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Met de bovenstaande opmerking legde
de Nederlandse regering in ballingschap in Londen verantwoording af
voor de kosten van een fotografische
dienst. Het bekendste middel om de
Nederlandse bevolking te steunen
vanuit Londen was Radio Oranje.
Echter, de Nederlandse regering was
zich ook al bewust van de mogelijkheden van fotografie als propagandamiddel. Vanuit Londen werd al snel
nagedacht hoe voorlichting kon
worden ingezet als Nederland zou zijn
bevrijd. Hierbij werd ook fotografie
gebruikt. Met dit doel werd de afdeling
Anefo opgericht: het Algemeen
Nederlandsch Fotobureau. Anefo is bij
velen bekend als fotopersbureau dat in
de jaren zeventig en tachtig in Nederland opereerde. Het bouwde een
geweldig archief op dat een bijzonder
tijdsbeeld van ons land geeft. Minder
bekend is dat Anefo werd opgericht als
propaganda-instrument van de
Nederlandse regering. Het ressorteerde
in die hoedanigheid onder het Militair
Gezag. Na de oorlog volgden enkele
mislukte overnamepogingen. In het
kader hiervan werden gesprekken
gevoerd met onder meer ANP en
Uitgeverij Spaarnestad. Per 17 januari
1948 werd Anefo een zelfstandig
commercieel bedrijf.
Regeerings Voorlichtingsdienst
Aan het begin van de 20eeeuw werd het
voor de Nederlandse regering steeds
belangrijker om journalisten en de
bevolking voor te lichten over haar
standpunten. Vanaf 1920 werden de
eerste officiële persvoorlichters
benoemd en in 1932 werd de Regeerings Persdienst (RPD) opgericht. De

Tweede Wereldoorlog bracht een grote
verandering teweeg in deze organisatie.
De RPD was vooral opgericht vanwege
de Nederlandse aansluiting bij de
Volkenbond. Hiermee verdween de
neutrale politieke koers en werden de
vragen betreffende de regeringsstandpunten in internationale kwesties bij de
binnen- en buitenlandse pers steeds
nadrukkelijker. Door de Duitse inval in
mei 1940 en de vestiging van de
Nederlandse regering in ballingschap
was de Nederlandse neutraliteit
voorgoed ten einde. In de nieuw
ontstane oorlogssituatie was de
oprichting van een nieuw voorlichtingsorgaan noodzakelijk. In 1941
ontstond daarom de vanuit Londen
opererende Regeerings Voorlichtingsdienst (RVD). De RVD moest niet alleen
de buitenlandse en binnenlandse pers
van regeringsstandpunten voorzien,
maar ook actief verhalen uit Nederland
naar buiten brengen. Adriaan Pelt, een
van de belangrijkste mensen op het
gebied van voorlichting in Nederland,
kreeg de leiding over de RVD. Zijn visie
op voorlichting bracht hij in het
volgende citaat duidelijk onder
woorden: ‘De Regeerings Voorlichtingsdienst moet dus gezien worden als een
oorlogswapen, dat den strijd voert met
alle middelen, die moderne publiciteitstechniek verschaft, d.w.z. pers,
radio, foto, film, enz’.
Een onderdeel van de RVD was de
fotografische dienst. In toenemende
mate raakte men in Londen doordrongen van de rol die fotografische
verslaglegging kon spelen in aanvulling
op beproefde media als het geschreven
woord en Radio Oranje in voorlichting
en propaganda. Vanaf medio 1942 was
de fotografische dienst actief. Deze
dienst had als voornaamste taak
Nederlandse foto’s te distribueren
onder geallieerde dag- en weekbladen,
diplomaten en ten behoeve van
tentoonstellingen. Daarnaast werd de
dienst belast met de vorming van een
archief.

Bureau Militair Gezag
De regering in Londen hield zich niet
uitsluitend bezig met de oorlogssituatie. Er werden tevens plannen gemaakt
voor een terugkeer naar Nederland. Bij
velen was de vaste overtuiging aanwezig
dat er een einde aan de bezetting zou
komen. Om direct na de Duitse bezetting een machtsvacuüm te voorkomen,
werd het Bureau Militair Gezag (BMG)
opgericht. Dit bureau kreeg de verantwoordelijkheid voor het interimbestuur
in bevrijd Nederland. Het BMG bestond
uit een groot aantal verschillende
secties, die elk een onderdeel van de
Nederlandse samenleving moesten
opbouwen. Zo was een sectie belast met
binnenlands bestuur, maar ook
bijvoorbeeld de brandweer en de politie
werden gereorganiseerd. Sectie XI zou
zich met voorlichting gaan bezighouden. De taakomschrijving van deze
sectie is vele malen herzien, maar van
belang is dat zij was gericht op enige
mate van censuur, het in goede banen
leiden van de pers en het opzetten van
een radio-omroep. De sectie was
opgedeeld in een aantal subsecties,

69.023. Gerardus Raucamp. Kranslegging, Brussel, 1945

69.025. Willem van de Poll. Bezoek van koningin Wilhelmina en
prinses Juliana aan Breda, 2 mei 1945

69.024. Jan de Jong. Verpleging van hongerwinterslachtoﬀers, Amsterdam, juni 1945

waarvan D, de fotografische dienst,
voor nu van belang is. In de taakomschrijving voor de gehele sectie XI van 3
november 1943 wordt voor het eerst
gesproken van een fotografische dienst.
De taak van deze dienst was tweeledig:
enerzijds het treffen van maatregelen
om publiciteitsorganen te kunnen
voorzien van foto’s en anderzijds het
opzetten en onderhouden van een
documentatieafdeling.
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‘[…] meer en meer krijgt optische
propaganda haar plaats in het wekken
van belangstelling bij groote groepen
van het lezende publiek. Als inlichtende
en opvoedende factor wordt het
beeld ook door de groote technische
vervolmaking steeds belangrijker in
propagandistisch oogpunt.’

Algemeen Nederlandsch Fotobureau
Nadat het zuiden van Nederland in
september 1944 was bevrijd van de
Duitse overheersing, werd het BMG
overgeplaatst naar Brussel. Vanuit de
Belgische hoofdstad voerden de vele
secties uit wat ze in de jaren daarvoor in
Londen hadden voorbereid. Sectie XI
werd in december 1944 overgebracht
en zo ook de fotografische subsectie D.
Deze sectie vestigde zich aan de Rue de
l’Instruction te Brussel en bleef daar tot
de bevrijding van de rest van Nederland. Vanaf dat moment wordt voor de
subsectie voor het eerst de naam
Algemeen Nederlandsch Fotobureau
(Anefo) gebruikt. Wij hebben geen
specifieke documentatie gevonden met
een besluit tot naamswijziging, maar
kunnen aan de hand van de beschikbare correspondentie vaststellen dat
Anefo vanaf december 1944 een op
zichzelf staande organisatie is.
Zeer snel na de bevrijding van Nederland trok Anefo naar Amsterdam. Op
dat moment had het vestigingen in
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Productie
Anefo was in het begin van zijn bestaan
afhankelijk van de toevoer van externe
partijen. Deze externe partijen waren
fotografen van de geallieerde strijdkrachten en fotografen die aan de
Nederlandse strijdkrachten werden
toegevoegd. De grootste leverancier in
de beginmaanden van Anefo was echter
de RVD. De vele contacten die de RVD
had, kwamen hierbij goed van pas.
Daarnaast was de RVD al langere tijd
bezig om een archief aan te leggen,
waarmee men de Nederlandse bijdrage
aan de geallieerde bevrijding van
Europa in beeld bracht, net als het
Nederlandse leed als gevolg van de
bezetting. Een deel van dit archief werd
door Anefo overgenomen, voor zover de
foto’s betrekking hadden op Nederland

De beginjaren van Anefo
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Amsterdam en Brussel. De Nederlandse
vestiging werd de hoofdvestiging, maar
beide hadden een afzonderlijk afzetgebied. Brussel leverde alleen aan kranten
en tijdschriften in de provincies
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en
aan Frankrijk en België, Amsterdam
bestreek de rest van Nederland en het
buitenland. In Amsterdam werden alle
foto’s – dus ook degene die via Brussel
werden verstuurd – van zowel een
Nederlands als een Engels bijschrift
voorzien. Ook werden hier de negatieven bewaard en werd bepaald welke
foto’s geschikt waren voor verzending.
Het bureau te Brussel werd per 1
december 1945 opgeheven.

gedurende de oorlogsjaren. Om dit
archief nog verder uit te breiden,
werden in kranten oproepen geplaatst
om foto’s van Nederland tijdens de
bezetting over te dragen aan Anefo.
Door deze externe partijen kon Anefo
vanaf december 1944 meteen aan de
slag met het distribueren van foto’s. Het
bureau wilde echter meer en in een
brief van 8 februari 1945 werd opgemerkt dat het ‘[…] dringend noodzakelijk is, fotografen in vasten dienst aan te
stellen […]’. De opmerking was niet aan
dovemansoren gericht; op 12 februari
1945 werd Herman de Bruyn als eerste
fotograaf van Anefo in dienst genomen,
nadat hij eerder als legerfotograaf bij de
Binnenlandse Strijdkrachten werkzaam
was geweest. De lijst met fotografen
breidde zich daarna sterk uit. Op 15
februari 1945 sloot Willem van de Poll
zich aan, op 14 april 1945 kwam
fotograaf Jan de Jong en op 27 april
1945 zowel Sem Presser als Gerardus
Raucamp. Van deze personen is in de
archieven terug te vinden dat ze
daadwerkelijk bij Anefo werkzaam
waren. Andere fotografen die in de
archieven als Anefo-fotograaf worden
genoemd, zijn Charles Breyer (per 1
oktober 1945), Theodorus van Haren
Noman (per 16 juli 1945) en Harry
Sagers. Deze fotografen verzorgden vele
reportages, maar konden niet alles
fotograferen wat ze tegenkwamen.
Anefo had immers een specifieke
doelstelling; als vorm van positieve
propaganda wilde het de Nederlandse
bevolking positief stemmen. Daarom
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Optische propaganda als inlichtende
en opvoedende factor
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69.026. Willem van de Poll. Bezoek van
prins Bernhard aan Enschede, april 1945

Propaganda geslaagd?
Het is echter nog maar de vraag in hoeverre
Anefo geslaagd is in zijn propagandistische
doelen. Wij hebben onderzocht of de door
Anefo geproduceerde foto’s ook daadwerkelijk werden gepubliceerd in de naoorlogse kranten. Hiertoe zijn zes krantentitels doorgenomen en twee tijdschriften uit
de periode april 1945 tot april 1946. In

Erwin Eskes en Martijn Kleppe
Erwin Eskes werkt op dit moment bij
ANP Fotoarchief. Martijn Kleppe was zijn
scriptiebegeleider en werkt aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam aan een proefschrift
over icoonfoto’s

Onderzoek
Dit artikel is een samenvatting van de masterthesis Het Algemeen Nederlandsch Fotobureau in beeld die Erwin Eskes schreef voor zijn masteropleiding Media & Journalistiek
bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op verzoek van het Nationaal Archief en
Spaarnestad Photo heeft hij de oprichting en beginjaren van Anefo onderzocht om meer
duidelijk te krijgen over het doel en de organisatie van het fotopersbureau. Hiertoe
heeft hij archiefonderzoek gedaan bij het Nationaal Archief in de archieven van de
Regeerings Voorlichtingsdienst (toegang 2.03.01) en het Bureau Militair Gezag (toegang
2.13.25). Het Nationaal Archief beheert het volledige fotoarchief van Anefo. In het kader
van het project Beelden voor de Toekomst wordt een groot deel van alle negatieven
van Anefo gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Deze foto’s zijn te vinden via
beeldbank.nationaalarchief.nl. De gehele scriptie is te downloaden via hdl.handle.net/
2105/8358.
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Koninklijk Huis
Naast deze twee categorieën werd ook het
leven in ballingschap van het Koninklijk
Huis uitgebreid gefotografeerd. De
collectie bevat prachtige series van allerlei
gelegenheden waarop de familie, en de
prinsesjes in het bijzonder, aanwezig
waren. Zo werd een bezoek van koningin

Wilhelmina en prinses Juliana aan Breda
in mei 1945 uitvoerig in beeld gebracht en
legde Willem van de Poll in april 1945 een
rondreis vast van prins Bernhard door
Noord- en Oost-Nederland. Het koningshuis was één van de symbolen van het
verzet tijdens de oorlog en dus was het een
belangrijk evenement wanneer de prins in
militair uniform per legerjeep een
rondreis maakte. De populariteit van het
koningshuis is aan de foto’s af te lezen. Zo
staat in Zwolle de Grote Markt vol met
mensen wanneer Bernhard arriveert.
Een dergelijke foto is van grote propagandistische waarde. Het erdoor uitgestraalde
positivisme, waarvan het grote belang voor
het door de oorlog zwaar getroffen
Nederland werd onderkend, paste in de
doelstellingen van Anefo. De foto’s laten
goed zien hoe fotografie niet alleen werd
ingezet als ‘inlichtende en opvoedende
factor’, maar vooral als ‘optische
propaganda’.

69.001
Inez van ‘t Hoﬀ
Persfotografen aan het werk,
circa 1960
Kleurendia (6x6 cm, uitsnede)
Collectie Spaarnestad Photo
(nummer SFA002005538)
69.002
Leger Film- en Fotodienst
Twee persfotografen
fotograferen de decoratie
van een oud-Koreastrijder op
de Hojelkazerne, Utrecht, 12
oktober 1955
Acetaatnegatief (6x6 cm)
Collectie Nederlands Instituut
voor Militaire Historie
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moesten twee soorten onderwerpen
gefotografeerd worden: de gevolgen van de
oorlog en de wederopbouw. Bij de eerste
categorie moet worden gedacht aan
onderwerpen als de vernieling van de
infrastructuur, industrie en steden, maar
ook de inundatie van de polders (zoals de
Wieringermeer). De tweede categorie
betreft het herstel van de hierboven
genoemde verwoestingen, maar ook de
aanvoer van voedsel en de repatriëring van
de burgerbevolking. Hoewel het in beeld
brengen van vernielingen niet bepaald
gezien kan worden als een positieve
boodschap, ontstond in combinatie met
foto’s uit de tweede categorie toch een
hoopvol beeld; in een reportage van Jan de
Jong van de gevolgen van de hongerwinter
moest dus ook een foto worden getoond
waarop slachtoffers die medische hulp
kregen waren te zien.

69.003
Fotograaf onbekend
De brand te Raamsdonk,
augustus 1885. Het
oorspronkelijke onderschrift in
de Katholieke Illustratie luidt:
‘Raamsdonk na den brand
van den 13n augustus ll.’. De
foto toont de gevolgen van
de brand enkele dagen na het
gebeuren. Bij de geblakerde
puinhopen van een deel van
het dorp staan mensen met
paraplu’s - het is blijkbaar een
regenachtige dag - en een
jongen met hondenkar toe
te kijken (naar de fotograaf
natuurlijk). Op p. 77 van de
KI nr. 10, 19 (1885/1886) is ‘De
ramp te Raamsdonk’ nader
beschreven. De onbekende
schrijver refereert aan het
nieuws en dat ‘een ieder, die
het een of ander nieuwsblad
leest’, zich de brand, waarbij
31 woningen in de as werden
gelegd evenals schuren vol
met de pas binnengehaalde
oogst, zal herinneren. De foto
wordt nog steeds een ‘gravure’
genoemd en is een ‘paar
dagen na de noodlottige ramp’
genomen. Het origineel is voor
zover bekend niet bewaard (in
ieder geval niet in Beeld Online
van het streekarchief Tilburg
waar het gemeentearchief
van Raamsdonk onder
valt). Spaarnestad Photo
bezit voor zover nu bekend
nauwelijks of geen origineel
KI-materiaal (foto’s) van vóór
circa 1920/1925. In die periode
werden bijvoorbeeld originele
negatieven en afdrukken nog
direct in het productieproces
van een drukkerij gebruikt
en na publicatie weggedaan.
Om toch een indruk te krijgen
van wat er voor die periode
aan foto’s is gepubliceerd,
zijn onlangs een aantal

autotypieën, tot 1915 gedrukt
in hoogdruk, daarna in soms
oogstrelende koperdiepdruk,
vanuit de originele Katholieke
Illustraties gedigitaliseerd.
Ze zijn te raadplegen in de
beeldbank van Spaarnestad
Photo en in de loop van 2011
ook in die van het Nationaal
Archief
Autotypie
Collectie Spaarnestad Photo
(nummer SFA001008688)
69.004
Pagina uit KI 19 (1885/1886),
nr. 10, p. 80, met
twee autotypieën van
respectievelijk de Franse
reuzenboom en de brand in
Raamsdonk. De artikelen op de
pagina gaan over het kweken
van laagstam fruitbomen
en een Zweedse vinding om
letters sneller te kunnen
zetten. Overigens publiceerde
de KI in oa. de nummers 5
tm. 7 in de zomer van deze
jaargang ook al autotypieën
bij een reeks artikelen over
Scheveningen. Deze hebben
een meer illustratief karakter
en tonen topograﬁsche
gezichten en sfeerbeelden
van de badplaats. Aanleiding
was de bouw van het nieuwe
Kurhaus, dat overigens niet in
een foto werd afgebeeld maar
in een informatieve gravure in
vogelvluchtperspectief
Autotypie
Collectie Spaarnestad Photo
(nummer SFA008010799)
69.005
Fotograaf onbekend
Mariafeesten te Roermond.
Met de triomfwagen van Onze
Lieve Vrouwe in ’t Zand wordt
op zaterdag 15 augustus 1885
het 450-jarig jubileum gevierd
ter ere van de ‘vlekkelooze
Moedermaagd’. De door
paarden getrokken wagen
bevat het wonderbeeldje van
Maria uit 1435, die door als
engelen verklede kinderen
symbolisch door hemel en
aarde wordt verheerlijkt.
Gepubliceerd in KI 19
(1885/1886), nr. 8, p. 61
Autotypie
Collectie Spaarnestad Photo
(nummer SFA003005670)
69.006
Fotograaf onbekend
De St. Ignatiuskerk te
Amsterdam bij de viering
van het derde eeuwfeest der
congregatie Prima Primaria
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Fotobijschriften

totaal hebben we daarin 240 foto’s
gevonden. De aangetroffen foto’s hebben
we opgezocht in het archief van Anefo en
op de beeldbank van het Nationaal Archief
(NA). De resultaten waren echter teleurstellend. Slechts 29 foto’s, oftewel 12%, was
afkomstig van Anefo. Dit zou kunnen
betekenen dat de propagandistische
doelstelling van Anefo niet ten volle is
behaald. Echter, uit documentatie van
Anefo blijkt dat zeer veel foto’s werden
geleverd ten behoeve van publicatiekasten,
die meestal aan de buitenzijde van de
gebouwen van kranten hingen. In deze
kasten werden artikelen en een grote
hoeveelheid foto’s getoond. Zeker in tijden
van papierschaarste was dit een zeer
goedkope en eenvoudige manier om veel
foto’s aan een groot publiek te tonen. Een
brief van Trouw aan Anefo geeft een mooi
inzicht in het gebruik van deze publicatiekasten. De krant plaatste volgens deze brief
maar liefst 92 foto’s in de publicatiekasten,
terwijl het slechts twee foto’s in de krant
zette. Helaas kunnen we niet meer
achterhalen welke foto’s dit waren. Tijdens
de selectie van het archief bij het NA is de
volledige administratie vernietigd,
waardoor dit voor onderzoekers niet meer
beschikbaar is. Met de vernietiging van de
administratie is ook de informatie over
betalingen, facturen en andere financiële
gegevens verdwenen, waardoor het niet
mogelijk is na te gaan hoe de verhouding
lag tussen de publicatiekast en de krant.
Evenmin is nog te reconstrueren welke
kranten in Nederland en België daadwerkelijk foto’s ontvingen van Anefo.

(Congregatie van Maria,
gelieerd aan de Jezuïeten),
voorjaar 1885. Gepubliceerd
in KI, 18 (1884/1885), nr. 38,
pagina 306
Autotypie
Collectie Spaarnestad Photo
(nummer SFA003005668)
69.007
Fotograaf onbekend
Zeilschepen, 1883. De eerste
gerasterde foto in het
geïllustreerde tijdschrift Eigen
haard
Reproductie uit Het aanzien van
een eeuw : de periode 1856-1956
weerspiegeld in 950 illustraties
uit de voornaamste Nederlandse
familiebladen / G.W. Ovink. –
Haarlem, 1959 ; p. 16-17
69.008
Voorpagina van het eerste
nummer van weekblad
Het Leven, 9 februari 1906.
Foto: minister van Waterstaat
prof. J. Kraus
Collectie Spaarnestad Photo
(nummer SFA003009407)
69.009
C. van Es
Portret (waarschijnlijk
zelfportret via spiegel) van
fotojournalist/persfotograaf C.
van Es met zijn platencamera.
Plaats onbekend, circa 1910
Ontwikkelgelatinezilverdruk
Collectie Spaarnestad Photo
(nummer SFA003000448)
69.010
Vincent Mentzel
Valeri Gergiev als chef
dirigent van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest,
Rotterdam, 4 september 1996
Ontwikkelgelatinezilverdruk
Collectie fotograaf
69.011
Vincent Mentzel
Henk van Os, directeur van
het Rijksmuseum, Amsterdam,
25 februari 1994
Ontwikkelgelatinezilverdruk
Collectie fotograaf
69.012
Vincent Mentzel
André Hazes en Herman Brood
backstage bij een optreden
voor Een gebaar ten bate van
Amnesty International, Carré,
Amsterdam, 16 mei 1983
Ontwikkelgelatinezilverdruk
Collectie fotograaf

69.013
Vincent Mentzel
Strijdgroep demonstreert
tijdens een bezoek van prinses
Beatrix en prins Claus hoe ze
te paard een aanval van de
Russische vijand zou afslaan,
Gobi woestijn nabij Huhehot
(Binnen-Mongolië), 1977
Kleurenafdruk
Collectie fotograaf
69.014
Omslag van Ons Zuiden,
het regionale bijblad voor
Limburg en Noord-Brabant
van Panorama, 31 januari 1935,
geïllustreerd met een foto van
Jan de Jong
Collectie Limburgs Museum
69.015
Jan de Jong
‘Het wegkruis, een plaatsje
waaruit een oneindige devotie
spreekt’, Nyswiller, 1930
Glasnegatief
Collectie Limburgs Museum
69.016
Oorspronkelijke envelop
met het handschrift van de
echtgenote van Jan de Jong,
Wietske de Jong-Stek
Collectie Limburgs Museum
69.017
Jan de Jong
‘In de centrale werkplaats: aan
de boormachine’, Heerlen, 2
april 1937
Glasnegatief
Collectie Limburgs Museum
69.018
Fotodienst BS Delft
Een medewerker van de
Fotodienst van de BS
fotografeert de intocht van de
Canadezen, Delft, 8 mei 1945
Nitraatnegatief
Collectie Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie
69.019
Fotodienst BS Delft
Burgers in de rij voor een
warme maaltijd bij de
gaarkeuken, Delft, april 1945
Nitraatnegatief
Collectie Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie
69.020
Fotodienst BS Delft
Arrestatie van een
collaborateur door de BS,
Delft, 7 mei 1945
Nitraatnegatief
Collectie Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie
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De tijdlijn van ANEFO
November 1943: eerste notie van een fotograﬁsche dienst bij het Bureau Militair Gezag
December 1944: subsectie D verhuist naar Brussel en heet vanaf dan Anefo
Mei 1945: Anefo verhuist naar Amsterdam
December 1945: de vestiging in Brussel wordt opgeheven
Januari 1948: deﬁnitieve overname door Kemperman N.V. uit Leiden
1951: toenmalig directeur Chris Evers koopt Anefo
1989: Joost Evers heft Anefo op, waarna het fotoarchief overgaat naar de Rijksvoorlichtingsdienst
1996: de collectie van Anefo gaat naar het Nationaal Archief

69.021
Piet Zwart
Dubbele bladzijde
(pagina 58-59) uit catalogus
van de Nederlandse
Kabelfabriek NKF, 1927-1928
Collectie Haags
Gemeentemuseum

69.022
Piet Zwart
Berijpte kool, 1930
Ontwikkelgelatinezilverdruk
Collectie Haags
Gemeentemuseum
(inventarisnummer P330-1970)
69.023
Gerardus Raucamp
Kranslegging door bevrijde
Franse politieke gevangenen
op het graf van de onbekende
soldaat, Brussel, 1945
Nitraatnegatief
Collectie Nationaal Archief
(inventarisnummer 900-2604)
69.024
Jan de Jong
Verpleging van lijders
aan hongeroedeem in het
Binnengasthuis te Amsterdam,
juni 1945. Onder leiding van
de doktoren Scherpenhuysen
en Haverkamp wordt al het
mogelijke gedaan om deze
mensen weer spoedig op de
been te helpen.
Ontwikkelgelatinezilverdruk
Collectie Spaarnestad
Photo (inventarisnummer
SFA001018590)
69.025
Willem van de Poll
Bezoek van koningin
Wilhelmina en prinses Juliana
aan Breda. Ontvangst door
waarnemend burgemeester
Van Mierlo, 2 mei 1945
Nitraatnegatief
Collectie Nationaal Archief
(inventarisnummer 900-2742)
69.026
Willem van de Poll
Bezoek van prins Bernhard
aan Enschede tijdens een
rondreis door Oost- en NoordNederland, april 1945
Nitraatnegatief
Collectie Nationaal Archief
(inventarisnummer 900-2543)
69.027
Vincent Mentzel
Portret van VVD-politicus
Harm van Riel (1907-1980),
Den Haag, 1973
Ontwikkelgelatinezilverdruk
Collectie fotograaf
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