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Achtergronden bij de foto’s van Van Agtmaal 
 

HENK VAN HEES 
 
 

Zo’n 8 jaar geleden ontstond bij mij het plan om alle foto’s te gaan verzame-
len, die vader en zoon Van Agtmaal tussen 1920 en 1970 in Eemnes hadden 
gemaakt. Het geluk was met me want via de Historische Kring Eemnes kwam ik 
in contact met Patricia Houwer-van Agtmaal, de dochter van Joop van Agt-
maal. Ze was nog in het bezit van een groot deel van het glasplatenarchief van 
haar vader en grootvader. 
 
Met enkele bezoeken aan dit archief startte ik mijn zoektocht en geleidelijk aan 
groeide de collectie en ontstond het idee om een tentoonstelling van deze foto’s 
te organiseren in de Eemnesser Oudheidkamer. Deze tentoonstelling is inmid-
dels gerealiseerd en op 26 april jl. geopend door mevr. A. van Agtmaal-
Swartsenburg, de weduwe van Joop van Agtmaal, samen met haar dochter Pa-
tricia. Bij de opening heb ik verteld dat ik verliefd geworden ben op deze 
foto’s. Allereerst vanwege de kwaliteit en artisticiteit en op de tweede plaats 
omdat ze veel laten zien van het Eemnes, dat inmiddels verdwenen is. Op deze 
wijze is er van die tijd nog iets moois bewaard gebleven.  
 
Dat de kwaliteit hoogstaand is, merkten wij toen we details van de foto’s gin-
gen uitvergroten. Ook die uitvergrotingen bleven van goede kwaliteit. Een 
mooi voorbeeld is de foto van Meentweg 43, indertijd de boerderij van Aagje 
en Jan van Dalen. Rond 1945 heeft Joop van Agtmaal daar een serie foto’s ge-
maakt. (Zie volgende pagina.) Aagje van Dalen was op dat moment ziek. Ze 
werd geholpen door Bep van Daatselaar (1926-1996), een dochter van Mie Eg-
genkamp, die rond 1920 vele jaren gewerkt had bij de familie Van Dalen. Mie 
is in 1922 in Eemnes getrouwd met Martinus van Daatselaar en uit dat huwelijk 
werd Bep geboren. Bep mocht poseren voor de foto’s van Van Agtmaal en ze 
mocht voor die gelegenheid de klederdracht van Aagje van Dalen aantrekken. 
Jan van Dalen, de broer van Aagje, was waarschijnlijk kort tevoren overleden 
(24 maart 1945). Een fotograaf uit Soest, die meegekomen was, mocht de oude 
boerenkleren van Jan van Dalen aantrekken. Zo werkte fotograaf Joop van Agt-
maal. Wanneer er geen drager van de oude dracht voorhanden was, liet hij de 
aanwezigen de oude kleding aantrekken om daarin te poseren. Van Agtmaal 
ging zorgvuldig te werk en bereidde het te fotograferen tafereel goed voor. 
Toch heeft hij in dit geval waarschijnlijk niet gezien dat er rechts achter een 
struik een verstekeling op de foto kwam. Hoewel ik deze foto al vele jaren ken-
de, heb ik ook nooit eerder ontdekt dat er een koppie boven de struiken uit 
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Detail uit foto boven: 
Antoon Rozenberg 
(buurjongen). 

Boven: 
Fotograaf uit Soest in kleding 
van Jan van Dalen en  
Bep van Daatselaar  
(1926-1996) bij de boerderij  
Meentweg 43. 
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komt. Ik werd er onlangs op gewezen door Ruud Verhoef uit Achterveld, een 
zoon van Bep van Daatselaar. Op de uitvergroting is de jongen duidelijk zicht-
baar en men zegt dat het de buurjongen Antoon Rozenberg is. Er is trouwens 
een hele serie foto’s van Bep van Daatselaar in en rond de boerderij Meent- 
weg 43. 
Vader en zoon Van Agtmaal maakten de foto’s en verkochten de afbeeldingen 
vaak door aan drukkers en uitgevers, die er kalenders of ansichtkaarten van 
maakten. Door heel Nederland maakten ze foto’s en door heel Nederland wer-
den daar ansichtkaarten van gemaakt. De drukkers en uitgevers wilden daar 
natuurlijk goed aan verdienen. In Eemnes werden niet veel ansichtkaarten ver-
kocht. Onze gemeente was toeristisch niet zo in trek. Daarom werden de Eem-
nesser foto’s vaak misbruikt. De drukker of uitgever zette er dan bijv. bij 
“Groeten uit Laren” of “Boerderij in het Gooi”. Dit werd natuurlijk gedaan in 
de hoop op een hogere omzet. Een mooi voorbeeld is de foto van Cornelia Hil-
horst (1863-1941), afgebeeld naast de schouw van de voormalige boerderij 
Wakkerendijk 66 (waar nu gebouw De Schoter staat). 
Er is een ansichtkaart, uitgegeven door de Larensche Boekhandel, waarop staat; 
“Laren NH. Schouw en waschketel”. Dezelfde foto is ook als ansichtkaart uit-

 
Cornelia Hilhorst (1863-1941) bij de schouw op Wakkerendijk 66. 
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gegeven door de Uitgeverij Rembrandt in Utrecht. Dan staat er als vermelding 
bij: “’t Gooi – Gooische vrouw en waschketel”. Dezelfde uitgeverij kwam ook 
met een ansichtkaart van de boerderij Wakkerendijk 112 van Tijmen Rigter. 
Daarop staat zijn vrouw Lamberta van ’t Klooster, samen met enkele zoontjes. 
De vermelding is dan: “’t Gooi – kippen voeren”. In een andere uitgave staat er 
op de kaart: “Mooi Gooi-Eemnes”. Het zal bekend zijn dat Eemnes nog steeds 
niet tot het Gooi behoort. 
 
Het is niet eenvoudig om de foto’s precies te dateren. Wanneer bekend is, wie 
er op staan, kunnen we soms aan de hand van persoonsgegevens min of meer 
achterhalen wanneer de foto’s gemaakt moeten zijn. Zo is er een foto van de 
familie Cozijnsen. Op deze foto staat grootmoeder Geertje Cozijnsen-van Log-
chem (1879-1950), samen met haar dochter Jannetje en kleindochter Willy. De 
laatste moet ongeveer twee jaar zijn dus kan kunnen we de foto dateren op on-
geveer 1945. Ook op deze foto zijn weer allerlei interessante details te onder-
scheiden. 

 
Lamberta Rigter-van ’t Klooster (1888-1950). Op de boerenwagen Arie en Gerard Rigter.  
Tussen de kippen zit Piet Rigter. 
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Achterzijde Wakkerendijk 202-204. Links van het huis: Geertje Cozijnsen-van Logchem  
(1879-1950). In de tuin: Jannetje Cozijnsen (1921-    ) met dochter Willy. 
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Achterzijde Wakkerendijk 206 met rechts Johanna Elders-Engelen (1880-1951), foto ca.1945. 

Nog steeds komen er foto’s boven water, die in Eemnes genomen zijn. Door de 
misleidende bijschriften zijn ze in eerste instantie niet herkend als Eemnesser 
opnamen. Hopelijk levert de expositie in de Eemnesser Oudheidkamer ook 
nieuwe foto’s op. Daarnaast is het te hopen dat we van een aantal Eemnesser 
opnamen ook kunnen achterhalen waar ze gemaakt zijn en wie er op staan. De 
expositie in de Oudheidkamer is nog te bezichtigen tot september. Komt u eens 
kijken, misschien kunt u ons helpen! Wie onze collectie Van Agtmaalfoto’s  
kan aanvullen, wordt gevraagd contact op te nemen met  

 
Henk van Hees,  
Tel. 035 – 5389849 
e-mail: info@kleinwee.demon.nl 

 
 
Met dank aan Patricia Houwer-van Agtmaal, Mien Walraven-Brouwer, Hans 
Kleinhoven, Wiebe van IJken, Gérard Derks, familie Seldenrijk en Ruud Ver-
hoef voor het beschikbaar stellen van foto’s en gegevens. 
Een aantal foto’s is afkomstig uit de archieven van het Openluchtmuseum in 
Arnhem en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 
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Zicht vanaf de Armenakker in Eemnes-Binnen op het Dikke Torentje.  
Geheel rechts de oude hervormde pastorie. 

 
Ned. Herv. Kerk Eemnes-Binnen ca. 1925, rechts het armenhuis van de R.K. kerk Eemnes. 
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Boerderij Wakkerendijk 134. 
Bij de kruiwagen  
links Drikus van der Wardt 
rechts Hek van der Wardt. 

 
Deel van boerderij Wakkerendijk 56.  
V.l.n.r. Wousje van Wegen (1855-1945), Bertha Schouten-Brouwer (1896-1974) en  
Jan Schouten (1861-1943). 
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1953. Staand v.l.n.r. Nel Brouwer, Jaap Brouwer, Rie Brouwer, Wim Brouwer en Niek Brouwer. 
Zittend v.l.n.r. Mien Brouwer, moeder Antonia Eek (1896-1967) en vader Jaap Brouwer  
(1895-1979). 

 
Kar van familie Brouwer 
eerste prijs in optocht  
t.g.v. 600-jarig bestaan 
van Eemnes.  
Links bij karnton:  
Japie Brouwer.  
Rechts: Wim Brouwer. 



104 HKE jaargang 30 

Wim Brouwer bij zijn boerderij  
Wakkerendijk 94, foto ca. 1960. 

 
Gerritje Lakeman-Gieskens (1870-1945) bij haar woning Meentweg 89. 
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Opname in Eemnes ca. 1945. Wie is dit en waar is dit? 
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Linkerpagina links boven: 
Bep van Daatselaar (1926-1996). 
 
Linkerpagina rechts boven: 
Opname in Eemnes ca. 1945. Wie is dit en 
waar is dit? 
 
Linkerpagina onder: 
Wakkerendijk 214-216-218. V.l.n.r. Jacomina 
de Bree-Baatje (1909-2003), Gart Luijf  
(1873-1957) en Daatje Luijf (1879-1950). 

Rechts: 
Cornelia de Graaf-Elders (1877-1974). 
 
Onder: 
Toon Post in de bokkenwagen van de familie 
Post ter hoogte van Meentweg 93.  
Foto ca 1945. 
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Opname in Eemnes. Wie zijn dit? 

 
De hondenkar van de 
familie Lakeman. 
Links Jaap v.d. Laak 
en rechts Jan Krijnen. 
Foto ca. 1930. 




