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Unieke verzameling foto's 
aangekocht door de gemeente Loenen 
In het voorjaar werd de archivaris van het 
Streekarchief Vecht en Venen opgebeld door 
een Utrechtse handelaar in oude boeken en 
prenten. Hij was in het bezit gekomen van een 
serie foto's van Loenen. De foto's waren volgens 
de handelaar behoorlijk oud. 

De streekarchivaris vroeg de handelaar een aan
tal van de foto's in kopie naar hem toe te sturen 
zodat het belang van de serie beter vastgesteld 
kon worden. De ontvangen kopieën van de foto's 
beloofden veel. De stteekatchivatis vond een des
kundige van Loenen in woord en beeld bereid 
naar Utrecht te gaan en de serie te bekijken. 

De foto's dateren uit de periode ca. 1885 - ca. 
1900 en geven een uniek beeld van Loenen en 
Nieuwersluis in die periode. Van een aantal is 
de herkomst onbekend, een deel is uitgegeven 

door E.A. van Blitz en Zoon te Utrecht en een 
aantal is van de hand van J.A.F. Backer, voor
malig gemeentesecretaris van Loenen, later bur-
gemeester van Vreeland en verdienstelijk ama
teurfotograaf. 

In totaal bestaat de setie uit 29 foto's. De vraag
prijs was niet onredelijk en burgemeester en 
wethoudets van Loenen besloten op advies van 
de betrokkenen de serie aan te kopen. 
De foto's liggen nu in het depot van het Streek
archief in Loenen en worden nader bestudeerd. 
In het jubileumnummer van de Vechtkroniek, 
dat in mei 2004 zal verschijnen, worden de 
foto's uitgebreid afgebeeld en toegelicht. In dit 
nummer zijn als voorproefje twee exemplaren 
re bewonderen. 

Jaap Berghoef en Willem Mooij 
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Foto op pagina 20 

De Dorpsstraat vanaf de Brugstraat gezien. 
Rechts op de voorgrond Dorpsstraat 52, waar 
sinds 1895 de bakkerij van Piet er Post was 
gevestigd. Daarvoor zat er in dit pand ook al een 
bakker, bakker Vasmel. Het huis ernaast is het 
statige Kerkzicht, dat in 1886 was verbouwd en 
toen de huidige voorgevel heeft gekregen. De 
verbouwing geschiedde in opdracht van de 
toenmalige bewoner, dokter Hendrik Jacob 
Planten. Planten, geboren op 19 maart 1848 te 
Doetinchem, had zich op 12 april 1880 in 
Loenen gevestigd. Voor Kerkzicht bevinden zich 
kinderen en vrouwen, gehuld in vroeg 20ste 
eeuwse kleding. Het was natuurlijk in die dagen 
een groot evenement, een fotograaf in het dorp. 
Vaak volgde een aantal kinderen zon fotograaf, 
en zijn zij dan ook op verschillende kiekjes terug 
te vinden. 

Foto boven 

De buitenplaats Oud Over gezien vanuit de 

Vechtzijde. 

Opmerkelijk is, dat de gevel in die dagen nog 
gepleisterd was. Oud Over was gebouwd rond 
1710. Vanaf 1937 woonden en werkten hier de 
beeldhouwers Lambertus Hendrik Sondaar 
(1904-1984) en zijn echtgenote Anthonia 
Agathe Dobbelman (1907-2000). 
Voor de nieuwe eigenaar wordt het geheel 
gerestaureerd door de firma Gebr. Verwoerd uit 
Loenen. 

De foto is gestoffeerd met enkele personen: twee 
vissers in een bootje voor de theekoepel, een visser 
voor het huis en twee vrouwen en een man aan 
de rechterkant. Wellicht is een van de vrouwen de 
toenmalige eigenaresse, Mariette van der Schalk. 


