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9LMIHQWZLQWLJ�MDDU�VDPHQJHYRHJG�

:RRUGHQ�KHEEHQ�EHKDOYH�HHQ�EHWHNHQLV�RRN�HHQ�
JHYRHOVZDDUGH��,HWV�IHHVWHOLMNV�YLHUHQ�ZH�HQ�HHQ�
WUHXULJH�JHEHXUWHQLV�KHUGHQNHQ�ZH��
'LW�MDDU�VFKHQNHQ�ZH�DDQGDFKW�DDQ�KHW�IHLW�GDW�
$QNHYHHQ���
V���*UDYHODQG�HQ�.RUWHQKRHI�RS�
��DXJXVWXV������ZHUGHQ�VDPHQJHYRHJG��
8�PHUNW�KHW��LN�NLHV�HHQ�QHXWUDOH�WHUP��
,Q�GLW�VSHFLDOH�QXPPHU�YDQ��,Q�GH�*ORULRVD��
ZRUGW�GH�ODQJGXULJH�YRRUJHVFKLHGHQLV�YDQXLW�
YHUVFKLOOHQGH�XLWJDQJVSXQWHQ�EHVFKUHYHQ��
'DDUELM�YDOW�RS�GDW�VWDQGSXQWHQ�LQ�GH�ORRS�GHU�
WLMG�JHKHHO�HQ�DO�NXQQHQ�YHUDQGHUHQ��:DV�LQ�GH�
MDUHQ�WZLQWLJ�GH�JHPHHQWH�
V���*UDYHODQG�IHO�WHJHQ�
VDPHQYRHJLQJ�LQ�GH�MDUHQ�YLMIWLJ�HQ�]HVWLJ�ZDV�
]LM�YRRU��
7HYHQV�YDOW�RS�GDW�GH�GLVFXVVLH�WXVVHQ�YRRU��HQ�
WHJHQVWDQGHUV�ZHLQLJ�RSOHYHUW��'H�UDWLRQHOH�
DUJXPHQWHQ�YHUOLH]HQ�KHW�YDDN�YDQ�GH�HPRWLHV�
GLH�]XON�HHQ�EHODQJULMNH�URO�VSHOHQ�ZDQQHHU�GH�
HLJHQ�JHPHHQWH�GUHLJW�RSJHKHYHQ�WH�ZRUGHQ��
'DW�LV�EHJULMSHOLMN��0DDU�HU�ZRUGW�ZHOHHQV�WH�
]HHU�JHGDFKW�GDW�PHW�KHW�RSKHIIHQ�YDQ�KHW�HLJHQ�
JHPHHQWHEHVWXXU�RRN�GH�ORNDOH�JHPHHQVFKDS�
RSJHKHYHQ�GUHLJW�WH�ZRUGHQ��'DW�LV�QDWXXUOLMN�
QLHW�KHW�JHYDO��0DDU�JHPHHQWHEHVWXXUGHUV�PRHWHQ�
GDQ�ZHO�HHQ�VSHFLILHN�RRJ�KHEEHQ�YRRU�GH�
ZHQVHQ�HQ�GH�YHUODQJHQV�YDQ�GH�NOHLQH�NHUQHQ�
GLH�GHHO�YDQ�KHW�JURWHUH�XLWPDNHQ��

9LMIHQWZLQWLJ�MDDU�JHOHGHQ�ZHUG�GH�VDPHQYRHJLQJ�
HHQ�IHLW��(HQ�JHEHXUWHQLV�GLH�ODQJH�WLMG�
GRRUJHZHUNW�KHHIW�LQ�GH�
V�*UDYHODQGVH�JHPHHQ�
VFKDS��
'H�YUDDJ�RI�KHW�HHQ�MXLVWH�GDDG�LV�JHZHHVW�NDQ�
QLHW�JHVWHOG�ZRUGHQ��'H�JHVFKLHGHQLV�LV�QLHW�
WHUXJ�WH�GUDDLHQ��)HLW�LV�ZHO�GDW�ZH�QDDU�HHQ�
VFKDDOYHUJURWLQJ�WRH�]LMQ�JHJDDQ�LQ�KHW�RSHQEDDU�
EHVWXXU��ZDDU��������LQZRQHUV�RQJHYHHU�GH�
RQGHUJUHQV�ELM�LV��
(HQ�KLVWRULVFKH�RQYHUPLMGHOLMNKHLG�GXV��
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9RRU�PLM�DOV�GHJHQH�GLH�VOHFKWV�GH�ODDWVWH�YLHU�
MDDU�KHHIW�PHHJHPDDNW�LV�KHW�ELMQD�QLHW�YRRU�WH�
VWHOOHQ�GDW�KHW�HHQV�DQGHUV�ZDV��
'DW�JHOGW�]HNHU�QLHW�YRRU�DOOH�OH]HUV�YDQ�GLW�
WLMGVFKULIW��(U�]XOOHQ�HU�]LMQ�GLH�PHW�HHQ�YRUP�
YDQ�QRVWDOJLH�WHUXJ�YHUODQJHQ�QDDU�GH�RXGH�
WLMGHQ�YDQ�WRHQ��
0DDU�MD��IHLWHQ�]LMQ�IHLWHQ�HQ�JHEHXUWHQLVVHQ�
QHPHQ�JHHQ�NHHU��
,Q�LHGHU�JHYDO�LV�HU�HHQ�JHPHHQWH�RQWVWDDQ�GLH�
JHWRRQG�KHHIW�GH�YHUDQGHULQJHQ�LQ�KHW�RSHQEDDU�
EHVWXXU�PHH�WH�NXQQHQ�PDNHQ��'LH�RRN�LQ�VWDDW�
LV�JHEOHNHQ�HHQ�YHUJURWLQJ�YDQ�KHW�WDNHQSDNNHW�
DDQ�WH�NXQQHQ��
*HOXNNLJ�EHKRHYHQ�ZH�RS�GLW�PRPHQW�GH�
GLVFXVVLH�QLHW�PHHU�WH�YRHUHQ��2Q]H�JUHQ]HQ�]LMQ�
EHW�HNNHOLMN�YHLOLJ�HQ�GDW�PRHW�RRN�PDDU�QRJ�HHQ�
SRG�MH�]R�EOLMYHQ��

'H�EXU�HPHHVWHU�YDQ��UDYHODQG��
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�:HUNHOLMN��KHHUHQ�UDDGVOHGHQ��GH�PRWLHYHQ�]LMQ�
RI�PLVOHLGHQG�RI�]HHU�RYHUGUHYHQ��RI�RQMXLVW���

2YHU�WZHH�RS]LHQEDUHQGH�UDSSRUWHQ�YDQ�GH�
JHPHHQWH�
V�*UDYHODQG���

8LW�DQGHUH�DUWLNHOHQ�LQ�GLW�WLMGVFKULIW�EOLMNW�
GXLGHOLMN�GDW�LQ�GH�MDUHQ�WZLQWLJ�HU�HHQ�YHU]RHN�
YDQ�GH�JHPHHQWH�.RUWHQKRHI�DDQ�GH�JHPHHQWH�

V�*UDYHODQG�LV�JHGDDQ�RP�VDPHQJHYRHJG�WH�
ZRUGHQ��
V�*UDYHODQG�ZHHV�GLW�YHU]RHN�DI��
'DW�GHHG�GH]H�JHPHHQWH�QLHW�]RPDDU��GH�PHQLQJ�
ZHUG�RQGHUERXZG�GRRU�HHQ�EURFKXUH�JHQDDPG�
�5DSSRUW�LQ]DNH�GH�JHYROJHQ�YDQ�HHQH�HYHQWXHHOH�
VDPHQVPHOWLQJ�YDQ�.RUWHQKRHI�PHW�
V�*UDYHODQG���
+HW�LV�JHGDJWHNHQG����GHFHPEHU������HQ�
RQGHUWHNHQG�GRRU�VHFUHWDULV�'H�9ULHV�HQ�
EXUJHPHHVWHU�0U��'�-�$��YDQ�+DULQ[PD�WKRH�
6ORRWHQ��
+HW�LV�YRRU�HHQ�UDDGVVWXN�HHQ�RSPHUNHOLMN�
ERHNMH��+HW�LV�JHGUXNW�HQ�WHOW����SDJLQD
V��
(HQ�H[HPSODDU�EHYLQGW�]LFK�LQ�KHW�
JHPHHQWHDUFKLHI�HQ�RPGDW�QLHW�DOOHHQ�GH�
XLWYRHULQJ�RSPHUNHOLMN�LV��PDDU�YRRUDO�RRN�GH�
LQKRXG�OLMNW�KHW�PH�JRHG�RP�LQ�GLW�QXPPHU�YDQ�
�,Q�GH�*ORULRVD��KHW�QDGHU�WH�EHVFKRXZHQ��

(HQ�NHQPHUN�YDQ�UDDGVWXNNHQ�LV�LQ�KHW�DOJHPHHQ�
GDW�]H�]R�REMHFWLHI�PRJHOLMN�JHVWHOG�]LMQ��GDW�
]H�JHVWRHOG�]LMQ�RS�IHLWHQ��GDW�GLH�IHLWHQ�
RQGHUERXZG�ZRUGHQ�PHW�JHJHYHQV�HQ�GDW�HHQ�
JHPHHQWHEHVWXXU�LQGLHQ�KHW�RRUGHOHQ�XLWVSUHHNW�
RYHU�HHQ�EHVWXXU�YDQ�HHQ�DQGHUH�JHPHHQWH��
OLHYHU�KHW�VWLMOPLGGHO�YDQ�KHW�HXIHPLVPH�
KDQWHHUW�GDQ�GDW�PHQ�]LFK�YROXLW�ODDW�JDDQ�GRRU�
KHW�PDNHQ�YDQ�LURQLVFKH�RSPHUNLQJHQ��
'H�SDPIOHWWLVW�GLH�SURYRFHHUW�KRRUW�LQ�GH�FROXPQ�
WKXLV�YDQ�HHQ�ZHHNEODG��PHQ�YLQGW�GLH�QLHW�LQ�
HHQ�UDDGVYRRUVWHO��
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%XUJHPHHVWHU�0U�'�-�$�YDQ�+DULQ[PD�WKRH�6ORWHQ�
>���������@�
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$OV�MH�GLH�VWLMO�YHUZDFKW�LV�KHW�QLHW�LQ�HHQ�
UDDGVVWXN�YDQ�GH�GHIWLJH�JHPHHQWH�
V�*UDYHODQG�
LQ�������PDDU�PLVVFKLHQ�LQ�GH�JURWH�VWDG�LQ�GH�
MDUHQ�]HYHQWLJ�GLH�LPPHUV�LQ�GH�SROLWLHNH�
ZHWHQVFKDSSHQ�DOV�SRODULVHUHQG�ZRUGHQ�
RPVFKUHYHQ��

:H�]XOOHQ�HHQV�HHQ�VWXNMH�WHNVWDQDO\VH�GRHQ�YDQ�
KHW�SDPIOHW�XLW�������
'H�RSHQLQJV]LQ�GRHW�DDQ�GH�LQWHQWLHV�YDQ�GH�
VFKULMYHUV�QLHW�WZLMIHOHQ���,Q�GHQ�ODDWVWH�WLMG�
LV�GRRU�HQNHOH�LQJH]HWHQHQ�YDQ�.RUWHQKRHI�GH�
YUDDJ�RSJHZRUSHQ�RI�KHW�PRJHOLMN�LV�.RUWHQKRHI�
ELM�
V�*UDYHQODQG�LQ�WH�OLMYHQ���
/HW�RS�GH�RQGHUVWUHHSWH�ZRRUGHQ��HQNHOH�
LQJH]HWHQHQ��,Q�ZH]HQ�ZDV�KHW�YHU]RHN�DINRPVWLJ�
YDQ�GH�JHPHHQWHUDDG�YDQ�.RUWHQKRHI���
9HUGHURS�LQ�KHW�SDPIOHW�ZRUGW�GDQ�RRN�RQWNHQG�
GDW�KHW�YHU]RHN�GDW�YDQ�GH�PHHUGHUKHLG�YDQ�GH�
UDDG�DINRPVWLJ�ZDV��JHGUDJHQ�]RX�ZRUGHQ�GRRU�
GH�PHHUGHUKHLG�YDQ�GH�EHYRONLQJ��
�9UDDJW�PHQ�GH�LQJH]HWHQHQ�YDQ�.RUWHQKRHI�ppQ�
YRRU�ppQ�RI�]LM�GH�VDPHQVPHOWLQJ�ELM�

V�*UDYHODQG�ZHQVFKHQ��GDQ�]RXGHQ�HU�YHOHQ��MD�
GH�PHHVWHQ�RQWNHQQHQG�DQWZRRUGHQ���

+RH�ZHHW�KHW�JHPHHQWHEHVWXXU�YDQ�
V�*UDYHODQG�
GDW�"�
(HQ�UDDGVYRRUVWHO�XLW������]RX�HU�PLQVWHQV�DDQ�
WRHJHYRHJG�KHEEHQ�GDW�]RLHWV�XLW�HHQ�
ZHWHQVFKDSSHOLMN�YHUDQWZRRUG�RSLQLH�RQGHU]RHN�
ZDV�JHEOHNHQ��
+HW�FLWDDW�JHHIW�HFKWHU�IHLOORRV�GH�VWHPPLQJ�YDQ�
GH�JHPHHQWHEHVWXXUGHUV�YDQ�
V�*UDYHODQG�DDQ���
'H�.RUWHQKRHYHUV�KHEEHQ�VOHFKWH�PRWLHYHQ�RP�
VDPHQYRHJLQJ�WH�YUDJHQ��]LM�ZLOOHQ�KXQ�HLJHQ�
SUREOHPHQ��YRRU�HHQ�JURRW�GHHO�YRRUWYORHLHQG�XLW�
ZDQEHKHHU��RS�GH�QHN�YDQ�
V�*UDYHODQG�
DIZHQWHOHQ��
�'H�UDHGVPHHUGHUKHLG�KHHIW�]LFK�]HOI�HHQ�EUHYHW�
YDQ�RQEHNZDDPKHLG�LQ�KHW�EHVWXXUHQ�HHQHU�
JHPHHQWH�JHJHYHQ��
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+HW�ZDUH�R�L��YRRU�GLH�UDDGVOHGHQ�PHHU�JHSDVW�
JHZHHVW�RP��GLH�RQEHNZDDPKHLG�LQ]LHQGH��DOV�
UDDGVOLG�WH�EHGDQNHQ��
=LM�KDGGHQ�GDQ�SODDWV�NXQQHQ�PDNHQ�YRRU�
DQGHUHQ�GLH�ZHOOLFKW�PHHU�PRHG�HQ�EHOHLG�LQ�
EHVWXUHQ�GHU�JHPHHQWH�KDGGHQ�NXQQHQ�WRRQHQ���
�EO]����

'XLGHOLMNH�WDDO��.RP�GDDU�QX�PDDU�HHQV�RP��
=RLHWV�GXUYHQ�ZH�DOV�
V�*UDYHODQGVH�
JHPHHQWHEHVWXXUGHUV�DQQR������QRJ�QLHW�HHQV�WH�
]HJJHQ�RYHU�JHPHHQWHUDDGVOHGHQ�XLW�GH�EXXU�
JHPHHQWHQ�GLH�PHW�YHUYH�GH�]HJHQLQJHQ�YDQ�KHW�
JHZHVW�*RRL�HQ�9HFKWVWUHHN�SUREHUHQ�XLW�WH�
OHJJHQ��

2RN�LQ�DQGHU�RS]LFKW�ZRUGHQ�GH�
JHPHHQWHEHVWXXUGHUV�YDQ�.RUWHQKRHI�]ZDUW�
JHPDDNW��*DDW�PHQ�LQ�GH�WLWHO�YDQ�KHW�UDSSRUW�
QRJ�XLW�YDQ�GH�VDPHQVPHOWLQJ�YDQ�.RUWHQKRHI�
PHW�
V�*UDYHODQG�LQ�GH�RSHQLQJV]LQ�ZRUGHQ�
DQGHUH�ZRRUGHQ�JHEUXLNW��.RUWHQKRHI�ELM�

V�*UDYHODQG�LQ�WH�OLMYHQ��1LHW�VDPHQJDDQ�PDDU�
LQOLMYHQ��:HON�ZHOGHQNHQG�JHPHHQWHEHVWXXU�
YUDDJW�HURP�RP�ELM�HHQ�DQGHU�LQJHOLMIG�WH�
ZRUGHQ��.HQQHOLMN�LV�KHW�SDPIOHW�QLHW�DOOHHQ�
EHVWHPG�YRRU�OH]HUV�XLW�
V�*UDYHODQG��RRN�GH�
.RUWHQKRHYHUV�PRHWHQ�ORVJHZHHNW�ZRUGHQ�YDQ�GH�
PHQLQJ�YDQ�GH�UDDGVPHHUGHUKHLG��
6WHPPLQJPDNHULM�GXV��6WHO�GDW�GH�UHWRULVFKH�
YUDDJ�JHVWHOG�]RX�ZRUGHQ��ZLOW�JLM�.RUWHQKRHYHUV�
LQJHOLMIG�ZRUGHQ�ELM�
V�*UDYHODQG��GDQ�]RX�]RDOV�
JHEUXLNHOLMN�LV�ELM�HHQ�UHWRULVFKH�YUDDJ�KHW�
DQWZRRUG�DO�ELM�YRRUEDDW�YDVW�VWDDQ��
(HQ�PDVVDDO��QHHQ��]RX�RQJHWZLMIHOG�XLW�GH�
WURWVH�NHOHQ�GHU�GLMNEHZRQHUV�]LMQ�RSJHNRPHQ��

'H�GDDG�YDQ�GH�JHPHHQWHUDDG�YDQ�.RUWHQKRHI�
ZRUGW�JHNDUDNWHULVHHUG�DOV�HHQ�ZDQKRRSVGDDG��
�9HUPRHGHOLMN�PHW�GH�ILQDQFLsQ�WHQ�HLQGH�UDDG���
HQ�LV�VOHFKWV�LQJHJHYHQ�GRRU�KHW�PRWLHI��GDW�GH�
LQJH]HWHQHQ��YDQ�.RUWHQKRHI��DOV�GDQ�GH]HOIGH�
EHODVWLQJHQ�]RXGH�KHEEHQ�WH�EHWDOHQ�DOV�LQ�

V�*UDYHODQG���
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0HQ�]RX�LQ�.RUWHQKRHI�MDORHUV�]LMQ�RS�DOOHUOHL�
]DNHQ�GLH�LQ�
V�*UDYHODQG�DDQZH]LJ�ZDUHQ�HQ�
ZDDU�.RUWHQKRHI�QRJ�YDQ�YHUVWRNHQ�ZDV��
�HOHNWULVFKH�YHUOLFKWLQJ��KHW�JHQRW�YDQ�HHQ�
VSURHLZDJHQ��HHQ�KHHO�EHODQJULMNH�YRRU]LHQLQJ�LQ�
KHW�ELM]RQGHU�RP�GH�VWRIILJH�ZHJHQ�LQ�GH�]RPHU�
WH�EHVSURHLHQ�����VWUDNV�DDQVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�
VFKRRODUWV��ZDW�]HHU�YRRUXLWVWUHYHQG�JHQRHPG�
PRHW�ZRUGHQ���JRHGH�VWUDDWZHJHQ��EUDQGNUDQHQ�
PHW�EHKRRUOLMN�PDWHULDDO�HQ�JRHGNRSH�
ZDWHUOHLGLQJWDULHYHQ�HQ�WHQVORWWH�ODJHUH�
EHODVWLQJHQ��
+HW�LV�GXLGHOLMN�GH�.RUWHQKRHYHUV�]LMQ�
ZDQJXQVWLJ�HQ�ZLOOHQ�RS�NRVWHQ�YDQ�
V�*UDYHODQG�
RYHU�GH]HOIGH�YRRU]LHQLQJHQ�EHVFKLNNHQ��0DDU�
]HJW�KHW�UDSSRUW�HU�]LMQ�QX�HHQPDDO�YHUVFKLOOHQ�
WXVVHQ�JHPHHQWHQ�HQ�GDW�]DO�DOWLMG�RRN�ZHO�
EOLMYHQ��$OV�ZH�
V�*UDYHODQG�YHUJHOLMNHQ�PHW�
%XVVXP�HQ�+LOYHUVXP�GDQ�KHEEHQ�GLH�JHPHHQWHQ�
HHQ�DDQWDO�]DNHQ�GLH�ZH�RRN�ZHO�JUDDJ�]RXGHQ�
ZLOOHQ�KHEEHQ�PDDU�GDW�LV�YRRU�RQV�JHHQ�UHGHQ�
RP�VDPHQVPHOWLQJ�PHW�GLH�JHPHHQWHQ�WH�YUDJHQ��

+RRIGVWXN�WZHH�YDQ�KHW�UDSSRUW�� SDPIOHW��LV�
JHZLMG�DDQ�GH�ILQDQFLsQ�YDQ�GH�JHPHHQWH�
.RUWHQKRHI��
�:LM�PHHQHQ�QLHW�WH�ERXW�WH�VSUHHNHQ�DOV�ZLM�
YRRUVSHOOHQ��GDW�GH]H�EHJURRWLQJ��]RDOV�]LM�LV�
VDPHQJHVWHOG�QLHW�YRRU�JRHGNHXULQJ�YDQ�
*HGHSXWHHUGH�6WDWHQ�YDWEDDU�]DO�]LMQ���
'H�UDPLQJHQ�NORSSHQ�QLHW��=R�KHHIW�PHQ�
ELMYRRUEHHOG�DDQ�LQNRPVWHQ�JHERHNW�HHQ�EHGUDJ�
YDQ��������� �YDQ�GH�JHPHHQWHUHNHQLQJ�������
WHUZLMO������QRJ�HHQ�QDGHOLJ�VDOGR�WH�]LHQ�JDI�
YDQ�¦������� ��
=R�ZRUGW�HU�QRJ�HHQ�DDQWDO�SRVWHQ�RSJHQRPHQ�
GLH�DOOHPDDO�JHNZDOLILFHHUG�ZRUGHQ�DOV�RQ]HNHU��
:HO�ZHHW�PHQ�]HNHU�ZHWHQ�GDW�GH�LQNRPVWHQ�QLHW�
ELQQHQ�]XOOHQ�NRPHQ��'H��+RRIGHOLMNH�2PVODJ���
ZLM�]RXGHQ�QX� ]HJJHQ� GH�JHPHHQWHOLMNH�
EHODVWLQJHQ��EUHQJW�HHQ�EHGUDJ�YDQ�6�������� �
RS�HQ�KHW�WRWDOH�EHGUDJ�YDQ�GXELHX]H�LQNRPVWHQ�
ZRUGW�GRRU�GH�
V�*UDYHODQGVH�UHNHQPHHVWHUV�
EHUHNHQG�RS��������� ��
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=R�ZLH�]R�LV�GXV�IHLWHOLMN�HHQ�YHUKRJLQJ�YDQ�GH�
SODDWVHOLMNH�EHODVWLQJHQ�PHW�����QRGLJ��PDDU�KHW�
KRXGW�QRJ�QLHW�RS��2RN�RS�DQGHUH�KRRIGVWXNNHQ�
YDQ�GH�EHJURWLQJ�]LMQ�GLYHUVH�WHNRUWHQ�RS�WH�
PHUNHQ��
'H�NRVWHQ�YDQ�GH�RSHQEDUH�VFKRRO�]LMQ�PHW�
�I� ������ �WH�ODDJ�JHUDDPG��
$O�PHW�DO�KHHIW�.RUWHQKRHI�I�������� �H[WUD�
QRGLJ�XLW�GH�ULMNVNDV�RP�GH�WRXZWMHV�DDQ�HONDDU�
WH�NQRSHQ��

�(Q�PRFKW�GH�JHPHHQWH�.RUWHQKRHI�GH]H�
ELM]RQGHUH�ELMGUDJHQ�ZHO�RQWYDQJHQ��PHQ�NDQ�HU�
]HNHU�YDQ�]LMQ�GDW�
V�*UDYHODQG��PRFKW�
.RUWHQKRHI�GDDUELM�ZRUGHQ�JHYRHJG��JHHQ��
ELM]RQGHUH�ELMGUDJHQ�]RX�NXQQHQ�NULMJHQ���
9RRU�GH�VFKULMYHUV�YDQ�KHW�UDSSRUW�LV�KHW�
GXLGHOLMN�QLHW�DOOHHQ�]LMQ�GH�.RUWHQKRHYHU�
ZDQJXQVWLJ�RS�DO�GLH�PRRLH�YRRU]LHQLQJHQ�YDQ�

V�*UDYHODQG��]LM�KHEEHQ�GH]H�JHPHHQWH�RRN�
QRGLJ�RP�KXQ�ILQDQFLsOH�SUREOHPHQ�RS�WH�ORVVHQ��
=HNHUKHLG�GDW�KHW�ULMN�ELM�]DO�VSULQJHQ�EHVWRQG�
HU�LPPHUV�QLHW��
,Q�GH�WHUPHQ�YDQ�YDQGDDJ���.RUWHQKRHI�KHHIW�GH�
VWDWXV�YDQ�HHQ�DUWLNHO����JHPHHQWH�DDQJHYUDDJG�
PDDU�KHW�LV�JHHQV]LQV�]HNHU�GDW�GLH�DDQYUDDJ�]DO�
ZRUGHQ�JHKRQRUHHUG��

=LMQ�HU�HFKWHU�RRN�EH]XLQLJLQJHQ�PRJHOLMN�HQ�
OHYHUW�VDPHQYRHJLQJ�YRRUGHOHQ�RS�"�0HQ�NDQ�PHW�
ppQ�EXUJHPHHVWHU�WRH��DO�]DO�GLH�QLHW�PHHU�
RSEUHQJHQ�GDQ�GH������� �SHU�MDDU�ZDDU�KLM�YRRU�
LQ�GH�ERHNHQ�YDQ�.RUWHQKRHI�VWDDW��%RYHQGLHQ�
OHYHUW�GDW�SDV�QD����MDDU�LHWV�RS��ZDQW�
JHGXUHQGH�GLH�ODQJH�WLMG�KHEEHQ�GH�RYHUWROOLJH�
PDJLVWUDWHQ�UHFKW�RS�ZDFKWJHOG��
2RN�GH�VDODULVSRVW�YDQ�GH�WLWXODULVVHQ�]DO�PHW�
������ �VWLMJHQ��KHW�LV�LPPHUV�PRJHOLMN�]HJW�

KHW�UDSSRUW�GDQ��JHHQ�HHQ�WHJHQZRRUGLJH�
WLWXODULV�LQ�GH�QLHXZH�JHPHHQWH�ZRUGW�EHQRHPG���
0HQ�NULMJW�GDQ�DOOHQ�ZDFKWJHOG��
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2RN�KHW�HQH�JHPHHQWHKXLV�OHYHUW�QLHW�YHHO�
YRRUGHOHQ�RS��0HQ�PRHW�LQ�.RUWHQKRHI�HHQ�
YHOGZDFKWHUVZRQLQJ�KRXGHQ��HU�PRHW�HHQ�ORNDDO�
EOLMYHQ�ZDDU�RS�EHSDDOGH�GDJHQ�GH�%XUJHPHHVWHU�
]LWWLQJ�NDQ�KRXGHQ�HQ�RRN�GH�DPEWHQDDU�YDQ�GH�
EXUJHUOLMNH�VWDQG�PRHW�LQ�.RUWHQKRHI��JHERRUWHQ�
HQ�GHUJHOLMN��NXQQHQ�RSQHPHQ��ZDQW�GH�DIVWDQG�
YDQ�GH�XLWHUVWHQ�JHGHHOWHQ�YDQ�.RUWHQKRHI�QDDU�
KHW�JHPHHQWHKXLV�YDQ�
V�*UDYHODQG�LV�YHHO�WH�
JURRW��

=R�ZRUGHQ�DOOH�EHJURWLQJVSRVWHQ�DDQ�HHQ�NULWLVFK�
RQGHU]RHN�RQGHUZRUSHQ��0HW�]R
Q�JURWH�JHPHHQWH�
]DO�KHW�ELMYRRUEHHOG�QRGLJ�ULMQ�HHQ�JHPHHQWH�
RS]LFKWHU�DDQ�WH�VWHOOHQ�HQ�GLH�YHUGLHQW������� �
SHU�MDDU��7ZHH�NHHU�]RYHHO�DOV�GH�EXUJHPHHVWHU��
,N�JXQ�GLH�RS]LFKWHU�QDWXXUOLMN�YDQ�KDUWH�]LMQ�
VDODULV��PDDU�EHQ�ZHO�EOLM�GDW�GH�WLMGHQ�LQ�GLW�
RS]LFKW�ULJRUHXV�YHUDQGHUG�]LMQ��
+HW�RQGHUKRXG�YDQ�GH�.RQLQJLQQHZHJ�DG�¦����� �
LV�YHHO�WH�ODDJ�JHUDDPG��'H�DQGHUH�ZHJHQ�]LMQ�
JHOXNNLJ�YDQ�GH�SROGHU�PHW�XLW]RQGHULQJ�YDQ�GH�
(PPDZHJ�ZDDUYDQ�GH�RQGHUKRXGVSOLFKW�RS�GH�
HLJHQDUHQ�UXVW��

$OV�GH�JHPHHQWHQ�VDPHQJHYRHJG�]XOOHQ�ZRUGHQ�
GDQ�]DO�KHW�VDODULV�YDQ�GH�YHOGZDFKWHU�RS�KHW�
QLYHDX�YDQ�GLH�YDQ�
V�*UDYHODQG�PRHWHQ�ZRUGHQ�
JHEUDFKW��
(HQ�YHUKRJLQJ�YDQ��I����� �QDDU�¦������� ��
(U�GHXJW�ZHUNHOLMN�QLHWV�LQ�.RUWHQKRHI�QDDU�GH�
PHQLQJ�YDQ�
V�*UDYHODQG��'H�EUDQGVSXLW�LV�
KRQGHUG�MDDU�RXG�HQ�KHW�RYHULJH�
EUDQGZHHUPDWHULDDO�ZRUGW�QLHW�PHHU�ELMJHKRXGHQ��
*URWH�VORNRS�]DO�ZRUGHQ�GH�ELM]RQGHUH�VFKRRO�LQ�
.RUWHQKRHI��GDW�LV�GXV�GH�5RRPV�.DWKROLHNH�
VFKRRO��:H�VFKULMYHQ������HQ�LQ������LV�GH�
JHOLMNVWHOOLQJ�YDQ�KHW�RSHQEDDU�HQ�KHW�ELM]RQGHU�
RQGHUZLMV�LQ�GH�/������ZHW�YDQ�'U��'H�9LVVHU�
YDVWJHOHJG��(U�LV�DO�HHQ�ELM]RQGHUH��SURW��FKU����
VFKRRO�LQ�
V�*UDYHODQG��GLH�NRVW�DO�H[WUD�JHOG�
PDDU�PHW�GLH�5��.��VFKRRO�XLW�.RUWHQKRHI�HUELM�
ZRUGHQ�GH�NRVWHQ�YRRU�KHW�RQGHUZLMV�VFKLHU�
RQEHWDDOEDDU��
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2S�EODG]LMGH����ZRUGW�GH�WRWDDOWHOOLQJ�JHPDDNW��
'H�NRVWHQ�YDQ�GH�VDPHQ��YRHJLQJ�]RXGHQ�VR�ZLH�
VR�YRRU�
V��*UDYHODQG����������� �EHGUDJHQ��

1RJ� KRXGW�GH�OLWDQLH�QLHW�RS��$O�GLH�PRRLH�
GLQJHQ�YDQ�
V�*UDYHODQG�ZLO�.RUWHQKRHI�
QDWXXUOLMN�RRN�KHEEHQ��
'H�NDVVD�WLNW�GRRU��HHQ�VFKRRODUWV�DG��������� ��
GH�YHUEHWHULQJ�YDQ�GH�ZHJHQ��������� ��
HOHNWULILFDWLH����������EUDQGNUDQHQ�HQ�
EUDQGEOXVPDWHULDDO�
���������� ���VFKRROERXZ����������� �ZRQLQJERXZ�
���� �HQ�KHUVWHO�YDQ�GH�NHUNWRUHQ�6������� ��

/HW�ZHO�GLW�]LMQ�GH�NDSLWDDOVODVWHQ�YDQ�GH�
LQYHVWHULQJHQ���$O]RR�]DO�YRRU�JHZRQH�HQ�
EXLWHQJHZRQH�]DNHQ�HQ�ZHUNHQ�GH�VDPHQVPHOWLQJ�
GHU�JHPHHQWHQ�SHU�MDDU�PHHU�HLVFKHQ�HHQ�VRP�
YDQ�6�������� ���

2I�GDW�QLHW�DOOH�
V�*UDYHODQGHUV�JHQRHJ�DDQ�KHW�
VFKULNNHQ�KHHIW�JHPDDNW�JDDW�GH�NODJHOLMNH�
RSVRPPLQJ�QRJ�GRRU��'H�XLWEUHLGLQJ�YDQ�KHW�
JHPHHQWHKXLV�LQ�
V�*UDYHODQG�]DO�H[WUD�NRVWHQ�
PHW�]LFK�PHH�EUHQJHQ��0LVVFKLHQ�]DO�KHW�ZHO�
YHUSODDWVW�PRHWHQ�ZRUGHQ�ZDQW��KHW�
WHJHQZRRUGLJH�JHPHHQWHKXLV�WH�
V�*UDYHODQG�]DO�
YHHO�WH�YHU�YHUZLMGHUG�]LMQ�YDQ�YHOH�EHZRQHUV��
LQ�.RUWHQKRHI�ZRRQDFKWLJ��'H�HLVFK�WRW�
YHUSODDWVLQJ�]RX�GXV�VSRHGLJ�ZRUGHQ�JHYRHOG�HQ�
RSJHZRUSHQ���
(QLJV]LQV�RYHUERGLJ�EHJLQW�GH�FRQFOXVLH�PHW�GH�
]LQ��+HW�]DO�QD�DDQGDFKWLJH�OH]LQJ�YDQ�KHW�
YRUHQVWDDQGH�HHQ�LHGHU�GXLGHOLMN�]LMQ��GDW�

V�*UDYHODQG�RQGHU�GH�ODVWHQ��XLW�HHQH�
YHUHHQLJLQJ�YRRUWYORHLHQGH��]DO�EH]ZLMNHQ���
'H�EHODVWLQJHQ�]XOOHQ�RPKRRJ�PRHWHQ�HQ��KHW�
RYHU�JURRWH�GHHO�LV�JHEDVHHUG�RS�HQNHOH�JURRWH�
LQNRPHQV�YDQ�LQJH]HWHQHQ�HQ�IRUHQVHQ��ZDDUYDQ�
HU�HHQLJHQ�]HHU�KRRJ�]LMQ�GRRU�GH�EXLWHQJHZRQH�
RPVWDQGLJKHGHQ��'LH�PRHWHQ�YRRUDO�QLHW�GRRU�HHQ�
RQDDQJHQDDP�EHODVWLQJ�NOLPDDW�ZHJJHMDDJG�
ZRUGHQ�QDDU�JHPHHQWHQ�DOV�/DUHQ��+HHPVWHGH�HQ�
%ORHPHQGDDO�ZDDU�GH�EHODVWLQJ�ODJHU�LV�GDQ�LQ�

V�*UDYHODQG���
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:H�PRHWHQ�RQV�EHGHQNHQ�GDW�LQ�GH�WZLQWLJHU�
MDUHQ�KHW�HLJHQ�EHODVWLQJJHELHG�YDQ�GH�
JHPHHQWHQ�JURWHU�LV�GDQ�WKDQV��

/DDW�GH�JUHQ]HQ�GHU�JHPHHQWH�RQYHUDQGHUG��/DDW�
.RUWHQKRHI�EOLMYHQ�]RDOV�KHW�LV��:LM�

V�*UDYHODQGHUV�KHEEHQ�.RUWHQKRHI�QLHW�QRGLJ��
$OV�KHW�LQ�.RUWHQKRHI�PLQGHU�JRHG�LV�GDQ�LQ�

V�*UDYHODQG��KHW�]LM�]R��:LM�KHEEHQ�RRN�QLHW�
DOOHV�ZDW�+LOYHUVXP�HQ�%XVVXP�KHEEHQ��
+HW�SDPIOHW�HLQGLJW�PHW�GH�SV\FKRORJLVFKH�
PRWLHYHQ��(U�]DO�VWHHGV�ZULMYLQJ�EHVWDDQ�WXVVHQ�

V�*UDYHODQGVH�HQ�.RUWHQKRHIVH�UDDGVOHGHQ��
�=LM�XLW�.RUWHQKRHI�]RXGHQ�QDWXXUOLMN�DOOHV�GRHQ�
RP�KXQQH�:XVVLHV�YHUZH]HQOLMNW�WH�]LHQ��
WHUZLMO�DDQ�GHQ�DQGHUHQ�NDQW�ELM�GH�DIJHYDDU�
GLJGHQ�YDQ�
V�*UDYHODQG�VWHHGV�HHQ�VWURRPLQJ�
]RXGH�]LMQ�RP�WH�WUDFKWHQ�]RYHHO�PRJHOLMN�WH�
EH]XLQLJHQ�LQ�GH�XLWJDYHQ�WHQHLQGH�GH�
EHODVWLQJHQ�QLHW�WH�KRRJ�WH�EHKRHYHQ�RS�WH�
YRHUHQ��
*DDW�PHQ�GH�YHUJDGHULQJHQ�YDQ�GHQ�
JHPHHQWHUDDG�YDQ�.RUWHQKRHI�WKDQV�HHQV�QD��GDQ�
KHHIW�PHQ�GDDUGRRU�HHQ�NOHLQ�YRRUEHHOG�YDQ�GH�
ZLM]H�ZDDURS�LQ�GHQ�QLHXZHQ�JHPHHQWHUDDG�GH�
GHEDWWHQ�]RXGHQ�ZRUGHQ�JHYRHUG��1LHWV�GDQ�
KDDW��RQJHQRHJHQ�HQ�ZDQJXQVW�]RX�YDQ�HHQ�
YHUHQLJLQJ�KHW�JHYROJ�]LMQ���
+HW�PRJH�GXLGHOLMN�]LMQ�GLW�UDDGVWXN�NDQ�QDDU�GH�
QRUPHQ�YDQ�YDQGDDJ�QLHW�GRRU�GH�EHXJHO��
+HW�LV�WHQGHQWLHXV�HQ�GHPDJRJLVFK��SUREHHUW�HHQ�
EHSDDOGH�VWHPPLQJ�WH�NZHNHQ��ZHOOLFKW�LV�KHW�
EHWHU�WH�]HJJHQ�KHW�LV�HHQ�XLWLQJ�YDQ�HHQ�
EHSDDOGH�PHQWDOLWHLW��
+HW�GHIWLJH�
V�*UDYHODQG�PRHW�KHW�KDYHOR]H�
.RUWHQKRHI�]HOIVWDQGLJ�ODWHQ��.RUWHQKRHYHUV�
PDNHQ�HU�HHQ�SRWMH�YDQ��NXQQHQ�QLHW�UHNHQHQ��
PDUFKDQGHUHQ�PHW�GH�JHPHHQWHEHJURWLQJ��]LMQ�
ZDQJXQVWLJ�HQ�PDNHQ�UX]LH�PHW�HONDDU��:LH�
RYHUHHQNRPVWLJ�]LMQ�HHG�]LMQ�HLJHQ�JHPHHQWH�ZLO�
GLHQHQ�ZLMVW�GH�VDPHQYRHJLQJ�DI��$OV�HU�DO�
OLHGHQ�LQ�
V�*UDYHODQG�]LMQ�GLH�ZHO�YRRU�GH�
VDPHQYRHJLQJ�]LMQ�GDQ�]LMQ�GDW�PHQVHQ�PHW�
DQGHUH�EHGRHOLQJHQ��
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(HQ�YHU]RHN�YDQ�GH�$��5�NLHVYHUHQLJLQJ�RP�ZHO�
WRW�VDPHQYRHJLQJ�RYHU�WH�JDDQ�ZDV�PHGH�
LQJHJHYHQ�GRRU�HHQ�YRRUDDQVWDDQGH�
$QWL�5HYROXWLRQDLU�GLH�PDNHODDU�YDQ�EHURHS�ZDV��
'H�GHEDWWHQ�GLH�YROJHQ�]LMQ�KHIWLJ��'H�RSSRVLWLH�
6�'�$�3�������YDOW�GH�EURFKXUH�VWHUN�DDQ��'H�
PHHUGHUKHLG�JDDW�HU�DFKWHU�VWDDQ�HQ�GH�
VDPHQVPHOWLQJ�JLQJ��QRJ�� QLHW�GRRU��

2S���DXJXVWXV������YHUVFKLMQW�RSQLHXZ�HHQ�
EURFKXUH�PHW�RQJHYHHU�GH]HOIGH�WLWHO��
�5DSSRUW�EHWUHIIHQGH�GH�JHYROJHQ�HHQHU�
HYHQWXHHOH�YHUHHQLJLQJ�GHU�JHPHHQWHQ.RUWHQKRHI�
HQ�
V�*UDYHODQG���2RN�GLW�UDSSRUW�LV�LQ�KHW�
DUFKLHI�YDQ�GH�JHPHHQWH�DDQZH]LJ��

'H�DDQOHLGLQJ�WRW�GLW�UDSSRUW�LV�JHOHJHQ�LQ�KHW�
IHLW�GDW�*HGHSXWHHUGH�6WDWHQ�YDQ�1RRUG�+ROODQG�
HHQ�RRUGHHO�DDQ�KHW�JHPHHQWHEHVWXXU�YDQ�

V�*UDYHODQG�YUDJHQ�RYHU��HHQH�HYHQWXHHOH�
VDPHQYRHJLQJ��.HQQHOLMN�KHHIW�*��6��GLW�YHU]RHN�
JHGDDQ�RS�DDQGUDQJ�YDQ�GH�JHPHHQWH�
.RUWHQKRHI��(U�ZRUGW�QDWXXUOLMN�RQPLGGHOOLMN�
YHUZH]HQ�QDDU�KHW�UDSSRUW�YDQ�GHFHPEHU�������

�(YHQDOV�WRHQ�ULMQ�KHW�RRN�QX�ZHHU�HQNHOH�
LQJH]HWHQHQ�GHU�JHPHHQWH�.RUWHQKRHI�GLH�QRJ�
EHWUHNNHOLMN�NRUWHQ�WLMG�LQ�GLH�JHPHHQWH�
ZRRQDFKWLJ�ULMQ��GLH�GRRU�HHQ�VFKHUSH�DFWLH��
WUDFKWHQ�GH�PHQVFKHQ�WH�EHSUDWHQ�HQ�RYHU�WH�
KDOHQ��KXQ�GRHO�WH�KHOSHQ�QDVWUHYHQ���

+HW�LV�QLHW�DOOHHQ�HHQ�PLQGHUKHLG��PDDU�KHW�LV�
RRN�LPSRUW�GLH�VDPHQYRHJLQJ�ZHQVHQ��(HQ�
EHNHQG�DUJXPHQW�YDQ�JHPHHQWHEHVWXXUGHUV�WHJHQ�
ODVWLJH�EHZRQHUV��+HW�]LMQ�PHQVHQ�GLH�VOHFKWV�
NRUWH�WLMG�KLHU�ZRQHQ�HQ�GLH�PRHWHQ�IHLWHOLMN�
KXQ�PRQG�KRXGHQ��ZDQW�]LM�ZHWHQ�QLHW�KRH�KHW�LQ�
KHW�GRUS�WRHJDDW��

2RN�KLHU�LV�GH�WRRQ�RSQLHXZ�HHQ�YDQ�
YHUGDFKWPDNLQJ��



16 

"Zelfs is er één in het comité der voorstanders 
die, acht jaar geleden nog in 's-Graveland 
wonende hevig protesteerde tegen de poging van 
eenige Kortenhoevers om tot samensmelting te 
komen. Inmiddels is deze persoon in eene 
betrekking te Kortenhoef gekomen en thans 
voert hij mede-actie tot vereeniging. Een beter 
voorbeeld ervan dat deze actie voor een zeer 
groot deel uit een oogpunt van eigenbelang 
voortspruit is moeilijk te geven." 

Dit rapport is nog vernijniger van toon dan dat 
uit 1920. Natuurlijk hebben de dorpsbewoners 
onmiddellijk herkent over wie het ging. De 
suggestie is duidelijk, behalve alle andere 
argumenten die al eerder genoemd zijn komt er 
nog een keer bij: samenvoeging dient een 
persoonlijk belang, terwijl de taak van 
raadsleden het dienen van het algemeen belang 
moet zijn. 

Een belangrijk motief voor de samenvoeging is de 
constatering dat 's-Graveland geen grond meer 
heeft om te bouwen en dat Kortenhoef genoeg 
ruimte heeft. De geschiedenis heeft de 
gebruikers van dit argument gelijk gegeven. 
Tussen Oud-Kortenhoef en 's-Graveland is in de 
jaren vijftig en zestig een enorme uitbreiding 
gerealiseerd. Het toenmalige gemeentebestuur uit 
's-Graveland is van dit argument niet onder de 
indruk. Recentelijk is aan het Zuidereinde 
gebouwd, langs het Noordereinde ligt bouwgrond 
braak en bovendien is het gehele terrein van 
Swaen en Burgh te koop is het tegenargument. 

Bovendien vinden Van Harinxma en de zijnen dat 
het in Kortenhoef absoluut niet aantrekkelijk is 
om te wonen. 
"Welke welgestelde menschen zullen zich in 
Kortenhoef willen vestigen, als zij er niet 
beslist moeten wonen ? Zij die het kunnen 
betalen, zoeken niet een klein, stil plaatsje 
als Kortenhoef, waar voor hen niets te beleven 
is; 
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men vestigt zich niet in Kortenhoef waar geen 
goede inrichtingen voor de beoefening van kunst 
en wetenschappen te vinden zijn; men vestigt 
zich niet in Kortenhoef, waar men veraf is van 
goede spoorwegverbindingen; ook zal men zich 
daar niet gaan vestigen omdat de gronden in die 
gemeente zeer laag gelegen en zeer moerassig 
zijn." 
"Hoogstens zou men er misschien nog wat 
arbeiderswoningen kunnen krijgen, maar ook 
geen arbeider, die er zijn werk niet heeft, zal 
er zich vrijwillig vestigen". 

Grond genoeg weliswaar maar in Kortenhoef wil 
toch niemand wonen. 
Fabrieken zullen er niet komen want de grond is 
te slap en er is geen geschoold werkvolk. 
Kwekerijen, een ander idee, zijn er voldoende en 
hebben alle moeite om hun hoofd boven water te 
houden. 

"Werkelijk, heeren raadsleden, de motieven, zijn 
of misleidend of zeer overdreven of onjuist". 

De opbouw van dit rapport is analoog aan dat 
van 1920. Alle motieven worden geanalyseerd en 
verworpen. Opnieuw wordt de begroting van 
Kortenhoef aan een minutieus onderzoek 
onderworpen. Pagina's lang wordt het 
onvermogen van de Kortenhoefse 
gemeentebestuurders gelaakt. Ook hier komt 
hetzelfde beeld naar voren: Kortenhoef maakt er 
een potje van en de samenvoeging is nodig om 
s-Graveland voor de kosten te laten opdraaien. 

Alle in de brochure van 1920 genoemde posten 
passeren weer de revue: het brandblusmateriaal 
(straks wil men nog een motorspuit hebben! ), 
het onderhoud van de straten, de gratificatie 
van de rijksveldwachter, de financiële 
onderstand (bijstand zouden we vandaag de dag 
zeggen), de werklozenzorg en de subsidie aan 
de 's-Gravelandsche Tramsweg Maatschappij. 
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Ook in deze brochure komen de psychologische 
aspecten het laatst: "De bewoners der beide 
gemeenten zijn van geheel verschillende aard wat 
ook weer tot botsingen aanleiding zou geven." 
en! 
"Na vereeniging met Kortenhoef zou de 
samenstelling van den Raad wel eens zoodanig 
kunnen worden, dat de eigenlijke gemeente 
s-Graveland zou worden bestuurd door een 
politieke raadsmeerderheid, welke geenszins in 
overeenstemming zoude zijn met de beginselen en 
denkwijze van de groote meerderheid van de 
bevolking. Ook dus op politiek en godsdienstig 
gebied dreigt gevaar." 

Wie voor de samenvoeging kiest, gaat in tegen 
de eed afgelegd bij de start als raadslid waarin 
men verklaard heeft "de waarachtige belangen 
van de gemeente te dienen." 

Twee curieuze rapporten, vernijnig van toon. 
Gedrukt om ze kennelijk een ruimere 
verspreiding te geven. Ze geven beide aan hoe 
zeer de tegenstand was om tot samenvoeging te 
komen. Met alle middelen wordt geprobeerd om 
de meningsvorming te beïnvloeden. 
's-Graveland was er niet aan toe. Voelde zich 
bedreigd, had geen zin om de problemen van het 
haveloze Kortenhoef op te lossen. 

Als je het zo leest voel je de emoties na en 
verbaas je je er absoluut niet over dat het nog 
bijna veertig jaar geduurd heeft voordat de 
samenvoeging een feit was. 

W.J. Kozijn. 



Voorgeschiedenis van de samenvoeging van 
Ankeveen met Kortenhoef en 's-Graveland.  

Inleiding 

De afgelopen vijfentwintig jaar zijn in de 
geschiedenis van Ankeveen niet de minst 
belangwekkende geweest, maar het was wel een 
uiterst korte tijd in de lange historie van het 
bestaan van ons dorp. 

In 1966 kwamen de twee bij elkaar behorende 
delen Stichts en Hollands Ankeveen onder één 
bestuurlijke eenheid door de samenvoeging met 
Kortenhoef en 's-Graveland, en dat na een 
scheiding van zo'n zeshonderd jaar. 
Maar ook was 1966 het jaar, waarin na eeuwen 
van zelfstandigheid, het Stichtse Ankeveen zijn 
autonome bestaan opgaf en in de nieuwe gemeente 
's -Graveland opging. 

Die samenvoeging heeft een lange voorgeschiedenis 
gehad. Al in 1920 worden in de diverse gemeenten 
het vóór en tegen van samenvoegen besproken, en 
dat niet altijd even zakelijk ! 
Het emotionele element komt nogal eens sterk naar 
voren. 
De belangrijkste jaartallen uit de voorgeschiede-
nis van de samenvoeging zijn voor Ankeveen 1928, 
1940, 1946, 1957 en 1964. We kunnen dus wel 
zeggen dat deze niet in een hoog tempo tot stand 
kwam. Tientallen jaren waren voorbijgegaan 
voordat de samenvoeging met Ankeveen, 
Kortenhoef en 's-Graveland in een wet kon worden 
vastgelegd. De argumenten vóór en tegen een 
samenvoeging met Ankeveen liepen in de loop der 
jaren bepaald niet veel uiteen, soms wat 
krachtiger geuit, soms in wat diplomatieker 
termen. Geen sensatieverhaal dus, maar wel een 
periode in de Ankeveense geschiedenis, die de 
moeite waard was om vast te leggen. 
Aangezien er in de gehele Vechtstreek steeds weer 
plannen ter tafel kwamen om dorpen samen te 
voegen zijn in dit verhaal hier en daar ook andere 
gemeenten genoemd, waar sprake was van 
samengaan met Ankeveen zoals Weesperkarpsel, 
Nederhorst den Berg en Hilversum. 
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Vroegere grenswijzigingen 

De eerste samenvoeging waar Ankeveen bij 
betrokken was vond plaats in 1811, toen op 21 
October bij Keizerlijk decreet Ankeveen werd 
verenigd met Nederhorst den Berg en Nigtevecht. 
Maar bij Koninklijk Besluit van 14 november 1815 
werd dit weer ongedaan gemaakt op verzoek van 
de ingezetenen en ambachtsheren. 
Per 1 januari 1818 was Ankeveen weer zelfstandig, 
waarbij tevens de gemeentegrenzen in een proces-
verbaal waren vastgelegd. 
In 1849 was er de dreiging van een samenvoeging 
toen minister De Kempenaer een voorstel indiende 
tot het vormen van grote plattelandsgemeenten. 
Ankeveen zou volgens dit plan met Nederhorst den 
Berg, Weesperkarpsel, Muiden, Diemen en Water-
graafsmeer worden verenigd. Na het aftreden van 
minister De Kempenaer werd dit plan weer verlaten. 
In 1851, tijdens het ministerschap van Thorbecke, 
werd door Gedeputeerde Staten een plan opgesteld 
om Ankeveen met Kortenhoef en 's-Graveland 
samen te voegen. Dit voorstel ging eveneens niet 
door, daar alle drie gemeenten het minimum aantal 
kiezers haalden, en er dus geen wettelijke basis 
voor bestond. 

Voorgeschiedenis van de samenvoeging in 1966 

In 1913 werd een actie opgezet om het Hollands 
Ankeveen van Weesperkarspel te scheiden en bij 
Stichts Ankeveen te voegen. 
Deze aktie ging uit van de Stichts Ankeveense 
ingezetenen, samen met die van Hollands Ankeveen. 
Een adres aan de Kroon gericht, werd door 
praktisch alle bewoners (gezinshoofden) getekend. 
Er was dus een grote eensgezindheid, ook de 
bewoners van Herenweg en Cannenburgerweg 
hadden zonder uitzondering de lijsten van hun 
naam voorzien. 
Gedeputeerde Staten oordeelden over dit adres, 
dat de financiële gevolgen voor Ankeveen onzeker 
waren. 
Met het jaar 1915 was Ankeveen "noodlijdend" 
geworden. 
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De samenvoeging met Hollands Ankeveen bleef uit, 
mede door de tegenwerking van Weesperkarspel die 
elk positief gevolg van samenvoeging 
ontkende. 

In 1919 wordt een poging gedaan om althans 
Kortenhoef en 's- Graveland samen te voegen. Maar 
G. S. zijn dan van mening dat zeker Ankeveen hier 
dan ook bij betrokken moet zijn. 
In de raadsvergadering van Ankeveen wordt door 
B en W gesteld, dat Ankeveen als plattelands-
gemeente geen enkel belang heeft bij samenvoeging. 
Maar wel weer komt bij de besprekingen de oude 
wens naar boven om het Hollands Ankeveen bij 
Ankeveen te voegen. In besprekingen die in 
Kortenhoef in de raadsvergaringen plaatsvinden, 
wordt gepleit voor deelname in de samenvoeging 
met 's-Graveland van Ankeveen maar 
merkwaardigerwijze óók voor hereniging van de 
twee delen van Ankeveen 

Gedeputeerde Staten delen na de besprekingen de 
minister en de gemeentebesturen mee, dat de 
aangevoerde bezwaren en de vele amendementen 
hen doen afzien van de plannen. 
Maar een aparte samenvoeging van Stichts en 
Hollands Ankeveen wordt als te onbelangrijk ( ! ) 
afgedaan, om voor een afzonderlijke behandeling in 
aanmerking te komen. 
In 1922 sloot minister Ruys de Beerenbroeck zich 
bij deze mening aan, en de gemeentebesturen 
werden door G. S. hiervan in kennis gesteld. 

In 1926 nam de raad van Kortenhoef het besluit om 
een samenvoeging met 's- Graveland weer aanhangig 
te maken. Opnieuw wilden G. S. Ankeveen weer in 
het ontwerp betrekken. Maar de raad van 
Ankeveen bleef in een motie bij het vroegere 
standpunt, dat de gemeentelijke zelfstandigheid 
van het dorp diende te worden behouden, en legde 
weer de nadruk op de gewenste samenvoeging met 
Hollands Ankeveen. 
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In 1929 was deze poging tot vereniging van 
Kortenhoef, 's-Graveland en Ankeveen weer ten 
einde, daar G. S. uitstel over een beslissing "in 
dezen" verleenden. 
In 1938, inmiddels hadden Ankeveen en 
's-Graveland dezelfde burgemeester, Mr. Van 
Harinxma thoe Slooten, werd het plan van 
vereniging weer ter sprake gebracht. Dit stond in 
verband met de aanstaande benoeming (in 1939) 
van een nieuwe burgemeester voor die beide 
dorpen. Dit zou de heer G. Graaf 
Schinunelperminck worden. Maar aangezien men 
weer een stortvloed van argumenten, 
amendementen en tegenargumenten verwachtte, 
werd ook ditmaal het plan opgegeven, hoewel de 
stemming in 's-Graveland en Kortenhoef beter was 
dan in 1929. 

Maar dan, in 1940, werd bij het departement van 
birmenlandse zaken het verenigingsplan van de 
drie dorpen weer opgenomen en nu werd ook 
Nederhorst den Berg bij het plan betrokken. 
De praeadviezen van B en W en de raad van 
Ankeveen gaven nog steeds geen ander beeld dan 
in de voorgaande jaren: Ankeveen zou met 
Hollands Ankeveen willen samengaan, maar mocht 
de gemeente dan nog te klein zijn, dan ging de 
voorkeur uit naar samenvoeging met 's-Graveland 
en Kortenhoef met 's-Graveland als hoofdplaats en 
drager van de naam van de nieuwe gemeente. 
Samenvoeging met Nederhorst den Berg werd weer 
unaniem afgewezen wegens de grote afstand tussen 
beide dorpen. 

Maar nu zouden de besprekingen een vastere basis 
kunnen krijgen dan in de voorafgaande jaren. 
Door G. S. werd een commissie benoemd die G. S. 
zal moeten adviseren over de consequenties van 
een samenvoeging van de drie dorpen. 
Deze commissie, onder voorzitterschap van prof, 
H.N. ter Veen wordt op 25 juli 1941 geïnstalleerd. 
Hun rapport zal als het "rapport ter Veen" in de 
diverse dorpen worden besproken. 
In 1952 pas wordt het rapport ter Veen aan de 
betrokken gemeenten voorgelegd ter advies. 
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Als datum van samenvoeging werd januari 1955 
genoemd. Maar het zou nog tot 1965 duren voordat 
er weer sprake was van enig activiteit. 
In een vergadering van de Ankeveense raad haalt 
de toen waarnemend burgemeester mr. Bührmann 
fel uit tegen de wijze waarop in ons land de 
samenvoegingsplannen worden behandeld. 
"Ik schroom niet te zeggen, in het openbaar, dat 
ik dit schrikbarend vind. Men gaat te werk als in 
1880, het is een treurige geschiedenis. Voordat er 
ook maar één grens is verlegd, is men het al beu." 
Het leek of alle plannen weer in de ijskast zouden 
worden gezet. 

Maar nu ging Hilversum waaraan de plannen tot 
samenvoeging geheel waren voorbijgegaan uitvoerig 
ageren. Door een commissie onder leiding van 
prof. S. Groenman was kort na de oorlog een 
rapport opgesteld over de uitbreiding van 
Hilversum. Dit was noodzakelijk gebleken, nadat in 
1935 door Dudok een zgn. "beëindiginsplan" was 
gelanceerd, waarbij het inwonertal van Hilversum 
de 100.000 inwoners niet te boven zou mogen 
gaan. Maar Hilversum beriep zich nu op gefaald 
hebbende bevolkingsprognoses, waardoor ernstige 
woningnood ontstaan was. Het streven van 
Hilversum naar gebiedsuitbreiding kwam nu in de 
openbaarheid, en de enige uitweg zou zijn het 
toevoegen van de gemeenten 's-Graveland, 
Kortenhoef en Ankeveen aan Hilversum. De 
argumenten waren pover: er zou 
"stedebouwkundig" in Kortenhoef gebouwd moeten 
worden, in plaats van dorpsgewijs, wat het geval 
zou zijn als de drie dorpen samen één gemeente 
zou zijn. Een rechtuit "dreigement" werd geuit: 
als Hilversum geen gebiedsuitbreiding kreeg, zou 
men helaas ("met bloedend hart") de 
natuurgebieden om Hilversum moeten gaan 
bebouwen en er industrie vestigen. Burgemeester 
Boot valt scherp uit tegen 0. S. die de belangen 
van Hilversum geheel voorbij zien en doorgaan met 
de plannen om 's-Graveland, Kortenhoef en 
Ankeveen samen te voegen. 
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B en W van Ankeveen en de raad reageren 
volstrekt afwijzend op de annexatieplannen van 
Hilversum. Op deze wijze zou Ankeveen een "dood 
aanhangsel" van Hilversum worden. Maar ook op 
de samenvoeging met Kortenhoef en 's-Graveland 
wordt nog niet zo positief gereageerd. Als 
Ankeveen nu maar met Hollands Ankeveen werd 
verenigd, zou er een gemeente ontstaan van meer 
dan 1.000 inwoners en voldoende levensvatbaar-
heid. Het gerestaureerde Regthuis zou als 
gemeentehuis kunnen worden gebruikt, de 
openbare voorzieningen zijn voldoende. Ankeveen 
voelt er niet veel voor afhankelijk te worden. 

B en W delen aan G. S. het volgende mee: 
1. annexatie door Hilversum wordt volstrekt 

onaanvaarbaar geacht; 
2. Ankeveen en Hollands Ankeveen met Herenweg 

en Cannenburgerweg zou een goede oplossing 
zijn; 

3. als er hierdoor ambtenaren zouden moeten 
worden ontslagen, moet 100% wachtgeld 
worden uitgekeerd. 

Hilversum speelt nu zijn laatste troef uit: er 
wordt een verzoek aan de Kroon gericht om 
's-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen bij 
Hilversum te voegen, teneinde het natuurschoon 
om Hilversum niet te hoeven opofferen. G. S. 
werden hiervan op de hoogte gesteld. 
De kranten vermelden dan moet grote koppen: 
alleen annexatie kan Hilversum nog redden. 
Kaartjes met gemeentegrenzen worden gepubliceerd 
om aan te tonen hoe "ingeklemd" Hilversum komt te 
zitten als de samenvoeging niet doorgaat. 

Maar ook Weesperkarspel is niet ingenomen met de 
aangezegde samenvoeging. Eensgezind is de raad 
van mening dat Weesperkarspel zelfstandig moet 
blijven. Samenvoeging met Stichts Ankeveen zou 
een beter voorstel zijn. 
Weesperkarspel is altijd een agrarische gemeente 
geweest en zou nu zowel aan Weesp als aan 
Amsterdam gebruiksgronden moeten afstaan voor 
woningbouw. 
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"Wij zijn gemoedelijke plattelanders, maar men 
moet ons niet naar het leven staan." 
"Weesp kan nooit welvarend worden, de schulden 
zijn de laatste jaren schrikbarend toegenomen. "De 
gronden zijn ten enenmale ongeschikt om er 
industrie te vestigen." 
In Weesperkarspel heerst welvaart en er is veel 
totstand gebracht. Het praeadvies wordt met alle 
stemmen aangenomen. 
In Weesp hoeft niet eens te worden gestemd ! 
Alleen wordt opgemerkt, dat de Bijlmerpolder die 
bij Oud-Amstel zal worden gevoegd, duidelijk door 
Amsterdam wordt "geannexeerd". "Net zoals 
Hilversum drie dorpen wil annexeren." Maar 
samen-voegen van een deel van Weesperkarspel met 
Weesp werd alleen maar "het vormen van een 
nieuwe gemeente" genoemd. 

31 mei 1957 wordt in Haarlem een openbare 
vergadering gehouden waar het college van G . S . 
alle partijen in de gelegenheid zal stellen, hun 
standpunt toe te lichten, ook Hilversum. 
Het wetsontwerp over de samenvoeging ligt nu ter 
inzage. De bedoeling is dat de nieuwe situatie per 
1 januari 1959 ingaat. 
De argumenten en overwegingen van G. S. worden 
nog eens uitvoerig behandeld. Een kaart van het 
hele Gooigebied wordt met de grenswijzigingen 
toegestuurd aan de gemeenten. 
Alle voor en tegen in de raadsvergaderingen 
werden nog eens op een rijtje gezet. 

In 's-Graveland is men niet voor de samenvoeging, 
evenals in Weesp. Weesperkarspel is unaniem tegen 
"het opdelen van hun gemeente", Kortenhoef is 
nog verdeeld. 
In Ankeveen, waar de gemeenteraad als vanouds 
samenkomt in de zaal van café Van Vliet, lopen de 
meningen hoog op. 
De Hilversumse annexatieplannen worden min of 
meer honend weggewuifd. Maar na velerlei verhitte 
discussies - de burgemeester moet zelfs tussen-
beide komen om de totaal vergeten humor weer een 
te benadrukken - blijken er toch geen echte 
nieuwe standpunten naar voren te zijn gekomen. 
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Zelfstandigheid van Ankeveen met Hollands 
Ankeveen bleef de eerste wens. Maar dan niet, 
zoals gesuggereerd werd, om de Herenweg en de 
Cannenburgerweg dan maar naar 's-Graveland te 
laten "verhuizen". 

Over Kortenhoef valt geen enkel onvertogen 
woord. Maar over 's-Graveland moesten toch wat 
minder vriendelijke uitdrukkingen gebezigd 
worden. Twee van de "aardigste" waren wel: 
"Vossen verliezen wel hun haren, maar hun 
streken nooit" en "In 's-Graveland is 't altijd 
trammelant". 

Alhoewel Hilversum het gehele proces probeert te 
vertragen gaan nu de praeadviezen naar G. S. 
Als er een openbare vergadering van G. S. in 
Haarlem is belegd komen voor Ankeveen, behalve 
burgemeester Biihrmann en de secretaris Valkier 
ook de raadsleden Schoenmaker, Torsing, de 
Kwant en Romviel naar Haarlem. 

Burgemeester Biihrmann vat de vele in de 
Ankeveense raad gehouden discussies in het kort 
samen: 
1. Annexatie door Hilversum werd met 7 tegen 0 

stemmen verontwaardigd afgewezen. 
2. Unaniem is Ankeveen tegen samengaan met 

Weesperkarspel, hoewel deze gemeente bereid is 
in Ankeveen een hulpsecretarie vestigen - 
volgens de burgemeester "een typische 
gelegenheidswetgeving" met de hartige 
opmerking "Hadden jullie dat dan maar eens 
eerder gedaan" 

3. Ankeveen heeft maar weinig belang bij de 
samenvoeging met 's-Graveland en Kortenhoef. 
Het ontwerp daarvoor is in de raad met 5 tegen 
2 stemmen verworpen. 

De "meerderheid" in de Ankeveense raad krijgt bij 
monde van de heer De Kwant, gelegenheid hun 
standpunt toe te lichten. 
"De hele zaak is opgezet omdat 's-Graveland en 
Weesp in moeilijkheden verkeerden", begint de 
heer De Kwant. 
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Voor 's-Graveland hoeft Ankeveen niet de dupe te 
worden. Maar 's-Graveland kan bouwen in de 
"Oranjebuurt" maar niet in Ankeveen. Spreker 
denkt, dat als Hollands Ankeveen al bij Stichts 
Ankeveen gevoegd was geweest, wij niet betrokken 
zouden zijn geweest bij deze samenvoeging. 
Dat Weesperkarspel nu heel Ankeveen wil 
inpalmen, is werkelijk de dwaasheid gekroond. Na 
ruilverkaveling en zonder aantasting van natuur-
schoon kan Ankeveen een bloeiend dorp zijn, en is 
beter af clan een aanhangsel van 's-Graveland te 
worden. "Laat Ankeveen zelfstandig, het is nu op 
geen enkel wijze afhankelijk" besluit de heer De 
Kwant. 

De heer Romviel vertolkt dan de gedachtengang 
van de minderheid in de Ankeveense raad. 
"Dit is nu de tweede maal in drie jaar dat we 
openbaar over de samenvoeging kunnen spreken", 
1. Hollands en Stichts Ankeveen zijn volgens 

spreker samen niet goed levensvatbaar. 
2. Er zijn wel veel gemeenschappelijke belangen in 

de drie dorpen -riolering, bouw- en 
woningtoezicht etc. 

3. Een deel van Ankeveen, de Herenweg en de 
Cannenburgerweg zijn al min of meer op 
's-Graveland georiënteerd wat scholen en 
kerken betreft. 

4. Samenvoeging met Weesperkarspel stuit op grote 
bezwaren. 

5. Annexatie door Hilversum: "nooit". 
Spreker meent, dat, los van persoonlijke gevoelens 
of belangen het algemeen belang en de welvaart in 
het gebied het best gediend zijn met het 
bovengenoemd plan. 

De argumentatie van beide heren valt wat minder 
emotioneel uit dan er in de raad over gedis-
cussieerd was. Een argumentatie om maar verre 
van 's-Graveland te blijven had daar als 
slotconclusie geluid: "Jammer dat de Klapbrug geen 
klapbrug meer is, anders zouden we die tenminste 
weer kunnen ophalen." 
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Na de openbare vergadering van G. S. valt er nog 
een "stilte" van enkele jaren voor dat de 
samenvoeging een feit is geworden. 
Maar in augustus 1966 kan burgemeester 
J. D. Jansen, die dan á enkele jaren zich heeft 
kunnen inwerken in de nieuwe gemeente, een 
raadsvergadering met dertien leden voorzitten en 
de nieuwe raad van 's - Graveland welkom heten: 
"Geen gemakkelijke zaak, die samenvoeging, het 
wetsontwerp en de wet zijn bepaald niet met 
gejuich ontvangen. Maar moge al uw enthousiasme 
achter de vooruitgang der gemeente staan . " 
En dat hebben de Ankeveners dan ook, zonder 
voorbijzien van hun eigen belangen, royaal gedaan 

Samenvatting 

De voor de hand liggende samenvoeging van 
Hollands en Stichts Ankeveen , heeft in de jaren 
dat er besprekingen waren over plannen om 
dorpen in de Vechtstreek te verenigen, alleen 
maar de warme instemming gehad zowel van B en 
W, als in de raad van Ankeveen 
Steeds weer werd unaniem, en soms met grote 
felheid een annexatie door Hilversum afgewezen. 
Ook een mogelijk samengaan met Nederhorst den 
Berg telde nooit enige voorstander. Samenvoeging 
met Kortenhoef leverde alleen maar enkele 
technische of financiële bezwaren op. Een 
samengaan met s- Graveland stuitte veelal op 
emotionele bezwaren, van "andere geaardheid", 
soms verpakt in financiële argumenten. Nadat aan 
de vorming van een gemeente 's- Graveland niet 
meer te ontkomen bleek, was er in de Ankeveense 
raad duidelijk een stemming van loyale 
samenwerking. Het eigen karkater van Ankeveen 
bleek te kunnen worden gehandhaafd in het 
grotere samenwerkingsverband. 
Ankeveners konden dus Ankeveners blijven, als u 
begrijpt wat ik bedoel. 

B. van der Kolk. 
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's-Graveland 

De samenvoeging van onze drie dorpen tot één 
gemeente vond plaats in een breed tijdskader. 
Als wij in 1991 extra aandacht geven aan het 
feit dat in 1966 de samenvoeging tot stand 
kwam, moeten wij dan ook aan heel wat meer dan 
25 jaren denken en beginnen bij het jaar 1921. 
Dan is nl. in "De Gooi en Eemlander" van 
16 februari een ingezonden stuk opgenomen van 
de heer J. Ridder te 's-Graveland mede "namens 
enige ingezetenen." Het is niet mals ! B en W 
van 's-Graveland krijgen er duchtig van langs. 
Zij verzetten zich nl. in een rapport tegen de 
aansluiting van Kortenhoef bij 's-Graveland. 
Waarom zij dit doen, lezen wij merkwaardiger-
wijze in de "Gooi en Eemlander" van 31 mei 
1928 (!) en wel in het verslag van de 
vergadering op 30 mei belegd door het Comité 
voor samenvoeging van 's-Graveland en 
Kortenhoef tot één gemeente. De heer H. 
Gorter, wethouder van Kortenhoef heeft de 
leiding. Hij vertelt eerst over de 
voorgeschiedenis en gaat daarbij terug naar 
1921 ! Hij doet het zo beeldend dat we dit 
gedeelte overnemen uit de krant. 
B en W van 's-Graveland hebben in 1921 een 
uitvoerig rapport opgesteld inzake de gevolgen 
van de eventuele samenvoeging. Grote kosten 
zouden volgens dat rapport ermede verbonden 
zijn en inderdaad zei de spreker, Kortenhoef 
was in die tijd geen begerenswaardige partij 
voor een rijke aanzienlijke bruid als 
's-Graveland. Er mankeerde heel wat aan de 
bruidegom, die zo brutaalweg om een vereniging 
voor het leven vroeg. Dat hij wat vreemd met 
zijn beperkte middelen omsprong was reeds te 
laken, doch wat het voornaamste was: zijn 
uiterlijk liet alles te wensen over. 
De ouders der voorname bruid deden wat goede 
ouders in zo'n geval past en stelden een 
onderzoek in naar die laveloze schooier. 
Zij schreven een uitvoerig rapport en de 
conclusie luidde woordelijk: 



36 

"Niets dan haat, ongenoegen en wangunst zou 
van vereniging het gevolg zijn . " 
Hierna werd de familieraad bijeengeroepen en de 
ooms beslisten overeenkomstig de ouderlijke 
mening, zij het dan ook met de kleinst mogelijke 
meerderheid: 4 tegen 3 stemmen. 

Spreker gaat na welke ernstige bezwaren er 
bestonden tegen een vereniging in 1921 en 
welke kosten in het rapport genoemd werden 
als zijnde een noodzakelijk gevolg er van. 
Het in orde brengen van de Emmaweg zou 
$ 20.000, = kosten, de electrificatie van 
Kortenhoef bijna 5 60.000, = , de straat-
verlichting S 8.000, =, de brandblusmiddelen 
ruim S 7.000, = , schoolgebouw S 16.000, = , 
enz . Zodat berekend werd, dat er circa 
5 135.000,= leend zou moeten worden, wat 
een jaarlijkse uitgaaf aan rente en 
aflossing van S 13.500 , = zou vragen. 
's- Graveland zou bezwijken onder de lasten, 
die het gevolg zouden zijn van de vereniging 
- aldus B en W. 

Terug naar het ingezonden stuk van de heer 
Rigter. Het tegendeel is waar. Hij stelt, dat 
groei, bloei en welvaart het gevolg zullen zijn. 
Dat de belastingen 20 tot 25% zouden moeten 
stijgen, is op z'n zachtst gezegd boerenbedrog. 
's- Graveland is er bij gebaat, dat er zich 
forensen vestigen. Maar dan moet er wel 
gebouwd worden ! Evenals Heemstede, 
Bloemendaal en Laren moet 's- Graveland het 
toevluchtsoord van gefortuneerden worden. Het 
bouwterrein in temidden van Kortenhoef. Meer 
dan genoeg. Als daar gebouwd wordt, zal 
Kortenhoef zich ontwikkelen tot een welvarend 
dorp. En meerdere inwoners zullen hun waren 
betrekken uit s- Graveland , aan 's- Gravelanders 
werk verschaffen, misschien worden nieuwe 
industrieën opgericht, die aan velen brood 
bezorgen. Kortom, een welvarend, zich 
ontwikkelend Kortenhoef brengt 's- Graveland 
grote voordelen. Daarom moeten B en W van 
s-Graveland ophouden zich met hand en tand 
tegen de vereniging te verzetten. 
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Tot zover het ingezonden stuk van de heer 
Rigter. 
Duidelijke taal, die duidelijk de situatie en 
sommige gevoelens in 1921 weergeeft. 

Nu gaan wij verder met de reeds genoemde 
vergadering op 30 mei 1928. De grote zaal van 
Hotel Koperdraad ("Het Wapen van Amsterdam") 
is vol. De heer Gorter - nog even teruggrijpend 
naar de voorgeschiedenis - merkt op, dat hij 
kan begrijpen, dat de 's-Gravelandse vroede 
vaderen in 1921 terugschrikten voor samen-
voeging. Maar de afgewezene heeft de moed niet 
laten zakken, ging zich ijverig opknappen en 
komt nu weer terug als een herboren mens: 
gelijkwaardig aan zijn buurvrouw. De situatie is 
nu totaal anders. Kortenhoef heeft nu een 
Emmaweg, die allicht nog beter is dan het 
Zuidereinde, heeft gas, water en electrisch 
licht; de scholen zijn overgenomen, de toren is 
hersteld, zodat geen van al deze punten meer in 
het geding kunnen komen. De uitgestrekte 
terreinen van Kortenhoef kunnen beschikbaar 
komen voor bouwterrein en een belangrijke 
factor is hun waardevermeerdering. Daar komt 
bij, dat ze voor een groot deel in handen zijn 
van 's-Gravelanders ! Door de bevoorrechte 
ligging van de gemeente kan men verwachten, 
dat vele welgestelden zich hier vestigen en de 
nering- doenden zullen daar profijt van hebben. 
Iedere 's-Gravelander zou om de voordelen van 
grotere welvaart in de gemeente al een vurig 
voorstander van de samenvoeging moeten zijn. 

De tegenstanders dreigen met het 
belastingspook. Maar Kortenhoef heeft evenmin 
als 's-Graveland een schuld die gewicht in de 
schaal kan leggen en het strooibiljet "Waakt", 
verspreid door het comité tegen samenvoeging, 
is in deze misleidend. 
Van de Hervormde predikant Ds G. van 
Wolfswinkel is een brief binnengekomen waarin 
hij de samenvoeging bepleit als een levensbelang 
voor beide dorpen. 
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De heer Van der Kleij is van mening, dat als 
's-Graveland blijft zoals het is, vooruitgang 
buitengesloten is. Voor de jeugd geen toekomst, 
geen vestiging van nieuwe industrieën, een dooie 
boel. 
De voorzitter geeft de 's-Gravelandse raadsleden 
in overweging om bij twijfel ten aanzien van de 
samenvoeging niet te stemmen. Het gaat om een 
uiterst belangrijke beslissing. 
Van vele kanten wordt aangedrongen om een 
's-Gravelands comité tot bevordering van de 
samenvoeging op te richten om krachtiger actie 
te kunnen voeren tegen misleidende stemmen. 
Tot zover 1928. 

Er volgen - althans wat de verslaggeving 
betreft, en daaraan heb ik mij in dit overzicht 
gehouden - stille jaren. 
De tweede wereldoorlog breekt uit. 
Maar dan is 1946 toch al het jaar waarin de 
draad weer wordt opgenomen. Er is een afschrift 
van de brief die B en W van 's-Graveland op 
14 juni 1946 schrijven aan de Provinciale 
Commissie ter bestudering van de gemeentelijke 
indeling van Noorclholland. 
Waar gaat het om? 
Nu om de samenvoeging van 's-Graveland met 
Hilversum.  
B en W achten deze samenvoeging ten enenmale 
ongewenst. Zij motiveren dit (kort samengevat) 
als volgt. Hilversum ziet in dit plan mogelijk-
heden om uit te breiden. Maar dit zou 
desastreus zijn voor het natuurschoon van 
,s-Graveland. Bossen en weiden zijn niet om te 
zetten in bouwterrein. Nee, als er in de 
toekomst sprake zal zijn van samenvoeging is het 
meest aantrekkelijke: met Kortenhoef, Ankeveen 
en Hollands Ankeveen (met een paar kleine 
grenswijzigingen. Daar ligt een levensvatbare 
eenheid. 
Het ambtelijk apparaat kan worden ingekrompen. 
Mogelijkheden tot uitbreiding met woon- en 
industriewijken met behoud van natuurschoon. 
De namen van de dorpen blijven voorbestaan. 
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Het geestelijke - en het verenigingsleven kan 
door het wegvallen van de gemeentegrens 
levenskrachtiger worden. 
Wij zien dat B en W nu toch wel een totaal 
andere mening zijn toegedaan dan de besuurders 
in 1921 en 1928 als zijn zij reëel genoeg om het 
"een netelig vraagstuk" te noemen. 

Toch zullen er nog jaren voorbijgaan eer deze 
samenvoeging een feit is. Zes jaar later in 
1952 besluit de raad met algemene stemmen aan 
Gedeputeerde Staten te verzoeken te willen 
bevorderen, dat 's-Graveland, Ankeveen en 
Kortenhoef zo spoedig mogelijk worden samen-
gevoegd. Er is een nijpend tekort aan 
bouwterrein, ingeklemd als 's-Graveland zit 
tussen de vaart en de buitenplaatsen. Zo is de 
nieuwe School met de Bijbel al gebouwd in 
Kortenhoef. 

Twee jaar later, 1954.  
In een van de raadsvergaderingen komen ter 
sprake de verschillen in aard en mentaliteit 
tussen de ingezetenen van de dorpen. Er was 
een tijd dat in Ankeveen en Kortenhoef de 
vervening, in 's-Graveland het werken op en 
voor de buitenplaatsen de hoofdmiddelen van 
bestaan waren. In de loop van de 20e eeuw 
hebben deze bestaansmiddelen in alle drie de 
dorpen plaatsgemaakt voor veehouderij-, 
tuinbouw- en wasserijbedrijven. Daardoor zijn de 
verschillen verminderd. Ook zullen van invloed 
zijn het zich vestigen van forensen, van 
renteniers en natuurliefhebbers, verband 
houdend met het vol raken van de Gooise 
gemeenten, vooral van Hilversum. 
De uitbreiding die is geprojecteerd in de 
zgn."Oranjebuurt" op grondgebied van de 
gemeente Kortenhoef maakt het van belang, dat 
deze uitbreiding binnen één gemeente wordt 
gebracht. 
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Op 17 mei wordt de vergadering gehouden, die 
burgemeester Graaf Schimmelpennick zeer 
belangrijk noemt. Aanwezig zijn de wethouders 
W Endendijk en B. Fortuin en de raadsleden 
H . W . J . Rijntjes, J. Hafkamp , Th . P . Hafkamp en 
G. W. Smit. Jhr.  . Ir. J. Roëll is met kennisgeving 
afwezig. Ter discussie is het ontwerp van de 
door Gedeputeerde Staten d . d . 17.3.1951 ( zo 
lang sleept de zaak zich nu al voort ! ) 
voorgestelde samenvoeging van 's -Graveland , 
Kortenhoef en Ankeveen en delen van 
Weesperkarspel en Hilversum. 

De meerderheid van B en W stelt voor ermee 
accoord te gaan. De minderheid wil behoud van 
zelfstandigheid. Wordt daartoe van hogerhand 
geen goedkeuring verleend, laat men dan de 
gemeente opheffen en samenvoeging met 
Hilversum bevorderen. 
De meerderheid ziet bij de samenvoeging de 
bebouwingskern tot stand komen, die dringend 
nodig is en waarbij het natuurschoon zo veel 
mogelijk gespaard wordt. Bij samenvoeging met 
Hilversum wordt 's- Graveland een uithoek van 
die plaats. 

De raad komt aan het woord en wel bij monde 
van de oppositie. Bij vereniging met Kortenhoef 
en Ankeveen krijgt 's Graveland nog meer dan 
tot nu toe het geval was het karakter van een 
natuurreservaat. Ten onrechte worden alle 
buitens als natuur- en vooral cultuurmoniunent 
voorgesteld. Wat is "Spanderswoud" al niet in 
verval ! Laat men hier een uitbreidingsplan 
maken ! Samen met "Westerveld" en verder 
zuidelijk gelegen terreinen krijgt men een 
aansluitend geheel voor woningbouw en is de 
eerste tientallen jaren geen samenvoeging van 
gemeenten nodig. 
Het meerderheidsvoorstel van B en W wordt met 
4 tegen 2 stemmen aangenomen. 
Er komt schot in de zaak. 
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Want al op 11 juni vindt een vergadering plaats 
onder leiding van de Commisaris der Koningin, 
Dr. J.E. Baron de Vos van Steenwijk, van de 
Gedeputeerden en raadsleden van Ankeveen, 
's-Graveland, Kortenhoef, Hilversum en Weesper-
karspel. Voor 's-Graveland spreekt Th. P. 
Hafkamp en hij verwoordt nog eens wat leeft bij 
de oppositie. Reeds in 1952 wezen Ankeveen en 
Kortenhoef samenvoeging met 's-Graveland af en 
zij blijven bij dit neen. Door de wel heel ver 
gaande bemoeienissen van de provinciale 
planologische dienst met de uitbreidings-
mogelijkheden van 's-Graveland kon tussen 1930 
en 1954 het inwonerstal maar met 100 toenemen. 
Zoiets schrijft het dorp ten dode op en heeft 
niet alleen voor de middenstand nadelige 
gevolgen. Met toewijzing van het behoorlijke 
bouwterreinen (Spanderswoud , Westerveld), 
waarbij voldoende natuurschoon gespaard blijft, 
zal het dorp met behoud van zelfstandigheid 
weer tot bloei komen. 

Journalist en dichter Gabriël W. Smit, raadslid, 
is heerlijk relativerend als hij spreekt over de 
spanningen die zouden bestaan tussen de 
bewoners van de drie dorpen. 

"Sinds ongeveer een eeuw zijn de Rooms-
katholieken van 's-Graveland en Kortenhoef 
verenigd in één parochie en wij noch het 
kerkbestuur zijn voorbeelden bekend van 
ernstiger mening-verschillen dan bv. over de 
nieuwe hoed van de huishoudster van de 
pastoor - een probleem dat zo oud schijnt 
als de Kerk zelf en dat door alle grenswij-
zigingen ter wereld nog niet te bezweren 
schijnt." 

Nadat nog verschillende sprekers uit de andere 
plaatsen het woord hebben gevoerd, weten 
Gedeputeerde Staten nu wel wat er leeft. Maar 
dat de ambtelijke molens langzaam malen is 
bekend. 
Dit was 1954. 
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Het is februari 1957  als op de gemeente-
secretarie van s- Graveland ter inzage ligt een 
regeling met kaart en toelichting tot vorming 
van de nieuwe gemeente 's- Graveland-Kortenhoef 
In de raadsvergadering op 4 maart verklaren de 
raadsleden unaniem achter het prae -advies van 
B en W staan om nl . aan Gedeputeerde Staten 
mee te delen accoord te gaan met de 
voorgestelde nieuwe gemeente 

Graveland-Kortenhoef waarin opgenomen het 
grondgebied van de bestaande gemeenten 
Kortenhoef,  , Ankeveen en 's- Graveland 
vermeerderd met een gedeelte van 
Weesperkarspel (Hollands Ankeveen ) . Circa 4 
ha, gelegen ten zuiden van het Hilversums 
kanaal komt bij Hilversum. 

Bij de bespreking komen weer de bekende 
argumenten naar voren. Wel gaat in Is- Graveland 
de woningbouw naar mogelijkheden door zoals in 
de omgeving van de Beresteinseweg . In Noorder-
en Zuidereinde worden oude huizen door nieuwe 
vervangen. Maar dan heeft men het ook wel 
gehad. De bescherming van de buitens en de 
bossen is stellig van nationaal belang. Maar dit 
mag het belang van de inwoners van 
s- Graveland niet aantasten. Daarom moet men 
bouwterreinen kunnen vinden buiten de grenzen 
van het dorp op Kortenhoefs en Ankeveens 
grondgebied. Het is dwaasheid om de 
's- Gravelandse Vaart nog langer als natuurlijke 
grens tussen de gemeente s- Graveland , 
Kortenhoef c . q. Ankeveen te zien. Alle bij de 
samenvoeging betrokken gemeentebesturen 
moeten een offer brengen van gemeentelijke 
zelfstandigheid. Maar het samenbundelen van de 
krachten zal in de toekomst de bestuurlijke 
mogelijkheden versterken en wel in een gemeente 
van ca. 6.000 zielen. 
Laten de politieke partijen zorgdragen voor een 
billijke keus van vertegenwoordigers uit de drie 
dorpen. 
Na de samenvoeging zouden er drie wethouders 
moeten komen uit elk dorp één. 
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Wij schrijven het jaar 1958.  
In het archief ligt: 

Koninklijke Boodschap 
Nr. 1 

Ontwerp van Wet 
Nr. 2 

Wij bieden u hiernevens ter overweging aan 
een ontwerp van Wet tot opheffing van de 
gemeenten Ankeveen,'-sGraveland, 
Kortenhoef en vorming van nieuwe gemeente 
's-Graveland.  
De toelichtende memorie (en bijlage), die 
het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden 
waarop het rust. 
En hiermede bevelen wij u in Godes heilige 
bescherming. 

Soestdijk, 23 april 1958. Juliana 

De raad wordt uitgenodigd om op 31 mei in een 
vergadering op de Provinciale Griffie door 
gemachtigden te laten weten hoe men denkt over 
het wetsontwerp van de nieuwe gemeente 
s - Grav eland - Kortenhoef.  
De raad antwoordt, dat zij unaniem achter het 
voor-ontwerp Wet staat. Doch men had buiten de 
waard -de Kortenhoefse waard- gerekend ! 
Want inmiddels was in Kortenhoef protest 
gerezen tegen het weglaten van de naam 
"Kortenhoef" in de in de Koninklijke Boodschap 
van 23 april, waarin alleen sprake was van 
"nieuwe gemeente 's-Graveland". 
Dat was weer tegen het zere been van 
s-Graveland. Men reageert daar in een schrijven 
d. d. 5 juni aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken zo op: 
a. "De Oranjebuurt te Kortenhoef (1800 
inwoners),'s-Graveland (1830 inwoners), en 
Ankeveen (buurt Herenweg 500 inwoners) 
vormen met 4130 inwoners het dorp 
's-Graveland. In het zgn. oude dorp Kortenhoef 
wonen slechts 800 zielen. Uitbreiding van dit 
dorp is planologisch niet toegestaan. De naam 
"Kortenhoef" heeft in de nieuwe gemeente dus 
weinig betekenis. 



„Eerste schaap over de dam”: 

's-Graveland is bereid op fe 
gaan in grotere gemeente 
Maar nimmer bij 

Hilversum! 
's-GRAVELAND. — Met algemene 

stemmen heeft de gemeenteraad gister-
avond na een korte discussie zijn in-
stemming betuigd met het door Ged. 
Staten van Noordholiand voorbereide 
wetsontwerp tot samenvoeging os. van 
de gemeenten 's-Graveland, Kortenhoef 
en Ankeveen. En tegelijkertijd verklaar-
de de raad zich 64k akkoord met het 
voorstel van B. en W. om de gemeente 
Hilversum te berichten, dat men niets 
ges eelt voor aansluiting van 's-Grave-
land bij Hilversum, dit in antwoord op 
een desbetreffend van Hilversum ont-
vangen brief. 
Ten slotte werden ook twee suggesties 

van het raadslid, de heer Th. Hafkamp 
(AR), overgenomen, n.1. om het provin-
:daal bestuur nn reeds te wijzen op de 
menselijkheid de nieuwe gemeente 
s-Graveland-Kortenhoef straks voor 
salariëringen e.d. in de tweede klasse op 
te nemen èn op het feit, dat een wacht-
géldregeling voor eventueel overtollig 
;-eworden leden van het gemeenteperso-
!teel in principe beter moet zijn dan de 
rijkswachtgeldregeling. 

Deze besluiten vielen, zoals gezegd, na 
een korte discussie, waarin vier van de 
vijf raadsleden praktisch volstonden met 
mede te delen, dat zij v<56r waren. Aller-
eerst de heer Th. Hafkamp las als re-
sultaat van een kennelijk gemaakte stu-
die een uitvoerige verklaring voor, 
waarin hij de essentiële punten van het 
wetsontwerp onder de loep nam. 
Burgemeester Bührmann legde er in 

. zijn antwoord de nadruk op, dat de 
samenwerking in het jongste verleden 
tussen de drie gemeenten tè stroef liep 
om van verdere pogingen in die richting 
tot oplossing van de problemen veel heil 
te kunnen verwachten. 

Voor beide onmogelijk 
's-Graveland verkeert nu eenmaal in 

de onmogelijkheid te bouwen, maar 
wanneer 's-Graveland dat niet kan, kan 
Hik ermn, het evenmin. De burgemees-
ter meende dan ook, dat Hilversum 
's-Graveland alleen maar nodig heeft om 
ook Kortenhoef te kunnen bereiken. Uit-
stel van het advies, zoals Hilversum 
voor zichzelf heeft gevraagd, achtte de 
heer Bilhrmann onmogelijk, gezien het 
feit, dat de minister heeft aangekondigd 
liet wetsontwerp nog dit zittingsjaar 
(d.w.z, voor de zomervakantie) bij de 
Tweede Kanter te willen indienen. Voor 
oplossing van de Hilversumse problemen 
had de burgemeester alle begrip, maar 
hij meende toch, dat deze ook buiten-
Hilvegnms territoir opgelost kunnen 
aarden (analoog aan Den Haag, dat 
cljn groeiende bevolking naar Rijswijk 
m Voorburg spuit). 
In dit verband was de opmerking van 

de burgemeester dat hij hier als burge-
meester van 's-Graveland sprak en el-
ders wel eens „een ander jasje heeft aan 
te trekken" zeker „opmerkelijk", 

Het grensverloop langs de Oude 
Meentweg, waarover de heer Th. Haf-
kamp nog een opmerking had gemaakt, 
milde de burgemeester nog wel eens be-
zien: voor 's-Graveland achtte hij dit 
echter niet belangrijk. Hij begreep zelfs 
niet, waardm men deze correctie in het 
plan had opgenomen, nu Hilversum er 
verder bij betrokken wordt. Of zoals de 
heer Hafkamp had gezegd: waarom de 
grote broer uit te dagen. Maak de neer 
toch niet los! 

Drie wethouders: 
uit elk dorp één! 

Voorts wees de burgemeester op de 
noodzakelijkheid dat straks drie wet-
houders worden gekozen uit de drie oude 
gemeenten, d.w.z. uit elk één. Gebeurt 
dat niet, dan is er geen sprake van, dat 
Ged. Staten toestemming geven voor de 
benoeming van de derde wethouder, die 
juist in dit verband toch heel belangrijk 
is. H:er ligt een taak voor de kiesver-
eniginen, nl. er voor te zorgen, dat vr 
uit alle drie de dorpen goede raadsle,len 
en ez.n goede wethouclei komen. 
Deze vereadering werd uiteraard doar 

een or gewoon groot aar tal be..agstel 
lenden op de ,,pub.iek," ..rinuee" vijge-
woont ; canier hen bevonden zich ook een 
wetnaddcr van Kortenhoef en ee r van 
Ankeveen. 

Onderwijs en 
verenigingsleven 

Het debat werd geopend door de heer 
Reyntjes (PvdA.), die zeide zich met 
het pre-advies van B. en W. te kunnen 
verenigen en in de samenvoeging ook 
voor het onderwijs een groot belang te 
zien. Alleen onder één centraal beheer 
achtte hij vruchtbare samenwerking 
mogelijk. De heer J. Hafkamp (Ge-
meentebelang) wees nog op het belang 
van de samenvoeging voor het vereni-
gingsleven en meende, dat langs deze 
weg nog belangrijke dingen tot heil van 
de totale bevolking tot stand gebracht 
kunnen worden. De mogelijkheid van 
de benoeming van een derde wethouder 
achtte hij in dit verband van het groot-
ste belang. 
De heer Janssen (K.V.P.) wenste 

slechts meer spoed en vroeg of geen 
vroegere datum dan 1 januari 1959 mo-
gelijk is voor het ingaan van de nieuwe 
situatie. 
De heer Th. Hafkamp (AH.) rele-

veerde de plannen van 1920, 1928 en 
1954, waarbij hij er opwees, dat de 
grote verschillen in belastingdruk in 
het verleden een beletsel vormden voor 
de samenvoeging. 's Graveland dreef 
toen immers op de hoogste aanslagen 
van enkele buitenplaats-bewoners. Dat 
is nu anders. Toch had men z.i. in het 
verleden reeds meer begrip voor elkaar 
kunnen tonen. Waarom de Leeuwen-
laan niet Kortenhoefselaan genoemd en 
In Kortenhoef de Kerklaan 's Grave-
landselaan ? 

Bekwame leiding 
De heer Hafkamp toonde zich ver-

heugd, dat onder de bekwame leiding 
van de waarnemend burgemeester en 
door de arbeid van de wethouders en de 

ambteearee „het schip weer los geko-
men is". Wanneer dit mogelijk zou zijn, 
,gaf hij de voorkeur aan samenvoeging 
kan' Eet gehele ambtelijk apparaat met 

ttud van ieders gemeentelijke zelf-
digheid. Maar ook de voorgestelde 

samenvoeging was voor hem, hoewel 
misschien toch niet de enige oplossing, 
aanvaardbaar. 

Voorts wees de heer Hafkamp op de 
noodzakelijkheid de klassificatie straks 
te herzien, speciaal in het belang van 
het hier wonende rijkspersoneel en de 
onderwijzers. Anders wordt het verschil 
met Hilversum te groot. 
De tijd zal moeten leren in hoeverre 

dit voorstel niet worst bedoeld als 
„tussenfaze". Mogelijk zal men later 
toch nog trachten de nu te vormen ge-
meente bij Hilversum te voegen, wan-
neer de snelle groei van die gemeente 
blijft voortduren. 
De argumenten van Kortenhoef tegen 

de samenvoeging achtte de heer Haf-
kamp niet steekhoudend, vooral ook nu 
de kerk de bewering over háár bezwa-
ren heeft gedementeerd. 
De bebouwing aan weerszijden var 

de 's Gravelandsevaart is in feite é& 
geheel geworden en deze nu in één ge. 
meente onder te brengen is het enige 
juiste uitgangspunt voor een afdoende 
oplossing der problemen. De drie ge-
meenten brengen inderdaad een offer, 
maar tezamen kunnen zij een bloeiende 
nieuwe zelfstandigheid opbouwen. 
Tenslotte verzocht de heer Hafkamp 

aandacht voor mogelijk ongunstige con-
sequenties voor sommige leden van hee 
gemeentepersoneel. 

Nadat ook jhr. Reen (C.H.) zich voor 
de samenvoeging had verklaard, ant-
woordde burgemeester Bührmann de 
sprekers. De 's Gravelandse bevolking, 
aldus de burgemeester, dreigde de dupe 
te worden van het feit, dat in deze ge-
meente alleen maar tussen de weg en 
de vaart gebouwd kan worden. De plan-
nen voor een cultureel centrum beteke-
nen, dat er zonder samenvoeging 
slechts een nieuw object voor de (stroe-
ve) samenwerking bijkomt. 
Wat de wens van Hilversum tot an-

nexatie van de drie gemeenten betreft, 
wees de heer Bührmann er nog op, dat 
de huidige grensafbakening in de drie 
gemeenten de best denkbare is. Men 
moet overigens in de drie gemeenten 
leren inzien, dat het niet aangaat el-
kaar alleen maar concurrentie aan te 
doen. Trouwens, een vorige commissa-
ris in Noordholland heeft al eens ge-
zegd, dat men bij de plannen tot sa-
menvoeging elkaar wel fel bestrijdt, 
maar dat twee jaar ná de samenvoe-
ging alle strijd is vergeten. 

Kan niet vlugger!. 
Sneller dan per 1 januari 1959 acht-

te de burgemeester om praktische rede-
nen niet mogelijk. Zelfs al zou (hoog-
stens) een half jaar ingelopen kunnen 
worden, dan zouden er nog overwegen-
de bezwaren van boekhoudkundige aard 
zijn om midden in een jaar om te scha-
kelen. 
De eerste daad van de nieuwe raad 

zal moeten zijn de drie wethouders te 
benoemen, zoals gezegd: uit elke ge-
meente één. Ook het verzoek tot her-
klassificatie zal van de nieuwe raad.  
moeten uitgaan. 
Wat de wachtgeldregeling betreft, 

gaf de burgemeester de verzekering, 
dat de ambtenaren zelf de regeling ter-
dege bestuderen en met eventuele be-
zwaren wel zullen komen. 

Nadat tenslotte het voorstel door de . 
raad was aanvaard, stak de burgemeesfi 
ter de tegenstanders als het ware de , 
hand toe met de woorden, waarmede hij 
de discussie besloot: „Wat mij betreft, 
negmaals: desnoods morgen een Kor-
tenhoefselaan!" 
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b. In 's-Graveland, de Oranjebuurt erbij 
gerekend staat het gemeentehuis van 
's-Graveland en het zal in de nieuw te vormen 
gemeente deze bestemming houden. Op de eerste 
verdieping wordt binnenkort de 
gemeenschappelijke dienst voor bouw- en 
woningtoezicht gevestigd. Daar het postkantoor 
van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef in 
's-Graveland staat, is dit dorp als centrum van 
de drie gemeenten. 

c. De bekendheid van het plassendorp 
Kortenhoef is zeer zeker ondergeschikt aan 
's-Graveland dat met zijn fraaie buitenplaatsen 
en overvloedig natuurschoon een grote landelijke 
bekendheid geniet". 

Hoorde u goed ? "De aanzienlijke bruid 
's-Graveland" (1921) was weer aan het woord. 
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken uit 
de Tweede Kamer geeft gelegenheid om te 
worden gehoord op 20 juni in Hotel Goolland te 
Hilversum. B en W van 's-Graveland antwoorden 
dat zij van de gelegenheid zullen gebruik maken. 
Op uw vraag wat daar is verhandeld, blijf ik u 
het antwoord schuldig, daar er in het 
's-Gravelandse dossier niets over is te vinden. 

Het eerste stuk dat dan weer over de "grens-
wijziging" handelt is van 3 januari 1963 !  Het 
is een schrijven van de gemeenteraad aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken. In een 
telegram heeft de raad al haar verontrusting 
uitgesproken over het uitblijven van een 
beslissing. De zaak is urgent. De gemeente heeft 
een wachtlijst van een 100 woningzoekenden. Er 
is gebrek aan bouwterrein. Na de oorlog konden 
maar 61 huizen worden gebouwd en dat steekt 
toch wel schril af tegen de miljoenen woningen 
die sedert de oorlog in ons land gereed kwamen. 
In Kortenhoef is de gelegenheid tot woningbouw 
ruim voorhanden. Laat de samenvoeging van de 
drie gemeenten per 1 juli 1963 doorgang vinden. 



48 

Den Haag antwoordt: zo gauw kan dat niet. 
Dat het zo ingewikkeld is, begrijp ik wel. Het 
ligt aan het feit dat het betreffende wetsontwerp 
de grensreorganisatie van maar liefst 9 
gemeenten betreft ! Het zou gesplitst moeten 
worden en onze drie dorpen zouden er 
"uitgehaald" moeten worden om 't maar eens 
gewoontjes te zeggen. En dat gaat zo maar niet 
in ambtelijk Den Haag. 

Maar warempel, dan is er een brief d. d. 
29 november 1964 van de Minister. Hij wil 
bevorderen dat wetsontwerp 5146 (het boven-
genoemde cruciale wetsontwerp!) wordt 
ingetrokken en twee nieuwe ontwerpen van wet 
worden ingediend. In het ene wordt dan 
opgenomen de vorming van de nieuwe gemeente 
's-Graveland. Men slaakt haast een zucht van 
verlichting als men het leest. Het schip lijkt 
nu toch eindelijk bij de ingang van de haven te 
zijn gekomen. 
Als Dhr. N.J.C. Cramer op 14 october van dit 
jaar afscheid heeft genomen als waarnemend 
burgemeester, is men al voldoende geïnformeerd 
over wat op komst is, om Dhr. J.D. Jansen op 
19 october te installeren als burgemeester van 
de drie dorpen !  
Men gaat er van uit, dat het wetsontwerp tot 
samen- voeging wordt aangenomen en men 
demonstreert dit door één gezamenlijke 
raadsvergadering in "Het Wapen van Amsterdam" 
waarin de installatie plaatsvindt. 
Het mag met recht een "Historische Vergadering" 
in de geschiedenis van onze dorpen worden 
genoemd. 

Toch verstrijkt nog een vol jaar. 
Stilte wat het wetsontwerp betreft. 
Het wordt het raadslid Th. Hafkamp te machtig. 
In de vergadering op 14 december 1965 zegt 
hij in de krant te hebben gelezen, dat het 
wetsontwerp tot samenvoeging ongewijzigd is 
gebleven en nu in de Kamer een grote kans 
maakt. 
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"Maar een 's-Gravelander houden ze niet meer 
voor de gek. Samenvoeging speelt al sedert 1925 
toen het raadslid Jan de Vries er over begon. 
Er is geen 's-Gravelander die nu noch 
optimistisch is gestemd." Hij stelt voor een 
telegram aan de minister te zenden om de zaak 
warm te houden. De raad stemt met dit voorstel 
in. 

En dan eindelijk - en daarmee hebben wij het 
jaar 1966 bereikt - is daar de wet van 
6 april "krachtens welke met ingang van 
1 augustus a.s. de gemeente Ankeveen, 
Is-Graveland en Kortenhoef met een deel van de 
gemeente Weesperkarspel tot een nieuwe 
gemeente zullen verenigd, gepaard gaande met 
wijziging van de grens der gemeente Hilversum." 
Het laatste betekent een gebied van 73 ha met 27 
inwoners ten oosten van de tegenwoordige oost-
grens van 's-Graveland. 
"Jagtlust" bv. komt nu tot grote voldoening van 
zijn bewoners in 's-Graveland te liggen. 

Ik heb in grote lijnen de gang van zaken 
geschetst. Mocht u alles tot in de precisie 
willen weten dan kunt u in ons streekarchief 
(Oude Enghweg 23 te Hilversum) naar 
volgnummer 5 van de inventaris van het 
's-Gravelandse gemeente-archief vragen. Hierin 
is tot in details beschreven: "Problemen rondom 
de samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, 
Kortenhoef en Ankeveen tot één gemeente." 
En als tweede stuk: "Rapport inzake de gevolgen 
van een e. v. samensmelting van Kortenhoef met 
's-Graveland." 
En bij mijn mede-scribenten van dit nummer 
vindt u veel wat mijn overzicht aanvult. 

A.D. Wumkes. 
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Kortenhoef 

Op 1 augustus 1966 zijn de drie dorpen 
Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef opgegaan 
in één gemeente 's-Graveland. 
Dit heeft een lange aanloop gehad en het is niet 
zonder slag of stoot _gegaan. 
Allerlei belangen speelden een rol en de emoties 
laaiden bij tijd en wijle hevig op. 
Hoe een en ander, met het accent op Kortenhoef 
is verlopen, zal ik voor u proberen weer te 
geven. 

Volgens een kranteartikel van 23 april 1952, 
hebben de bewoners van de Rade, ook wel Raai 
genoemd (de weg langs de 's-Gravelandsevaart 
van de Zuidersluis tot aan de Noordersluis) te 
Kortenhoef op 7 oktober 1919, een verzoekschrift 
aan H. M. de Koningin gericht, om opgenomen te 
worden in de gemeente 's-Graveland. Het 
dagelijks bestuur van Kortenhoef vermeldde in 
het schrijven er bij, dat deze stap door de 
bewoners van de Rade werd ondernomen, omdat 
gevreesd werd, dat aansluiting van de gehele 
gemeente Kortenhoef op de waterleiding en het 
elektriciteitsnet nog jaren op zich zou laten 
wachten. 

Nu was het zo, dat 's-Graveland door de 
bebouwing langs de 's-Gravelandse vaart, met aan 
de andere kant de buitenplaatsen geen uit-
breidingsmogelijkheid had. Dit heeft er toe 
geleid, dat de huizen langs de Rade soelaas gaf 
aan woningzoekenden uit 's-Graveland. In 
s-Graveland was de belastingdruk voor de 
gewone burgers laag, door de hoge 
belastingopbrengst van de bewoners der 
buitenplaatsen. 

Kortenhoef daarentegen, had vooral in de Eerste 
Wereldoorlog en vlak daarna, voor haar burgers 
een hoge belastingdruk. 
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Veel van de bewoners langs de Rade waren 
forensen, die hun werk in Hilversum of 
's-Graveland hadden. Er bestond zoiets als een 
forensenbelasting, die nog eens bovenop de al 
hoge belasting van de bewoners langs de Rade 
kwam. Dit grote verschil in belastingdruk is 
waarschijnlijk het hoofdmotief geweest voor de 
brief aan Koningin Wilhelmina. 
De gemeente 's-Graveland heeft Gedeputeerde 
Staten laten weten, tegen dit voorstel te zijn, 
waarop G. S. aan Kortenhoef meldden dat de Rade 
onder Kortenhoef bleef. 

Op 27 januari 1920 nam de raad van Kortenhoef 
het initiatief tot vereniging van de gehele 
gemeente Kortenhoef met 's-Graveland. 
Gedeputeerde Staten wilden ook Ankeveen erbij 
betrekken. Ook nu weer was het College van B 
en W van 's-Graveland tegen de samenvoeging, zij 
zagen dit als een aanslag op hun dikke 
portemonnaie. Tevens vreesden zij voor een 
verhoging van de gemeentelijke belastingdruk. 
Ankeveen gaf te kennen tegen te zijn en gaf het 
motief op, dat Ankeveen als "zuivere platte-
landsgemeente" andere behoeften had dan 
's-Graveland. 
Gedeputeerde Staten wezen het voorstel van 
Kortenhoef uiteindelijk op 23 augustus 1922 af. 

Op 26 februari 1926 nam de raad van Kortenhoef, 
met algemene stemmen het besluit, de samen-
voeging van Kortenhoef en 's-Graveland formeel 
aanhangig te maken. 
Naar aanleiding hiervan vroegen Gedeputeerde 
Staten in 1928 de mening van 's-Graveland over 
de voorgestelde samenvoeging. 
Opnieuw wezen B en W van 's-Graveland het 
voorstel af, omdat dit verhoging van de 
belastingdruk ten gevolge zou hebben voor haar 
ingezetenen. "s-Graveland nam geen definitief 
besluit, want vroeg om uitstel van beslissing en 
kreeg dit in beging van 1929. 
Noch de gemeente 's-Graveland, noch het 
gemeentebestuur van Kortenhoef kwamen later op 
dit uitstel terug. 
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De financiële nood voor Kortenhoef was inmiddels 
verminderd, omdat omstreeks die tijd de 
financiële zaken tussen het rijk en de gemeenten 
beter en rechtvaardiger op elkaar waren 
afgestemd. De tegenstelling tussen het "rijke" 
's-Graveland en het niet zo "kapitaalkrachtige" 
Kortenhoef was zoetjes aan aan het verdwijnen. 
Het duurde tot 1938, tot er weer een samen-
voegingsplan op tafel kwam, De 
gemeentesecretaris van 's-Graveland ging met 
pensioen en het lag ook in de verwachting dat de 
burgemeester van de beide dorpen Ankeveen en 
s-Graveland zou aftreden. 

Op 9 oktober 1940 stelde de secretaris-generaal 
van het departement van Binnenlandse Zaken de 
samenvoeging van Ankeveen, 's-Graveland, 
Kortenhoef en Nederhorst den Berg voor. 
Het Stichtse Ankeveen wilde alleen uitbreiding 
met Hollands Ankeveen, dat onder Weesperkarspel 
viel. 
's-Graveland, zowel als Nederhorst den Berg 
stonden er afwijzend tegenover. 
Kortenhoef voelde er wel wat voor, maar dan wel 
zonder Nederhorst den Berg erbij, dat geheel 
georiënteerd was op de Vechtstreek, in het 
bijzonder op Weesp. 

In het antwoord geeft Kortenhoef op 13 november 
1940 te kennen, dat Nederhorst den Berg dan in 
een uithoek komt te liggen en dat het nodig zal 
zijn voor alles wat dit dorp nodig heeft, zoals 
brandweer, luchtbescherming (het was oorlogs-
tijd), secretarie enz. afzonderlijke diensten te 
vormen. In die tijd was er geen verbinding met 
openbaar vervoer tussen de dorpen Kortenhoef en 
s-Graveland met Nederhorst den Berg. 
Het openbaar vervoer met Ankeveen was toen, 
naar ik aanneem, ook afwezig, maar dit werd door 
Kortenhoef niet genoemd. Kortenhoef brak wel 
een lans voor het uitbreiden van Ankeveen met 
Hollands Ankeveen. 

In de brief wordt een opsomming gegeven van 8 
punten, die pleiten voor samenvoeging. 
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Nadelen worden niet genoemd, die komen pas in 
1952 boven water. 
Voorts geeft Kortenhoef te kennen een privilege 
te hebben om tot hoofdgemeente te worden 
benoemd. De volgende feiten worden hiervoor 
aangedragen: 
- In de 12e eeuw wordt Kortenhoef al genoemd 
(toen sprak men van Curtevenne), 
In 1156 werd door keizer Frederik de Eerste een 
geschil berecht, dat bestond tussen de 
kanunniken van St. Marie te Utrecht en Egbert 
van Amstel. 
In het officiële stuk hierover, waarvan een 
afschrift in de archieven van de Domkerk te 
Utrecht te vinden zou zijn wordt Curtevenne 
genoemd. 
In de 13e eeuw wordt de naam Curtenhoven 
gebruikt in een charter (een soort oorkonde over 
verleende rechten), dat te vinden is in het 
Rijksarchief te Utrecht. Dit charter is voorzien 
van de zegels van het kapittel van St. Marie en 
van het geslacht Van Amstel. 
's-Graveland hierbij vergeleken is eerst gesticht 
in de 17e eeuw. Ankeveen wordt in 1290 reeds 
genoemd in officiële stukken. 

De oudste historische rechten liggen dus bij 
Kortenhoef; 
- Qua oppervlakte en het inwonertal spant 
Kortenhoef de kroon ! 
Hieronder staat de vergelijking, zowel deze in 
de brief van 13 november 1940 werd genoemd; 

Oppervlakte in 	Aantal inw. 	stijging/daling 
hectaren 	 per 1 jan.1940 bevolkingsperc. 

per 1 jan 1931 
tot 1 jan 1940 

Ankeveen 	485 	725 	 stijging 15 % 

's-Gravel. 484 	1.500 	 daling 12 % 

Kortenhoef 1488 
	

2.035 	 stijging 36,9% 
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- s-Graveland heeft nu nog wel geld, maar daar 
komt verandering in. 
Enkele buitenplaatsen staan sinds jaar en dag 
leeg en er dreigen nog meer leeg te komen. De 
belastinginkomsten van de zeer kapitaal-
krachtigen slinkt aanmerkelijk. Het nijpend 
gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden wordt ook 
gememoreerd; 

- Tenslotte stelt Kortenhoef voor teneinde 
gevoeligheden te voorkomen, de nieuwe 
gemeente bijvoorbeeld 's-Gravenhoef te 
noemen, terwijl de 3 dorpen hun eigen naam 
kunnen behouden. 

In 1941 is door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland een commissie benoemd, die tot 
taak kreeg G. S. te adviseren bij de diverse 
samenvoegingen van gemeenten in Noord-Holland. 
In onze eigen regio moest de samenvoeging van 
de 3 dorpen bezien worden. 
Haar eerste voorzitter, professor dr. H.N. ter 
Veen, hoogleraar aan de Gemeentelijke Universi-
teit te Amsterdam werd op 25 juli 1941 door de 
voorzitter van de Gedeputeerde Staten 
geïnstalleerd. 

De commissie Ter Veen, die de samenvoeging in al 
haar facetten heeft onderzocht, komt tot de 
conclusie op 23 april 1952, dat de voorkeur moet 
uitgaan naar samenvoeging van Ankeveen (met 
Hollands End erbij), 's-Graveland en Kortenhoef 
tot één gemeente. 
De bevolking zou dan volgens de cijfers van mei 
1947 uit ongeveer 5.200 personen bestaan. 
De oppervlakte van de nieuw te vormen gemeente 
is dan 2.889 ha. 
De commissie noemt als naam van de samen-
gevoegde gemeenten 's-Graveland. Dit was 
volgens de commissie, omdat 's-Graveland de 
grootste, de snelst groeiende en de meest 
bekende van de drie is. 
Hieruit blijkt dat ook hoogleraren zich wel eens 
vergalopperen. In Kortenhoef heeft boven-
genoemde motivering heel wat stof doen opwaaien. 



58 

. OD GD i • c 13 e _2; 
g,c1.0Xe0,...0' : W. 

I'll« 	
001155.›...040. 

=0 Oxi.4. 

a"4 "= ...olgtil 

OPig:421225  

• „suil 

fl,„ dem 
i 

li; s":41) 2 0 > —  

E '1> 4.)  Od 

	

›, 	..%4 "13 irrj : 2 c, 	c tt- ID ,e4 
1==' eliC4 0 	4.1. 

•..2. 14.1.1 
	r. h* = 0 * 

	

...25 •PI.14 	Cie 	..... 	...a 	
41 d r. cptie s ''s 	444 um112=EJE00 

ab. 	C) 	;11•4 	
Q.) """e grjo  godat.d gd  «, C .b... 

=mmidipm_pos, 

0 	

msdct3 

>. 	 g 	en 	
0.0g 

	

41,m 	1.. ..., • mi/ _ a.  "' . 	.1.1. 4 _ ,, 2  

4) .2 7-  
• ^-b "le re.  - be E ei "15 r. - 

	

241  e+lIl 	 pik‘ 42 =a 4D o : ar g 00. 

(1) 	go) 	• 11~ ql„) .1.1 ,„„....,~ g e I'a ›. 2 e «2 ni3. ED  

CL 	• II.1 	0 Zi.) 
 

2 Z=4  

pg:2 
P° 	

! 
z .s 

a. 4 
 

e a..i; 
ISI.4.  

aiii R.Vittal"‹5-‘24 
ws.=.1meElb l' 

c <11) 

,..1ter.t.t•el 2.27d 
ti 14". 

Ei.
. 	. tli 0 o > 

	

C:')  •~ .- gl) Z 	
Zmoce=gtree 

1:. 	 , 	 : ...4%.4 r.a. 	14 13  rj 7,„ = gp ik 
E.1,1.17. C.010.40“. 
tei3 7* re.= 2 =9 

.. 4i301%0.00..g.. 

oc'n-xadriz kba=23--  
— 	 - 	 t 



59 

In het overzicht genoemd in de brief van 
Kortenhoef aan G.S. , d. d. 13 november 1940 
blijkt het tegendeel waar te zijn. 
Kortenhoef groeit het snelst en heeft de grootste 
oppervlakte. Over de meeste bekendheid valt 
twisten. De conclusie van de commissie was dus 
bezijden de waarheid. 

In de laatste week van oktober 1952, hebben de 
Raden van de 3 betrokken gemeenten zich 
uitgesproken over het geopperde plan in het 
rapport van de commissie Ter Veen. 
Voor Kortenhoef kwam uit de bus, 4 stemmen 
tegen en 3 stemmen voor, annexatie bij 
I  s-Graveland. 
De tegenstemmers waren: 
de heer De Kloet (dit ondanks het stemadvies van 
zijn kiesvereniging PvdA. Volgens het dagblad 
"Gooi en Ommeland" zei de heer De Kloet het als 
volgt: "Ik ben eigenlijk in dit raadsgezelschap de 
enige echte Kortenhoever, de anderen zijn 
'import' (deze bewering werd met hoofdgeknik 
door de 'import' bevestigd) en ik ben tegen  
samenvoeging, misschien is dat kortzichtig, maar 
daar kan ik niets aan doen." 
De volgende tegenstemmers zijn de heren Streef 
(C.H.U.), Schalk (A.R.) en wethouder Blom. 
De voorstemmers zijn de heren De Heus PvdA), 
Haselager (KVP) en wethouder Brouwer. 

's-Graveland zag alleen maar voordeel in het plan 
en was voor. 
Ankeveen wilde ook niets van samenvoeging weten. 
De samenvoeging, lezen we in het dagblad "Het 
Parool" van 11 maart 1954, zal per 1.1.1955 
plaatsvinden. In dit artikel staat ook de naam 
van de nieuw gevormde gemeente: 's-Graveland. 
Gemeld wordt tevens, dat burgemeester G . Graaf 
Schimmelpennink van Ankeveen en 's-Graveland, 
de burgemeester wordt van "groot"-'s-Graveland. 
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In een openbare schriftelijke mededeling brengt 
de burgemeester van Kortenhoef, de heer 
D. Wildeboer aan de ingezetenen van Kortenhoef 
ter kennis, dat er een ontwerp-regeling met 
kaarten en toelichting tot vereniging van de 
gemeenten Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef 
ter secretarie ter inzage ligt. 
Het stuk is gedateerd op 23 maart 1954. 

In de krant van 21 april 1954 wordt melding 
gemaakt van een handtekeningen-actie onder de 
bewoners van geheel Kortenhoef. 
Ieder wordt in de gelegenheid gesteld zijn 
handtekening tegen samenvoeging op de lijst te 
zetten. 
De samenstelling van het dagelijks bestuur van 
het centrum van openlijk verzet, zoals genoemd 
staat, is als volgt: 
de heren P. Bikker (voorzitter), Grotendorst (2e 
voorzitter) J. Jansen (secretaris), K. Voorn (2e 
secretaris) en Birkhof (algemeen adjunct). 
De uitslag werd 12 mei 1954 bekend gemaakt. Van 
de Kortenhoevers was 80% tegen samenvoeging. 
De Oranjebuurt, die de commissie Ter Veen al als 
s-Gravelands domein rekende, was zéér sterk 
tegen om samengevoegd te worden met 
's-Graveland. 

Op 11 juni 1954 heeft de openbare vergadering 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
plaatsgevonden over de voorontwerpen tot 
vereniging van Ankeveen, 's-Graveland en 
Kortenhoef. De voorzitter was de commissaris der 
Koningin Dr. J.E. Baron De Vos van Steenwijk. 
De raden van de toen nog zelfstandige gemeenten 
konden hun gevoelens toelichten. 

De gang van zaken was sinda 1951 als volgt, 
zoals de voorzitter memoreerde: 
- Op 12 december 1951, is aan de gemeente-
besturen het rapport toegezonden van de 
gemeentelijke indeling Vechtstreek en Gooi, met 
de mededeling dat Gedeputeerde Staten hun 
standpunt ten aanzien van de in dat rapport 
genoemde voorstellen nog niet hadden bepaald; 
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- Daarop volgde een brief van 30 juli 1952, 
waarin de gemeentebesturen van Vechtstreek en 
Gooi werden verzocht, de zienswijze van de raad 
betreffende de door G. S. overwogen grens-
wijzigingen, mede te delen; 
- Vervolgens stuurde ik een brief op 22 augustus 
1952 aan de burgemeesters, om deze plannen met 
mij te bespreken; 
- Daarna kregen de gemeentebesturen op 1 april 
1953 weer een brief over dit onderwerp, met 
mededeling dat mondelinge toelichting van 
bezwaren kon worden gegeven; 
- Na dit voorspel heeft G. S . , H M. de Koningin 
machtiging gevraagd tot inleiding van de wette-
lijke procedure tot grensregeling van de 
gemeenten Ankeveen, 1s-Graveland en Kortenhoef; 
- Op 10 februari 1954 is aan de betreffende 
gemeenten bericht gestuurd, dat het ontwerp van 
wet tot grensregeling half maart 1954 kon worden 
tegemoet gezien; 
- Ten slotte is op 17 maart 1954 het ontwerp van 
wet aan de raden van deze gemeenten gezonden. 

Een lange droge opsomming, maar ik wilde dit 
toch niet weglaten, om de lezer te kunnen tonen, 
wat er zich allemaal afspeelde, voor op 11 juni 
1954 de raadsleden van de gemeenten, die bij de 
samenvoeging waren betrokken, hun zegje konden 
doen bij G.S. 

Voor Kortenhoef waren de volgende sprekers: 
- de heer Blom, namens de tegenstemmers; 
- namens de drie leden van de raad, die 
voorstemden, trad de heer G . W. Smit op ( een 
bijzonderheid is hier, dat de heer Smit raadslid 
was van 's-Graveland). De heren voorstemmers 
H. Brouwer, G.A. de Heus en G. Haselager 
konden waarschijnlijk geen Kortenhoever vinden, 
die voor hen het woord voerde. 

De Gooi en Eemlander meldt op 5 februari 1957, 
dat het wetsontwerp in Ankeveen, 's-Graveland 
en Kortenhoef ter visie is gelegd, met betrekking 
tot samenvoeging. 
Het principe-besluit was in feite als gevallen. 
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Het streven was per 1 januari 1959 de nieuwe 
toestand te laten ingaan. 
Burgemeester D. Wildeboer heeft in een openbare 
aankondiging de voorstellen van hogerhand 
kenbaar gemaakt per 2 februari 1957. 
Op 28 maart 1957 heeft de gemeenteraad van 
Kortenhoef zich vóór samenvoeging met Ankeveen 
en 's-Graveland uitgesproken. Het advies van 
burgemeester D. Wildeboer was afwijzend. 

De voorstemmers waren: 
- wethouder De Heus; 
- wethouder Brouwer; 
- raadslid Grotendorst; 
- raadslid Haselager. 
De heer Grotendorst, voorheen tegenstemmer was 
van mening veranderd omdat Hilversum stappen 
had ondernomen om tot an.nexatie te komen. 
Voorts meende de heer Grotendorst, dat de 
Oranjebuurt in Kortenhoef toch reeds sterk op 
's-Graveland is georiënteerd. De naam van de 
nieuwe gemeente zag dit raadslid graag veranderd 
in Curtevenne en ook was hij voorstander van 
een geheel nieuw raadhuis b . v. aan het einde van 
de Kerklaan. Was deze man niet de 2e voorzitter 
van het bestuur van openlijk verzet in 1954 ? In 
de Oranjebuurt werd toen gezegd, was men fel 
tegen samenvoeging en nu na 3 jaar is de 
Oranjebuurt op 's-Graveland georiënteerd? 

De tegenstemmers waren: 
- raadslid Blom; 
- raadslid Frikke; 
- raadslid De Kloet. 
De heer De Kloet weerde zich ook nu weer fel. Zo 
zei hij o.a. "Ik heb destijds de eed afgelegd, 
dat ik de belangen van Kortenhoef zou behartigen 
en naar mijn mening kan ik dan nu niet voor 
samenvoeging stemmen. De wethouders en raads-
leden die dit nu wel doen beschamen daarmee het 
vertrouwen, dat de kiezers in hen hebben 
gesteld." De heer De Kloet voorspelde tevens, 
dat uiteindelijk na samenvoeging de openbare 
school in het oude dorp wel afgeschreven zou 
kunnen worden. Helaas is deze voorspelling de 
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In het dagblad "Het Vrije Volk" van 11 oktober 
1960 staat te lezen, dat de samenvoeging van de 
drie dorpen, volgens de memorie van antwoord 
van de minister van Binnenlandse Zaken per 
1.1.1962 doorgang zal vinden. 
Dit voornemen is niet doorgegaan. 
De raad van Kortenhoef heeft 26 januari 1965 aan 
de heren Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland te Haarlem (waren er toen nog 
geen vrouwen vertegenwoordigd in dit gezelschap 
?) een motie gestuurd, opgesteld in de 
raadsvergadering van 25 januari 1965. 
De motie hield in de nieuwe gemeente niet 
s-Graveland maar Kortenhoef te noemen. 
Het heeft geen invloed gehad, want 12 april 1966 
stuurde de Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken een brief aan het gemeentebestuur van 
Kortenhoef met het Staatsblad erbij gevoegd, 
waarin is opgenomen de wet van 6 april 1966, 
krachtens welke met ingang van 1 augustus 1966 
de drie dorpen Ankeveen, Kortenhoef en 
's-Graveland tot één nieuwe gemeente 
s-Graveland worden gevormd. 

De Gooi en Eemlander van 11 mei 1966 weet te 
melden, dat men in het gemeentehuis van 
Kortenhoef zich jaren met "wrak" meubilair heeft 
moeten behelpen. 
Om het bureau-personeel van Ankeveen en 
Kortenhoef in het gemeentehuis van 's-Graveland 
te kunnen herbergen is door de raad van 
's-Graveland een krediet verleend van ƒ 10.000,=. 
De opzet was, dat er geen ambtenaren zouden 
moeten "afvloeien". 

Sinds 16 oktober 1964 was de heer J.D. Jansen 
burgemeester van de 3 afzondelijke dorpen. 
Op 1 augustus 1966 werd hij burgemeester van de 
gemeente 's-Graveland, bestaande uit de 3 dorpen. 

De plannen om tot één nieuwe gemeente te komen, 
die de scepter zwaaide over de dorpen Ankeveen, 
s-Graveland en Kortenhoef zijn destijds 
gekoppeld aan het voorstel de polder Bijlmermeer 
bij Amsterdam te voegen. 
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Ook deze samenvoeging stuitte op veel weerstand, 
wat dus inhield dat ook de samenvoeging van de 
3 dorpen op zich liet wachten. 
De minister van toen, de heer Toxopeus heeft 
tijdens zijn bewind als minister van Binnen-
landse Zaken een apart wetsontwerp laten maken 
voor het nieuwe 's-Graveland. 
Inmiddels stak de val van het kabiner Marijnen, 
waartoe de heer Toxopeus behoorde, een spaak in 
het wiel. 
Het wetsontwerp kwam daardoor een jaar later in 
de Eerste en Tweede Kamer terecht. 
Door deze lange periode, heeft burgemeester 
Jansen zich goed kunnen inwerken in zijn nieuwe 
functie. 

Op 1 augustus 1966 was de strijd (ten dele) 
gestreden. De dag van de samenvoeging was 
daar. Hier en daar was men tevreden met het 
behaalde resultaat. In Kortenhoef over het 
algemeen werd het "verlies", want zo zag men het 
toch, knarsetandend genomen. 

C.J. Sanders. 
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En zo denk ik er over... 
Mijnheer de redacteur, 

Samenvoeging van Ankeveen, 's-Graveland en 
Kortenhoef op 1 augustus 1966 
Kortenhoef blijft Kortenhoef 
Al is 't gemeente 's-Graveland 
Wil Ankeveen er ook zo over denken 
Is er echt niets aan de hand. 
Veel zwaarder is het voor de „Vader" 
Met zijn gemengde raad 
Die in de komende jaren 
Het volkje leiden gaat. 
Tweedracht is heel gewoon 
Maar .„drie" is wel wat zwaar 
In plaats van saam te werken 
Spant men zich tegen elkaar. 
Bedenk, wij met z'n allen 
Vormen een vestingwal 
Voor 't lonkend oog van de grote stad 
Die eens weer komen zal 
Zich verder uit te breiden 
Grijpend met begerige hand 
Maar sterk staan dan de drie dorpjes 
in het Grote 's-Graveland. 

'n echte oude Kortenhoever 

(L. Luyer) 

uit: De Gooi en Eemlander - 28 Aug.1967. 
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