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Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of repro-

ductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zon-

der voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebben-

de verboden, behoudens beperkingen bij de Wet gesteld. 



 3 

 

De Brouwersbrug uit 1929 door Anton Smeerdijk (Den Haag, 3 augus-

tus 1885 - Roermond, 6 juli 1965). 

Anton Smeerdijk toonde als telg van de 's-Gravelandse wasserijfamilie 

Smeerdijk al vroeg zijn kunstzinnige aanleg voor tekenen. Hij ging naar de 

Rijksacademie in Amsterdam, waar hij studeerde onder de professoren Alle-

bé, Dake en Van de Waay.  

Anton Smeerdijks vroege werk laat zien dat hij diep onder de indruk was 

van de Haagse School. Zeker moet hij onder de indruk zijn geweest van Flo-

ris Verster en Victor Bauffe, die wel eens in het Rechthuis in Kortenhoef 

hadden gelogeerd en in de omgeving hadden geschilderd. Hun manier van 

schilderen was wat ruiger en dat sprak de jonge Anton Smeerdijk aan. Op 

zijn bekende werk "Winter in Kortenhoef" zie je brede streken, en in vele 

nuances wit schilderde Anton Smeerdijk de besneeuwde dijk, de smalle 

bruggetjes waar 's zomers de hooischuiten onderdoor konden varen en, de 

toen nog platte Kattenbrug, met het kerkje in de verte. De duidelijke omtrek-

ken van huizen, bruggetje, lantaarnpaal en figuurtje verraden echter zijn 

vormvastheid, die Anton Smeerdijk ook later maar moeilijk kan loslaten.  

Bij de voorplaat 
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Voorwoord 

 
Het zal u niet ontgaan zijn, dat er vijf inwoners uit Wijdemeren gedeco-

reerd zijn, en wel in de Orde van Oranje Nassau. Daaronder was ook 

Wim Molleman, die al weer zo’n vijftien jaar als vrijwilliger werkzaam 

is voor de Historische Kring. Hij is de drijvende kracht achter de digitali-

sering van onze archieven, waardoor u via internet onder andere toegang 

heeft tot ons fotobestand van circa 15.000 foto’s! Vanaf deze plaats wil-

len wij hem hartelijk feliciteren met deze welverdiende eervolle onder-

scheiding. 

Een tweede felicitatie gaat uit naar de familie Van ter Meij. Op 29 mei 

a.s. vieren zij hun zilveren eigenaarjubileum van Hotel-café-restaurant 

De Drie Dorpen. Het was voor Jan Hendriks een goede reden om eens in 

de geschiedenis te duiken van dit prachtige familiebedrijf. 

Het tweede artikel, ook van de hand van Jan Hendriks, gaat over het 

’s-Gravelandse buurtje ‘Lombok’. Waaraan dankt deze buurt haar naam? 

Wie waren de eerste bewoners? Dit en nog veel meer aardige ‘weetjes’ 

leest u allemaal in dit artikel. 

 

Het derde artikel is geschreven door Gerrie Luijer-van Rijn. In de ru-

briek ‘Van huizen gesproken’ neemt ze u mee naar het huis van de An-

keveense kruidenier Gijs van Rijn. Wie waren de bewoners van dit mar-

kante achttiende-eeuwse pand aan het Stichtse End? Gerrie zocht het uit 

en neemt u tevens mee langs trommels met krenten en rozijnen, de rij-

dende zelfbedieningswinkel en vele wetenswaardigheden. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Koos Voorn  
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Foto: Peter den Boef april 2016.  
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De Drie Dorpen 
 

Cannenburgerweg Ankeveen 
(door: Jan Hendriks) 

 

Op 29 mei 2016 viert de familie Van ter Meij haar vijfentwintigjarig eige-

naarsjubileum van hotel-café-restaurant De Drie Dorpen. Voor de Histori-

sche Kring aanleiding om even stil te staan bij de geschiedenis van deze 

vermaarde horecagelegenheid, dat tevens jarenlang fungeerde als dorpshuis 

en verenigingsgebouw. 

In 1924 laat Hendrik Vogel, op de plek waar later De Drie Dorpen zou ont-

staan, een kleine boerderij bouwen; koeienstal met haaks daarop het woon-

huis. Een gedeelte van de oorspronkelijke bouw is, ondanks de vele aan- en 

verbouwingen, nog altijd aanwezig. Na Hendrik Vogel komt de boerderij 

korte tijd in handen van aannemer Teunis de Geus. Wanneer deze komt te 

overlijden besluiten zijn erfgenamen de boerderij te gaan verhuren; de toe-

wijzing geschiedde door de gemeente Ankeveen. De gelukkige was Abra-

ham (Bram) Schouten van der Velden, die er echter vanaf zag. Met toestem-

ming van de gemeente besluit Bram om met zijn zwager Auke de Jong van 

woning te ruilen. En zo verhuist Auke met zijn gezin op 5 februari 1947 

naar Cannenburgerweg nummer 7. 

Familie De Jong 

Auke de Jong was op 2 juli 1914 in Sneek geboren. Op 3 juli 1936 vertrok 

hij vanuit Friesland naar ’s-Graveland, waar hij ‘waschmeester’ werd bij de 

wasserij van B. van der Kleij. En zoals dat ging in die tijd, ontmoette Auke 

zijn toekomstige vrouw Margaretha (Greet) van Rijn (1915-2000) in de was-

serij en wel bij wasserij De Lelie aan het Zuidereinde. Auke en Greet trouw-

den op 19 oktober 1939 in Ankeveen en kregen vier kinderen, drie meisjes 

en een jongen. 

Auke was een hardwerkende ondernemende man. Volgens zijn kinderen was 

hun vader niet alleen ‘waschmeester’ bij Van der Kleij, maar ook stoker. Dat 
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laatste beviel Auke wel, waardoor hij als invalkracht bij menige wasserij in 

het Zuidereinde stoker is geweest. Was er een stoker ziek, dan riep men de 

hulp in van Auke; Reijmerink, Grotendorst, Lamme, Volin, Van der Kleij en 

Wallenburg zijn zoal zijn werkgevers geweest. 

Was- en fijnstrijkinrichting 

De kinderen herinneren zich de oude veestal van Hendrik Vogel nog goed. 

Hoge kap, vliering, gebogen stalramen en de mestgoot. Al pratende komt de 

‘wasverzending’ van pa en ma ter sprake, of wel de “Was- en fijnstrijkin-

richting”. De ervaring die Auke en Greet bij de wasserijen in  

’s-Graveland hadden opgedaan heeft hen waarschijnlijk doen besluiten om 

ook zelf iets in die richting op te zetten. Auke haalde op de fiets het was-

goed op bij zijn klanten in onder andere Bussum, Hilversum en Weesp; 

mand voorop de lastdrager. Toen de klantenkring groter werd kocht Auke 

een bakfiets, later zelfs een bestelauto. Echter, Auke had geen rijbewijs. Er 

moest dus een chauffeur komen: Toon van Vliet. Tweemaal per week haalde 

en bracht Toon het wasgoed bij de klanten, dat bij een wasserij in ‘s-

Graveland werd gewassen. Moeder ontfermde zich vervolgens over het 

schone wasgoed; uitzoeken, strijken, opvouwen en inpakken, waarna de 

pakketjes in een stelling werden gezet, klaar voor transport. 

Na een ongeluk met de bakfiets is Auke in 1953 maanden uit de roulatie. 

Het is aannemelijk dat Auke tijdens zijn herstel is gaan nadenken over de 

toekomst. Hij gooit het roer om.  

Hotel-café-restaurant  

In september 1953 wordt aan Auke vergunning verleend voor de bouw van 

een schuur aan de achterzijde van de stal. De schuur gebruikt hij, net als de 

stal, als winterstalling voor demontabele vakantiehuisjes, die in de zomer op 

de Franse Kamp staan. In 1957 volgt een tweede schuur, die haaks op de 

schuur uit 1953 komt te staan. Het geheel - woonhuis, stal en de schuren - 

krijgt hierdoor een U-vormige plattegrond. 

In februari 1958 dient Auke bij de gemeente Ankeveen een plan in om de 

stal en de schuren te verbouwen voor de opvang van gerepatrieerde Indische 

Nederlanders. Auke had vernomen dat de overheid vanaf 1950 met hotels en 

pensions contracten was aangegaan om deze mensen op te vangen en te 

huisvesten. Ook Auke heeft daar interesse in gehad. Hij zag wel toekomst in 

een pension, daarbij wellicht geïnspireerd door zijn broer Harmen, die in 

Sneek eigenaar was hotel-café-lunchroom de Corner. 

Bouwtekening boerderij: Links de stal, rechts het woonhuis.  
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De plattegrond laat zien, dat Auke in de twee schuren acht kamers wilde 

laten bouwen. In de stal was een gemeenschappelijk zaaltje voorzien. In 

maart van dat jaar wordt de aanvraag voor een bouwvergunning afgewezen; 

het is in strijd met de bouwverordening. Ondertussen had Auke zich laten 

inschrijven voor een (opvang)contract met de Nederlandse overheid. Van de 

gemeente Ankeveen krijgt hij begin juni 1958 alsnog vergunning voor de 

verbouw van zijn schuren en stal voor het huisvesten van repatrianten. Auke 

begon in het najaar van 1958 met het verbouwen van de stal. De schuren liet 

hij ongemoeid, hij had immers nog niets uit Den Haag vernomen. In de stal 

komt echter geen gemeenschappelijk zaaltje, maar een café! Waarschijnlijk 

heeft Auke het gevoel gehad, dat hij niet in aanmerking zou komen voor een 

(opvang)contract. Er was rond die tijd in Nederland namelijk meer dan vol-

doende opvangcapaciteit beschikbaar. Kijkende naar zijn broer Harmen in 

Sneek, lag een café annex pension meer voor de hand. Toen deze dan ook 

opperde dat hij een café moest gaan beginnen was Auke om. 

Boven het café kwamen vier pensionkamers en op de bovenverdieping van 

het woonhuis nog eens twee. Via een trap in het café waren de zes kamers te 

bereiken. Het werk werd uitgevoerd door de Ankeveense aannemers Rom-

viel en Willemse. Het verhaal gaat dat tijdens de verbouw, aan de schafttafel 

van de bouwlieden, de naam De Drie Dorpen ontstond. Iemand vroeg name-

lijk: ‘Hoe gaat het café eigenlijk heten Auke?’ Na wat flauwe suggesties 

kwam schilder Geurt Grift met de naam De Drie Dorpen, gebaseerd op het 

Bouwtekening boerderij: Links de stal, rechts het woonhuis.  
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‘drielandenpunt’ bij de Klapburg. Daar waar de grenzen van de dorpen Kor-

tenhoef, Ankeveen en ’s-Graveland samenkomen. 

Het was in eerste instantie de bedoeling om voor de kerstdagen, op woens-

dag 24 december 1958, de zaak te openen. Echter, het schilderwerk was niet 

klaar. Het werd zodoende een week later. Op maandag 29 december wordt 

om 16.00 uur het café met het doorknippen van een lint door dochter Ieke 

geopend. 

Na de opening van het café volgde al snel de bouw van de grote zaal, extra 

pensionkamers en een nieuwe entree. In juni 1959 laat Auke de gemeente 

Ankeveen weten, dat hij uit Den Haag heeft vernomen, dat er meer dan vol-

doende locaties beschikbaar zijn voor de opvang van gerepatrieerden. Hij 

dient daarop een verzoek in om de twee schuren te mogen verbouwen tot 

een zaal met podium, twee kleedkamers en een bergruimte. Volgens de aan-

vraag is de zaal bedoeld voor het verenigingsleven en voor vergaderingen. 

In augustus 1959 wordt de bouwvergunning afgegeven, de bouw is dan al 

gestart. Een maand later (september) is de feestelijke opening. Auke had alle 

verenigingen uit Kortenhoef, Ankeveen en ’s-Graveland voor deze gelegen-

Opening De Drie Dorpen 1958 Greet en Auke de Jong 



 10 

 

heid uitgenodigd, zij waren immers zijn toekomstige klanten. Onder leiding 

van gastheer Jan Fokker werden de aanwezigen die avond kostelijk ver-

maakt met diverse optredens en uiteraard bal na. De zaal werd een groot 

succes, want het verenigingsleven zat in die tijd te springen om een mooie 

ruime zaal. Auke had dat goed gezien. De Drie Dorpen werd in korte tijd 

namelijk het middelpunt van het verenigingsleven, of wel voor een gezellig 

avondje uit. 

Vanaf 1960 volgen de verbouwingen elkaar snel op. Het ‘plaatsje’, het ge-

deelte binnen de U-vorm, wordt dan volgebouwd. Ook wordt eind 1961 de 

woning vergroot en komt er een grote keuken. In februari 1965 wordt onder 

andere het dak van het café verhoogd, waardoor meer hoofdruimte ontstaat 

op de pensionkamers. De grootste verbouwing volgt echter in 1970, waar-

voor onder andere de oude zaal wordt gesloopt. Deze uitbreiding, uitgevoerd 

door de Firma Torsing, omvat onder andere een compleet nieuw restaurant, 

nieuwe privévertrekken op de bovenverdieping, een nieuwe entree, een gro-

tere keuken en een opgang naar de circa dertig hotelkamers, waarvan er een 

aantal bovenop de nieuwe zaal werden gebouwd. Burgemeester J.D. Jansen 

komt op zaterdag 27 maart 1971 het vernieuwde complex (her)openen. 

Van begin af aan is De Drie Dorpen een echt familiebedrijf geweest. Moe-

der Greet stond in de keuken en deed het huishoudelijke werk. Pa behartigde 

de zakelijke kant en stond in het café. De kinderen hebben allemaal meege-

holpen. Van vrije tijd was nauwelijks sprake, wanneer je thuiskwam kreeg je 

meteen werk opgedragen; kamers opmaken, linnen herstellen, boodschappen 

halen, schoonmaken, etc. Bij grote feesten en partijen was er altijd wel hulp. 

Geen professionals, maar bereidwillige buren en kennissen, die een avond 

kwamen bedienen, zoals Leo van Vliet, Jan van Gelderen of Richard Stuij-

ver. Later kwamen daar ook nog eens de schoonzoons en –dochter bij. Voor 

iedereen was het de gewoonste zaak van de wereld dat er in de avonduren en 

weekenden werd bijgesprongen in de bediening, bij de garderobe of in het 

café. Rond 1966 kwam er overigens pas een kok in dienst. Vóór die tijd 

hielp oom Karel (Sikking) bij feesten en partijen in de keuken. Het was en 

bleef echter één grote familie en het paste allemaal bij het gemoedelijke 

dorpse karakter van De Drie Dorpen. Dat is ook af te leiden aan de vele vas-

te vakantiegangers, die ieder jaar weer met veel plezier bij de familie De 

Jong hun vakantie kwamen doorbrengen. En wat te denken van Hans van 

Mierlo en zijn geestverwanten, die wekenlang in De Drie Dorpen verbleven, 
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met uiteindelijk resultaat de oprichting van D66. Iedere vereniging of fami-

lie uit de omliggende dorpen is in die tijd wel eens bij de familie De Jong 

geweest. Van boerderij tot hotel-café-restaurant, de familie De Jong zette het 

op de kaart. Een onuitwisbaar gegeven. 

Wanneer Auke op 11 juli 1974 komt te overlijden, zet de familie het bedrijf 

nog twee jaar voort. Op 1 april 1976 wordt het stokje overgedragen aan de 

familie Sannes. 

Familie Sannes 

Pieter (Piet) Sannes (1941-2013) was in 1964 in Amsterdam gehuwd met 

Johanna Margaretha Christina (Jo) Laarman (1932-2014). Het echtpaar 

kreeg een tweeling - Ronald en Pascal - en woonde boven hun café De Oude 

Wester in de Jordaan. Na een paar jaar verhuisde het gezin naar Diemen, 

waar men café De Herberg overnam. Acht jaar lang hebben Piet en Jo hier 

achter de bar gestaan, maar na verloop van tijd waren ze toe aan een nieuwe 

uitdaging. En dat werd hotel-café-restaurant De Drie Dorpen, dat zij op 1 

april 1976 van de familie De Jong overnamen. 

Het was in het begin wel even wennen. De levendigheid van Amsterdam of 

Diemen was niet te vergelijken met het dorpse karakter van Ankeveen. En 

Jo en Piet Sannes 
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zoals dat gaat met overnames, keek de beoogde klandizie eerst nog even de 

kat uit de boom. Maar de Amsterdamse gastvrijheid van mevrouw Sannes in 

combinatie met een prima menukaart, zorgden er al snel voor dat het restau-

rant ieder weekend vol zat. 

De heer Sannes stond veelal in de keuken en achter de bar. Tevens verzorg-

de hij de inkoop en het onderhoud aan het complex. Mevrouw Sannes was 

de markante gastvrouw en het aanspreekpunt op de vloer. Daarnaast deed zij 

de administratie. Ook de tweeling Ronald en Pascal hielp van jongs af aan 

mee, later kwamen ze de gelederen zelfs fulltime versterken. 

Los van allerlei smaakvolle veranderingen aan de inrichting, zoals nieuwe 

vloeren en meubilair, hebben Piet en Jo twee grote verbouwingen laten uit-

voeren. Allereerst werd in september 1978 het mansardedak (gebroken kap) 

van het oude woonhuis rechtgetrokken, gelijk met de buitenmuren van de 

benedenverdieping. Hierdoor ontstond er meer hoofdruimte in de hotelka-

mers en de eigen woonvertrekken op de bovenverdieping. Tien jaar later 

(1988) werd besloten om achter de bestaande zaal een tweede zaal te bou-

wen. Mede hierdoor kreeg de zaak in de omliggende dorpen grote faam voor 

wat betreft bruiloften en partijen. Ondertussen had men het aantal hotelka-

mers teruggebracht van 32 naar 24. De eisen des tijds brachten nu eenmaal 

ruimere hotelkamers met een eigen douche- en toiletruimte met zich mee. 

Door de voormalige gemeente ’s-Graveland werden bij De Drie Dorpen ook 

gezinnen ondergebracht die tijdelijke huisvesting nodig hadden. Mensen die 

in onbewoonbaar verklaarde woningen woonden, hun huis waren uitgezet of 

veel te krap bij iemand inwoonden. Een ander bont gezelschap, waar de fa-

milie Sannes nog altijd met veel plezier aan terugdenkt, waren de rugbyers 

die deelnamen aan het internationaal rugbytoernooi in Hilversum. Grote 

stoere kerels uit Schotland, Frankrijk, Ierland of Engeland met een gezonde 

eetlust en een dorstig karakter. 

Hotel, restaurant en de zalen liepen prima, misschien wel té goed. In 1991 

was het voor de familie Sannes een mooi moment om De Drie Dorpen te 

verkopen en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. De Drie Dorpen 

werd overgedragen aan de familie Van ter Meij. 
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Familie Van ter Meij 

Daar stonden ze dan op woensdag 29 mei 1991, vier trotse eigenaars oog in 

oog met hun nieuwe toekomst; hotel-café-restaurant De Drie Dorpen in An-

keveen. De heer en mevrouw Van ter Meij-Pannen, hun zoon Wim en diens 

vrouw Angela zijn nog steeds de vier vennoten van de v.o.f. Inmiddels lig-

gen er vijfentwintig jaren van voltooid verleden tijd achter hen, de datum 

van het zilveren jubileum staat met sierlijke letters in de agenda geschreven. 

Tot op de dag van vandaag is het zeer complete hotel en partycentrum een 

begrip in de omliggende dorpen, de wijde omgeving en ver daar buiten. Het 

complex heeft in de loop van de tijd vele aan- en verbouwingen ondergaan 

en bezit op dit moment tien tweepersoons kamers, een (bruids)suite, een bar, 

restaurant, drie zalen en de woonvertrekken van de familie. De laatste ver-

bouwing vond plaats in 2000, toen de hele bovenverdieping werd ver-

nieuwd. In 1998 had men inmiddels een derde zaal laten bouwen, gelegen in 

het verlengde van de door de familie Sannes in 1988 gebouwde zaal. Het 

Familie Van ter Meij (Henk, Angela, Henk sr., Janny, Wim en Celine) 
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geheel is sindsdien uitermate geschikt voor een bed & breakfast arrange-

ment, maar je kunt er ook heerlijk eten in het smaakvol ingerichte restaurant. 

Net als bij de families De Jong en Sannes is De Drie Dorpen ook bij de fa-

milie Van ter Meij een echt familiebedrijf. Iedereen helpt daar waar het op 

dat moment nodig is, maar in de loop van de tijd is er wel een soort van 

werkverdeling ontstaan. Zo vallen de in- en verkoop en overige algemene 

zaken onder de verantwoordelijkheid van Wim. Vader Henk is de technische 

man binnen het bedrijf. Moeder Janny levert hand- en spandiensten in de 

keuken en neemt het huishoudelijk werk voor haar rekening. Angela ont-

fermt zich over de administratie en de aansturing op de vloer. Verder is er 

een kok in dienst en heeft men op oproepbasis verschillende trouwe mede-

werk(st)ers voor de bediening achter de hand. De familie is vierentwintig 

uur per dag aanwezig om hun gasten te verwennen. Alles is er mogelijk, 

bijna niets onmogelijk. Of het nu gaat om een heerlijke Ankeveense koffie-

tafel of een luxe lunch met kaviaar en champagne, het wordt prima ver-

zorgd. Net als die witte Rolls-Royce voor uw bruiloft of een touringcar voor 

een dagje uit met uw vereniging. Om dit laatste mogelijk te maken heeft de 

familie Van ter Meij in 2003 Wijdemeren Tours opgericht, die onder andere 

dagtochten organiseert en momenteel een lijndienst onderhoudt tussen Hil-

versum en Nederhorst den Berg. De ‘vloot’ bestaat inmiddels uit acht tou-

ringcars. 

Door de jaren heen hebben de families De Jong, Sannes en Van ter Meij het 

huiselijke karakter en de gemoedelijke ongedwongen sfeer van De Drie Dor-

pen weten te bewaren. Ieder bouwde een zaal en bracht verbeteringen aan in 

verband met de eisen des tijds. Was voor Auke de Jong een advertentie in de 

krant nog de weg naar zijn klanten, voor de familie Van ter Meij staat thans 

de digitale (snel)weg ter beschikking. Via internet, YouTube, Facebook of 

LinkedIn zoeken zij anno 2016 contact met hun klanten voor hun Hotel-

Partycentrum De Drie Dorpen, aan de Cannenburgerweg nummer 51 in An-

keveen. 
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Schenkingen  

 

Ed Bast: Waterpomp Marjan Wolters: Kastje met nummers 

Gemeente Wijdemeren: Herdenkingsbord, asbak  en sigarettenhouder? 

Crecendo: Beeldje + archief van 

de vereniging 
Bart de Kloet: Drevels en pijl 

met Franse lelie 

Gerry van Noort: Diverse ansichtkaarten en foto’s 
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Glas in loodatelier 

Piet Hendriks 

Verkoop en restauratie 

van  glas in lood 

Tijm 3 Huizen 

Tel 035 5258682 

www. piethendriks.nl 
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Theekoepel Jagtlust (Foto Henk Ravenhorst) 
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Theekoepel Jagtlust (Foto Henk Ravenhorst) 
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Als we het toch over historie hebben…… 

Albert Heijn Landwaart al méér dan  

90 jaar uw kruidenier in Kortenhoef e.o. 

AH Landwaart Kortenhoef  

Meenthof 37 1241 CZ Kortenhoef   

Telefoon: 035-6561967 
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HET LOMBOK 
Een koloniale herinnering 

(door: Jan Hendriks) 

 

Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores en Timor. 

Veel lezers zullen het bovenstaande rijtje koloniale eilanden zeker nog her-

inneren. Het is aannemelijk dat u op de lagere school, tijdens de aardrijks-

kundeles, het rijtje tientallen keren klassikaal heeft moeten opzeggen. Voor 

een aantal kinderen uit ’s-Graveland moet dat toentertijd vreemd in de oren 

hebben geklonken. Lombok was immers geen eiland ver weg in de Indische 

Oceaan, maar hun eigen vertrouwde buurtje in het Zuidereinde. 

Het buurtje bestaat nog steeds en is gelegen tussen de oprijlaan van boerde-

rij Bousigt en de Brouwersvaart, aan de oostzijde van het Zuidereinde. Toen 

hier in 1896 op een voormalig bleekveld tien nieuwe arbeiderswoningen 



 21 

 

verrezen, kreeg dit volksbuurtje al gauw de bijnaam ‘Het Lombok’. Het 

dankt zijn naam allereerst aan het bleekveld, dat omsloot was door zoge-

noemde gietsloten en zodoende een kunstmatig eiland vormde. Dat het ver-

volgens naar het Indische eiland Lombok werd vernoemd, had te maken met 

de verovering van dit eiland door het Koninklijk Nederland-Indisch Leger 

(KNIL) op het Balinese vorstendom. De ‘bevrijding’ van Lombok zorgde 

overal in Nederland voor euforie, het was in 1894/1895 dan ook groot 

nieuws. De euforie kon echter de grote verliezen van de KNIL, onder andere 

opgelopen bij een aanval van de Balinezen op het Nederlandse kampement 

op Lombok in augustus 1894, niet goedmaken. Voor de nabestaanden van 

de gesneuvelden werd er in december 1894 een landelijke collecte gehou-

den, die in ‘s-Graveland fl. 1.237,00 opbracht. De grote betrokkenheid met 

deze oorlog blijkt ook uit het feit, dat er vanaf die tijd veel straten en pleinen 

naar Indische eilanden werden vernoemd, zo ook in ’s-Graveland. Hier com-

bineerden de bewoners echter bovenstaande feiten en gaven hun volksbuurt-

je zijn leuke en unieke naam. 

Het bleekveld waarop in 1896 het ’s-Gravelandse Lombok verrees, is altijd 

in erfpacht geweest. Het behoorde vanouds bij de hofstede Bousigt en was 

125 meter breed en 30 meter diep. Naast de oprijlaan van Bousigt stond in 

1830 het huis van bleker Frederik Reijmerink. Naast zijn huis lag een tuin 

en richting de Brouwersvaart een complex van aaneengesloten bleekvelden. 

De wasserij was al vanaf 1760 in het bezit van de familie, nazaten vestigden 

zich in 1900 met een stoomwasserij nabij de Zuidersluis. 

Vanaf het Zuidereinde is ook nu nog goed te zien dat er op de plek van de 

oude wasserij meerdere woningen staan. Oorspronkelijk waren het er twee, 

maar de toenmalige eigenaar en aannemer Willem van Groen ver- en her-

bouwde ze omstreeks 1896 tot vier woningen. Naast deze woningen staan de 

tien voormalige arbeiderswoningen (vijf blokjes van twee), die in de loop 

van de jaren vooral aan de achterzijde zijn uitgebouwd. Rechts ervan staat 

een blokje van twee huizen, bekend als de oude smederij van achtereenvol-

gens de familie Esman, Wouters en Walstra. Het is aannemelijk dat de 

schoonvader van Hermanus Esman, aannemer Johannes Baar, het pand om-

streeks 1883 heeft laten bouwen. Rond die tijd vestigde Esman zich name-

lijk op deze plek. Tussen de oude smederij en de Brouwersvaart staan ten 

slotte nog acht duplexwoningen. 

Het bleekveld tussen de oude wasserij en de smederij verkoopt Willem van 
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Groen in 1895 aan Lammert Reijmerink. Korte tijd later laat deze er de tien 

arbeiderswoningen bouwen; het Lombok is dan een feit. 

De bouwtekening laat zien dat de huizen 8 meter diep zijn, 4,20 meter breed 

en 5,25 meter hoog. Als men door de voordeur naar binnen gaat staat men 

meteen in de woonkamer. Boven de voordeur zit een klein venster en naast 

de deur een schuifraam met twee luiken. De woonkamer is 4,20 x 3,65 me-

ter en bezit dus dat ene schuifraam op het westen. Gaat men achterom, dan 

komt men via de achterdeur in de keuken terecht (4,20 x 2,75 meter). 

Evenals de woonkamer bezit ook de keuken maar één raam, en wel op het 
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oosten. Op de overgebleven ruimte (4,20 x 1,25 meter) tussen woonkamer 

en keuken bevinden zich, vanaf de buitenmuur gezien, de bedstee, de smalle 

gang tussen woonkamer en keuken, een servieskast en de zoldertrap. De 

bedstee, met het voeteneind tegen de buitenmuur, meet 1,25 x 1,70 meter en 

is door middel van twee deurtjes toegankelijk vanuit de woonkamer. Onder 

de bedstee bevindt zich een kleine kelder. Naast de bedstee loopt de gang 

die de verbinding vormt tussen woonkamer en keuken. In de gang zit aan de 

kant van de bedstee een luik dat toegang geeft tot de kelder. Tegenover het 

luik bevindt zich een servieskast met twee van glas voorziene deurtjes. De 

bovenverdieping is een eenvoudige zolder, die via een trap vanuit de keuken 

is te bereiken. Op de (slaap)zolder is het vanwege het schuine dak moeilijk 

lopen. In het midden valt het nog wel mee, aangezien de hoogte daar zo’n 

twee meter is. Het slaapoppervlak is ongeveer 4,20 x 4,50 meter, maar 

schrik niet wakker want dan stoot je meteen je hoofd. Een klein raampje in 

de buitenmuur zorgt op zolder voor licht en lucht. 

Bij de oplevering in 1896 kregen de huizen vreemd genoeg geen opeenvol-

gend huisnummer. De eerste zes volgden namelijk de nummering van de 

huizen op de plek van de oude wasserij. De overige vier volgden die van de 

smederij. Op de hoek, naast de oprijlaan van Bousigt, woonde op nummer 

275 winkelier Nicolaas Calis. Jarenlang verscheen er van hem vlak voor 

Sinterklaas een advertentie in de Gooi en Eemlander met de mededeling, dat 

men zijn etalage met chocolade- en suikerwerk weer kon komen bewonde-

ren. Hij verkocht overigens rond Sinterklaas ook speelgoed. De drie huizen 

naast Calis hadden het huisnummer 276, 276a en 276b. Op dit nummer 

volgden de zes nieuwe arbeiderswoningen: 276c t/m 276h. De smederij van 

Esman had nummer 286. De vier nieuwe arbeiderswoningen naast hem kre-

gen het nummer 287 t/m 287c. De eerste tien bewoners, vanaf Calis gezien 

naar Esman, waren: 

Willem van Bemmelen 

Hendrik Glijn 

Nicolaas van de Pol 

Jan Wallenburg 

Johannes van Ekeris 

Huijbert Stokvis 

Jacob Hoogendoorn 

Gijsbert van Schaik 
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De wed. Hazelager-Smit 

Dirk van der Klis 

 

Het waren stuk voor stuk arbeiders, dus ze woonden met recht in de arbei-

derswoningen; schilder, kleerbleker, spoeler, stamper, werkman en arbeider. 

Het merendeel daarentegen kwam vreemd genoeg van buiten de gemeente; 

Kortenhoef, Amsterdam, Hilversum, IJsselstein en drie bewoners uit Loosd-

recht. Wat tevens opvalt zijn de familieverbanden onder de eerste bewoners. 

Zo wonen er twee schoonzoons van Huijbert Stokvis, te weten Jacob 

Hoogendoorn en Dirk van der Klis. Hoogendoorn was gehuwd met Keetje 

Stokvis en Van der Klis was weduwnaar van Hendrika Stokvis. Een ander 

familieverband was broer en zus Van Bemmelen. De zus van Willem van 

Bemmelen was gehuwd met Hendrik Glijn. En verder woonden er nog de 

gezusters Anna en Geertrui Boelenhoven, respectievelijk gehuwd met Jan 

Wallenburg en Gijsbert van Schaik.  

Langs het Zuidereinde stond in die tijd een dubbele rij met ruim honderd 

jaar oude eiken. Bij zonnig weer bracht de schaduw van deze machtige bo-

men verkoeling in de kleine huisjes en zaten de bewoners ‘s avonds gezellig 

voor hun huis koffie te drinken. Op die momenten was men blij dat de bo-
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men er stonden. Bij storm daarentegen waren de bewoners altijd weer bang 

dat zo’n reusachtige boom zou omvallen en één of meerdere huizen zou ver-

nielen. Het heeft gelukkig nooit plaatsgevonden. De bomen maakten decen-

nialang onderdeel uit van het dagelijks leven op het Lombok. Kinderen 

speelden er, leerden er fietsen en zochten er in het najaar eikels om deze aan 

de boer te verkopen als voer voor zijn varkens. Tussen de bomen waren 

waslijnen gespannen waar iedere maandag vrolijk de was hing te drogen. 

Buurvrouwen namen hier de laatste roddels door en klopten er hun vloerkle-

den.  

Het Lombok had twee toegangen; via de oprijlaan van Bousigt of over de 

brug die halverwege de tien arbeiderswoningen lag en de verbinding vormde 

met de Zuidereinde. De oude gietsloot die voor het Lombok lag was onge-

veer vier meter breed, modderig en vol met blad. Voor de familie Van de 

Pol was deze sloot overigens een gruwelijke herinnering. Twee van hun 

kleine kinderen zijn er in verdronken. Tussen de sloot en de voorgevels van 

de huizen bevonden zich de moestuintjes van de bewoners, ieder ongeveer 

dertig vierkante meter groot. Voor de huizen liep het toegangspad en tegen 

de gevels was nog een smalle stoep, beide bestaande uit gele steentjes. De 

gangpaden tussen de huizen waren slechts één meter breed. In de zijgevels 

zaten twee kleine ramen; de ene was van de zolder en de andere – laag bij de 

grond – was van de kelder onder de bedstee. Achter de huizen lag nog een 

tuin met een diepte van zo’n dertien meter, lopende tot de erachter liggende 

oude gietsloot. Op dit stukje grond stonden onder andere een schuur, schut-

ting, kolenhok en er waren waslijnen gespannen. Sommige bewoners hiel-

den er kippen en konijnen. Achter en aan het huis was ook nog de houten 

plee te vinden. 

In een volksbuurt wordt meestal lief en leed gedeeld, soms zijn er roddels en 

af en toe is er een fikse ruzie. Een ruzie die kan uitmonden in een bezoekje 

aan de rechtbank. Dat overkwam de buurvrouwen H. en S. in 1910. In de 

Gooi en Eemlander van 26 november wordt hierover het volgende geschre-

ven:   

De dames H. en S. zijn buren en wonen op het Lombok in ’s-

Graveland. Ze kunnen elkaar niet erg goed zetten, waarvan het ge-

volg is, dat er nog al eens kibbelarijtjes voorkomen, die dikwijls ont-

aarden in een grote scheldpartij. Bij zo’n gelegenheid had juffrouw 
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H. haar buurvrouw S. met een emmer vuil water gesmeten, een ver-

frissing waarop juffrouw S. lang niet gesteld was. De geschiedenis 

liep af met een proces-verbaal en beide dames stonden gisteren voor 

de groene tafel; de een als beklaagde, de andere als getuige. De amb-

tenaar van het O.M. eiste tegen beklaagde een geldboete van tien 

gulden of drie dagen hechtenis, terwijl de getuige, juffrouw S., van de 

kantonrechter een flinke uitbrander kreeg voor haar gedrag. 

Omstreeks 1930 verkoopt Lammert Reijmerink de tien huizen aan de uit 

Hilversum afkomstige Cornelis Claes. Deze laat de huizen in 1937 voor vijf-
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honderd gulden per stuk verbouwen; de slaapzolder maakt plaats voor een 

verdieping met twee slaapkamers. Hierdoor werden de huizen bijna drie 

meter hoger, namelijk 8,10 meter. De begane grond blijft overigens geheel 

intact. De slaapkamers verrijzen boven de woonkamer en zijn te bereiken 

via de oude zoldertrap. De grote slaapkamer meet 4,20 x 2,75 meter en is 

voorzien van drie ramen op het westen. De ruimte om en nabij de trap kan 

men bijvoorbeeld opdelen in een kleine slaapkamer van 2,70 x 2,05 meter 

en een kleine overloop. In de zijgevel zit een raam. Omdat er niets aan de 

keuken veranderde, bleef het oude schuine dak boven de keuken intact. De 

overgang van het nieuwe- naar het oude dak maakt hierdoor een vreemde 

knik. 

Na de verbouwing werd de huur aangepast tot fl. 3,25 per week. Hoeveel de 

oude huur is geweest is onbekend. Niet veel later worden ook de huisnum-

mers aangepast: Zuidereinde 450 t/m 459. Voor de postbode waren die num-

mers overigens niet belangrijk, een geadresseerde brief of kaart met: ‘Aan 

de familie ……., Lombok ’s-Graveland’, kwam ook wel aan. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in één van de schuurtjes achter de 

huizen een schuilplaats gemaakt voor twee onderduikers. Door een extra 

wand in de schuur te plaatsen was een verborgen ruimte ontstaan, groot ge-

noeg voor een tweepersoonsbed. De in- en uitgang van de schuilplaats was 

een klein luik aan de achterkant van de schuur. Wanneer men hier uitkroop 

zag men links de boerderij (Bousigt) van de familie Pelsma staan.  

De mannen gebruikten de schuilplaats hoofdzakelijk om er te slapen, over-

dag werd er gewerkt bij één van de vele wasserijen. Op een ochtend, zonder 

te weten dat er een razzia aan de gang was, zagen de mannen bij het verlaten 

van hun schuilplaats de Duitsers in het weiland van boer Pelsma vlak voor 

hun ogen voorbij lopen. Gelukkig werden ze niet opgemerkt en kwamen ze 

met de schrik vrij. 

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog had Claes de huizen verkocht aan Ernst 

Hendrik van Duikeren, fabrikant in Weesp. Na 1970 worden door zijn 

vrouw en kinderen de huizen successievelijk verkocht. Vanaf dat moment 

verliest het Lombok snel zijn charme. De nieuwe bewoners verbouwen de 

woningen ingrijpend, vooral aan de achterkant. De sloot wordt gedempt, het 

bruggetje verdwijnt en in plaats van moestuinen komen er voortuinen. In 
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dezelfde tijd laat de gemeente de kolossale eiken kappen. Er komen parkeer-

plaatsen en jonge bomen voor in de plaats. Al het oude is dan voorbij. 

Van 1896 tot omstreeks 1955 was het Lombok een gemoedelijke, beschutte 

en vertrouwde omgeving; een volksbuurt. De enige die ’s-Graveland heeft 

gehad. 

 

 

Lombok anno 2016 
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Van huizen gesproken 
 

Stichtse End (61 en) 63, voorheen de Dorpsweg 

(door  Gerrie van Rijn-Luijer) 

 

Een stukje schrijven over een bestaand huis, het lijkt zo eenvoudig maar 

niets is minder waar. Tijdens mijn speurtocht kwamen er steeds meer vra-

gen. Ik heb gesproken met een aantal mensen en de archieven erop nagesla-

gen.  Een aantal vragen blijven open en wie weet kunt u mij helpen om de 

informatie volledig te krijgen.  

 

Hoe vaak heeft u al moeten afremmen in het Stichtse End ter hoogte van 

huisnummer 63? Het huis staat een beetje op de weg en zorgt voor een weg-

versmalling.  Tot ruim een decennium geleden had dit huis een winkelbe-

stemming. De laatste jaren is het een woonhuis. Over de vroegere en de hui-

dige bestemming, maar vooral over een aantal  bewoners kunt u hier lezen. 
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Woning annex kruidenierswinkel: 

Het oorspronkelijke pand met huisnummer 63 was een met rietgedekte kruk-

boerderij en is van oorsprong uit de 18e eeuw. Er is een koperen gravure uit 

1749 waarop het pand al staat. Vermoedelijk is dit pand het oudste pand in 

het huidige Ankeveen, hoewel er ook gezegd wordt dat het Regthuys ouder 

is. Achter tegen het huis stonden  nog twee kleine huisjes. Deze hadden  

huisnummer 61. Er stonden nog meer kleine opstallen achter het pand. Rond 

het jaar 1900 begon Wulfert 

(Wulfie) Lagerwey in het pand een 

kruidenierswinkel. Overal in de 

winkel stonden kisten, vaten en 

trommels met rozijnen, krenten ge-

droogde abrikozen, erwten en bo-

nen. Hij had het druk. Om het 

wachten wat te veraangenamen had 

hij een kistje met tabak op de toon-

bank staan, waaruit tegen de prijs 

van één cent een pijp mocht worden 

gestopt. Veel klanten van Wulfert 

waren arm. Ze kochten op de pof of 

ruilden tegen eieren, boter of zelfs 

konijnen of patrijzen. Wulfert kon niet van de verkoop van gewone kruide-

nierswaren rondkomen en breidde zijn assortiment uit met kaas en wijnen. 

Hij had hiervoor een opslagplaats onder de opkamer. In de schuur stonden 

paard en wagen waarmee Wulfert zijn waren tot in de wijde omgeving bij de 

mensen thuis bezorgde. In 1935 kwam zoon Wim assisteren in de winkel en 

hij nam de winkel  later over. Het pand heeft naast winkel- ook altijd een 

woonbestemming.  Beneden waren er een kamer, slaapkamer en keuken. 

Boven was er een grote zolder met een paar kleine slaapkamertjes. In 1955 

zijn Gijs en Rie van Rijn-Hagen boven gaan wonen. Terwijl zij daar woon-

den is dochter Carla in 1959 geboren. Ook in 1955 namen zij de winkel over 

van de fam. Lagerweij en toen deze verhuisde naar een naastgelegen pand, 

kreeg de fam. Van Rijn de beschikking over het hele pand. 7 Jaar na Carla is 

zoon Gijs jr. geboren. Het was ook voor de van Rijnen hard werken. Gijs en 

Rie zijn overleden in respectievelijk 1993 en 2001. Dochter Carla praat met 

veel respect en liefde over haar ouders. Over hoe hard zij gewerkt hebben, 

hoe zij en broer Gijs op zolder beiden een heel klein kamertje hadden, hoe 

Wulfert Lagerwey(kinderen onbekend) 
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haar vader altijd zei: “een ei hoort erbij” en hoe haar moeder, na een dag 

hard werken, ook nog moest helpen de rijdende zelfbedieningswinkel te vul-

len. Deze rijdende winkel was een project van Gijs samen met broer Joop. 

Naast het harde werken werd toch ook nog tijd gevonden om zich in te zet-

ten voor diverse verenigingen. Zo was Gijs een fervent biljarter, was Rie 

ruim 40 jaar lid van zangvereniging Internos en waren beiden actief bij de 

carnavalsvereniging betrokken.   

 

Gijs jr. nam de winkel van zijn ouders over en in 2002, een aantal jaren na-

dat de winkel naar een ander pand  verhuisde, werd het hele pand grondig 

verbouwd door dochter Carla en schoonzoon Hans Torsing.  Tijdens de ver-

bouwing zijn nog resten teruggevonden van de oorspronkelijke boerderij. 

Het pand is prachtig verbouwd waarbij verschillende oude elementen be-

waard zijn gebleven. Er is nog goed te zien hoe de indeling vroeger was. De 

opkamer met daaronder de oude opslagkamer voor de wijn en kaas van Wul-

fert zijn nog in tact gebleven. Oude balken zijn in zicht en de hele sfeer 

ademt historie uit. Vanuit de woonkamer wordt je verrast met een prachtig 

doorkijkje naar de Ankeveense Plassen. 

 

Wie waren dan de bewoners van de kleine huisjes achter de winkel? In het 

huisje direct tegen de achtergevel van de winkel woonden lange tijd Cors 
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Lamme (ome Cors) en Neel Lamme-Sinke (Juffrouw Lamme). Cors werkte 

als tuinder in ’s-Graveland bij “Gooilust”. Neel was kraamhulp, hielp bij het 

afleggen van overleden en werkte  in de bediening in het “Wapen van Anke-

veen” tijdens bruiloften en partijen. Cors en Neel waren koster en kosteres 

van de naastgelegen Hervormde kerk. Cors deed ook het onderhoud van de 

tuin en het kerkhof. Cors overleed in 1959, zijn vrouw in 1978.Het andere 

huisje werd eerst bewoond door de dochter van Wulfert;  Aartje Westbroek- 

Lagerweij en haar man. Later door Doris Ketelaar en tenslotte korte tijd 

door Joseph van Laere. 

Achter de huisjes, aan de rand van de tuin, stonden drie kleine houten toilet-

ten. Eén voor het gezin van Wulfert Lagerwey, één voor het gezin van Cors 

en Neel Lamme en één voor het gezin Westbroek-Lagerwey.  Op zaterdag 

schepte Cors deze toiletten leeg om de inhoud over de moestuin te versprei-

den. Het schijnt dat de moestuin er altijd perfect uitzag, dat de oogst groot 

was en dat de meeste familieleden een hoge leeftijd bereikten. 

Tijdens mijn zoektocht naar de bewoners van dit huis stuitte ik op het ver-

haal van Sophia Lamme- Marinus. (opoe Feij). Opoe Feij werd op 38 jarige 

leeftijd weduwe (1897) en bleef achter met zes jonge kinderen. Om alle 

monden te kunnen voeden ging zij bakeren en behangen. Ook zíj was koste-

res. Veel overeenkomsten dus met Neel Lamme. Waar opoe Feij woonde is 

mij niet duidelijk geworden, was dit naast de kerk, dan moet het in één de 

hierboven besproken huisjes zijn voor de beschreven bewoners er kwamen 

wonen, met zes kinderen lijkt dit haast onwaarschijnlijk. Of woonde zij mis-

schien tegenover de kerk? Wie het  weet mag het zeggen! 
 

 

 

Bronnen:  

Gesprek met Carla Torsing - van Rijn 

Diverse krantenartikelen verzameld door Jan M. Veenman 

Diverse onderzoeken Jan M. Veenman 
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