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Vóórdat in de jaren 70 de Erfgooi-
ersvereniging ‘Stad en Lande van 
Gooiland’ werd opgeheven, vond 
er in 1966 een sociologisch onder-
zoek plaats onder erfgooiers, uit-
gevoerd door onderzoekers van 
de Wageningse Universiteit. De 
onderzoekers keken onder meer 
naar de honkvastheid, de wer-
kring, het ontwikkelingsniveau, 
de onderlinge bindingen en de 
mate van welstand. 

Eeuwen geleden waren bijna alle 
inwoners van Gooiland erfgooier. 
In 1966 maakte nog maar 10% 
van de inwoners deel uit van een 
erfgooiergezin.

Om een idee te krijgen van de 
mate van welstand werd ge-
vraagd welke voorwerpen en ar-
tikelen men bezat, die in 1966 op 
een zekere luxe wezen, en kende 
men aan elk voorwerp of artikel 

punten toe.
Eén punt leverde het bezit van 
een bromfiets en een radio op. 
Twee punten voor een centrifuge. 
3 punten voor een tv-toestel, een 
telefoon, een wasmachine, een 
koelkast, een douche of bad. Vier 
punten: een motor, scooter, auto 
en een kampeer-uitrusting. Een 
puntenwaarde van 5 kreeg men 
voor een boot, caravan of zo-
merhuisje.  Zo ontstond een wel-
standscore van 51 punten.
En wat waren de resultaten? 6% 
ofwel één op de 16 gezinnen 
scoorde 6 punten of minder! Ruim 
de helft scoorde tussen de 10 en 
21 punten. Boven de 30 punten 
kwam bijna geen enkel erfgooi-
ersgezin. Er was geen duidelijk on-
derscheid tussen de welstand van 
erfgooiers met een boerenbedrijf 
(scharenden) en inwoners die wel 
erfgooier waren, maar geen boer 
waren (niet-scharenden). 
Eén van de conclusies van de on-
derzoekers was dat wat welstand 
betreft de erfgooiers een beeld 
vertonen dat vermoedelijk niet 
ver afwijkt van het gemiddelde 
Gooise. De erfgooiers lijken, ge-
meten naar Gooise maatstaf, naar 
inkomen, mensen van de mid-

denmoot. En de conclusie dat de 
oud-Gooise bevolking het vermo-
gen heeft om zich aan te passen 
en op te werken, ondanks de zeer 
duidelijke gebondenheid aan de 
woonplaatsen.  
Klaas Oosterom

Bron: A.C.J. de Vrankrijker: Stad 
en Lande van Gooiland. Van Dis-
hoeck 1968.
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Erfgooiers bijeen in 1955 (foto Goois Museum)

Een radio, een tv-toestel en een 
telefoon: 7 punten!

(foto Imagestock)

Een wasmachine: 3 punten


