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Loenen en Nieuwersluis in 14 foto's 
(ca. 1885 - ca. 1900) 

In het vorige nummer van de Vechtkroniek, 
nummer 19 pagina 20 en 21, werd al aandacht 
besteed aan de onlangs door de gemeente Loe
nen aangekochte collectie foto's van Loenen en 
Nieuwersluis. 

De 29 afbeeldingen geven een fraai beeld van 
onze huidige gemeente in een periode waaruit 
niet veel foto's zijn. 
Van een aantal afbeeldingen is de specifieke 
fotograaf bekend, de voormalige gemeentese
cretaris van Loenen, en de latere burgemeesrer 
van Vreeland, J.A.F. Backer (1853-1911). Het 
overige grootste gedeelte van de serie is uitgege
ven bij de uitgever E.A. van Blitz en Zoon te 
Utrecht, een commercieel bedrijf dat forogra-
feerde in de provincie Utrecht en de foto's ver
volgens uitgaf. 

In de beschrijvingen van de foto's is de vermel
ding van als bekend veronderstelde informarie 
zoveel mogelijk vermeden. Vooral details te zien 
op de foto's krijgen de aandacht. Ook uit 

archiefonderzoek verkregen aanvullende gege

vens worden vermeld. 

Inzake de datering van de foto's is geen exact 
oordeel te geven. Wanneer men de foto's goed 
onderzoekt lijkt een periodisering tussen 1885 
en 1900 gerechtvaardigd. Slechts één afbeel
ding is gedateerd. Dat is de foto van het zoge
naamde Plein. Prominent staat achter op de 
foto in het handschrift van J.A.E Backer 20 
april 1888. 

Het in dit nummer van de Vechtkroniek volle
dig afbeelden van de hele collectie bleek niet 
mogelijk. Er moest dus een keuze gemaakt wor
den. Geen gemakkelijke taak wanneer er zoveel 
mooie plaatjes beschikbaar zijn. De schrijvers 
verwachten echter dat zij een evenwichtige keu
ze hebben gemaakt. 

De volledige serie foto's ligt voor een ieder ter 
inzage bij de streekarchivaris in Loenen. 

Jaap Berghoef en Willem Mooij 

Ijsbaan op één van de 

trekgaten in de Loenderveense 

Polder in de buurtschap 

Oud-Over. Deze baan werd 

de Heerenbaan genoemd. De 

fraaie Koek en Zoopje tent, in 

de volksmond Koek en Zopie, 

is versierd met masten en 

vlaggen. Op de achtergrond 

zien we de toren van de 

Hervormde kerk in Loenen. 
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De Dorpsstraat ter hoogte van de huidige slagerij van Bram van den Berg op nummer 72. Rechts de slagerij van Jacob Houtman 

(in 1835 geboren in Naarden). Deze slager vestigde zich in dit pand in 1890 en kwam uit Breukelen. Het daaropvolgende huis 

was tot 1883 de winkel van Theodoras Hendrikus Luijmers. Later kwam in dit pand de boekhandel van jan Pos (geboren in 

Loosdrecht in 1872). Ah Jan Pos in 1890 naar Amsterdam vertrekt neemt Evert Spruijt de boekhandel over. 

Nog verder de Dorpsstraat in, op het huidige nummer 76, staat de melkslijterij van Arie Rosemale (1842-1911). Links op de foto 

het huis van Tante Koosje. Midden op de straat staat ie toenmalige veldwachter Theodorus van Rooijen (1834-1924). 

Hij werd in 1864 als gemeenteveldwachter aangesteld en in 1869 ook als gemeentebode. De laatste functie vervulde hij tot zijn 
pensioen in 1916. 

Huize Leeuwendijk, het 

huidige Dorpsstraat 69. 

Het pand werd in 1866 

aangekocht door de 

Hervormde Gemeente Loenen 

en was in gebruik als 

pastorie. Lang werd het huis 

bewoond door dominee 

Bernard Christiaan Ledeboer 

(1825-1904) en zijn gezin. 

Ledeboer kwam in 1868 

naar Loenen en bleef tot zijn 

overlijden. De pastoriefunctie 

behield Huize Leeuwendijk 

tot in 1906. 

Toen werd ernaast een 

nieuwe pastorie gebouwd. 
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De achterzijde van huize 

4* f UK - -* i? 

De Bredestraat in Loenen met het 

Post- en Telegraafkantoor. Het gebouw 

werd in opdracht van de gemeente 

gebouwd in 1882 door Jan Bemelman 

en Willem de Heer, aannemen te 

Nieuwe Niedorp. De totale bouwkos

ten bedroegen f12.543,-. 

Vanaf 1883 werd het inclusief de 

bovenwoning verhuurd aan de 

Posterijen. 
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De Dorpsstraat. Links de huidige zaak "Foto Blom". 

Midden op de foto - met het witte jasje aan - de scheermeester-barhier Willem Hagen. 
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Korenmolen De Hoop. In de woning voor de molen woonde DJ. de Heus. Hij was op 29 maart 1882 door de gemeente Loenen 

benoemd tot "schatter der huurwaarde van dranklocalen". Tevens werd De Heus voorlezer en koster in de hervormde kerk als 

opvolger van Klaas Eppe Steenhuisen toen deze zich hij de Doleantie aansloot. De dochter van de Heus, Adriana Catharina, 

woonde ook lange tijd in de woning met haar man Hilhrand Hoogterp. Hilhrand was veldwachter in Loenersloot en mocht hij 

hoge uitzondering in Loenen blijven wonen. Links van de molen staan de gebouwen van de beenzwartfabriek Tijssen en 

Kruseman, Op 23 december 1900 brandde de vanaf de stelling naar boven met riet gedekte molen af. 

In 1902 werd de molen weer herbouwd met een hogere omloop. 

De Vreelandseweg met de 

eerste bebouwing aldaar. Aan 

de rechterkant van de foto het 

jaagpad langs de Vecht. Het 

tweede huis op de foto wordt 

vanaf 1899 bewoond door 

Klaas Eppe Steenhuisen 

(1838-1914) en zijn vrouw 

Alidade Heus (1840-1914). 

Steenhuisen was naast 

kruidenier tot de Doleantie 

koster van de Hervormde 

Kerk in Loenen. 

Helemaal op de achtergrond 

de woning en tuinderij van 

Lambertus Mielart. 
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Vechtgezicht met weibootjes 

ter hoogte van huize Beek en 

Hoff. Rechts de koepel en 

het zitje in de overturn. 

Achter de koepel de gehouwen 

van beenzwartfahriek Tijssen 

en Kruseman. 

Gezicht of de Vechtbrug te Loenen richting Vreeland. De eerste brug op deze plek werd gebouwd in 1629. In 1875 werd de brug 

gekocht door de uit Zuilen afkomstige brandstoffenhandelaar H.J. de Ruiter (1849-1913). Voor doorvaart en passage over de 

brug moest men tol betalen. 

Links van de brug de toenmalige brugwacbterwoning. 

De foto is genomen vanuit een bootje in de Vecht en heel wat volk is uitgelopen om op de brug te poseren. 
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De Rijksstraatweg komende 

vanuit Utrecht. Rechts huize 

Middelhof. 

Het huis werd in 1881 

gebouwd. Voor het huis een 

bruggetje over de shot langs 

de weg. Het buis was 

jarenlang de woning en het 

kantoor van ie architect en 

gemeenteopzichter H.A.],E 

Hissink (1864-1933). 

Hij ontwierp onder andere de 

Hervormde Pastorie (1906), 

de Christelijke Lagere School 

(1913) en de Gereformeerde 

Kerk (1922). 

Op de achtergrond rechts de 

koepel van Roserust. 

Het zogenaamde Plein te Poenen. Op de achterzijde van de foto staat de datum 20 april 1888. Links de "tot algemeen gebruik"in 

1883 gebouwde pomp voor regen en gefiltreerd rivierwater. 

De koepel stond in de tuin van de voormalige pastorie van de Hervormde Gemeente. De koepel werd in 1895 afgebroken en in 

1976 weer herbouwd. 
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Een afbeelding van de zelden gefotografeerde achterkant van het station Nieuwersluis. Op de foto poseren vermoedelijk de 

stationschef Cornells Johannes Septer, stationswachter Daniel Feer en de hrugwachter van ie spoorbrug over de Nieuwe 'Wetering 

Wouter van Dorrestein. 
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De Pupillenschool te Nieuwersluis. De pupillen staan voor het hoofdgebouw op het binnenterrein van de Koning Willem III 
kazerne. 


