
HISTORISCHE VERHALEN OVER 
HET DORP 's-GRAVELAND. 

...WANT Al HET OUDE GAAT VOORBIJ 

De toegang is vrij (slot) 
Door tram en treinen ras bereikbaar, 
Met scheepsverbinding dag aan dag, 
Voelt niemand zich hier afgesloten, 
Wat ook zijn werkkring wezen mag. 
Wetenswaaardigheden 	Het Post- tevens Telegraafkantoor te is-Grave- 
land bevat ook een telefooncel. Voor telefoon behoort 's-Graveland tot het 
plaatselijk net van Hilversum, waarbij ook onderscheiden particulieren aan-
gesloten zijn. Dagelijks hebben vier postbestellingen plaats (zondags één). 
Brievenbussen vindt men behalve aan het postkantoor aan het Noordereinde 
-bij de Klapbrug- en tegenover Gooilust. Tussen de bestelkring van Hilversum 
en 's-Graveland bestaat het stadsportotarief dus 3 cent voor een brief en 1 1/2  
cent voor een briefkaart. 
Voor het innen van de directe belastingen houdt de rijksontvanger de derde 

woensdag van iedere maand zitting in het gemeentehuis. De hoofdelijke om-
slag geheven door de gemeente 's-Graveland bedraagt ongeveer 11/2% van 
het belastbaar inkomen. Aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud ƒ 300.--
en voor ieder kind if 20.--. 

De bewaking van het dorp in toevertrouwd aan de Gemeenteveldwachter 
met enige onbezoldigde rijksveldwachters. 

De gemeente levert uit hare centrale de ingezetenen electrischen stroom 
voor licht en kracht benevens leidingwater. 

De 's-Gravalandse tram rijdt ongeveer 20 keer daags het traject Hilversum 
- 's-Graveland heen en terug. 

Voor goederen-vervoer zorgen in de eerste plaats het vijftal jaagschuiten 
met motorkracht, die een gerelde dienst met Amsterdam en Utrecht onderhou-
den. Verder zijn een aantal vrachtrijders dagelijks druk in de weer om in het 
goederenverkeer met Hilversum, Bussum, Vreeland, Nederhorst den Berg 
enz, te voorzien. 

Twee geneeskundigen zijn bereid de lijdende mensheid bij te staan of wel 
u de weg te wijzen om ziekte en pijn zoveel mogelijk te voorkomen. Zij heb-
ben tot hulp een wijkverpleegster, die in het wijkgebouw gehuisvest, tevens 
onder haar beheer een collectie verplegingsmateriaal heeft. De wijkverple-
ging gaat uit van de plaatselijke afdeling der Noord-Hollandse vereniging „Het 
Wite Kruis". 

In de drie scholen in het dorp (de openbare, de scholl met den bijbel en de 
R.K St. Anthoniusschool) wordt uitsluitend lager onderwijs gegeven. De inrich-
tingen voor verder strekkend onderwijs in Hilversum en Bussum zijn echter 
gemakkelijk bereikbaar. 

Buiten de meer tot een bepaald Kerkgenootschap beperkte telt 's-Grave-
land o.m. de volgende verenigingen; Een afd. van de Nederl. Maatschappij 
van Tuinbouw en Plantkunde, een dito Boerenbond, een dito van het Witte 
Kruis, een departement van de Mij. tot Nut van 't Algemeen (dit departement 
beschikt over een bibliotheek, verdeelt tussen twee beheerders; één bij de 
Klapbrug en één op Groenlust), een Floraliavereniging, een Fanfarecorps 
BMOL, een Ijsclub, een permanete feestcommissie en niet te vergeten de uit-
geefster dezes en een Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenver-
keer. 
Met dank aan deze laatste vereniging voor het ons gebodene. 

- Jan Hendriks. 


