Kinderen
(1907)

op

de

Laanweg

2

Een groepje kinderen poseert midden op
het bestrate deel van de Laanweg voor
de fotograaf. Het is zomer 1907 en de
meisjes dragen een strooien hoedje.
Drie van hen hebben een wit schort aan
dat diende om hun jurken zoveel
mogelijk schoon te houden. De twee
zonder schortje zijn waarschijnlijk zusjes, zij dragen
identieke jurken. Achter hen staat een iets grotere jongen met
een grote witte kraag.
Het meisje links is Maartje Hendrika
Uitslager (1901), de dochter van
Cornelia van Vliet en Jan Uitslager. Ze
woonden op dat moment in een van de
nieuwe huisjes (22A). Dat bevond zich
achter nummer 20 waarvan in de verte
rechts het dak te zien is. Kort na het
maken van de foto verhuisden ze naar de
Buiksloterweg.
Maartje was enig kind. Ze stuurde deze foto als ansichtkaart
op 26 mei 1907 aan haar oom en tante Jacob Engel en Aagje van
Vliet. De kaart was gefrankeerd met een
postzegel van 1 cent. De datum van het
poststempel was 26 mei 1907, Amsterdam
Centraal Station. Aagje en Jacob woonden
eerst bij de sluis waar hij sluiswachter
was, maar in 1906 werd hij overgeplaatst
naar Alkmaar waar hij brugwachter werd.

Links op de foto zijn de herenhuizen
Laanweg 53 en 55 en 57, 59 en 61 te
zien. Links tussen twee bomen is de
punt van het toegangshekje met de
naam van de villa erop te zien.
Rechts achter de schutting is nog
net Laanweg nummer 20 te zien: het
huis van de familie J.C. Reinders
Folmer
met
daarnaast
het
Vinkenbuurtje. Niet te zien zijn de blokken huizen Laanweg
18A-F, rechts van de weg.
Op de Laanweg woonden veel
kinderrijke katholieke gezinnen. Op
nummer 51 Villa Agathe woonde
makelaar Wilhelmus Meester met zijn
vrouw en 6 kinderen. Het zouden er
9 worden.
Op nummer 57 Villa Corrie woonde
architect Joannes Meester met zijn
vrouw en hun 7 kinderen. Het zouden
er 10 worden. De familie Meester vroeg in 1904 in een
advertentie om een flink R.K. meisje voor huishoudelijk werk
en geschikt voor kinderen. In 1906 toen zij 12½ jaar getrouwd
waren, werd er namens hun kinderen een advertentie in de Tijd
gezet. Godsdienstig-staatkundig dagblad: de Tijd 24-03 1906:
‘Op den 10den April hopen onze veel geliefde Pa en Moe Jan L.
Meester Wzn. en Margaretha A. Meester v.d.Wel, hun 12½ jarige
Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen, Willem,
Corrie, Jan, Jozef, Annie en Karel. Amsterdam, Laanweg no 57,
o/h IJ Huize ‘Corrie’.

