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Interview met  
Patricia (Paddy) Houwer-van Agtmaal 
 
 

HENK VAN HEES 
 
 
Zo’n jaar of acht geleden zochten we mooie foto’s voor het boek “Eemnessers 
door de eeuwen heen”. Zo ontdekte ik ook de foto’s van de fotografen Van Agt-
maal. Bijzonder mooie foto’s. Graag wilde ik meer weten over de fotografen en 
dat trof! Eén van de gastvrouwen van de HKE was Patricia Houwer-van Agt-
maal en de fotografen waren haar vader en grootvader. Op mijn verzoek stem-
de ze in met een interview en op 23 augustus 2001, een zonnige zomerse mid-
dag, streken we neer op het terras bij 
haar boerderij op Wakkerendijk 260. 
Er volgde een geanimeerd gesprek 
over haar vader en haar grootvader, 
waarvan ik hier de weerslag wil ge-
ven. 
 
Grootvader  
(geb. 12-4-1887, overl. 18-1-1960) 
Mijn grootvader heette Adriaan Ge-
rard van Agtmaal. Hij kwam uit het 
Brabantse Steenbergen en trouwde op 
27 juli 1910 met Geertje Zandstra, een 
Friezin, die op 28 september 1886 in 
Leeuwarden was geboren. In diezelf-
de plaats werd in 1912 mijn vader 
Joop geboren, een jaar na zijn broer 
Gerard. Het gezin verhuisde in 1914 
naar het Duitse Gladbeck, waar de 
derde zoon Wim geboren werd. In 
Gladbeck was grootvader zoiets als 
makelaar in huizen en het ging de fa-
milie “voor de wind”. 
In 1918 verhuisde het gezin terug naar 
Nederland en wel naar Baarn. Adriaan 
begon daar als fotograaf op de Nieuw 
Baarnstraat 91 en veel later op Nas-

Patricia (Paddy van Agtmaal poseert voor een 
nieuwjaarskaart. De foto is gemaakt door haar 
vader. Op het blok met de 1 liggen dropjes. 
Patricia bleef alleen maar staan om een drop-
je te pakken, daarna ging ze meteen weer zit-
ten. Dat was moeilijk fotograferen. 
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saulaan 8. Hij werkte voor zichzelf. 
Vaak fotografeerde hij in opdracht en 
kwam zodoende zelfs in Palestina. Hij 
verkocht zijn foto’s aan allerlei orga-
nisaties en instellingen; die gebruikten 
ze o.a. voor ansichtkaarten en kalen-
ders. Hij werkte soms ook in opdracht 
van het koninklijk huis. Koningin Em-
ma is door hem diverse malen gepor-
tretteerd. 
Adriaan schilderde ook. Hij had con-
tacten met verschillende Larense 
schilders. Evert Pieters (1856-1932) 
was een huisvriend. Vanwege zijn 
deskundigheid werd Adriaan geregeld 
voor kleuradviezen bij interieurs ge-
vraagd. Zelfs op Paleis Soestdijk werd 
hij voor dat soort adviezen gevraagd. 
Hij bezat, evenals zijn zoon Joop la-
ter, een sterk “kleurgeheugen”. 
Als fotograaf werkte hij nog echt met 
glasplaten. In zijn huizen in Baarn liet 
hij grote donkere kamers bouwen. Hij 
fotografeerde door heel Nederland. 
Vooral de volkscultuur op het platte-
land heeft hij op de gevoelige plaat 
vastgelegd. Veel in de stijl van de bekende “Larense schilders”. In Eemnes was 
op dat gebied ook nog het nodige te vinden; denk aan oude klederdrachten en 
taferelen op de boerderij. Daarom kwam hij ook wel naar Eemnes om hier 
foto’s te maken.  
 
Vader (geb. 27-4-1912, overl. 15-10-1990) 
Mijn vader heette Johannes Gerardus van Agtmaal; hij werd Joop genoemd. In 
1912 werd hij in Leeuwarden geboren en tijdens de Eerste Wereldoorlog woon-
de hij met zijn ouders in Duitsland. Vanaf 1918 groeide hij op in Baarn waar 
hij leerling was op het Baarnsch Lyceum.   
Daarna volgde hij de Kunstnijverheidsschool. Hij leerde vervolgens het vak 
van fotograaf vooral bij zijn vader. Na schooltijd MOEST hij in de doka of re-
touche werken. Liever ging hij echter zelf met de camera op stap.  
Aanvankelijk werkte hij dus bij zijn vader en fotografeerde hij ook in de stijl 
van zijn vader. Vaak kan ik bij het zien van foto’s uit de periode 1930-1945 

 
Adriaan van Agtmaal (1887-1960) met zijn 
zoons Joop (links) en Gerard (midden).  
Foto ca. 1916. 
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niet onderscheiden of het om een foto van mijn vader of mijn grootvader gaat. 
Op een gegeven moment was pa, na controverses met zijn vader, zelfs korte 
tijd persfotograaf maar dat lag hem helemaal niet. Rond 1940 is hij voor zich-
zelf begonnen. Met financiële steun van vrienden van zijn ouders kon hij een 
eigen bedrijf in Hilversum opstarten. Eerst in een huis in de Bosboom Tous-
saintstraat 61 en later op het adres Wezellaan 15. Vele jaren lang werkte hij 
samen met zijn broer Gerard, die administrateur was en zorgde voor alle zake-
lijke contacten. Naast het maken van opnamen, die gebruikt werden voor an-
sichtkaarten en kalenders, werd de blik steeds meer gericht op de reclamefoto-
grafie. De zaak groeide uit tot één van de grootste van Nederland. Er werd ge-
werkt met meerdere fotografen en er werd zowel in de studio’s als buiten gefo-
tografeerd. In de studio’s werden reclamefoto’s gemaakt voor o.a. Verkadere-
pen, Daf-personenauto’s, platenhoezen, Douwe Egberts, Sfinx Porselein en 
aardewerk, Blue Band, Knorr en vele andere zaken, die gepromoot dienden te 
worden. Teveel om op te noemen. Voor dit soort fotografie werd vaak binnen 

Joop van Agtmaal als fotograaf in actie in de Keukenhof vergezeld door zijn neef  
Ron Swartsenburg, 
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gewerkt. De familieleden moesten nog al eens poseren. Zo heb ik als model 
nog wel eens moeten dansen in Hotel Hamdorff in Laren. Pa had goede contac-
ten met Buurke. Daarom maakte hij ook de reclamefoto’s voor Hotel De Hoge 
Vuursche. Voor interieurfoto’s had hij enorme oppervlaktes nodig. Voor de 
jaarlijkse Topformcatalogus maakte hij b.v. interieuropnamen van slaapkamers, 
eetkamers en woonkamers. Vrachtwagens vol meubelen etc. werden tegelijk 
aangeleverd. Daarvoor huurde hij aanvankelijk de Jaarbeurs in Utrecht. In de 
jaren vijftig kreeg hij de beschikking over een studio aan de Beijersweg in Am-
sterdam en kort daarna kwam er nog een studio aan de Botweg in Bussum bij. 
Maar studio-opnamen (binnenopnamen) waren niet zijn echte hobby. 
 
Zijn grote liefde ging uit naar het buitenwerk. De natuur en die typisch Hol-
landse taferelen met wolken, zee, luchten, schaduwen, polders, kastelen etc. 
Als hij maar even vrij was, zeulde hij zijn grote Linhof-camera tevoorschijn, 
pakte het zware statief en zijn koffer met glasplaten. Wanneer we met de auto 
weggingen, lagen de camera en het statief altijd achterin. Vaak wist hij al op 
welke plek hij een foto wilde gaan maken. We konden uren zitten wachten tot 
het licht en de wolken goed waren. En dan juist, als we in een restaurant zaten 
te eten, was het moment daar. Hij rende weg en maakte de ideale foto’s. Ook 
hierbij liet hij allerlei familieleden en bekenden poseren. Ik herinner me dat ik 
moest poseren bij bloeiende fruitbomen in de Betuwe. Van tevoren moest ik 
dan al kleren aantrekken, die pasten bij het plaatje. Ook moesten wij wel pose-
ren in de klederdrachten van bepaalde plaatsen, wanneer die kleding niet meer 
gedragen werd of wanneer pa niemand meer kon vinden die nog in deze kle-
ding wilde poseren. Hij kon prachtige opnamen maken van luchten, water en 
van kerken, kastelen, polderlandschappen, sneeuwlandschappen, boerderijen en 
mensen in klederdrachten. Van deze foto’s zijn veel ansichtkaarten gemaakt en 
ze werden ook steeds gebruikt voor kalenders. Vroeger kreeg je bij de jaarwis-
seling van allerlei instanties prachtige kalenders. Zo had je b.v. de NCRV-
kalender en de RABO (Boerenleenbank)-kalender met alleen maar foto’s van 
pa. Zijn ansichtkaarten kom je door het hele land tegen. Vooral Terschelling en 
Zoutelande hadden zijn voorliefde. Duinfoto’s van Terschelling werden ge-
bruikt voor allerlei Nederlandse badplaatsen. Er werd dan b.v. alleen opgedrukt 
“Groeten uit Egmond” en klaar was Kees! Vader was een echt natuurmens. Hij 
kon lyrisch worden van een polder. Hij had oog voor de schoonheid van Neder-
land en wilde dat vastleggen. Daarom zijn in het verleden en ook nog in deze 
tijd zijn foto’s steeds voor verschillende fotoboeken over Nederland gebruikt.  
Bij hoge uitzondering maakte pa ook wel portretfoto’s; zelfs foto’s voor het 
koninklijk huis. Er is een bekende foto van hem van Koningin Juliana met prins 
Bernhard en de vier dochters. Dit soort fotografie had echter totaal niet zijn 
voorkeur. 
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Larense schilders 
In zijn jeugd heeft mijn vader schil-
derlessen gehad van de bekende La-
rense schilder Evert Pieters, die goede 
contacten had met zijn ouders. Het 
resultaat was dat hij bijzonder mooi 
kon schilderen. Hij was op dit gebied 
helaas eenzijdig. Hij beschilderde 
hoofdzakelijk  ganzeneieren. Al wa-
ren er goede contacten met de Larense 
schilders, toch ging het ook wel eens 
mis! Er was eens een Larense schil-
der, die een schilderij gemaakt had, 
dat veel geld had opgebracht op een 
veiling en de krant haalde omdat het 
koninklijk huis het schilderij had ge-
kocht. Mijn vader kwam dat te weten. 
Toen hij het desbetreffende schilderij 
zag, zei hij: “Dit is geschilderd naar 
een foto van mij!” Tegen de schilder 
zei hij: “Dit schilderij heb je alleen 
maar kunnen maken met een foto van 
mij ernaast. Met heel veel moeite kon 
ik op de plek komen waar deze foto 
genomen is. Jij bent veel ouder dan ik 
ben; met je palet en je schildersspul-
len heb jij nooit die halsbrekende toe-
ren kunnen uithalen, die ik heb uitgehaald”. De schilder gaf daarop toe dat hij 
inderdaad een foto van pa had nageschilderd. Pa kreeg toen een slecht geschil-
derd doek “ter compensatie”.  
 
Band met Eemnes 
Mijn vader kwam graag in Eemnes. Hoe de eerste contacten gekomen zijn, 
weet ik niet meer precies, wellicht door ene heer Van der Ham, huisschilder 
aan de Laarderweg. Voor zover ik weet hadden mijn ouders de oudste banden 
met de familie Arends; de ouwe Andries en zijn vrouw Mien, die op Wakke-
rendijk 104 in de boerderij “De tijd zal ’t leren” woonden. Daar kwamen mijn 
ouders  iedere zaterdag eieren halen voor onszelf. Dat werd van 10 eieren in de 
week, geleidelijk aan 15 eieren, 20, 30, 60, 100 stuks. Want allerlei buren en 
bekenden wilden ook wel verse eieren uit Eemnes. Dat werd dus een bak vol! 
Ik herinner me dat die bak in de auto eens ging schuiven toen mijn vader plot-

 
Het gezin Van Agtmaal. v.l.n.r. Vader Adriaan 
(1887-1960), Joop (zittend op de voorgrond), 
Gerard, Wim, moeder Geertje Zandstra. 
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seling moest remmen. Het resultaat was één grote omelet achter in de auto. Ik 
ging als kind altijd mee. Ik was helemaal gek van de boerderij! Al die beesten: 
de katten, de hond, de koeien op stal! Prachtig vond ik het. Als we er kwamen 
werden er vaak grote stukken spek afgesneden. Mevrouw Arends was zo gast-
vrij! Ik zie nog haar kelder, die in het najaar helemaal vol stond met weck! 
Toen ze ouder werden, gingen Andries en zijn vrouw bij hun zoon Jan inwonen 
op Wakkerendijk 90. In 1981 verhuisden ze naar de Streefoordlaan. Zelfs toen 
is “de eierhandel” nog doorgegaan. Moeder Arends is 101 jaar oud geworden! 
Ja, zo is onze band met Eemnes ontstaan. Dat was ook de reden waarom ik hier 
in Eemnes ben neergestreken. Ik heb altijd boerin willen worden. Ik vond het 
een enig dorp met geweldige, aardige mensen!  
Mijn vader hield van de Eemnesser polder. Als we in Eemnes eieren gingen 
halen, was het vaak: “Stoppen!” Dan was er b.v. iemand in de polder aan het 
hooien of melken en dan moest er een foto gemaakt worden.  
 
Mijn vader had in Eemnes ook contacten met Jan Rigter van de Welkoop. Op 
een gegeven moment gingen we naar het buitenland op vakantie en mijn broer 
vond het alleen maar leuk als we gingen kamperen. We kochten een vouwwa-
gen. Daarvoor zochten we een stalling 
in de winter en zo zijn we in contact 
gekomen met Jan en Nel Rigter. Jan 
begon in die tijd met de koelcellen. 
Bij hem haalden we spullen uit de 
diepvries, bijvoorbeeld hazen met de 
feestdagen. Vader had o.a. ook con-
tacten met de families Brouwer en 
Huiden. Daar zijn ook foto’s gemaakt. 
 
Antiek 
Van het één kwam het ander. Mijn 
vader was een verwoed verzamelaar 
van antiek. In Eemnes had je toen op 
de hoek van de Kerkstraat en de Wak-
kerendijk Piet Wortel. Die was aan-
vankelijk postbode en later antiquair. 
Zodoende kreeg mijn vader contact 
met hem. Als we in Eemnes kwamen, 
was het vaak een rondje Piet om te 
kijken of hij nog iets bijzonders had. 
Ik herinner me dat er bij Piet bergen 
aardappels lagen bij het antiek. Eerst 

 
Joop van Agtmaal met zijn vrouw  
Antje (Ans/Otje) Swartsenburg. 
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moest je door een ruimte langs de aardappelen om bij het antiek te komen. Piet 
kwam ook regelmatig bij ons om te kijken of wij iets hadden. Het een werd 
altijd met bijbetaling tegen het ander geruild. Toen mensen wisten dat mijn va-
der antiek verzamelde, werd hij ook wel eens door mensen uit Eemnes recht-
streeks gebeld.  
 
Ik herinner me het volgende voorval. Er was iemand in Eemnes overleden en 
de kinderen hechtten geen waarde aan de oude spullen. Van Agtmaal werd ge-
vraagd om eens te komen kijken want er stond nog een oude klok, op de deel. 
Hij kwam in het donker op de deel van die boerderij terecht. Er stond helemaal 
geen klok! Het waren losse brokken hout; een staand horloge, dat helemaal uit 
elkaar was gevallen! Mijn vader vond dat niet erg want hij was bijzonder han-
dig. Hij kon uren wriemelen om iets weer op orde te krijgen en bezat een enge-
lengeduld in ALLES! Dus deed pa een bod op de losse stukken en dat bod 
werd aanvaard. Vader nam die losse stukken mee naar huis en hij is er maan-
den mee zoet geweest om er weer een authentieke klok van te maken. Toen hij 
de stukken nog maar een week in huis had, kreeg hij Piet Wortel aan de tele-
foon, die zei: “Joop, ik geef je winst op die klok!” Piet bleek al eerder bij die 
mensen te zijn geweest en had toen te weinig geboden. Kort daarna zijn ze wel 
op het bod van mijn vader ingegaan. Piet vond dat niet zo leuk. Vader ging 
echter niet in op het bod van Piet en maakte de klok keurig af. Deze klok staat 
nu bij ons thuis! Zo zaten ze elkaar ook wel eens in het vaarwater. Als Eemnes-
sers vonden dat Piet niet genoeg bood dan werd Ome Joop (zo werd mijn vader 
ook wel genoemd) gebeld. 
 
Fotograferen in Eemnes 
Vaak trok mijn vader er zo maar op uit. Ook in Eemnes. Als hij iets fotoge-
nieks zag, ging hij er op af en vroeg of hij foto’s kon maken. Dan ging hij be-
kijken hoe hij het nog mooier kon maken. De boerin in haar zondagse kleder-
dracht, die aardappels schilde, wat emmers erbij, wat gereedschap en een melk-
bus. Alles werd mooier gemaakt dan het in werkelijkheid was. Zo werd alles in 
scène gezet. Vaak nam hij de karakteristieke elementen van de omgeving en de 
personen erbij: de klederdracht, gebruiksvoorwerpen, potten en melkbussen en 
specifieke kenmerken van het huis. Aan deze punten herken ik direct de foto’s 
van mijn vader. Op deze manier ging hij natuurlijk niet alleen in Eemnes te 
werk maar in het hele land.   
 
Abrupt einde 
In 1972 is mijn vader uit zijn bedrijf gestapt en gestopt met de fotografie. Hij 
heeft daarna nooit meer een camera aangeraakt. Raar eigenlijk! Dag in dag uit 
zeulde hij met van die zware Linhofcamera en zijn statief plus toebehoren en 
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altijd was hij gedreven met zijn werk bezig maar plotseling was het afgelopen. 
Hij is overleden op 15 oktober 1990. Gelukkig heeft hij waanzinnig veel prach-
tig fotowerk achtergelaten. Het archief ligt bij mij thuis en in archieven van de 
overheid door heel Nederland en wordt nog steeds veelvuldig gebruikt. 
 
Tot zover deze impressies betreffende de fotografen Van Agtmaal. Ik ben Patri-
cia bijzonder dankbaar voor haar enthousiaste medewerking. Met veel plezier 
heb ik naar haar geluisterd. 

 
Voorbereidingen i.v.m. reclamefotografie. Gehurkt op de voorgrond Joop van Agtmaal, daarach-
ter een model. 
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Adriaan Gerard van Agtmaal (1887-1960) 
 
 
Adriaan Gerard van Agtmaal werd gebo-
ren te Steenbergen (NB) op 12 april 1887. 
Nadat hij in 1910 in Leeuwarden was 
getrouwd met Geertje Zandstra, bleef hij 
daar wonen tot 1914  
Van 1914 tot 1918 woonde hij in het 
Duitse Gladbeck waar hij o.a. makelaar in 
huizen was. Hij moet zich in die tijd al  
toegelegd hebben op de fotografie. 
Op 16 mei 1918 vestigde hij zich met zijn 
gezin (vrouw en 3 zonen) aan de Nieuw 
Baarnstraat 91 in Baarn. Daar begon hij 
als fotograaf. Hij werkte alleen in op-
dracht. Voor de overheid en het bedrijfs-
leven maakte hij vele buitenlandse reizen. 
In 1926 werd hem door Koningin Wilhel-
mina vergunning verleend om alle ko-
ninklijke paleizen van binnen en van bui-
ten te fotograferen. Daar is hij toen maan-
denlang mee bezig geweest.  
A.G. van Agtmaal werd vooral bekend om zijn foto’s van in- en exterieurs van monu-
menten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en van het boerenleven. Van deze 
foto’s werden heel veel ansichtkaarten gemaakt; ze werden ook gebruikt als illustratie 
in VVV-promotiemateriaal, in speciale publicaties, op kalenders en in geïllustreerde 
weekbladen.  
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Koningin Emma, prinses van Waldeck-
Pyrmont, gefotografeerd door Adriaan van 
Agtmaal. 

A.G. van Agtmaal was een traditionele 
vakman, die graag mooie plaatjes wilde 
maken. Daarbij liet hij zich inspireren 
door de impressionisten van de Haagse 
School en de Larense School. Hij had 
goede contacten met de Larense kunst-
schilder Evert Pieters en met de Nun-
speetse interieurschilder Arthur Briët. 
Geregeld maakte hij foto’s in de als 
boereninterieur ingerichte ateliers van 
deze schilders. 
 
Hij fotografeerde graag taferelen, die een 
geïdealiseerd en geromantiseerd beeld 
gaven van de plattelandscultuur uit die 
tijd. Boeren en boerinnen in de streek-
dracht met de attributen van het boerenle-
ven om zich heen in een duidelijk geën-
sceneerde situatie. Bij voorkeur fotogra-
feerde hij mensen in hun eigen oude 
streekdracht en wanneer dat niet meer 
mogelijk was, gebruikte hij figuranten, die 
de streekdracht aantrokken voor de foto. 
Zo heeft hij tussen 1928 en 1941 duizen-
den opnamen gemaakt door heel Neder-
land. 
 
Omdat hij van 1918 tot zijn dood in Baarn 
woonde, fotografeerde hij ook geregeld in 
Eemnes. Veel bekende oude ansichten 
van Eemnes tonen beelden die A.G. van 
Agtmaal gemaakt heeft. Vaak staat er dan 
bij dat het een Gooise boerderij is of een 
vrouw uit Laren. Dat gebeurde natuurlijk 
om de verkoopcijfers te verhogen. Er zijn 
nog al wat foto’s waarvan we niet weten 
of ze door hem gemaakt zijn of door zijn 
zoon Joop. Voor de tentoonstelling, die 
dit jaar te zien is in de Oudheidkamer, 
hebben we geprobeerd om alle foto’s die 
hij in Eemnes heeft gemaakt bij elkaar te 
brengen. 
Adriaan Gerard van Agtmaal stierf te 
Baarn op 18 januari 1960, een enorm 
glasplatenarchief nalatend.   
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Johannes Gerardus 
(Joop) van Agtmaal 
(1912-1990) 
 
 

 
Familieleden en kennissen poseren op Terschelling in de plaatselijke klederdracht. v.l.n.r. annie 
van Beekum (moeder van een vriendin van Patricia), Carla Rosenbaum, Roosanke van Beekum 
(vriendin van Patricia), en Antje (Ans/Otje) van Agtmaal-Swartsenburg (vrouw van Joop en 
moeder van Patricia). 
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Johannes Gerardus (Joop) van Agtmaal werd geboren te Leeuwarden op 27 april 1912 
als zoon van Adriaan Gerard van Agtmaal en Geertje Zandstra. Vanaf zijn 6e jaar groei-
de hij op in Baarn. Zijn vader wilde hem al jong betrekken in het vak van de fotografie. 
Na een opleiding aan de kunstnijverheidsacademie werkte hij enige tijd bij zijn vader. 
Dat betekende geënsceneerde foto’s maken van boerentaferelen op het platteland of 
fraaie plaatjes voor kalenders en promotiemateriaal. In 1942 trouwde hij met de 
Utrechtse Antje Swartsenburg (Ans of Otje genoemd). 
 
Eind dertiger jaren begon hij in Hilversum voor zichzelf als reclamefotograaf. Hij 
werkte samen met zijn broer Gerard. Aanvankelijk werd er gewerkt aan de Bosboom 
Toussaintstraat en later aan de Wezellaan. Joop legde zich toe op de landschaps-, indu-
striële en meubelfotografie. Daarnaast heeft hij b.v. ook nog foto’s van de koninklijke 
familie gemaakt. Broer Gerard zwaaide de financiële scepter.  
 
In 1954 besloten de broers samen te gaan werken met de Amsterdamse reclamefoto-
graaf Hans Hamelberg. Het bedrijf ging van toen af door als Fotostudio Hamelberg 

 
Foto genomen in het weiland van Piet Seldenrijk, ter hoogte van Het Zwaantje, Wakkerendijk 
256. Rechts onder de koe Piet Seldenrijk (1911-1993), links zijn dochter Marijke Seldenrijk en 
achter de knecht Wout 't Jong. De foto is vermoedelijk gemaakt rond 1948. De A1 is nog niet in 
gebruik genomen. (Foto Joop van Agtmaal 
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Van Agtmaal. Het kwam tot grote bloei. 
Er werd gewerkt in studio’s in Amster-
dam en Bussum. Er kwamen opdrachten 
van vele grote bedrijven en men kreeg 
nationale en internationale bekendheid. 
In 1972 hield Joop van Agtmaal het voor 
gezien in de reclamefotografie. Zijn broer 
Gerard en hij trokken zich terug uit het 
bedrijf. 
Zijn grote hobby was op stap gaan met de 
camera; zelfs in het weekend. De camera 
was een gigantisch geval, dat vervoerd 
werd in een grote koffer. Daarnaast moest 
er een statief meegesleept worden. De 
familie ging nooit weg zonder camera en 
statief. Zijn hart lag bij het buitenwerk: de 
natuur en typisch Hollandse taferelen. Hij 
kon uren wachten tot de luchten en de 
wolken goed waren. Zo werden er prach-
tige foto’s gemaakt van lucht en water en 
van kerken, polderlandschappen en boer-
derijen. Deze foto’s werden weer voor 
commerciële doelen gebruikt 
 

Joop van Agtmaal had een zekere voorliefde voor Eemnes. Het boerenleven trok hem. 
Daarnaast kwam hij vanuit Hilversum vaak naar Eemnes voor kippen en eieren. Zo had 
hij o.a. goede contacten met de families Arends, Rigter, Brouwer en Huiden. Voorts 
was Joop van Agtmaal een verwoed verzamelaar van antiek. In die hoedanigheid kocht 
hij nog wel eens wat op in Eemnes. Zo ontstonden ook goede contacten met de Eem-
nesser antiquair Piet Wortel. Dit verklaart het bestaan van foto’s, die nu niet direct ty-
pisch Van Agtmaal zijn. Goede voorbeelden zijn de familiefoto’s van het gezin van 
Jaap Brouwer en de foto’s van dieren op de boerderij van Jaap Brouwer.  
Al met al is er een verzameling van zo’n 60 Eemnesser Van Agtmaal-foto’s ontstaan. 
Ze zijn zo scherp dat je gemakkelijk een detail kunt uitvergroten met behoud van rede-
lijke kwaliteit. Dat hebben we dan ook gedaan met een aantal foto’s op deze expositie. 
Zo ontdek je oude Eemnessers die wat achteraf zitten aardappels te schillen of in de 
tuin werken, netjes in scène gezet door Joop van Agtmaal. Een uniek en bijzonder tijds-
beeld van Eemnes in de periode van 1925 tot 1970. 
 
Joop van Agtmaal is overleden te Hilversum op 15 oktober 1990. 




