eten 

en kijken de geallieerde soldaat na die wegloopt 

met een hart onder zijn arm.  

 

AFBEELDING	7	87	

Bijgevoegde afbeelding is een exemplarisch voorbeeld van 

een bevrijdingskaart waarbij symboliek ingezet wordt om 

de verhoudingen te versterken en een eenheidsgevoel te 

creëren. Op de kaart zijn verschillende vlaggen te zien, de 

Nederlandse vlag vooraan en daarachter de vlag van 

Engeland en de Verenigde Staten.  
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Gezinnen reden mee op jeeps en motoren en joelden de geallieerden toe op de 

momenten dat zij door steden en dorpen reden. Wat opvalt aan de kaarten is dat de 

onbekende geallieerde soldaat ook vaak in familieverband en als vaderfiguur 

neergezet werd. Soldaten werden afgebeeld in combinatie met Nederlandse gezinnen. 

Daarnaast waren kinderen een geliefde component om af te beelden naast de 

geallieerde soldaten. Kinderen keken op de afbeeldingen op naar de grote mannen en 

brachten de soldaten cadeaus om hun dankbaarheid te tonen. Daarnaast toonden de 

kaarten kinderen in de armen van een sterke soldaat. Wat in ieder geval duidelijk 

werd, was dat de Nederlanders de geallieerde soldaten niet alleen als redder en held 

verbeeldden maar ook als familielid en vader.   

 

 

AFBEELDING	8	88	
Een sterk ogende geallieerde soldaat draagt een 

Nederlands kind in zijn armen, uitkijkend op 

een verwoeste stad. Het kind zwaait met de 

Nederlandse vlag. Visueel een simpele 

afbeelding maar het geeft aan dat de 

geallieerden gezien werden als vertrouwde en 

loyale mannen en vaders.  

 

De meeste kaarten hadden dus een positieve noot en toonden het feest, de 

verwelkoming en de dankbaarheid jegens de geallieerden maar een enkeling was het 

hier niet geheel mee eens, zoals we eerder al zagen bij de jaloerse man op afbeelding 

                                                
88 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.385c. 
89 Ibidem, 11.26.418e. 

 

AFBEELDING	9	89	
Een geallieerde piloot probeert de Nederlandse kinderen 

op deze kaart iets bij te brengen, iets te leren. De kinderen 

kijken op tegen deze geallieerde jongeman en vertrouwen 

hem. De kaart symboliseert wederom een soort 

vaderfiguur, maar het symboliseert ook het vertrouwen en 

de goede band tussen Nederlanders, in dit geval kinderen, 

en de geallieerden.  



	
29	

5. De contacten tussen de geallieerden en Nederlanders waren tijdens de bevrijding 

niet alleen maar positief. Er zijn ook negatieve verhalen bekend van de geallieerden, 

onder andere van plunderingen en beschadigingen. 90  Uit onderstaande afbeelding 

blijkt op een andere manier het pessimisme, in de vorm van weinig vertrouwen in de 

overwinning.  

 

 

AFBEELDING	10	91	 	
Mannen van allerlei verschillende 

nationaliteiten staan op deze kaart naast elkaar. 

Op de voorgrond staat Winston Churchill. De 

groep moet de geallieerden voorstellen maar 

deze groep oogt ongeorganiseerd en vormt geen 

eenheid. Ze dragen bovendien kleding en 

wapens uit de Eerste Wereldoorlog. Deze groep 

lijkt niet echt kans van slagen te hebben.  

Op de kaarten worden echter vrijwel geen negatieve verwijzingen gemaakt 

naar de geallieerden, een enkeling uitgezonderd zoals de kaart hiervoor. Misschien 

vond men dit niet passend voor een ansichtkaart of werden deze kaarten niet bewaard. 

Het is echter zeker opvallend te noemen dat vrijwel alleen positieve associaties met de 

geallieerden opgeroepen werden. Het dominante beeld van de geallieerden is in de 

21ste eeuw een positief beeld. De geallieerden werden met open armen verwelkomd. 

Er bestaat echter een mogelijkheid dat veel Nederlandse burgers deze kaarten onder 

ogen kregen en dit hun beeld van de geallieerden sterk beïnvloedde. De Nederlandse 

burger zag, door de kaarten, de geallieerden als charmeurs en helden. De kaarten 

werden dus wellicht niet alleen beïnvloed door de visie van de Nederlandse burger 

maar andersom ook. Doordat vrijwel geen gegevens bekend zijn over de verspreiding 

en oplage van de kaarten kan over de impact van de kaarten niet veel geconcludeerd 

worden.   

 

 

                                                
90 Martijn van Hennik, ‘De oorlog op herhaling: recente literatuur over de Duitse bezetting in 
Nederland’, BMGN - Low Countries Historical Review 4 (1996), 493-516, alhier 506.  
91 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.524. 
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HOOFDSTUK 3: BEELDVORMING DUITSE BEZETTER 
Op 5 mei 1945 werd Nederland weer vrijverklaard. Dit gold inderdaad voor een groot 

deel van Nederland maar zeker niet voor vele gebieden in het westen van het land. 

Duitse militairen liepen nog rond in het openbaar en de bevrijders lieten nog een tijdje 

op zich wachten. 92  Feestelijkheden werden hier uitgesteld en vlaggen weer 

ingetrokken. Toen de bevrijders daadwerkelijk deze gebieden binnentrokken en de 

Duitsers aan hun terugtocht begonnen, barstte ook hier de feestvreugde los. 

Direct na de oorlog werd er weinig geschreven over de bezettingsperiode. De 

Nederlandse burgers waren vooral bezig met de wederopbouw en het terugkeren naar 

een ‘normaal’ leven. De bezettingsperiode wilde men zo snel mogelijk achterlaten en 

vergeten. 93  De bevrijding was een positieve ervaring waaraan mensen goede 

herinneringen koesterden. Aan de bezetter verbonden Nederlanders negatieve 

herinneringen en dit kon dus beter vergeten worden. Ook in 1946 bleek dat 

Nederlanders sterke gevoelens van wrok koesterden jegens de Duitsers toen er 

plannen werden gemaakt voor de uitwijzing van Duitse ongewenste vreemdelingen uit 

Nederland.94  

 Wat opvalt aan de ansichtkaarten uit de bevrijdingsperiode is dat de negatieve 

herinneringen aan het verleden niet compleet vergeten waren. Niet enkel de 

feestvreugde over de vrijheid en de komst van de geallieerden werd belicht maar er 

was ook veel aandacht voor de Duitse bezetter. Negatieve herinneringen werden 

ingezet en aangepast om een humoristische, spottende en aantrekkelijke kaart te 

maken.  

HUMOR ALS WAPEN 

De Tweede Wereldoorlog staat in het collectief geheugen van de meeste Nederlanders 

gegrift. Er wordt in de huidige samenleving veel tijd en aandacht aan besteed en dit 

gaat over het algemeen op een plechtige, serieuze, respectvolle maar ook humorloze 

manier. Tijdens de oorlog was dit anders. Al lang is bekend dat humor een 

therapeutische functie kan hebben en een krachtig mechanisme kan vormen voor het 

                                                
92 Van Ginkel, Rondom de stilte, 290. 
93 Van der Heijden, Grijs verleden, 12.   
94 Melchior Bogaarts, ‘”Weg met de Moffen”. De uitwijzing van Duitse ongewenste 
vreemdelingen uit Nederland na 1945’, BMGN-Low Countries Historical Review 2 (1981), 
334-352, alhier 334. 
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omgaan van individuen en groepen met negatieve gebeurtenissen.95 De bevrijding 

bleek bij uitstek de gelegenheid om de onvrede met de Duitsers te tonen op een 

humoristische manier. Hier werd al snel werk van gemaakt op de ansichtkaarten. Op 

144 kaarten worden enkel Duitsers afgebeeld of in combinatie met andere 

groeperingen. Auteurs als Ton Smits uit Veghel en Karel Links uit Den Haag, beide 

geschoold aan de Academie van Beeldende Kunsten, maakten humoristische 

tekeningen over de Duitse bezetter die als basis werden gebruikt voor de druk van 

vele ansichtkaarten. 96  Een andere belangrijke tekenaar in deze categorie is Nico 

Broekman. Over hem is verder weinig bekend. 

Bij de kaarten met als thema ‘tegenstanders’ ofwel gemeenschappelijke vijand 

(Duitsland, Italië en Japan), zijn een aantal categorieën te onderscheiden in de 

toonsoort van de kaarten: zoals veroordeling en humor/bespotting. De grootste 

categorie is echter bij dit thema zonder twijfel humor en spot, met 71 kaarten heeft 

deze toonsoort een relatief groot aandeel binnen dit thema. Dit lijkt wellicht voor 

sommigen enigszins in contrast met het verwachtingspatroon van kaarten rondom 

oorlogsthema’s. Oorlog is tenslotte gewelddadig en meedogenloos. Toch speelde 

gedurende elke grote oorlog humor een grote rol in de wereld van de ‘gewone’ burger 

en soldaat. 97  Vele mensen geloofden dat humor hen kon redden, als een 

overlevingsstrategie. De gedachtegang was, als men de humor van een bepaalde 

situatie niet in kon zien, dat deze situatie niet te overleven was. 98 Dit werd al erkend 

tijdens de Eerste Wereldoorlog met de aanstelling van Captain Bruce Bairnsfather als 

de eerste officiële cartoonist.99  

In het geval van de bevrijdingskaarten uit de Tweede Wereldoorlog kan de 

humor omschreven worden als spottend of satire. De kaarten werden ingezet om de 

vijand belachelijk te maken en te vernederen. De ‘gewone’ Duitse soldaat werd 

bespot of bekritiseerd op basis van vele verschillende facetten: bijvoorbeeld kleding, 

omvang, voedsel en houding. Bovendien werd de houding van de Duitsers ten 

opzichte van Nederlanders op de kaarten vaak tegen de Duitsers zelf gebruikt.  

                                                
95 Clementine Tholas-Disset en Karen Ritzenhoff, Humor, entertainment and popular culture 
during World War I (Basingstoke, 2015), 111. 
96 Van Duuren en Klompmaker, Nederlandse illustrators van prentbriefkaarten, S-21 en L-
12. 
97 Laffin, World War I in postcards, 9. 
98 Ibidem. 
99 Holt, I’ll be seeing you, 493.  
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Niet alleen de ‘gewone’ soldaat kwam aan bod. De gezaghebbers van de 

Duitsers waren zeer populaire slachtoffers voor de tekenaars. Gezaghebbers als Hitler, 

Goebbels en Goering kwamen vaak aan bod. Zij hadden bepaalde kenmerken die door 

cartoonisten vaak uitvergroot werden en hierdoor waren zij duidelijk herkenbaar. 

Hitler had als kenmerk zijn vierkante snorretje en scheiding in zijn haar (zie 

afbeelding 12). Bij Goebbels werden zijn enigszins knobbelige hoofd en dunne nek 

vaak uitvergroot en bij Goering werd dit gedaan met zijn buikomvang. Natuurlijk was 

Hitler op de kaarten met als thema ‘tegenstanders’ van de verschillende gezaghebbers 

het populairste slachtoffer van bespotting. Zeker op 29 kaarten stond Hitler centraal 

en was hij het mikpunt van spot.  

Wat opvalt aan deze karikaturen, spotprenten en humoristische afbeeldingen is 

dat het hierbij niet direct lijkt te gaan om grote ‘haat’ richting de tegenstanders en 

gezamenlijke vijanden. Het is wel een manier geweest om uiting te kunnen geven aan 

het ongenoegen en de afgunst jegens de Duitse bezetter. In de internationale literatuur 

                                                
100 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.383k. 
101 Ibidem, 11.26.432. 

 

AFBEELDING	11	100	

Op deze bevrijdingskaart is een voorbeeld te zien van 

een spotprent jegens de ‘gewone’ en enigszins zielige 

Duitse soldaat. De Duitse soldaat loopt 

voorovergebogen, met zijn handen op zijn rug en snot 

druipend uit zijn neus naar Duitsland, in de richting van 

Berlijn. Hier liggen de ziekenhuizen vol aldus de borden 

en is het bandenmagazijn leeg.  

 

AFBEELDING	12	101	

Deze kaart is een voorbeeld van een duidelijke spotprent 

jegens de gezaghebbers van de Duitse bezetter. Van links 

naar rechts worden Goebbels, Hitler en Goering 

afgebeeld met hun karakteristieke kenmerken, in een 

gevangenis-outfit met daaronder de tekst: ‘Denn wir 

fahren gegen Engeland….’. Dit was een lied uit de 

Eerste Wereldoorlog, populair bij de Duitse marine.   
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wordt aan de periode 1941-1945 weleens de ‘vilification’ van Duitsland gekoppeld.102 

In Amerika en Groot-Brittannië werden al vroegtijdig haatgevoelens opgeroepen 

jegens de Duitsers door middel van propaganda en er werd daarmee een sterk anti-

Duits sentiment gecreëerd. In Amerika werd op deze manier voorbereid op de 

eventuele interventie van de Amerikanen in het conflict. Op de prentbriefkaarten 

draait het echter vooral om leedvermaak en afgunst. Gevoelens van haat en wraak 

blijken over het algemeen niet uit de afbeeldingen (een enkeling uitgezonderd) terwijl 

deze in de jaren na de oorlog wel sterk aanwezig waren.103 

NATIONAALSOCIALISTISCHE SYMBOLIEK 

Gedurende de eerste jaren van de oorlog werd Nederland overspoeld met 

nationaalsocialistische propaganda en symboliek. Andere media waren nog niet zo 

sterk aanwezig als tegenwoordig en daarom waren posters een zeer belangrijke vorm 

van politieke campagne. 104  In Duitsland was in mei 1940, met de inval van de 

Duitsers in Nederland, een sterke propagandamachine. Deze ontstond onder leiding 

van Joseph Goebbels, in 1933 aangesteld als Minister van Volksvoorlichting en 

Propaganda.105 Al snel werden de nationaalsocialistische posters, films en symbolen 

overal door Nederland verspreid vaak met het hakenkruis en Hitler als sterke, 

krachtige, charismatische leider. Dit bleef tot het einde van de oorlog voortduren.106 

Symboliek was in de jaren dertig en veertig een manier om mensen te overtuigen van 

een standpunt, niet alleen in Duitsland maar in alle landen die op een bepaalde manier 

verbonden waren aan deze oorlog.  

Op de bevrijdingskaarten werd deze symboliek ingezet om de Duitsers 

herkenbaar te maken. De symboliek werd ook tegen hen ingezet. Hakenkruizen en 

adelaars waren de meest voorkomende symbolen op de kaarten. Op deze kaarten 

werden daarom de kleuren rood en zwart gebruikt. Op de kaarten met andere groepen 

kwam deze kleursamenstelling vrijwel niet voor omdat de associatie met het 

nationaalsocialisme sterk was. Symboliek was belangrijk op de kaarten omwille van 

                                                
102 Michael Connors, Dealing in hate: the development of anti-German propaganda (Londen, 
1966), 72. 
103 Tomas Ross en Iona Hogendoorn, De oorlog is nog lang niet voorbij. Het dagelijks leven 
in de Tweede Wereldoorlog (Utrecht, 2011), 249.  
104 Zeman, Selling the war, 15. 
105 Ibidem.  
106 Werkman, Dat kan ons niet gebeuren, 111. 



	
34	

de herkenbaarheid en het opwekken van bepaalde gevoelens bij de doelgroep: 

Nederlanders en eventueel geallieerden. Vaak kwamen deze nationaalsocialistische 

symbolen in aanraking met symbolische figuren van de geallieerden en Nederlanders. 

De nationaalsocialistische symboliek werd hierbij, in combinatie met sterke 

Nederlandse symboliek, ingezet om de Duitsers te kleineren. Hierna zijn 

exemplarische voorbeelden te zien van deze strijd tussen symbolen.  

 

 

AFBEELDING	14	108	

Ook op deze kaart kon de symbolische 

boodschap mensen niet ontgaan. Een hond doet 

zijn behoefte op de nationaalsocialistische vlag 

met het hakenkruis erop. Op deze afbeelding 

was de boodschap meteen duidelijk voor 

tijdgenoten. Tekst is niet nodig.  

Nederland kwam al op 14 januari 1941 met een antwoord op alle Duitse 

symboliek die het land overspoelde, in de vorm van een hoofdletter V.109 De V stond 

voor het Franse woord ‘victoire’, het Nederlandse woord ‘vrijheid’ en het Engelse 

‘victory’. Deze letter V werd in de hoop op een intimiderende werking op de Duitse 

bezetter veelvuldig ingezet.110 In juli 1941 besloot propagandaminister Goebbels dit 

                                                
107 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.430d. 
108 Ibidem, 11.26.528. 
109 Yvonne Brentjens, V=Vorm. Nederlandse vormgeving 1940-1945 (Rotterdam, 2015), 69; 
Werkman, Dat kan ons niet gebeuren, 109. 
110 Brentjens, V=Vorm, 69. 

 

AFBEELDING	13	107	

Het symbool voor het Nederlandse koninkrijk de leeuw, 

scheurt hier het symbool voor het nationaalsocialisme 

kapot, het hakenkruis. Middels deze voor iedereen 

herkenbare symbolen wordt op een zeer krachtige manier 

de bevrijding van Nederland uitgedrukt, de vrijheid maar 

ook de ondergang van de vijand. Symboliek was een 

handige manier om in één oogopslag een boodschap over te 

brengen. De tekst was niet nodig om de hoofdboodschap te 

begrijpen.  
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teken toe te eigenen voor Duitsland in de vorm van een nieuwe slogan: V=Victorie, 

want Duitschland wint voor Europa op alle fronten!’. Hiermee ontketende hij een 

ware propagandaoorlog op de posters die overal door Nederland verspreid waren en 

ook op de bevrijdingskaarten. De maker van de bevrijdingskaart op afbeelding 16, 

Nico Broekman, zette het Duitse aanplakbiljet met de letter V op een geheel andere 

manier in, in het nadeel van Duitsland natuurlijk.  

VERHOUDINGEN 

De Duitsers werden niet alleen individueel afgebeeld maar ook in combinatie met 

anderen. Op 54 afbeeldingen worden Duitsers afgebeeld in verhouding met de andere 

twee groepen: geallieerden en/of Nederlanders. De meeste afbeeldingen waarop 

verhoudingen tussen Duitsers en anderen afgebeeld werden, hadden betrekking op de 

                                                
111 NIOD, Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies, Amsterdam, 
Propagandadrukwerk WOII (collectie strooibiljetten), 14-2B-27. 
112 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.383a. 

 

AFBEELDING	15	111	
Bijgevoegde afbeelding is geen kaart maar een Duitse 

poster van 1 april 1945, gearchiveerd door het NIOD, het 

instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. 

Hierop is het symbool van de letter V te zien, toegeëigend 

door de Duitsers om in hun eigen campagne in te zetten. 

De tekst luidt: ‘Duitschland wint voor Europa op alle 

fronten’. De vormgeving van deze poster werd tijdens en 

na de bevrijding door Nederlanders voor eigen doeleinden 

ingezet.  

 

AFBEELDING	16	112	
Deze kaart toont een voorbeeld van de manier waarop de 

letter V tegen Duitsland en voor Nederland werd ingezet 

op de ansichtkaarten. De bovenstaande Duitse poster met 

afbeelding en de leus werd onder andere door Nico 

Broekman ingezet en aangepast om zo de boodschap juist 

tegen de Duitsers in te zetten. Dit deed de tekenaar op een 

humoristische manier. Hitler verdrinkt, steekt zijn armen 

in de lucht en dit vormt een letter V.  
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verhouding tussen Duitsers en Nederlanders, namelijk 36 afbeeldingen. Er zijn 

verschillenden verhoudingen tussen deze groepen die terugkomen op de kaarten: 

verzet tegen de Duitsers versus Duitsers die deze verzetsmensen zoeken, 

Nederlanders die Duitsers het land uit schoppen, in beeld of in symbolen en 

Nederlanders die de Duitsers veroordelen voor hun daden. De meeste kaarten over de 

verhoudingen zijn ook veroordelend in hun toonsoort en tonen misdaden en wandaden 

van de Duitsers jegens de Nederlandse bevolking. De Duitser werd hierin meestal 

verbeeld als het ‘kwaad’, meestal op een symbolische wijze.  

 

AFBEELDING	17	113	

Op bijgevoegde afbeelding wordt sterk uitgedrukt hoe de 

Nederlanders de verhouding tussen de Duitsers en de 

geallieerden zagen. Generaal Dwight-Eisenhower, 

opperbevelhebber van de geallieerden, wordt afgebeeld als 

de bedwinger van het Nazi-gedrocht. Eisenhower, een 

sterke en dappere man, kijkt stoer voor zich uit met zijn 

armen over elkaar en zijn voet op het hoofd van een 

bedwongen monster, het Nazi-gedrocht.  

 Wat opvalt aan de kaarten waarop Nederlanders én ‘tegenstanders’ zijn 

afgebeeld zijn de vele verwijzingen die gemaakt worden naar de Duitse bezetter. Het 

gaat om zowel onbekende soldaten als gezaghebbers, maar veel minder om leden van 

de NSB. De leden van de NSB waren zeer gehaat en zelfs veracht tijdens de oorlog.114 

Er waren zeker enkele kaarten te vinden waarop de NSB berispt werd. Dit was echter 

beduidend minder dan bij de Duitsers. Vermoedelijk was het om de eenheid in 

Nederland te bevorderen handiger om de Duitse bezetter als gemeenschappelijke 

vijand te verbeelden dan om ‘foute’ Nederlanders af te beelden op de kaarten. Het 

beeld dat na de bezetting ontstond was een nationaal epos met een gemeenschappelijk 

vijandbeeld en gezamenlijk verzet.115 Op de ansichtkaarten lijkt dit beeld ook al naar 

voren gebracht te worden. 

Daarnaast zijn er een aantal kaarten over de geallieerden en de Duitsers 

waarop duidelijk wordt gemaakt dat dankzij de geallieerden de Duitsers het onderspit 

delfden en vervolgens afdropen richting Duitsland. Vaak worden de Duitsers in dit 
                                                
113 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.439a. 
114 Werkman, dat kan ons niet gebeuren, 40.  
115 Van Ginkel, Rondom de stilte, 16.  
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soort afbeeldingen verbeeld als ‘zielige’ mannen waarop ze in elkaar gedoken 

afdropen naar Duitsland. Om de overwinning van de geallieerden en het verlies van 

de Duitsers over te brengen op de kaarten werd gebruik gemaakt van de bekende 

geallieerden zoals Churchill en Stalin, eerder al vermeld, maar ook Eisenhower, 

Montgomery en Truman. Soms wordt in dezelfde afbeelding duidelijk gemaakt hoe 

dankbaar de Nederlanders waren voor deze bevrijding.   

Bij het hoofdstuk over de geallieerden zagen we dat de kaarten vaak relaties 

verbeelden tussen geallieerde soldaten en Nederlandse vrouwen. Ondanks dat Duitse 

soldaten gedurende de oorlog relaties hadden met Nederlandse vrouwen, al dan niet 

vrijwillig, komt dit op de ansichtkaarten niet terug.117 Dit kan zijn geweest omdat het 

niet paste bij de emotie die rond de bevrijdingsperiode onder de Nederlanders 

dominant was. De dominante emotie was namelijk blijdschap om de komst van de 

geallieerden en om de bevrijding van de bezetter. Het kan er echter ook mee te maken 

hebben dat deze kaarten wel gemaakt zijn maar niet bewaard zijn gebleven omdat 

men hier later toch minder kostbare herinneringen aan verbond. Op de ansichtkaarten 

uit de collectie Keesing zijn dergelijke relaties tussen Duitse soldaten en Nederlandse 

vrouwen in ieder geval niet afgebeeld.  

 

 

                                                
116 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.522. 
117 Laura Fahnenbruck, Ein(ver)nehmen. Sexualität und Alltag von Wehrmachtsoldaten in den 
besetzten Niederlanden 1940-1945 (Groningen, 2015), 489-490.  

 

 

 

AFBEELDING	18	116	

Een Nederlandse vrouw in traditionele kledij 

draagt een ketting met een hakenkruis. In de 

lucht komen vliegtuigen over in een V-

formatie. In deze afbeelding wordt de 

dankbaarheid van de Nederlanders duidelijk, 

die door de geallieerden bevrijd werden van de 

Duitse bezetter. Vooral de symboliek speelt op 

deze kaart weer een grote rol.  
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HOOFDSTUK 4: BEELDVORMING NEDERLANDSE BURGER 
Vrijheid betekende in de eerste maanden na de oorlog voor veel mensen de 

mogelijkheid om terug te gaan naar het ‘gewone’ leven.118 Eerst was er natuurlijk 

ruimte voor feest, dans en muziek. Hierbij dachten Nederlanders nog weinig aan de 

toekomst en stond de vrijheid en vreugde centraal. Toen deze euforische stemming 

afnam, dachten mensen pas aan een nieuw begin. De bevrijding werd in veel 

Europese landen, zo ook in Nederland, gezien als een Stunde Null. Het was een breuk 

waarna men opnieuw kon beginnen. Langzaam kon men herstellen en de draad van 

het leven weer oppakken. Voedsel kwam op termijn weer beschikbaar, huizen konden 

weer bewoond worden en de dagelijks bezigheden werden weer opgepakt: wandelen, 

fietsen, werken en eten. Een paar maanden later bleek dit minder makkelijk dan 

initieel gedacht werd, maar deze behoefte aan ‘normaliteit’ kwam wel sterk tot 

uitdrukking op de kaarten die direct na de oorlog gemaakt waren.   

BEHOEFTE AAN NORMALITEIT 

Het beeld dat bestaat van de sentimenten die na de oorlog opleefden is de behoefte 

aan vernieuwing en wederopbouw.119 Het verleden werd achtergelaten en er werd een 

nieuwe start gemaakt. Tegenwoordig wordt de Tweede Wereldoorlog ook wel gezien 

als een breuk in de geschiedenis. Dit is zeker op een aantal kaarten terug te zien. 

Wederopbouw was een belangrijk thema, Nederland moest herrijzen en steden, 

dorpen en huizen moesten herbouwd worden.120 De toonsoort van deze kaarten is 

vaak vrij neutraal met een randje van discontinuïteit en breukgevoel.  

Toch blijkt uit de meeste kaarten met betrekking op de Nederlanders een heel 

ander sentiment: nostalgie en de behoefte aan traditie en normaliteit. In Nederlandse 

literatuur met betrekking tot de bezetting en bevrijding komt dit niet zo sterk terug als 

op de afbeeldingen en wordt vaker de drang naar vernieuwing naar voren gebracht. In 

internationale literatuur wordt wel geschreven over de behoefte na de oorlog terug te 

keren naar een simpel leven, een normale staat van leven waarin voedsel, kleren, 

accommodatie en andere basisbehoeften aanwezig zouden zijn.121  

Op veel afbeeldingen komt deze behoefte aan traditie en continuïteit sterk 

terug in kledingstijl, landschap en activiteiten. Ook het patriottisme maakt hier een 
                                                
118 Van der Heijden, Dat nooit meer, 64. 
119 Werkman, Dat kan ons niet gebeuren, 185.  
120 Ibidem. 
121 Gildea, Wieviorka en Warring, Surviving Hitler and Mussolini, 214.  
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onderdeel uit van de stijl. Belangrijke auteurs die op dit gebied vooral de traditie en 

stijlfiguren van het Nederland van vroeger in beeld brachten waren bijvoorbeeld Pax 

Steen uit Soest, een illustrator van strips en kinderboeken, Sikko van der Woude en 

Piet Broos uit Zevenbergen. 122  Broos was afgestudeerd aan de Academie van 

Beeldende Kunsten, zoals we eerder al bij enkele tekenaars zagen. Nederlanders 

werden dus traditioneel verbeeld en de kaarten waren vaak bedoeld voor zowel 

Nederlanders als bijvoorbeeld voor de geallieerden zelf en hun thuisfront. Burgers 

worden op deze kaarten vaak afgebeeld in traditionele klederdracht. Voorbeelden 

hiervan zijn: klompen, kraplap, oorijzer, klepbroek, keelknopen en knipmuts. Vaak 

zijn op de achtergrond molens, weilanden, kerken en rivieren afgebeeld. Hieruit is het 

nostalgisch verlangen naar vroeger, een verlangen naar de normaliteit, af te leiden,  

 

                                                
122 Van Duuren en Klompmaker, Nederlandse illustrators van prentbriefkaarten, S-28, W-22 
en B-31. 
123 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.401d. 
124 Ibidem, 11.26.384. 

 

 
 

AFBEELDING 19 123 

Op deze kaart wordt een zeer traditioneel beeld 

weer gegeven. Zowel de klederdracht, als de 

tekenstijl en achtergrond wijzen op een 

traditioneel Nederland. Deze kaart bevat een 

Engelse beschrijving, wat erop wijst dat de 

kaart mede bedoeld was voor de geallieerden 

om te versturen. 

 

AFBEELDING	20	124	

Zichtbaar op de afbeelding is een kaart die mogelijk nog 

traditioneler oogt dan de vorige afbeelding. De dame op de 

voorgrond draagt traditionele klederdracht in de kleuren 

rood, wit, blauw. Op de achtergrond en voorgrond zijn 

traditionele taferelen afgebeeld: de molen, tulpen en boten. 

Gezien de bijschriften, in Nederlands en Engels, was de 

kaart bedoeld voor zowel geallieerden als voor 

Nederlanders.  
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Het dagelijks leven was een thema dat veel aangehaald werd. In de eerste data-

analyse op basis van de thematiek hebben we dit kunnen zien. Voor dit thema geldt, 

nog sterker dan voor de andere thema’s, dat dit een categorie is die later hieraan 

verbonden werd omdat het moeilijk te categoriseren is binnen andere thema’s als 

politiek en economie. Ook binnen dit hoofdthema bleek sterk de behoefte aan 

normaliteit onder de Nederlandse bevolking. Op deze afbeeldingen kwamen vaak 

alledaagse activiteiten aan bod en vrolijke Nederlanders die deze activiteiten 

uitvoerden, zoals wassen, strijken, koken, eten en eenvoudigweg vervoer naar 

verschillende locaties. Er bestond een nostalgisch verlangen terug te keren naar deze 

dagelijkse eenvoudige activiteiten, die tijdens de oorlog bemoeilijkt werden.125  

De afbeeldingen waarop het bevrijdingsfeest centraal stond verbeeldden de 

Nederlanders vaak in traditionele kledij. Nederlanders vierden massaal feest op 5 mei, 

uitlopend in de dagen, weken en zelfs maanden daarna.127 Op de vooral rood, wit en 

blauw gekleurde kaarten werden feestende Nederlanders afgebeeld. Deze uitbundige 

Nederlanders werden wederom vaak samen in beeld gebracht met geallieerden. 

Daarnaast komen kalmerende en vrolijke kleuren als groen en geel regelmatig terug 

op deze kaarten. Rood in combinatie met zwart werd op deze kaarten duidelijk 

voorkomen omdat deze kleursamenstelling direct een associatie opriep met het 

nationaalsocialisme.  

 Deze symboliek van traditie leidden tot identificatie met de natie en de normen 

en waarden van Nederland. Dé Nederlandse identiteit bestond niet maar mensen 

herkenden deze beelden wel als Nederlands. Zo werd waarschijnlijk geprobeerd de 
                                                
125 Werkman, Dat kan ons niet gebeuren, 54, 87. 
126 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.436h. 
127 Van Ginkel, Rondom de stilte, 293. 

 

 

AFBEELDING 21 126 

Dit is een exemplarisch voorbeeld van de 

kaarten met betrekking op het ‘dagelijks leven’ 

na de oorlog. Wat duidelijk blijkt is dat men 

vooral heel blij was dat voedsel weer 

beschikbaar kwam want voor velen betekende 

dit het einde van de hongerwinter. Op deze 

kaart zit een man te wachten op zijn eten, aldus 

hem: lekker en genoeg.  
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binding met de natie te versterken en de eensgezindheid te bevorderen. 128  Er 

bestonden veel tegenstellingen in Nederland omdat er verschillende groepen waren 

die de oorlog totaal anders ervaren hadden. Via de kaarten werd een poging gedaan 

deze tegenstellingen te minimaliseren. Iedereen was tenslotte Nederlander en kon zich 

identificeren met de mensen op de afbeeldingen. De meeste mensen kenden het 

verlangen naar de vrijheid, de trots op het verleden van vóór de oorlog en de behoefte 

om terug te keren naar het alledaagse leven. 129  Er werd dus ingespeeld op het 

verlangen van Nederlanders naar een eigen identiteit.  

 Daarnaast was binnen deze categorie ruimte voor negatieve emoties. Op de 

kaarten was een plaats voor de slachtoffers die gevallen waren tijdens de oorlog, door 

bombardementen, vervolgingen en om andere redenen. Na de oorlog was er al snel 

aandacht voor alle verliezen die tijdens de oorlog geleden waren. De vreugde om de 

bevrijding en het verdriet om deze verliezen streden direct na de bevrijding om 

aandacht.130 Ook op de kaarten werd geprobeerd hier een balans in te vinden. Naast de 

dominante vrolijke toonsoort op de kaarten werden er kaarten geproduceerd in 

nagedachtenis van de slachtoffers. 

WEDEROPBOUW EN VERNIEUWING  

Wat blijkt uit de vorige paragraaf is de behoefte aan ‘normaliteit’ en continuïteit in de 

bevrijdingskaarten. Dit staat echter in contrast met een aantal andere kaarten waarin 

een heel ander verlangen wordt aangetoond. Het einde van de oorlog betekende 

                                                
128 Van Ginkel, Rondom de stilte, 16.  
129 Van der Heijden, Grijs verleden, 14.  
130 Van Ginkel, Rondom de stilte, 16. 
131 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.407e.  

 

AFBEELDING 22 131 

Op de hiernaast afgebeelde kaart zien we iemand in zwart 

gewaad over ‘Neêrlands lijdensweg’ lopen. Op de 

achtergrond aan de horizon komt de zon op en staat het 

woord vrede maar eerst moet de persoon nog over een weg 

met allerlei graven aan de zijkant. Op deze manier werd er 

aandacht besteed aan de slachtoffers maar was er wel een 

positieve noot aan het eind van de weg, de vrede.  
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namelijk direct ruimte voor een nieuw begin.132 Na de oorlog waren veel Nederlandse 

burgers gericht op dit nieuwe begin en wilde men de oorlog zo snel mogelijk achter 

zich laten. De wederopbouw was in het tweede deel van de jaren veertig en in het 

begin van de jaren vijftig het belangrijkste doel en ook dé manier om de oorlog achter 

te laten. Na de oorlog was men overal bezig met het afbreken van ruïnes en het 

opbouwen van dorpen en steden. Op de bevrijdingskaarten uit zich dit in taal en beeld. 

Op kaarten met als thema wederopbouw zijn vaak gereedschappen te zien en/of 

mannen die aan het werk zijn. Men was bezig met heien, funderen en metselen. Deze 

activiteiten stonden symbool van de opbouw van de Nederlandse samenleving.133  

Toen in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak en de Duitsers uiteindelijk in 

mei 1940 ook Nederland binnenvielen vluchtte koningin Wilhelmina en haar gezin 

naar Engeland, onder dwang van de Nederlandse regering. Wilhelmina wilde in eerste 

instantie niet weg uit Nederland omdat zij bang was dat de Nederlanders het zouden 

zien als laf en de hoop op zouden geven. In Engeland aangekomen hield zij direct een 

toespraak waarin ze een verklaring gaf voor haar beweegredenen en het Nederlandse 

volk moed insprak. Ze sprak de Nederlanders tijdens de oorlog nog met regelmaat 

moed in, onder andere via Radio Oranje. Zo werd zij het symbool voor het verzet en 

vele Nederlanders die in de gelegenheid waren om te luisteren, luisterden illegaal naar 

deze toespraken.135 

                                                
132 Werkman, Dat kan ons niet gebeuren, 185. 
133 Heij, Het dagelijks leven in de jaren ’40, 132.  
134 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.508. 
135 Haverkate, De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel III-A, 54. 
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Deze kaart representeert een krachtige voorstelling van de 

wederopbouw op de bevrijdingskaarten. Beeldkenmerken 

als gereedschappen, stenen en een werkende man tonen 

dit aan. De man metselt als het ware Nederland aan 

elkaar. De wederopbouw en de wil van de Nederlanders 

om opnieuw te beginnen wordt hier op een krachtige 

manier uitgedrukt.  
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 Toen de bevrijding van heel Nederland steeds dichterbij kwam en het zuiden 

zelfs al bevrijd was, keerde Wilhelmina terug naar Nederland. 136  Uit de 

bevrijdingskaarten, waarvan zeker 64 het thema ‘Koninklijk Huis’ hebben, blijkt hoe 

groot de blijdschap was over de terugkeer van het Koninklijk Huis in Nederland. 

Foto’s van koningin Wilhelmina op bekende Nederlandse locaties zoals het paleis op 

de Dam waren populair op de kaarten. Op de getekende prenten speelde het 

Koninklijk Huis eigenlijk geen rol maar op de fotokaarten was dit hét populairste 

thema. Koningin Wilhelmina was terug, de oorlog was voorbij en men kon weer 

verder gaan met het leven. Mensen haalden er de kracht uit om de samenleving weer 

op te bouwen. Begrijpelijk dus dat het een populair thema was op de 

bevrijdingskaarten.  

VERHOUDINGEN 

In de jaren van de bezetting en bevrijding was er veel contact tussen Nederlanders en 

anderen en deze contacten worden dan ook niet achterwege gelaten op de 

ansichtkaarten. Op maar liefst 151 kaarten worden Nederlanders afgebeeld in 

verhouding met geallieerden en/of Duitsers. Niet altijd stonden de Nederlanders op 

deze kaarten centraal maar zij speelden wel een rol op de kaart. Op de meeste kaarten, 

zeker 70% van de 151, gaat het om de verhouding tussen de geallieerden en de 

Nederlanders. Over het algemeen kan gesteld worden dat de geallieerden het 

populairst waren om te tonen op de kaarten en zeker in combinatie met Nederlanders. 

Dit werd onder andere gedaan om de band te versterken tussen de geallieerde landen 

en Nederland. Daarnaast paste de emotie die deze kaart op zou moeten roepen 

(blijdschap, trots en dankbaarheid) het beste bij het overwinningsidee en het 

vrijheidsidee wat rond de bevrijdingsperiode sterk aanwezig was.  

 Zoals eerder al vermeld, bij de paragraaf ‘verhoudingen’ binnen het hoofdstuk 

van de geallieerden, werden de geallieerden in combinatie met de Nederlanders vaak 

afgebeeld als helden, charmeurs en werd de dankbaarheid getoond. In deze 

afbeeldingen stonden de geallieerden echter vooral centraal. In deze paragraaf zullen 

we kijken naar enkele kaarten waarbij de Nederlandse burgers een centrale positie 

innemen. Zo waren de Nederlanders duidelijk onder de indruk van de geallieerden 

maar gold andersom hetzelfde.  

                                                
136 Ross en Hogendoorn, De oorlog is nog lang niet voorbij, 247.  
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Op de vorige afbeeldingen is te zien dat Nederlanders bewonderd werden door 

de geallieerden en dat de geallieerden ook geïnteresseerd waren in het leven van de 

Nederlanders. Op veel kaarten komt echter vooral de dankbaarheid van Nederlanders 

aan geallieerden naar voren. Nederland, het kleine kwetsbare landje, moest beschermd 

worden door de grote geallieerde machten, en dan voornamelijk Engeland en 

Amerika. De volgende afbeelding is een exemplarisch voorbeeld van deze categorie, 

die sterk in contrast staat met de kaarten die hiervoor werden afgebeeld.  

                                                
137 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.403c. 
138 Ibidem, 11.26.403c. 
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Deze kaart verbeeld een geallieerde soldaat die een foto 

maakt van een Nederlandse burger uit Volendam in 

klederdracht. De Nederlandse burger staat in zijn 

klederdracht met zijn handen in zijn zakken en een pijp in 

zijn mond voor zich uit te kijken en de geallieerde soldaat 

maakt hier ondertussen foto’s van.  
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Zowel de geallieerden als de Nederlanders zijn 

hier duidelijk en met veel stereotypen 

afgebeeld. Ze schudden elkaar de hand en zijn 

in deze afbeelding gelijk aan elkaar. Op de 

achtergrond is voor Amerika New York 

afgebeeld en de Nederlandse achtergrond is een 

eenvoudig boerendorp. De samenwerking, 

dankbaarheid en gelijkheid tussen de twee 

wordt afgebeeld.   
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Wat blijkt uit deze kaarten is dus dat de Nederlanders in combinatie met 

andere groepen op totaal verschillende manieren afgebeeld werden. Nederlanders 

werden afgebeeld als een volk dat bescherming nodig had van de sterke machten 

Amerika en Engeland maar daarnaast werd er een bepaalde gelijkheid en vertrouwen 

geschetst. Nederland was zowel goed in samenwerkingsverband maar werd ook 

ondergeschikt gemaakt aan de geallieerde machten. Zo is direct te zien dat de kaarten 

niet één beeld weergeven maar verschillende visies op de verhoudingen. Wederom 

wordt hiermee aangetoond dat dit onderzoek niet de enige beeldvorming weergeeft 

die bestond tijdens de oorlog over de bezetter, bevrijder en burger maar dat het 

verschillende beelden weergeeft van individuen. Dit zijn beelden die wellicht wel 

door een grotere groep gedeeld werden en het denkbeeld van andere mensen 

versterkte of beïnvloedde.  

 

 

 

 

 

 

                                                
139 Nationaal Bevrijdingsmuseum, Collectie Keesing, 11.26.473. 

 

AFBEELDING 26 139 

De bijgevoegde afbeelding is een afbeelding waarin 

duidelijk de verhoudingen naar voren komen, op een 

symbolische manier. Deze afbeelding is kenmerkend voor 

de manier waarop gedacht werd over de geallieerden en 

over Nederland. Nederland wordt beschermd door de grote, 

sterke geallieerden, Amerika en Engeland. Zij staan 

ondertussen rustig een sigaar te roken en Nederland zit 

ineengedoken onder hen.  
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CONCLUSIE 
De feestvreugde in mei 1945 was groot toen de geallieerden een einde maakten aan de 

Duitse bezetting van Nederland. De Tweede Wereldoorlog bracht vanaf de jaren 

veertig tot op heden veel teweeg in de Nederlandse samenleving. Vanaf de inval van 

de Duitsers in mei 1940 had de oorlog grote impact op het leven van de gemiddelde 

Nederlander. Ook na de oorlog bleef de bezettings- en bevrijdingstijd een grote rol 

spelen in de collectieve herinnering van Nederlanders en nog steeds wordt hier veel 

aandacht aan besteed. Sinds lange tijd werden materialen die ons herinneren aan de 

gebeurtenissen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog om deze reden bewaard en 

gekoesterd. Ansichtkaarten van de bevrijdingsperiode zijn bewaard gebleven als 

overgebleven kenmerkende attributen mede dankzij de bewaardrang die na de oorlog 

bestond. Deze onderbelichte visuele en tekstuele bronnen bieden ons meer inzicht in 

de beeldvorming die bestond rond de Duitse bezetter, de geallieerde bevrijders en de 

Nederlandse burgers.  

 Op basis van dit onderzoek naar de beeldvorming van deze drie groeperingen 

op de Nederlandse ansichtkaarten uit de bevrijdingsperiode zijn een aantal conclusies 

te trekken. Over het algemeen kan gesteld worden dat de beeldvorming enigszins 

voldoet aan het verwachtingspatroon. De Nederlanders ontvingen de geallieerden 

tijdens de bevrijding van Nederland als helden en dit is terug te zien op de 

ansichtkaarten. De, veelal onbekende, soldaten werden sterk en groot afgebeeld, vaak 

in militaire outfit. De geallieerde soldaten hadden vaak cadeaus, zoals sigaretten, 

chocolade en andere voedselwaren. Op basis van deze constateringen kan gesteld 

worden dat de geallieerden afgebeeld werden als helden, overwinnaars maar vooral 

als charmeurs. Zij wisten de Nederlanders met gemak om hun vingers te winden. Op 

kaarten waar de geallieerden in verhouding met de Nederlanders afgebeeld staan 

gebruikten en versterkten de tekenaars hun imago als charmeurs. Zij werden 

afgebeeld als geliefden, vaders en vrienden. De Nederlanders toonden hier sterk hun 

dankbaarheid. Er waren enkele uitzonderingen wat betreft bovenstaande beweringen. 

Soms werden de geallieerden minder positief afgebeeld en werd hen onder andere 

verweten dat zij ongeorganiseerd waren en de Nederlandse vrouwen opeisten.  

 Voor de kaarten waarop de Duitse bezetter afgebeeld werd, gebruikten de 

auteurs natuurlijk een andere toonsoort dan de vrolijke en dankbare toonsoort die bij 

de kaarten met geallieerde soldaten ingezet was. De Duitse bezetter werd vaak op een 

humoristische en voornamelijk spottende wijze verbeeld. De bezetter werd getoond 
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met nationaalsocialistische symbolen, zodat zij duidelijk herkenbaar waren. Zowel 

over gewone Duitse soldaten als over gezaghebbers als Hitler en Goering werden 

vervelende verwensingen gemaakt. In beide gevallen waren humor en spot de 

belangrijkste wapens om deze groep in beeld te brengen. De bezetter werd vaak in 

combinatie met geallieerden of Nederlanders door middel van symboliek als ‘kwaad’ 

of ‘zielig’ afgeschilderd. Ondanks de bestaande positieve contacten die tijdens de 

bezetting bestonden tussen Duitsers en Nederlanders, werden deze niet op de kaarten 

getoond of zijn deze kaarten niet bewaard gebleven.  

 De Nederlandse burger was veelvuldig afgebeeld op de ansichtkaarten. 

Tegenwoordig bestaat het beeld, ook in de literatuur, dat er na de bevrijding vooral 

behoefte was aan wederopbouw en vernieuwing. De Nederlandse burger had behoefte 

aan een nieuwe start en de oorlog kon beter zo snel mogelijk achtergelaten worden. 

Wat bij deze kaarten echter opvalt is dat er vaak teruggegrepen werd naar de traditie. 

Onder andere de traditionele klederdracht, die op de meerderheid van de afbeeldingen 

terugkomt, geeft aan dat er een bepaald verlangen was naar normaliteit. Mensen 

wilden terugkeren naar een ‘normaal’ leven, naar het leven van vóór de oorlog. In 

deze categorie werd vaak een verwijzing gemaakt naar het dagelijks leven, zoals naar 

wassen, strijken en eten. Naast deze behoefte aan normaliteit kwam regelmatig de 

drang naar wederopbouw en vernieuwing tot uiting maar de behoefte aan normaliteit 

is explicieter aanwezig op de ansichtkaarten.  

 Met dit onderzoek wordt een eerste stap gezet in de richting van het 

analyseren van ansichtkaarten ten behoeve van meer inzicht in de beeldvorming 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ansichtkaarten, en specifiek de collectie Keesing, 

bieden echter nog veel meer mogelijkheden dan dit onderzoek heeft kunnen tonen. Zo 

bevat de collectie Keesing nog een groot aantal Belgische kaarten die een eerste en 

secure oriëntatie op de collectie te gecompliceerd maakten. Een vergelijking tussen 

ansichtkaarten uit deze twee landen zou meer inzicht kunnen bieden in de manier 

waarop de oorlog beleefd werd door verschillende nationaliteiten en hoe tijdgenoten 

zich deze oorlog herinnerden, of wilden herinneren. Daarnaast zou de tekstkant van de 

kaart nog bestudeerd kunnen worden. Binnen de collectie Keesing waren vele kaarten 

niet beschreven en viel al snel op dat niet alle tekstberichten aansloten bij de voorzijde 

van de ansichtkaart. Dit zou interessante inzichten kunnen bieden indien meer kaarten 

met beschreven achterzijde onderzocht zouden kunnen worden. Bovendien zijn de 
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kaarten in januari 2017 online beschikbaar gesteld. 140 De collectie is op deze manier 

toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en dit vereenvoudigd daarnaast 

onderzoek met dit bronmateriaal.  

Er zijn dus nog vele mogelijkheden voor onderzoek met deze visuele en 

tekstuele bronnen. Ansichtkaarten vormden een belangrijk communicatiemiddel voor 

mensen in de jaren veertig en kunnen ons daarom meer inzicht bieden in deze 

relevante periode voor de vaderlandse geschiedenis. Nu er in de geschiedwetenschap 

steeds meer aandacht komt voor het dagelijks leven en het culturele aspect van de 

Tweede Wereldoorlog zijn deze bronnen bij uitstek geschikt voor meer inzicht hierin. 

Het visuele aspect van deze bronnen moet daarbij niet vermeden worden maar juist 

omarmd, zoals in dit onderzoek ook is gedaan. Dit is de kracht van de ansichtkaarten 

en daarom vormt dit visuele materiaal een aantrekkelijke maar bovenal interessante 

bron van onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
140 Collectie Gelderland, ‘Collectie Keesing’ 
 <http://www.collectiegelderland.nl/organisaties/bevrijdingsmuseum/collectie-keesing>, 
[geraadpleegd op 6-1-2017]. 
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BIJLAGEN 

De ongeveer 800 bevrijdingskaarten uit de collectie Keesing van het Nationaal 

Bevrijdingsmuseum 1944-1945 zijn geanalyseerd aan de hand van een stappenplan 

(zie bijlage 1). De analyse van de honderden kaarten is gedaan in het programma 

Microsoft Excel. Hiervan zijn de belangrijkste resultaten verwerkt in het onderzoek. 

Vanwege praktische en milieuvriendelijke overwegingen is niet dit gehele Excel 

bestand bijgevoegd als bijlage. In de bijlages zal middels het stappenplan en een 

aantal tabellen getracht worden om meer inzicht te bieden in de werkwijze, resultaten 

en de aantallen. De volledige bijlage kan digitaal aangeleverd worden indien gewenst.  

 

BIJLAGE 1: AANGEPAST STAPPENPLAN MARGA ALTENA. 

Het stappenplan is gebaseerd op het stappenplan van Marga Altena. Enkele stappen 

zijn echter weggelaten omdat deze niet van toepassing waren of niet te achterhalen 

waren. Ook zijn er enkele opmerkingen toegevoegd die specifiek betrekking hadden 

op deze ansichtkaarten.  

 
Conventie van de afbeelding 

Beschrijf de fysieke kenmerken van het object. 

- Wat is de bewaarplaats?  

o In dit geval geldt voor alle bronnen: het archief van het Nationaal 

Bevrijdingsmuseum 1944-1945 

- Wat is de aard van het medium?  

o In dit geval geldt voor alle bronnen: ansichtkaart 

- Uit welke collectie komt de ansichtkaart?  

o Collectie Keesing 

o Collectie briefkaarten? 

- Achtergrond: Staat er een tekenaar vermeld op de kaart?  

o Zo ja, welke tekenaar?  

o Is er iets bekend over de achtergrond van deze tekenaar?  

- Welke rol speelt het geschreven woord?  

o Heeft de afbeelding een bijschrift? Zo ja, schrijf het bijschrift uit.  

o Staat er op de afbeelding tekst? Zo ja, schrijf dit uit.  
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Afzonderlijke elementen van de afbeelding beschrijven. 

- Hoe wordt de kaart vormgegeven?  

o Welke kleuren worden gebruikt?  

o Welke beeldkenmerken en symbolische figuren vallen op?  

o Schrijf zo compleet mogelijk uit wat op de afbeelding te zien is.  

- Wie of wat is afgebeeld?  

- Welke locatie valt te herkennen. Vernoem de locatie indien het bekend is. 

- Wie is actief afgebeeld? Geconstateerd is dat drie groeperingen het meest aan 

bod komen. Welke groepering staat op de afbeelding? (Meerdere antwoorden 

mogelijk)  

o Geallieerden 

o Duitsers 

o Nederlanders 

o Anders 

- Toont de kaart verhoudingen tussen verschillende groepen?  

o Zo ja, toont de afbeelding dit symbolisch of daadwerkelijk met 

afgebeelde mensen? 

- Welke toonsoort past het meest bij de ansichtkaart? Voorbeelden: 

o Neutraal 

o Humoristisch 

o Spottend  

o Opgewekt 

o Pessimistisch 

o Dankbaar 

o Etc.  

- Welk hoofdthema kun je koppelen aan de kaart op basis van bovenstaande 

factoren? 

o Vrijheid 

o Dagelijks leven  

o Geallieerden 

o Tegenstanders 

o Nasleep 



	
51	

- Welk sub thema kun je koppelen aan de kaart op basis van bovenstaande 

factoren? Voorbeelden 

o Voedsel  

o Wassen  

o Liefde 

o Koninklijk Huis 

o Slachtoffers 

o Schade  

o Gezaghebbers  

o Vervoer  

o Etc.  

 

Conventie van het gebruik van tradities 

- Relateer het onderwerp van de afbeelding aan de beeldtraditie, bijvoorbeeld 

van de Eerste Wereldoorlog? (Dit is alleen gedaan voor de kaarten waar een 

beeldtraditie van bekend was. Zoals liefde en humor in oorlogstijd.  

Conventie van de beeldvorming 

- Vergelijk de visuele bron, de afbeelding, met de tekstuele bronnen over de 

opvattingen en ideeën over dit thema.  

Conventie van het beeldgebruik  

- Plaats de afbeelding en daaraan toegekende betekenis in een breder cultureel, 

politiek en sociaal kader.   
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BIJLAGE 2: TABEL EN GRAFIEK THEMATIEK 

 
Hoofdthema’s Aantallen 
Dagelijks leven 144 
Geallieerden 198 
Nasleep 101 
Tegenstanders 126 
Vrijheid 223 
Eindtotaal 792 
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BIJLAGE 3: TOONSOORT PER HOOFDTHEMA 

 

Toon 
Dagelijks 
leven Geallieerden Nasleep Tegenstanders Vrijheid Eindtotaal 

Dankbaar 3 25 1 
 

5 34 
Hoop 

 
1 

  
2 3 

Humoristisch 65 47 8 6 8 134 
Neerslachtig 1 1 20 

 
1 23 

Neutraal 18 47 53 12 105 235 
Nostalgisch  10 

    
10 

Opgewekt 18 70 7 5 63 163 
Optimistisch 2 

 
1 

 
7 10 

Pessimistisch 1 
  

1 
 

2 
Reclame  

  
1 

 
1 2 

Spottend 1 6 2 77 
 

86 
Trots  4 1 7 1 31 44 
Veroordelend 17 

 
1 24 

 
42 

Eindtotaal 140 198 101 126 223 788 
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BIJLAGE 4: SUBTHEMA PER HOOFDTHEMA 

 
Subthema Dagelijks leven Geallieerden Nasleep Tegenstanders Vrijheid Eindtotaal 
Benadeelden 10 

    
10 

Bonnen 1 
    

1 
Buiten activiteiten 7 

    
7 

Cadeaus 
 

4 
   

4 
Capitulatie 

   
1 

 
1 

Collaboratie 
   

16 
 

16 
Collaboratie  

   
2 

 
2 

Cultuurverschil 
 

1 
   

1 
Dank 

 
30 

  
1 31 

Drank 2 
    

2 
Duitsers 

   
68 

 
68 

Duitsers  
   

2 
 

2 
Feest 3 25 

  
43 71 

Geboorte 5 
    

5 
Gevangenis 1 

    
1 

Gezaghebbers 
 

42 
   

42 
Gezin 3 2 

   
5 

Handel 2 
    

2 
Herdenken 7 

 
22 1 1 31 

Hitler 
   

15 
 

15 
Hitler  

   
11 

 
11 

Indië 2 
   

1 3 
Italianen 

   
2 

 
2 

Japan 
   

2 
 

2 
Kleding 7 1 

   
8 

Koninklijk Huis 
    

64 64 
Lampen 1 

    
1 

Liefde 2 32 
  

2 36 
Militair 1 15 

   
16 

Onderduiken 5 1 
   

6 
Ontspanning 

 
1 

   
1 

Piloten 
 

10 
   

10 
Radio 1 

    
1 

Roken 11 6 
   

17 
Samenwerking 

 
7 

   
7 

Schade 
  

50 
  

50 
Traditie 1 

   
61 62 

Trots 
 

1 
  

14 15 
Verdedigen 

 
1 

   
1 

Verdreven 
   

1 
 

1 
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Verduistering 3 
    

3 
Vervoer 17 1 

   
18 

Verzet 13 
    

13 
Vluchtelingen 2 

    
2 

Voedsel 18 11 
   

29 
Vrede 

 
2 

  
28 30 

Vrij Nederland 
    

7 7 
Vrijheid van 
meningsuiting 1 

    
1 

Vs. Geallieerden 
   

5 
 

5 
Vs. Hitler 

 
3 

   
3 

Vs. Tegenstanders 
 

1 
   

1 
Warmte 1 

    
1 

Was 2 
    

2 
Was  1 

    
1 

Water 
 

1 
   

1 
Wederopbouw 

  
29 

  
29 

Werken 9 
    

9 
Winkelen 2 

    
2 

Zeeland 
    

1 1 
Eindtotaal 141 198 101 126 223 789 
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BIJLAGE 5: MAILCONTACT MET DE HEER KEESING 

In deze bijlage is het mailcontact met de heer Keesing te lezen. Ik stelde hem een 
aantal vragen (in het Nederlands) en hij beantwoordde deze (in het Engels).  
 

1 Wat is uw achtergrond en wat heeft u ertoe gebracht om deze kaarten te 
verzamelen en te doneren aan het bevrijdingsmuseum?  

Rather than trying to summarize my background anew, I ask that you read the 
final chapter of Prof. Mehring’s book “Soundtrack van de bevrijding.”  For 
what inspired my collection of bevrijdingsbladmuziek is very similar to what 
motivated me to collect the liberation postcards.  
 

2. Wanneer bent u begonnen met het samenstellen van de collectie en hoe lang 
bent u hiermee bezig geweest?  

As p. 113 notes, it was discovering 6 such cards among my mother’s papers 
after her death that provided the impetus to start yet another 
collection.  Shortly after the discovery I asked a brother who lives in Holland 
to be on the lookout for additional cards when he went to a Verzamelaars 
Beurs in Utrecht.  He found about a dozen others that suggested there were 
more “series” than just Steen’s “Vrij Holland viert feest.”  Over the next 20+ 
years the collection grew to over 600 cards [with about an equal number of 
Belgian, but nederlandstaalig, cards].  My main sources included the Dutch 
websites Marktplaats.nl and Qoop.nl, but also prentbriefkaarten beurse that I 
visited during trips back to Holland, vendors in Amsterdam, Den Haag and 
Utrecht , and several collectors with whom I exchanged information, scans 
and cards. It was when I had most of the better-known series complete, and 
when my daily web searches came up empty handed, that I decided to 
stop.  Having already returned the liberation sheet music to Holland and 
placed it in the care of the Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-45 it made 
sense to do the same for the cards.  Both collections have far more meaning in 
the country of their origin than they would here in the U.S.  In addition, I 
specifically requested that the curator, Mnh. Havinga, make the materials 
available for research as quickly as possible.  I firmly believe that these 
primary resources have considerable historical value if they are evaluated, 
analyzed and put into historical context by scholarly individuals such as 
yourself, something for which I have neither the time nor the resources. 
[NOTE:  I will very much appreciate a copy of your scriptie when you are 
done.] 
 

3. Hoe bent u tot deze samenstelling gekomen?  

In addition to cards that bore the words “bevrijding” or “libertation,” I looked 
for cards that showed typical Dutch scenes, klederdracht, flags, uniformed 
soldiers, etc.  I also included cards that were clearly meant to be sent “home” 
by the liberation troops and I consulted with fellow collectors to see what they 
thought fit the category.  Then I organized the collection around “series” and 
artists, and one-of-a-kind cards. Nevertheless, what exploitation I have done 
has been thematic [e.g., Canadian soldiers, tobacco, transportation, military 
leaders, the Royal family].  I’ll send you a copy of a short paper entitled 
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“Thank You Canada” to illustrate what I mean.  The same organizational 
principle holds true for the Belgian cards.  Many of the cards have consecutive 
numbers on their backs, making it easy to know if there are gaps.  Other cards 
came in folders or envelopes that indicated how many were in a series.  In still 
other cases it became clear that the series consisted of 6, 10 or 12 cards, but 
with variations like over-prints such as “Gelukkig Nieuw Jaar.” 

 
4. Is de collectie compleet of bent u bekend met enkele kaarten die nog 

ontbreken?  
 
No, the collection is definitely not complete.  A colleague who has since sold 
much of his collection had at least 30-40 cards I did not.There are several 
series by artists such as Dalton, Kneteman, Geesink Series B and Snelleman as 
well as ones I have identified as “Biggen,” “Onze jongens...,” “Sex Appeal,” 
“Werk-Comite” enz. where you will find his scans along with images of my 
cards.  As for single cards, I’m quite sure there are still some that I have yet to 
see despite almost 20 years of searching.  If you like, I can send you and Excel 
spreadsheet in which I have indicated what I know [or think] exists outside of 
the collection. 
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