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LODEWIJK VAN DUUREN 

In de catalogus van postwaardenstukken van Geuzendam staan in de periode 1937-1940 vier series 

foto-briefkaarten van de fotograaf A.G. van Agtmaal. Het zijn de volgende series: Stad- en 

Dorpsgezichten, Molens, Kastelen en Landschappen.  Uit het oogpunt van documentatie van 

prentbriefkaarten zijn deze series zeker van belang, ook al zijn het geïllustreerde briefkaarten. 

Terminologie 

De meest gebruikelijke benaming voor briefkaarten met een (post)zegelafdruk en een tekening of 

foto is “geïllustreerde briefkaart”. In de oudere edities van de catalogus van Geuzendam staat zowel 

voor serie uit 1924 (“de Berlage-briefkaarten) als voor de serie stadsgezichten “naar een foto van de 

Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer” (A.N.V.V.) uit 1929-1933 als 

benaming: geïllustreerde briefkaart. Voor de series stadsgezichten (1937), molens (1939), kastelen 

(1939) en landschappen (1940) is de benaming “Geïllustreerde briefkaarten met foto-afbeeldingen”. 

Daarmee onderscheiden deze vier series zich van de oudere series, omdat het “echte foto’s” zijn. In 

de laatste editie van Geuzendam zijn de benamingen deels gewijzigd. De kaarten uit 1924 met 

tekeningen van H.P. Berlage heten onveranderd: “Geïllustreerde briefkaarten”, maar de serie met 

foto’s van de A.N.V.V. en de vier series “met foto-afbeeldingen” zijn als “Foto-briefkaarten” 

aangeduid. De oudere edities maken dus onderscheid naar het drukproces (drukwerk of echte foto). 

De nieuwste editie maakt onderscheid tussen de aard van origineel (tekening of foto). In dit artikel is 

gekozen voor de kortste naam “Fotobriefkaarten” al is daarmee niet direct duidelijk dat het om een 

speciaal  type geïllustreerde briefkaart gaat. 

 

Inleiding 

De briefkaarten in de nieuwste editie van Geuzendam zijn zeer goed gedocumenteerd met veel 

afbeeldingen in kleur. Toch zijn er wel enkele kanttekeningen te maken over deze series vanuit het 

oogpunt van documenteren van prentbriefkaarten. Van elke series is steeds een foto afgebeeld, 

hetgeen voor een verzamelaar van postwaardenstukken geen bezwaar is, maar voor andere 

doeleinden wel noodzakelijk 1. Maar van de adreszijde is alleen van de eerste serie uit 1937 een 

afbeelding opgenomen.  Dat heeft als bezwaar dat een paar kenmerken niet vastgesteld kunnen 

worden. Zo heeft de eerste serie geen titel, maar worden de kaarten met een serie en volgnummer 

weergegeven. De andere drie series hebben wel titels: Molenserie, Kasteelenserie en 

Landschapserie. Deze hebben geen serienummer, maar wel een volgordenummer binnen de serie. 

Ook blijft dan onbekend dat deze series ook tweetalig zijn (Nederlands en Esperanto). In de oudere 

edities wordt dat nog wel benoemd. Ook blijkt dat de titels alleen voor de vierde serie exact zijn 

overgenomen in catalogus van Geuzendam, maar dat de titels van de andere drie zijn ingekort.  

In de catalogus staat: “foto’s G. van Agtmaal Sr.” Van de series molens en kastelen zijn 

prentbriefkaarten bekend met dezelfde foto’s als voor de fotobriefkaarten. Het copyright van deze 

kaarten berust volgens de adreszijde bij A.G. van Agtmaal uit Baarn. Dit is Adriaan Gerard (Adriaan) 

                                                           
1
 Op één kaart na, van het Aderven in Oisterwijk, zijn van alle briefkaarten de beeld- en adreszijde gevonden. 



van Agtmaal. Zijn zoon Johannes Gerardus (Joop) van Agtmaal is ook fotograaf. Hij is geboren te 

Leeuwarden op 27 april 1912 en overleden te Leeuwarden op 15 oktober 1990.  Het merkwaardige is 

dat van hem een kaart bekend is met een foto van de molen van Tienhoven, die ook gebruikt is voor 

de serie fotobriefkaarten van de Posterijen. In ieder geval is het correcter om in de catalogus te 

vermelden “foto’s A.G. van Agtmaal”. De bijdrage van J.G. van Agtmaal aan deze series moet nog 

nader onderzocht worden. 

In mei 1946 is op alle onverkochte kaarten van de vier series vanwege een tariefverlaging het 

zegelbeeld met een zwarte 5 (cent) overdrukt.  In mijn collecties bevinden zich vijf kaarten uit de 

Kasteelenserie, waarbij het zegelafdruk ongeldig is gemaakt met een adreaskruis. In ieder geval zijn 

de kaarten hiermee onbruikbaar gemaakt om deze zonder opgeplakte zegel te verzenden. Of het hier 

een proefdruk, promotiemateriaal of onverkochte voorraden zijn is niet bekend. 

Nog een paar algemene opmerkingen over geïllustreerde briefkaarten. De geïlluistreerde 

briefkaarten die de PTT uitgaf, waren vooral bedoeld als promotie voor het toerisme in Nederland. 

Vandaar de tweetaligheid van enkele series. Veel bronnen melden dat de handel in prentbriefkaarten 

protesteerden tegen deze uitgaven omdat ze als oneerlijke concurrentie beschouwd werden.2 

 

Biografie A.G. van Agtmaal 

Adriaan Gerard van Agtmaal is geboren in Steenbergen op 12 april 1887 en overleden te  Baarn op 18 

januari 1960. Op 27 juli 1910 trouwt hij in Leeuwarden met Geertje Zandstra. Op 23 december 1942 

is echter bij vonnis de echtsscheiding uitgesproken tussen Geertje Zandstra, wonende te Hilversum, 

en Adriaan Gerard van Agtmaal, wonende te Baarn. Adriaan en Geertje hebben drie zonen. Zoon 

Joop (J.G. van Agtmaal) treedt in de voetsporen van zijn vader en wordt ook fotograaf.  Van 1909 tot 

en met 1916 woonde Adriaan van Agtmaal in Leeuwarden, zijn beroep is in die periode 

handelsagent. Hij had een woningbureau in Baarn en vanaf circa 1918 was hij werkzaam als fotograaf 

in Baarn. Hij woonde tot aan zijn overlijden in de Nassaustraat 8 te Baarn. Het fotoarchief omvatte 

meer dan 3000 platen van 13x18 cm, dikke pakken foto's en negatieven en 130.000 ansichtkaarten 

van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, gebundeld in pakken van duizend. 

Hij is vooral bekend van foto’s met monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en het 

boerenleven. Voor dat laatste gebruikt hij geregeld figuranten en om het gewenste beeld te 

verkrijgen en kleedt hij zijn onderwerpen aan met bijbehorende attributen. Veel van zijn foto’s zijn 

verschenen op prentbriefkaarten, sommige door hemzelf uitgegeven, andere in opdracht van 

landelijke en lokale uitgevers. Bekende landelijke uitgevers zijn bijvoorbeeld Vroom & Dreesman, De 

Reproductie Compagnie in Rotterdam, Roukes & Erhart in Baarn, J.M. Allis in Amsterdamn. Ook 

leverde hij reclamekaarten met foto’s van klederdrachten voor de firma Zeelandia. A. G. van Agtmaal 

stelde in 1949 uit zijn collectie folkloristische foto's een mapje van 20 stuks samen, die 

gereproduceerd op wereld-postkaart-formaat door de A. N. V. V. in New York verspreid zijn. 

In 1928 nam A.G. van Agtmaal deel aan de fototentoonstelling Nederland in Beeld in het Stedelijk 

Museum. Samen met de fotograaf Bern. F. Eilers ontving hij een gouden medaille van het reisbureau 

Lissone-Lindeman. Aan  heel veel boeken heeft A.G. van Agtmaal een bijdrage geleverd in de vorm 

van foto’s, vaak samen met zijn zoon J.G. van Agtmaal.  

 

Overzicht series 

Eigenschappen die voor alle vier series gelden zijn: 
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 Een originele bron die deze veronderstellingen bevestigd is niet gevonden. 



 Drukinkt adreszijde: rood 

 Zegel Wilhelmina 7 ½ cent 

 Afmetingen: 148 x 105 mm. 

 Titels + “Nadruk Verboden” geheel in hoofdletters. 

 Druktechniek: fotodrukprocedé op broomzilverpapier, gedrukt door Van Leer’s Fotodrukindustrie 

N.V. in Amsterdam, afgedrukt op vellen met telkens vier foto’s. De achterzijde van de vellen zijn 

door Joh. Enschede & Zonen uit Haarlem in boekdruk bedrukt met tekst, waarde-indruk en 

randlijnen. 

 

Serie “Stads- en dorpsgezichten” 

 
1. Stadhuis Hilversum. 

 
2. Voormalige Kanselarij Leeuwarden. 

 

 De serie heeft geen titel en is genummerd met een Romeins en een Arabisch cijfer. Bijvoorbeeld 

Serie XI Nr 3. De Romeinse cijfers geven ongeveer de provincies weer en het Arabische cijfer de 

volgorde binnen de provincies. De nummering van deze serie volgt op de nummering van drie 

voorgaande series geillustreerde briefkaarten (zie tabel 1 in bijlagen). 

 Aantal: 24 kaarten 

 Titels op de kaarten wijken af van Geuzendam.  

 Geuzendam 8e ed. nummer 240 

 Uitgifte 9? Juni 1937 

 Wit of chamois karton 

 Oorspronkelijke oplage: 96.400, 19.650, 18.150 en 36.700 stuks (4 oplagen) 

 In 1946 zijn 86.326 kaarten overdrukt met de waarde van 5 cent 

 De twee Middelburgse foto´s zijn ook van prentbriefkaart bekend. Het Zeeuws archief geeft aan 

dat A.G. van Agtmaal de uitgever is en Cornelis Henning (1874-1944) de fotograaf. De kaarten 

vormen onderdeel van een mapje met een aantal kaarten. Daarnaast zijn nog 13 foto’s van  

prentbriefkaarten bekend. 



 

 
3. Omslag mapje kaarten van Henning en Agtmaal. 

 
 
4. Krantenbericht in Het Vaderland over Esperanto op 
briefkaarten (28 november 1933). 

 
 

Noord-Brabant 

 I-5. Bergen op Zoom. Voormalig Markiezenhof (± 1500) 

 I-6. ’s-Hertogenbosch. Stadhuis (17e eeuw) 

Gelderland 

 II-8. Arnhem. Groote Kerk (Bekroning 1650) x 

 II-9. Culemborg. Raadhuis (1534) 

Zuid-Holland 

 III-12. ’s-Gravenhage. Binnenhof en Ridderzaal (13e eeuw) x ? 

 III-13. ’s-Gravenhage. Vredespaleis (1907-1913) x 

 III-14. Rotterdam. Stadhuis (1914-1920) x 

 III-15. Rotterdam. Maasgezicht 

Noord-Holland 

 IV-6. Koog-Zaandijk. Oude gevel aan de Zaan. 3 x 

 IV-7. Hilversum. Stadhuis (1925-1931) x 

Zeeland 

 V-3. Middelburg. Stadhuis (1452-1518) 4 x 

 V-4. Middelburg. „In de Steenrotse” (1590) 4 x 

Utrecht 

 VI-3. Utrecht. Oudegracht met Domtoren (1321-1382) x 

 VI-4. Utrecht. Kloostergang van den Dom ( ± 1400) x 

 VI-5. Amersfoort. Onze Lieve Vrouwe Toren ( ± 1470)  

Friesland en Overijssel 

 VII-9. Leeuwarden. Voormalige Kanselarij (1566-1571) x 
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 Van deze kaart is ook een prentbriefkaart verschenen. 

4
 Ook als prentbriefkaart bekend. 



 VII-10. Leeuwarden. Toren „De Oldehove” (± 1529-1533) x 

Groningen en Drenthe 

 VIII-2. Groningen. „Goudkantoor” (Nu museum) 

 VIII-3. Groningen. Zuiderhaven x 

 VIII-4. Rolde Hunebed ( ± 2000 v. Chr.) 

Limburg 

 IX-5. Maastricht. Raadhuis met standbeeld Minckelers 

 IX-6. Maastricht. Sint Servaaskerk en St. Janstoren 

Amsterdam 

 XI-2. Amsterdam. Kon. Paleis (Oorspr. stadhuis) (1648-1664) x 

 XI-3. Amsterdam. Westerkerk (1620-1638) x 

 

Molenserie  

 
5. Biggekerke (Walcheren). Korenmolen. 

 
6. Idem, adreszijde met opdruk 5 (cent). 

 

 Titel: Molenserie 

 Aantal: 24 kaarten 

 Titels op de kaarten wijken af van Geuzendam. In vier gevallen is bij Geuzendam de term 

buitenkruier i.p.v. bovenkruier gebruikt. 

 Geuzendam 8e ed. nummer 254 

 Uitgifte 8? Februari 1939 

 Wit of chamois karton 

 Oorspronkelijke oplage: 117.650 + 117.750  stuks (2 oplagen) 

 In 1946 zijn 178.471 kaarten overdrukt met de waarde van 5 cent 

 Er zijn zeven foto´s ook van prentbriefkaart bekend (Harderwijk, Leiden, Oegstgeest, Alkmaar , 

Weesp, Kruiningen, Biggekerke) 



 Er is één foto ( Tienhoven, Nr 17) ook bekend van een prentbriefkaart met foto van J.G. van 

Agtmaal in de serie Ons Mooie Land. 

 

 
7. Krantenbericht in de Maasbode over de Molenserie (10 
februari 1939. 

 

 

 Heeze (N.B.). Korenmolen (Beltmolen). Molenserie Nr 1 

 Harderwijk. Molen aan de oude wallen. Achtkantige bovenkruier 5 met stelling, voorzien van 

stroomlijnwieken volgens systeem Dekker. Molenserie Nr 2 6 

 Scherpenzeel (Gld.). Gesloten standaardmolen. Molenserie Nr 3 

 Zeddam (Gld.). De Kruitmolen (Torenmolen). La Pulvo-Muelejo (Turmuelejo). Molenserie  

Nr 4 

 Alblasserwaard 7. Molenpanorama (Bovenkruiers) 5. Molenserie Nr 5 

 Alphen a/d Rijn. Bewoonde wipwatermolen met overdekt buitenscheprad. Molenserie Nr 6 

 Leiden. Houtzaagmolen (Bovenkruier). Molenserie Nr 7 6  

 Lexmond (Z.H.). Bewoonde wipwatermolen met open buitenscheprad. Molenserie Nr 8 

 Oegstgeest. Kleine wipwatermolen met overdekt buitenscheprad. Molenserie Nr 9 6 8 

 Alkmaar. De Zes Wielen. Noord-Hollandsche binnenkruier-watermolens. Molenserie Nr 10 

 Zaandam. Houtzaagmolen (Paltrok). Molenserie Nr 11 

 Weesp. Wipkorenmolen met stelling. Molenserie Nr 12 

 Het Kalf, Gem. Zaandam. „De Oranjeboom”. Korenmolen (Bovenkruier). Molenserie Nr 13 

 Kruiningen (Zuid-Beveland). Open standaardmolen. Molenserie Nr 14 6 

 Biggekerke (Walcheren). Korenmolen. Bovenkruier 5. Grondzeiler. Molenserie Nr 15 

 Wijk bij Duurstede. Type Walmolen. Molenserie Nr 16 

 Tienhoven (Ut.). Langs het Tienhovensche Kanaal. Grootere wipwatermolen met overdekt 

buitenscheprad. Molenserie Nr 17 9 

 Zuilen (Ut.). Watermolens. Links een achtkantige bovenkruier, rechts een wipwatermolen, 

beide voorzien van stroomlijnwieken volgens systeem Dekker. Molenserie Nr 18 

 Wolvega. Friesche bovenkruier 5 (Watermolen). Molenserie Nr 19 

 Grouw (Fr.). Haas-Molen aan de Geeuw. Kleine Friesche wipwatermolen. Molenserie Nr 20 
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 In Geuzendam buitenkruier i.p.v. bovenkruier. 

6
 Foto ook bekend van prentbriefkaart. 

7
 In Geuzendam: Kinderdijk i.p.v. Alblasserwaard. 

8
 Op prentbriefkaart plaats: Leiden i.p.v. Oegstgeest. 

9
 Foto ook bekend van prentbriefkaart met foto van J.G. van Agtmaal in de serie Ons Mooie Land. 



 Bathmen bij Deventer. Korenmolen met stelling. Molenserie Nr 22 

 Roderwolde, Gem. Roden (Dr.) Oliemolen. Achtkantige bovenkruier met stelling. Molenserie 

Nr 21 

 Wedde (Gr.). Korenmolen. Achtkantige bovenkruier met stelling. Molenserie Nr 23 

 Merum-Herten bij Roermond. Gesloten standaardmolen. Molenserie Nr 24 

 

Kasteelenserie  

 
8. Kasteel Rozendaal (Gld.) 

 
9. idem, adreszijde. 

 

 Titel: Kasteelenserie 

 Aantal: 24 kaarten 

 Titels op de kaarten wijken af van Geuzendam. In twee gevallen is ook de naam van het kasteel 

anders gespeld. 

 Geuzendam 8e ed. nummer 257 

 Uitgifte 14? Juni 1939 

 Chamois karton 

 Oorspronkelijke oplage: 122.200 stuks 

 In 1946 zijn 95.683 kaarten overdrukt met de waarde van 5 cent 

 Vijf kaarten bekend met opdruk andreaskruis over waarde-indruk. 

 Er zijn zes foto´s ook van prentbriefkaart bekend (Rozendaal, Middachten, Doorwerth, 

Loevestein, Biljoen en Genhoes) 

 



 
10. Adreszijde Kasteel Dalfsen met opdruk andreaskruis. 

 
11. Krantenbericht over kasteelenserie in de Nieuwe 
Apeldoornsche Courant (19 juni 1939). 

 

 Rozendaal (Gld.). Kasteel (Kastelo) „Rozendaal”. Kasteelenserie Nr 1 

 Laag-Keppel (Gld.) Kasteel (Kastelo) „Keppel”. Kasteelenserie Nr 2 

 De Steeg (Gld.). Kasteel (Kastelo) „Middachten”. Kasteelenserie Nr 3 

 Doorwerth (Gld.). Kasteel (Kastelo) „Doorwerth”. Kasteelenserie Nr 4 

 Hernen (Gld.). Kasteel (Kastelo) „Hernen”. Kasteelenserie Nr 5 

 Poederoijen (Gld.). Slot (Kastelo) Loevestein”. Kasteelenserie Nr 6 10 11 

 Velp (Gld.). Kasteel (Kastelo) „Biljoen”. Kasteelenserie Nr 7 

 Vaassen (Gld.). Kasteel (Kastelo) „De Cannenburgh”. Kasteelenserie Nr 8 

 Haarzuilens (Ut.). Kasteel (Kastelo) „De Haar”. Kasteelenserie Nr 9 

 Zuilen (Ut.). Kasteel (Kastelo) „Zuilen”. Kasteelenserie Nr 10 12 

 Amerongen (Ut.). Kasteel (Kastelo) „Amerongen”. Kasteelenserie Nr 11  

 Renswoude (Ut.). Kasteel (Kastelo) „Renswoude”. Kasteelenserie Nr 12  

 Leersum (Ut.). Kasteel (Kastelo) „Zuylestein”. Kasteelenserie Nr 13 

 Breukelen (Ut.). Kasteel (Kastelo) „Nijenrode”. Kasteelenserie Nr 14 

 Dalfsen (Ov.). Kasteel (Kastelo) „Rechteren”. Kasteelenserie Nr 15 3 13  

 Eerde bij Ommen (Ov.). Kasteel (Kastelo) „Eerde”. Kasteelenserie Nr 16 3 

 Helmond (N.B.). Kasteel-Raadhuis . Kastelo-Urbodomo. Kasteelenserie Nr 17 3 

 Heeze (N.B.). Kasteel (Kastelo) „Heeze”. Kasteelenserie Nr 18 

 Muiden (N.H.). Muiderslot (Kastelo) „Muiden”. Kasteelenserie Nr 19 

 Medemblik (N.H.). Kasteel (Kastelo) „Radboud”. Kasteelenserie Nr 20 

 Oud-Valkenburg (LB.). Kasteel (Kastelo) „Genhoes”. Kasteelenserie Nr 21 2 

 Hoensbroek (LB.). Kasteel (Kastelo) „Hoensbroek”. Kasteelenserie Nr 22 3 

 Voorburg (Z.H.). Kasteel (Kastelo) „De Binckhorst”. Kasteelenserie Nr 23 

 Oostkapelle (Walcheren). Kasteel (Kastelo) „Westhove”. Kasteelenserie Nr 24 

Landschapserie  
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 In Geuzendam: Loevesteijn. 
11

 Foto ook bekend van prentbriefkaart. 
12

 Bekend met andreaskruis over zegelafdruk. 
13

 In Geuzendam: Regteren. 



 
12. Op de heideViierhouten. 

 

 

 Titel: Landschapserie 

 Aantal: 12 kaarten 

 Titels op de kaarten zijn gelijk aan de titels bij Geuzendam.  

 Geuzendam 8e ed. nummer 259 

 Uitgifte 5? Maart 1940 

 Chamois karton 

 Oorspronkelijke oplage: 56.900  stuks. 

 In 1946 zijn 52.022 kaarten overdrukt met de waarde van 5 cent 

 Er zijn geen foto´s ook van prentbriefkaarten bekend. 

 

 
13. Krantenbericht in Overijsselsch Dagblad over de opdruk 5 
over de postzegel van 7 ½ cent (15 mei 1946). 

 

 

 Rijksweg van Zeddam naar Beek (Gem Bergh) (Gld.). Landschapserie Nr 1 

 Vierhouten (Gld.). Op de heide. Landschapserie Nr 2 

 Hoenderloo (Gld.). Het nationale park „De Hoge Veluwe” met bosch en zandverstuivingen. 

Landschapserie Nr 3 

 Hoenderloo (Gld.). Het nationale park „De Hoge Veluwe”. Zandverstuivingen. Landschapserie Nr 

4 



 Heeze (N.B.). Schilderachtig landschap op de Brabantsche zandgronden. Landschapserie Nr 5 

 Haaren (N.B.). Landelijke weg op de zandgronden. Landschapserie Nr 6 

 Oisterwijk (N.B.). Het Groot Aderven, een der bekende Brabantsche vennen. Landschapserie Nr 7 

 Ommen (Ov.). Diluviaal landschap. Landschapserie Nr 8 

 Giethoorn (Ov.). Met zijn verkeer te water en zijn hooge bruggen. Landschapserie Nr 9 

 Vogelenzang (N.H.). De binnenduinen. Landschapserie Nr 10 

 Weesp (N.H.). De Vecht met jachthaven. Landschapserie Nr 11 

 Vreeland (Ut.). Het dorp spiegelt zich in de stille Vecht. Landschapserie Nr 12 
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