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Carel Kramer (1883-1957) 

Carel Kramer is geboren op 15 oktober 1883 te Rotterdam. Hij was de zoon van de fotograaf Carel 

Kramer Sr. (1853-1917) in Rotterdam. De Rotterdamse fotograaf Carel Kramer had een fotobureau 

aan de Schietbaanlaan 89 a. Hij is overleden op 28 november 1957 in Rotterdam.  Zoon Carel zette 

het bedrijf van zijn vader voort.  Fotograaf Carel Kramer maakte vooral naam met de foto’s die hij 

tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam maakte. 

 

Kaarten 

Een mapje met 8 prentbriefkaarten als leporello aaneen en de titel “De bevrijders in beeld” 

verscheen kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het mapje bevatte de volgende 

ongenummerde kaarten 1: 

1. Een der moderne wapens van het Canadese leger. 

2. De Canadeezen met één van hun voortreffelijke wapens. 

3. De geallieerden en hun wapens. 

4. Feestvreugde te Rotterdam, intocht der bevrijders. 

5. Onze bevrijders. 

6. Demonstratie van geallieerde wapens. 

7. De bevrijders en hun oorlogsmateriaal. 

8. De Buffalo-tank. 

 

  
 

 

In dezelfde tijd verscheen een mapje met een leporello van 8 kaarten met de titel “Beelden uit de 

Bevrijdingstijd”.  Het mapje bevatte de volgende kaarten. 

1. Verzamelen van uitgeworpen levensmiddelen. 

2. V.V.H. korps deelt biscuits uit aan hongerend R’dam. 

3. De N.B.S. in actie. 

4. Ontvangst der vliegende kruideniers. 
                                                           
1
 De titels van de kaarten van de leporello zijn gewijzigd als deze niet overeenkomen met de titels op de losse 

kaarten. 



5. Aankomst der eerste bevrijdingstroepen. 

6. Feestvreugde voor het stadhuis. 

7. Aankomst der bevrijders te Rotterdam. 

8. De N.B.S.-ers in actie. 

 

  
 

 Een uitgave van groot formaat kaarten op papier van oorlogskwaliteit is waarschijnlijk eerder 

verschenen.  Alle kaarten van beide bovenstaande series zijn ook uitgebracht als losse kaarten. Op 

beide series staat op de foto op de beeldzijde Foto C. Kramer. Een kaart uit deze serie komt niet voor 

op de leporello: een kaart met de titel Uitwerpen der voedselpakken bij R’dam. 

 

Carel Kramer (1916-1985) 

Volgens de bijschriften in de beeldbank van Rotterdam zijn de bovenstaande foto’s van na de oorlog 

van de fotograaf  Carel Kramer van de tweede generatie. Er is ook een foto van een tank voor het 

stadhuis aan de Coolsingel bekend, die gemaakt is door zijn zoon Carel Kramer (derde generatie, 

overleden op 21 juni 1985 te Krimpen aan de IJsel) 2.  Deze foto is ook in de serie Leporello’s  

verschenen onder de titel “Feestvreugde te Rotterdam, intocht der bevrijders”. Ook een In 1960 

verschenen een kaart van  het postkantoor in Rotterdam van het fotobureau C. Kramer in Rotterdam, 

zal van zijn hand zijn. Mogelijk zijn meer foto’s uit de twee series van de hand van Carel Kramer 

(1916-1985). 

 

                                                           
2
 Op de achterzijde van de originele foto staat: “C. Kramer Foto Bureau C. Kramer Schietbaanlaan 89a 

Rotterdam-C. Tel. 32468 Rotterdam”. 



 

 

 

 

Vier generaties Carel Kramer 

Er zijn vier generaties fotografen met de naam Carel kramer in Rotterdam 

I. Grootvader Carel Kramer (29 augustus 1853-24 maart 1917) 

II. Vader Carel Kramer (15 oktober 1883-28 november 1957) 

III. Zoon Carel Kramer (22 maart 1916-21 juni 1985) 

IV. Kleinzoon Carel Kramer (?) 

 

Bronnen 

 Beeldbank Stadsarchief Rotterdam. 

 Het Vrije Volk, 4 mei 1985. Speurtocht naar ‘tankbemanning’. 

 Het Vrije Volk, 25 juni 1985. Fotograaf Carel Kamer Overleden. 

 


