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H et s p e c ia le nummer van h e t h i s t o r i s c h t i j d s c h r i f t van TUE
d a t v o o r U l i g t , i s e n ig s z in s v e r l a a t v e rs c h e n e n . (H e t vo
r ig e g eco m b in e e rd e nummer 3 en 4 ve rs c h e e n i n novem ber 1979).
Reden i s d a t e e r s t een o p lo s s in g g e z o c h t m oest worden om
TUE w at b e t r e f t v e r s c h ijn in g s v o r m en omvang z o v e e l m o g e lijk
op h e t p e i l van de l a a t s t e ja r e n t e handhaven, ondanks de
z e e r s t e r k g e ste g e n d ru k k o s te n .
Z o a ls U i n d i t nummer k u n t z ie n , i s de o p lo s s in g gevonden
i n h e t n i e t meer la t e n z e tte n van de t e k s t ; deze w o rd t nu
d o o r TUE g e ty p t aan de d ru k k e r a a n g e le v e rd .
W ij menen d a t een en a n d e r geen a fb r e u k d o e t aan h e t "g e 
z i c h t " van ons t i j d s c h r i f t .
W ij wensen LI m et d i t E rfg o o ie rs -n u m m e r v e e l le e s g e n o e g e n
to e . H et v o lg e n d e nummer - een s p e c ia a l nummer o v e r L a re n w o rd t U b e g in m ei to e g e z o n d e n .
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Erfgooiers
A.C.J. de Vrankrijker-Bussum

Op een ochtend in oktober 1971 zaten in een tuinhuisje vlak
bij het oude kerkje van Laren drie mannen bijeen. En \i/el van
's ochtends elf uur af en aan de jonge jenever. Afkeurens
waardig zult U zeggen. Dat was het ook, zo vroeg op de dag
al aan de drank. En toch zinnig, gezien de samenstelling van
het gezelschap en het doel waarvoor het trio bijeen was.
Er zaten: Pieter Leffelaar, oud-directeur van het Singermuseum, de LI stellig bekende tekenaar Eppo Doeve en ik zelf
als Goois historicus. We zouden even praten over een niet
onbelangrijk onderdeel van een in te richten tentoonstelling
over erfgooiers. Dit in het kader van een verlate herdenking
van hetgeen de oergooiers hun duizendjarig rijk plegen te
noemen. Er moest een ontwerp gemaakt worden voor een reeks
van circa veertig taferelen op 24 panelen van twee bij twee
meter elk, waarin de historie van het Gooi in het algemeen
en die van de erfgooiers in het bijzonder werd uitgebeeld.
De rollen waren verdeeld; ze lagen bij voorbaat vast. Pieter
stimuleerde en schonk telkens bij. Eppo noteerde en schetste
met ongelooflijk vaardige hand. Aan mij de taak om zo uit
het blote hoofd in redelijke volgorde de onderwerpen voor de
verschillende taferelen te noemen en nader toe te lichten.
Pieter inspireerde met hoofd en hand ruimschoots. Tegen de
klok van één was de gehele opzet gereed. Eppo had een reeks
kwarto vellen vol. Ik heb ze nu in mijn bezit; bovendien heb
ik de nadere uitwerking met tekst en tekening in kleur, die
Eppo in drie weken hard werken op de panelen heeft overge
bracht. Deze schetsen vormen een rol met drie meter lengte
aan papier. Ik bewaar ze als aangename herinnering.
De door jonge begeleide bezigheid vormde maar een onderdeel
van een veel wijdere opzet. Er zou een grote erfgooierstentoonstelling komen in Singer. De voorbesprekingen zijn
wat moeizaam en in gedurige aarzeling verlopen. Alles nam
pas duidelijke en aantrekkelijke vormen aan, toen de
Hilversumse architect Rob Magnée in ons beradende kringetje
kwam. Hij is het geweest, die met allerlei middelen de star
hoekige zalen van Singer wist om te toveren tot zeer
TVE
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variërende ruimten met vele onverwachte hoekjes en kijkjes.
Tevoren was onze voorbereidende groep van wel en niet erfgooiers een onzekere club van goedwillenden. Magnée, met zijn
gevoel voor "beleveniswaarden uit het verleden" heeft de
smeuigheid en tevens het doortasten, de durf aangebracht.
Niet alleen het zien bracht hij tot leven, ook het hoorelement heeft hij er in gebracht.
De tentoonstelling is een groot succes geworden. Singervoorzitter Dolf van den Brink verleende volle medewerking.
Zeer velen hebben ingezonden of bij de inrichting meegehol
pen. Zo bewerkte de Blaricumse erfgooier Gê Lanphen een
robuste eiken stam zodanig dat er vele episoden uit de his
torie in reliëf te zien waren. De decorateur Jac. Hey schiep
een meterslange kaart van het Gooi, waarop men de vroegere
omvang van stad en dorpen met de latere kon vergelijken.
Verder schilderde de Bussumer Henk v.d. Berg onder meer wa
pens van de Gooise gemeenten.Er kwamen beroemde schilderstuk
ken ter beschikking, zoals "de protestmars" uit 1903 van
Hart Nibbrig. Een groot bouwbedrijf bezorgde ons zonder kos
ten 200 houtvezelplaten.
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Erfgooiersboom bij de oude kerk van Blaricum, vervaardigd door Gé Lanphen, 1971
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Er zou nog een reeks namen te noemen zijn. Laten we hier
niet op in gaan, teneinde het gevaar te ontlopen dat een be
langrijk man vergeten wordt. Bij de opening van de tentoon
stelling zat de grote zaal van Singer stampvol.
Waarom nu dit verhaal? Omdat we er trots op zijn dat de erfgooiers aldus in de publiciteit kwamen; en niet als lastige
mensen die alleen wilden beuren.
De tentoonstelling is gehouden in december 1971. Er bestond
reden voor om dit te doen. In juli van dat jaar had de le
denvergadering nl. besloten tot opheffing van de Vereniging
Stad en Lande van Gooiland, de bundeling van de erfgooiers,
gesticht in 1912. In dit jaar werd hun al eeuwen bestaande
organisatie bij speciale wet opnieuw geregeld, aangepast
aan de omstandigheden in een tijd welke totaal anders was
dan die waarin zij ontstond.
In 1968 herdachten de erfgooiers hun "duizendjarig bestaan".
Zij voeren dit terug op een document uit het jaar 968, waar
in de Duitse keizer Otto I een schenking goedkeurde. Hierbij
zonderde graaf Wichman II van Hamalant uit zijn vele bezit
tingen Nardingerland (ongeveer het huidige Gooiland) af en
schonk dit aan een nieuw ingericht klooster op de Elterberg
bij Emmerik. Zijn dochter Luitgardis werd daar de eerste
abdis en had inkomsten nodig. Vandaar de schenking.
Van een erfgooierschap blijkt dan nog niets. We moeten hier
toe verder naar de tijd van de Hollandse graaf Floris V. Hij
kocht in 1280 de rechten op het Gooi van Elten op een enke
le uitzondering na. Onder deze graaf of kort na zijn dood
in 1296 is het erfgooierschap als instituut ontstaan. Er
werden regels gesteld, die nadien telkens zijn aangevuld.
Hoofdzaak is dat de toenmalige bewoners van het Gooi zekere
rechten kregen tot gemeenschappelijk gebruik van gronden
voor zover die niet in particulier bezit waren.
De rechten zijn vastgelegd in opeenvolgende schaarbrieven.
Op den duur werden de gerechtigden duidelijk gescheiden van
anderen, bijv. immigranten. Dan komt ook de aanduiding
erfgooier op. Hieronder verstaan we: meerderjarige mannen,
wonend in een der Gooise gemeenten, in mannelijke lijn af—
stammend van degenen die van oudsher rechten konden doen
gelden op het gebruik van gemeenschappelijke gronden. Wie
dan tevens eigen boerenbedrijf bezat, kon die rechten in
volle omvang doen gelden. Wie geen boerenbedoening had,mocht
slechts in beperkte mate rechten uitoefenen.
Aanvankelijk ging het slechts om gebruiksrechten, terwijl de
bloot eigendom aan de grafelijkheid bleef. In 1836 en 1843
is de verhouding herzien in dier voege dat de erfgooiers
TVE
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omtrent tweederde van de betreffende gronden (en wel 3678
ha.) in volle eigendom kregen. We spreken dan van een vrije
marke.
Bij de erfgooierswet van 1912 is - na vele ruzies - een dui
delijke regeling getroffen, gericht op het belang van de
boeren. De anderen zouden alleen "vangen" bij ontbinding.
Het valt te begrijpen dat deze altijd op likwidatie hebben
aangestuurd.
Omstreeks 1960 werd het duidelijk dat de ontbinding onvermij
delijk zou worden. Zowel op de Oostermeent als op de Hilversumse meent zou een zeer groot deel voor woningbouw bestemd
worden. Wat er overbleef was te weinig om het aloude insti
tuut te handhaven. De grond diende te worden verdeeld onder
de boeren (de scharenden) voor zover deze althans nog wil
den doorgaan in een streek, waar bijna al hun vroegere ak
kers (op de engen rond de dorpen) reeds bezet waren met wo
ningen. Wie wilde kon een schadeloosstelling krijgen voor
zijn gemis aan genot inzake gebruiksrechten op de meenten
(weiland) bij opheffing van zijn bedrijf. Alle erfgooiers
zouden delen in de opbrengst van de verkoop van roerend en
onroerend bezit van Stad en Lande.
Het bestuur heeft in de jaren zestig veel voorbereidend werk
verricht. Hen kan hierover - en over vroegere eeuwen - het
nodige lezen in het boekje dat ik hierover in 1968 schreef,
ter herdenking van het "duizendjarig rijk". De stemming
over de vraag al dan niet te ontbinden is - zoals reeds aan
geduid - in juli 1971 gehouden. Dit is de aanleiding geweest
om de tentoonstelling in te richten, waarmee ik dit artikel
begon. In de jaren zeventig heeft het bestuur van Stad en
Lande het nodige gedaan om de likwidatie tot stand te bren
gen; een ongelooflijk verwikkeld karwei.
Op 28 april 1979 kwamen de erfgooiers in algemene vergade
ring bijeen in de Grote Kerk te Naarden. Daar beraadslaag
den en stemden zij in vroeger tijden ook; om praktische re
denen de laatste decennia in het sportpark te Hilversum. Dit
keer kwamen zij niet om te beraadslagen. Doel was een cere
moniële zitting, waarin afscheidswoorden gesproken werden.
Het is de laatste ledenvergadering van een oeroud instituut
geweest, van een unicum in Nederland. Het was nl. een als
enige overgebleven voorbeeld van een marke, zoals die vroe
ger bij honderden in ons land bestonden. Het is spijtig dat
zoiets moest gebeuren. Het kon echter niet anders.
Op de hierna volgende bladzijden van ons TUE-tijdschrift zal
men eerst aantreffen de tekst van de rede die de Nijmeegse
rechtshistoricus prof. mr. 0.Moorman van Kappen op die geTV/E
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denkwaardige 28ste april 1979 hield. Deze is meer dan een
herdenkingsrede. En wel een aansporing tot voortgezet on
derzoek, met een basis voor een vernieuwde visie op marken.
Vriendelijk mens als hij is, stelde hij zijn tekst gaarne
aan ons ter beschikking.
Daarna zal men lezen de geschiedenis van de likwidatie. Wij
verheugen ons zeer dat mr. M. Tydeman dit stuk historie wil
de schrijven. Als voorzitter van de Vereniging Stad en Lancb
heeft hij bijna de gehele procedure geleid, terwijl hij te
voren als burgemeester van Blaricum lid van het bestuur was
en dus ook al zijn rol speelde. Wij hebben hiermee als au
teur de meest deskundige en zijn hem zeer erkentelijk voor
de moeite die hij zich heeft gegeven om een leesbaar en be
grijpelijk overzicht te geven. Af en toe gekruid met gees
tige opmerkingen, schrijvend zoals hij ook in de dagelijkse
omgang is. Wie hem voldoende kent, zal hem in zijn stijl en
woordgebruik herkennen..

Het bovenstaande is misschien als inleiding wat te lang uit
gevallen. Men vergete niet dat de materie mij zeer interes
seert; en dat ik - hoewel zelf geen erfgooier - toch min of
meer in de sfeer ben opgegroeid, doordat alle mannelijke
bloedverwanten langs moederskant in mannelijke linie tot de
rasechte erfgooiers behoren. Bovendien weet ik uit ervaring
dat slechts weinige bewoners van Gooiland een duidelijke
voorstelling hebben van het aloude erfgooierschap. Het bo
venstaande dient derhalve tot enige toelichting vooraf, een
aperitiefje vóór de gerechten die volgen.
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Ongedeeld ten eeuwigen dage
O. Moorman van Kappen-Nijmegen

Enkele rechtshistorische kanttekeningen bij de geschiedenis van de Erfgooiers*

De ’'gemeene heiden en weiden van
Gooiland " vormen het overblijfsel

der oorspronkelijke groote
raarke van "Nardinclant". (1)
1. Inleiding
Van de in 1931 overleden Franse sociaal-psycholoog Gustave
le Bon stamt de uitspraak: "De mens, door de natuur in het
tijdelijke begrensd, droomt van eeuwigheid. Door tempels en
standbeelden op te richten geeft hij zich de waan dingen te
scheppen, die niet zullen vergaan". In de geschiedenis van
het rechtsleven openbaart zich eveneens nogal eens dat ken
nelijk specifiek menselijke "haken" naar onvergankelijkheid,
althans naar bestendiging van het bestaande, zich in dit
vlak uitend in een streven om allerlei rechtsverhoudingen
- in het bijzonder die, welke tot langdurige strijd en hoog
lopende conflicten aanleiding gegeven hebben - bij een defi
nitieve regeling voorgoed vast te leggen, voor de toekomst,
voor ons nageslacht.
Zulke goedbedoelde strevingen van ons, sterfelijke en tijde
lijke schepselen, blijken telkens na kortere of langere tijd
illusies. Er is geen cement, dat de tijd niet losmaakt en
het dynamische karakter van onze menselijke samenleving
brengt met zich mee, dat zich vroeger of later toch steeds
weer nieuwe en destijds onvoorziene ontwikkelingen voordoen,
die een herziening van een zogenaamd "definitieve" regeling
noodzakelijk maken. Wie herinnert zich nog de vele "eeuwige
edicten" elders zowel als hier te lande in lang vervlogen
eeuwen met veel aplomb uitgevaardigd?
Ook de zo rijke historie van de Erfgooiers levert een voor
beeld op van zo'n uiteindelijk vergeefs streven tot consoli
datie van het bestaande. Tegen het eind van de 14de eeuw
ontstond er een hevig en langdurig conflict tussen enerzijds
TVE
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de goede lude van Goylant en anderzijds de stad Naarden over
de afscheiding van bepaalde percelen land uit de zgn.gemeen
te, de gemene gronden van Gooiland. Die van Naarden wilden
afscheiden en verdelen, maar de Gooiers uit de dorpen wil
den dat niet. Het conflict liep zo hoog, dat de landsheer
er aan te pas moest komen, üp 17 juni 1403 bepaalde hertog
Albrecht van Beieren in zijn qualiteit van graaf van Holland
dat wat in vroeger jaren in minnelijk overleg van de "meen
te" afgescheiden en verdeeld was weliswaar afgescheiden en
verdeeld mocht blijven, maar dat overigens die gemeente
voirscr (even) ongedeelt sal bliven tot ewigen daghe. (2)
Zeker als rechtshistoricus is men licht geneigd zo'n apodic
tische uitspraak met de nodige reserves tegemoet te treden,
zelfs al was die in casu van een landsvorst afkomstig. Wijlm
Prof. de Blécourt schreef in dit verband eens: "Maar die be
sluiten voor de eeuwigheidl Men weet wat hun lot is ...(3)
Reeds in het daarop volgende jaar bleek er aan die eeuwig
heid een luchtje te zitten. In de van 25 januari 1404 date
rende eerste zgn. schaarbrief, een soort gebruiksreglement
voor de gemene gronden, wordt met verwijzing naar de zojuist
geciteerde landsheerlijke oorkonde de evengenoemde uitspraak
herhaald, maar nu met de toevoeging ten ware off wij aan
beyden sijden (4) eendrachtelic die (mgente) ghesceiden
wouden hebben.
Dusdoende werd de mogelijkheid van verdere afscheidingen en
verdelingen van de gemene gronden weer geschapen en die heb
ben sedertdien dan ook veelvuldig plaatsgevonden, in de
jongste tijd tevens langs de onvrijwillige weg van onteige
ningen.
De wet van 10 december 1970 S. 585 luidde de slotfase van
dit afscheidings- en verdelingsproces in: de liquidatie van
de vereniging "Stad en Lande van Gooiland" - in het voorlo
pig verslag van de Commissie van Rapporteurs over het ontwerp-Erfgooierswet uit de Tweede Kamer destijds een twee
slachtig zedelijk lichaam, half van publiekrechtenjken
aard ... half van privaatrechtelijk karakter genoemd - vol
tooid zijnde, zal er niets meer te verdelen zijn... Schreef
niet reeds de Romeinse dichter Horatius, dat de voortsnel
lende jaren ons achtereenvolgens van alles beroven?
\lan alles? Ik zou menen dat die uitspraak in dit verband
toch wel wat te absoluut zou zijn. Wat blijft zijn om te
aeginnen de gronden zelf, welke onderscheiden bestemmingen
daaraan ook gegeven mogen zijn of worden.
[n ons heden en in onze toekomst vervullen zij weliswaar
andere, maar voorzeker niet minder noodzakelijke en nuttige
functies dan vroeger: als bouwgrond, als natuurreservaat,
TVE 10-9
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als recreatiegebied etc. Maar er is meer dat blijft.
In het heden ligt het verleden en wie het heden werkelijk
kennen wil kan er niet omheen zich in het verleden te ver
diepen. Welnu, voor wat de historische ontwikkelingen van
Gooiland betreft levert de geschiedenis van de Erfgooiers
een ongemeen rijke kenbron op. Hun verleden vormt een onstof
felijk cultuurmonument van blijvende waarde, niet alleen voor
professionele historici, maar voor ieder, die in de Gooise
streek- en plaatselijke geschiedenis geïnteresseerd is en
zal zijn.
Een slotbijeenkomst als die van vandaag noodt zonder meer tot
een moment van bezinning op dat rijk geschakeerde verleden
van de Erfgooiers. Bij twee aspecten daarvan moge ik achter
eenvolgens een ogenblik stilstaan.
II. De gemene gronden en het rechtskarakter van de
Erfgooiersgemeenschap.
II. 1. De gemene gronden
Centraal in de geschiedenis van de Erfgooiers staan de geme
ne gronden, de gemene heiden, weiden, bossen en venen, die
zij gezamenlijk gebruikten en benutten. In de middeleeuwen
en nog lang daarna vervulden die gemene gronden voor de
agrarische bevolking ten plattelande, waar landbouw en vee
teelt vrijwel de enige bestaansbronnen vormden, een onmis
bare functie, niet alleen in Gooiland maar ook elders. Een
normaal boerenbedrijf, een zgn. volle hoeve, bestond in het
algemeen uit een huiserf, waarop de boerderij stond, met
een aangrenzende moes- of fruittuin, uit een bepaald areaal
bij zo'n boerenbedrijf behorend bouwland - dat in Gooiland
doorgaans op de zgn. enken of engen gelegen was - en uit
een aandeel in de zgn. meente of gemeente in de oude bete
kenis, de gemene - in de zin van onverdeelde - gronden, die
uit hooilanden, weiden, venen, moerassen, heiden, bossen of
een combinatie daarvan konden bestaan, al naar gelang de
plaatselijke gesteldheid. In Brabant bijvoorbeeld bestonden
de "meenten" meestal uit heiden, venen en bossen, in de
Eriese kleistreken uit weiland, in het huidige Midden-Limburg
uit laaggelegen drassige zgn. broeklanden en uit heiden en
bossen.
Elke volle hoeve nu had volgens een bepaalde maatstaf een
medegebruiksrecht van deze gemene gronden, dat veelal een
waar of waardeel genoemd werd. Voor de bewoners van zo'n
hoeve was het bezit van zo'n waardeel van essentieel belang,
omdat het een onmisbaar element van de agrarische bedrijfsTVE
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voering vormde. Krachtens zo'n waardeel mochten zij immers
een bepaald aantal beesten inscharen op de gemene weiden,een
bepaald quantum hooi winnen van de gemene hooilanden, turf
steken in de gemene venen, riet of biezen snijden in de ge
mene moeren, brand- en geriefhout sprokkelen en kappen in de
gemene bossen, schapen weiden en bijen houden op de gemene
heiden, waar zij trouwens ook heideplaggen mochten steken
als stalstrooisel en voor bemestingsdoeleinden. (5) Voor ons,
verwende 20ste-eeuwers, is het nauwelijks meer voorstelbaar
dat het hier primaire bestaansbehoeften betrof.
Maar dat was nog niet alles. In verband met de akkerbouw en
de veeteelt was de exploitatie van die gemene gronden onont
beerlijk in een tijd, waarin nog geen kunstmest bestond en
waarin men voor de bemesting van het akkerland was aangewe
zen op dierlijke mest, zeker op zandgronden, die alleen bij
voldoende bemesting als bouwland rendeerden. Voor de akker
bouw was de veehouderij van het grootste belang en dank zij
het bestaan van de gemene gronden kon men enerzijds het ont
gonnen cultuurland ten volle voor de landbouw benutten an
derzijds voldoende vee weiden om dat akkerland behoorlijk te
kunnen bemesten. In elke locale agrarische gemeenschap be
stond dusdoende een onderlinge afhankelijkheidsrelatie tus
sen de hoeveelheid landbouwgrond, de omvang van de veestapel
- vooral runderen en schapen - en het benodigde areaal aan
woeste gronden, aan "gemeente" in de oude zin.
Tussen deze drie factoren diende een soort proefondervinde
lijke evenwichtstoestand te bestaan, want een ingrijpende
verstoring daarvan kon de ernstigste gevolgen hebben voor de
plaatselijke economie, gebaseerd als die nu eenmaal was op
landbouw en veeteelt. (6) Evenals in Gooiland zien we ook
elders in de latere middeleeuwen en daarna, toen door voort
schrijdende ontginningen het areaal aan woeste gronden al
maar kleiner werd, enerzijds een steeds sterker verzet van
de eigenerfde boeren tegen een verdere verdeling van de
"meenten" opkomen, anderzijds een steeds strakkere reglemen
tering van het gebruik van die gemene gronden plaatsvinden,
zulks om deze tegen een "roofexploitatie" te beschermen. (7)
Laatstgenoemde ontwikkeling zien we bijvoorbeeld in de Gooise
schaarbrieven ten duidelijkste weerspiegeld.
II. 2. Marken
De gezamenlijke bezitters van de plaatselijke volle hoeven
vormden een zgn. mark. Die term "mark" - die oorspronkelijk
"grens" betekende - werd in tweeërlei betekenis gebruikt.
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Het Bestuur van Stad en Lande van Gooiland, tijdens de laatste ledenvergadering op 28 april 1979 in de
Grote Kerk te Naarden, v.l.n.r.: P.A. van Eijden, H. Veerman, G. Rebel, A.N. Bus, H.P.C. van den
Berg, K. Jongerden, H. de ^ a g e r, secretaris en M. Tydeman, voorzitter

Enerzijds in objectieve zin en dan duidde men ermee aan het
gebied dat de volle hoevenaren ter plaatse gezamenlijk ge
bruikten en dat hen veelal als collectiviteit toebehoorde:
in de eerste plaats de gemene woeste gronden en verder nog
de gemene wegen en waterlopen. Anderzijds in subjectieve zin
en dan duidde men er het genootschap, de collectiviteit van
de tot de gemene gronden gerechtigden mee aan. De term mark
kwam oudtijds vooral in het oosten van ons land voor, maar
ook al heetten zulke gemeenschappen elders soms anders, in
wezen verschilden ze niet van wat men vooral in Gelderland,
Overijssel en Drenthe marken noemde. (8) Daar de term "mark"
in de moderne rechts- en agrarisch-historische literatuur
bovendien algemeen gangbaar is, lijkt het niet bezwaarlijk
deze term als aanduiding van een rechtsbegrip in relatie tot
de gemene gronden van Gooiland te bezigen, ofschoon deze be
naming oudtijds in Holland niet gangbaar was en hoewel in
dit gewest de gemene gronden in het algemeen al betrekkelijk
vroeg in de Middeleeuwen verdeeld en ontgonnen werd.
II. 2. Het eigen karakter van de Gooise mark
De goede luiden van Gooiland nu, die wij in hertog Albrechts
oorkonde van 1403 reeds ontmoetten, vormden - verifieerbaar
sinds het begin van de 14de eeuw - in wezen zo'n mark in
subjectieve en objectieve zin. (9) Zelfs een relatief groot
en omvangrijk markegenootschap, niet alleen gezien het forse
areaal aan gemene gronden - in de 14de eeuw vermoedelijk
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twee derden van Gooiland beslaande en in 1722 nog altijd on
geveer 5700 ha (10), maar ook gezien de ruime kring van ge
rechtigden, de bewoners van de vijf Gooise dorpen (Laren,
Blaricum, Hilversum, Huizen en Bussum) plus de poorters van
Naarden.
Niettemin vertoont dit markegenootschap, waarvan de thans
ontbonden vereniging de voortzetting vormde, een niet gering
aantal eigen trekken, die in de omvangrijke literatuur over
de Erfgooiers duidelijk naar voren komen. Op drie daarvan
moge ik iets nader ingaan.
In de eerste plaats was deze Gooise mark - althans volgens
de in de literatuur overheersende opvatting en in elk geval
sinds de bekende uitspraak van het Parlement van Mechelen
van 1474 - geen zgn. vrije of eigen mark, waarbij de gemene
gronden aan de gezamenlijke markegenoten in een sterk ge
bonden mede eigendom toebehoorden, maar een zgn. grondheerlijke mark (11), d.w.z. een mark, waarbij de markegenoten
als collectiviteit slechts gebruiksrechten hadden ten aan
zien van de gemene gronden, terwijl de - wat wij zouden noe
men "blote" eigendom daarvan toekwam aan een ander, de zgn.
grond- of landheer, in casu de successieve graven van Hol
land en later de Hollandse Staten als hun rechtsopvolgers.

(12)
Was dit grondheerlijke karakter van de Gooise mark nu werke
lijk zoiets bijzonders? In de ogen van sommige - vooral 19de
eeuwse - rechtshistorici, zoals Von Mauer (1854) en Gierke
(1868), wel. Zij gingen er van uit, dat al in de zgn. oudGermaanse tijd marken bestaan zouden hebben en dat die alstoen alle vrije of eigen marken waren. Het ontstaan van
grondheerlijke marken zou een latere ontwikkeling zijn ge
weest, samenhangend met het opkomen van grootgrondbezit.
Later verricht (rechts) - historisch onderzoek heeft meer en
meer uitgewezen, dat althans hier te lande de marken - met
name die in het oosten des lands - eerst in de loop van de
middeleeuwen zijn ontstaan, vooral ook als gevolg van de
vermindering van de woeste gronden door voortgaande ontgin
ningen en een toename van de bevolkingsdichtheid, en dat ve
le daarvan reeds volgens de oudst bekende bronnen geen "zui
vere" vrije marken, doch veeleer grondheerlijke (bijv. zgn.
hofmarken) of althans "mengtypen" waren. (13) Dusdoende is
het eertijds grondheerlijke karakter van de Gooise mark,
hoezeer ook een "eigen" trek van deze mark, niet als iets
bijzonder exclusiefs aan te merken. Een geheel andere vraag
is echter of deze mark reeds in de 14de eeuw een grondheer
lijke is geweest, maar daarop kom ik nog terug (vgl.sub IIL2)
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In de tweede plaats zien we bij de Gooise mark al in de loop
van de middeleeuwen de kring van gebruiksgerechtigde markegenoten in aanzienlijk sterkere mate dan elders ingeperkt
worden. Dit blijkt alleen al uit de 15de-eeuwse schaarbrie
ven, zoals gezegd een soort reglementen ter nadere regeling
van de uitoefening van de gebruiksrechten van de markegenoten. In Gooiland werden de waardelen van de gemene lantgoyers voor wat het weiden van vee betrof schaarrechten genoemd
omdat ze qua omvang werden uitgedrukt in het aantal stuks
vee, dat elke Gooier mocht inscharen op de gemene weiden en
heiden. Deze 15de eeuwse schaarbrieven tonen ons een steeds
strakkere en steeds gedetailleerder reglementering van het
gebruik van de gemene gronden. Dit begrijpelijke streven om
de schadelijke gevolgen van een te intensief gebruik van de
markegronden tegen te gaan hield niet alleen verband met de
natuurlijke bevolkingsaanwas, maar blijkens de schaarbrieven
van 1442 en 1455 vooral ook met een naar het oordeel van de
lantgoyers uit de dorpen te kwistige verlening van het
schaarrecht door het stadsbestuur van Naarden aan nieuwe
poorters en voorts met een niet onaanzienlijke immigratie
van Stichtenaren uit het land van Utrecht, die zich in het
Gooi vestigden en zich een medegebruiksrecht aanmatigden.
(14)
In dit licht bezien is het niet zo verwonderlijk, dat in de
loop van de 15de eeuw de kring van diegenen, die meentrecht
bezaten, die - zoals dat heette - veltslach mochten doen,
m.a.w. gerechtigd waren de meentgronden te bescharen, door
doelbewuste ingrepen juridisch en dientengevolge feitelijk
werd beperkt. Kwam volgens de oudst bekende schaarbrief van
1404 het schaarrecht nog toe aan eiken huse, dair twee pair
voles in woont, m.a.w. aan in Gooise hoeven gevestigde ge
zinnen, al in de van rond het midden van die eeuw daterende
schaarbrieven zien we een additioneel vereiste ingevoerd,
te weten het afstammingsbeginsel: om veldslag te mogen doen
moest men bovendien in de mannelijke lijn afstammen van een
vanouds medegebruiksgerechtigde lantgoger. Ziet men af van
bijzondere bepalingen betreffende weduwen en wezen en enke
le andere uitzonderingen en neemt men mede in aanmerking,
dat het vanouds de mannen waren, die gezin en familie in
rechte representeerden, en dat de juridische betekenis van
gezin en familie op den duur verminderden, dan komt de ge
schetste ontwikkeling hierop neer, dat in de Gooise mark
het schaarrecht rond het midden van de 15de eeuw geëvolu
eerd was van een zakelijk, aan een gezinshoeve verbonden
recht tot een persoonlijk recht, uitsluitend toekomend aan
man uit man in Gooiland geborenen, die aldaar woonden en een
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agrarische bedrijf, veeteelt omvattend, uitoefenden.(15)Het
erfelijk karakter van dit recht zal later (16) in de bena
ming Erfgooiers treffend tot uitdrukking komen.
Een derde en laatste te noemen eigenaardigheid van de Gooise
mark leverde de innige verstrengeling van de marke-organen
- voorzover aanwezig - met die van de stad Naarden en die
van de dorpen oftewel buurschappen op. In de marken in het
oosten des lands (Overijssel, Gelderland) treft men veelal
als hèt centrale orgaan bij uitstek een zgn. markegerecht aan,
een periodiek samenkomende vergadering van de markegenoten,
die onder leiding van een - meestal gekozen - markerechter
verordenende, bestuurlijke en rechterlijke macht uitoefende
in markezaken.(17)
Zo niet in de Gooise mark, die een eigen rechterlijk orgaan
ontbeerde. Overtredingen van de in de schaarbrieven vervatte
bepalingen plachten te worden berecht door de schepenen van
de stad of die van de dorpen, die immers sinds de 14de eeuw
- Blaricum en Bussum buiten beschouwing gelaten - afzonder
lijke schoutambachten geworden waren.(18) Het waren dus de
gewone, met lage of dagelijkse rechtsmacht beklede gerech
ten, die onder leiding van de plaatselijke schouten marke
zaken, in hun ressort voorvallende, berechtten. (19)
En wat wetgeving en bestuur in markezaken aanging: massale
vergaderingen van alle Erfgooiers zijn weleens gehouden
- zoals op 23 januari 1811 in de Grote Kerk te Naarden, toen
zij zich desgevraagd met algemene stemmen tegen een verdeling

Tijdens de laatste ledenvergadering _28 april 1979
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van de gemene markegronden verklaarden -,maar dit waren toch
uitzonderingen. (20) Wel zien we sinds eind 16de eeuw een
Vergadering van Stad en Lande van Gooiland met verordenende
en bestuurlijke bevoegdheden optreden, maar deze vergadering
werd gevormd door de "burgemeesteren" van de stad Naarden en
de zgn. buurmeesters uit de dorpen, dus door de gewone, da
gelijkse bestuurders van de stad en de dorpen, die alsdan
als het ware "met een andere pet op" de gemeene Goyers ver
tegenwoordigden. (21)
Er zijn meer dan voldoende archiefstukken voorhanden, waar
uit blijkt dat zij zich dat laatste ook wel bewust waren.
(22) Onder het ancien régime waren deze stads- en dorpsbestuurders ten slotte zelf ook Gooiers. Maar in de 19de eeuw,
toen "de stad" en de "dorpen" juridisch omgevormd waren tot
gemeenten in de moderne, huidige betekenis en toen de "bur
gemeesteren" van Naarden en de "buurmeesters" uit de dorpen
in de genoemde vergadering plaats gemaakt hadden voor de
burgemeesters van die gemeenten en "gecommitteerden" uit de
gemeenteraden, kwam het meer en meer voor, dat deze heren
zelf de qualiteit van Erfgooier misten en dat zij bij de ver
vulling van hun taak ter vergadering meer het belang van hun
gemeente dan dat van de collectiviteit van de Gooiers voor
ogen hadden. (23) Een attitude, die nog in de hand gewerkt
werd door de omstandigheid dat de gemene heiden en weiden
met het oog op een doelmatiger beheer allengs ingedeeld wa
ren in een aantal - om het zo nu maar te noemen - "submeenten", bijv. de Naarder, de Laarder en de Hilversummermeent,
die meer in het bijzonder gebruikt werden door de Gooiers
uit de meest nabijgelegen woonkern. (24) En wanneer men dan
ook nog bedenkt,dat er tot in de eerste helft van de 19de
eeuw geen duidelijke scheiding bestond tussen de markefinanciën enerzijds en die van de stad en de dorpen anderzijds
(25), dan is het al met al niet zo verwonderlijk, dat het
eigenlijke historische rechtskarakter van de Gooise mark op
den duur zozeer versluierd was, dat zelfs deskundig geachte
juristen dit niet meer onderkenden.
Vandaar de stroom van 19de- en vroeg 20ste-eeuwse literatuur
over het rechtskarakter van de Erfgooiersgemeenschap en over
de eigendom van de gemene gronden, vandaar ook de rond de
eeuwwisseling aanzwellende reeks steeds hooglopender conflic
ten tussen de belanghebbenden, die de regering ten slotte
tot ingrijpen in wat tot de Erfgooierskwestie geworden was
noopte. (26)
De voorgeschiedenis en de geschiedenis van de Erfgooierswet
van 25 april 1912, S.149 zijn reeds zo vaak en zo uitvoerig
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beschreven (27), dat ik mij moge beperken tot de opmerking,
dat het naar mijn mening in de eerste plaats te danken is
geweest aan het heldere rechtshistorische inzicht en het
rechtsscheppende talent van Mr Seerp Gratama, de voorzitter
van de commissie die de onderhavige u/et voorbereidde, dat
deze het historische karakter van de Erfgooiersgemeenschap
in zo'n aanzienlijke mate eerbiedigde zonder de eisen van het
moderne rechtsverkeer uit het oog te verliezen. (28)
III. De toekomst van het verleden
III. 1. Lacunes en controversen in de bestaande literatuur.
Al zullen er in de toekomst dan geen erfgooiers meer bestaan
men hoede zich voor de misvatting, dat nu ook hun verleden
"afgedaan" zou zijn. Immers, in weerwil van de imposante om
vang van de historische en juridische literatuur over de
Erfgooiers blijken er bij nadere kennisneming van die lite
ratuur nog vele onbeantwoorde vragen en historisch-wetenschappelijke controverses te bestaan, die in de toekomst een
nadere bestudering behoeven. Zo heeft wijlen De Blêcourt in
zijn recensie van de bekende, van 1933 daterende dissertatie
van J.H. Sebus terecht opgemerkt, dat er over de vraag, wat
er voor de bouwlanden periodiek moest worden betaald en aan
wie nog te weinig licht is ontstoken.(29) Die handschoen
ligt nog steeds voor het opnemen... Überhaupt is,zoals De
Blêcourt elders evenzeer betoogde, de vraag wat moesten de
Gooiers betalen en waarvoor moesten zij betalen nog niet tot
voldoende klaarheid gekomen.(30) Ik moge bescheidenlijk de
vraag naar het rechtskarakter dier betalingen daaraan toe
voegen. Zo bepaalde Jan van Beieren in een handvest van 1408
dat niemand de meent van Gooiland mocht gebruiken als hij
niet eerst, zoals vanouds gebruikelijk, lantwinninge gedaan
had. (31)
Sommige schrijvers houden deze landwinning voor een ontginningscijns, andere voor een eenmalige occasionele betaling
door iedere Gooier, die wilde gaan scharen,aan de Hollandse
graaf (32) Maar op welke grondslag berustte die? In dit ver
band zij er aan herinnerd, dat Van Erk vergeefs zocht naar
sporen van deze landwinning in de rekeningen van de grafe
lijkheid van Holland. (33) En De Blêcourt heeft zelfs be
toogd, dat het begrip helemaal niet op een betaling ziet,maar
op het verwerven van eigen land als praealabel vereiste voor
het hebben van een gebruiksrecht ten aanzien van de meentgronden.... (34) Zo zijn er nog vele andere lacunes en on
zekerheden in onze bestaande kennis van het verleden van de
Gooiers aan te wijzen. (35)
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voorzittershamer en wapen van Stad en Lande; ontwerp door K.P.C. de Bazel

III. 2. Nieuwe historisch-wetenschappelijke inzichten en
opvattingen.

Maar behalve die op te vullen lacunes en die op te lossen
controverses in de bestaande literatuur is er nog een reden,
waarom toekomstige generaties,(rechtshistorici voorlopig
nog niet "uitgekeken" zullen raken op de historie van de
Gooise mark. Elke tijd kijkt namelijk op zijn eigen wijze
tegen het verleden - óók tegen dit verleden - aan: met ande
re inzichten en met andere vraagstellingen, voortspruitend
uit andere belangstellingssferen. De vraagstellingen van hen,
die na ons komen, kunnen wij moeilijk bevroeden, maar op het
stuk van die nieuwe, veranderende inzichten moge ik ten be
sluite één voorbeeld noemen.
Volgens de gangbare opvatting zou de Gooise mark tot in de
dertiger jaren van de vorige eeuw (1836 en 1843) een zgn.
grondheerlijke mark gevormd hebben. Grondheer waren succes
sievelijk de Hollandse graven, de Hollandse Staten en later
"de staat". De grondheerschap van de Hollandse graven zou op
6 mei 1280 zijn ontstaan toen de abdis van Elten het land
dat Naardinklant genoemd wordt - het latere Gooiland (36)
dus - met allerlei toebehoren, waaronder ontgonnen èn onont
gonnen gronden, blijvend overdroeg aan de toenmalige Holland
se graaf Floris V tegen een som ineens en een jaarlijkse be
taling van 23 ponden. (37)
Traditioneel pleegt deze rechtshandeling te worden opgevat
en uitgelegd als een overdracht van grond als vermogensobTVE 10-19

ject (met de nodige bijkomende rechten en bevoegdheden).Naar
aanleiding van de gestipuleerde jaarlijkse betaling wordt er
dan over getwist of hier sprake was van een eigendomsover
dracht met een voorbehouden (grond)rente dan wel van een er
felijke pacht (Enklaar, Van Erk). (38) In het laatste geval
zou men dan nog kunnen veronderstellen dat zich in de loop
van de 14de en 15de eeuw tussen latere abdissen en graven
het in de rechtshistorische literatuur bekende middeleeuwse
verschijnsel van de zgn. eigendomsverschuiving zou kunnen
hebben voorgedaan: op den duur zouden de abdissen van verpachtsters tot grondrentehefsters geworden zijn, de Holland
se graven van erfpachters tot grondrenteplichtige eigenaren.
(39) In elk geval heeft in 1474 het Parlement van Mechelen,
het toenmalige hoogste bovengewestelijke rechtscollege in de
Bourgondische Nederlanden, uitgemaakt, dat de Hollandse
landsheer eigenaar was van de Gooise meent, zij het met er
kenning tevens van de gebruiksrechten van de Gooiers. (40)
Noch op de traditionele opvatting noch op de uitermate on
historische, immers van een Romeinsrechtelijke zakenrechte
lijke begripsvorming doordrenkte (41) uitspraak van het Par
lement van Mechelen wil ik hier en nu nader ingaan.
Wèl zij naar voren gebracht, dat mijns inziens voor wat de
periode van vóór 1474 aangaat een andere ontwikkeling wel
licht niet bij voorbaat geheel en al ondenkbaar ware. Aan de
hand en naar analogie van de nieuwere opvattingen omtrent het
object van de leenverhouding in de vroegere middeleeuwen,ver
dedigd door successievelijk wijlen Immink en thans door Van
der Linden zou men in de oorkonde van 1280 ook primair een
overdracht aan Floris V van de terra Naardinkland als grafe
lijk gezagsterritoir kunnen zien, temeer nu dit gebied reeds
in 968 als "comitatus" (graafschap) genoemd wordt. (43)
Om het meer in de hedendaagse termen te formuleren: zou men
de genoemde overdracht van 1280 niet veeleer in een "publiek"
dan in een privaatrechtelijk licht moeten beschouwen? (44)
Maar als graaf Floris in 1280 primair gezagsrechten, die wij
tegenwoordig van publiekrechtelijke aard zouden achten, ver
wierf, waarop berust dan het latere "grondheerschap" van de
Hollandse graven ten aanzien van de Gooise gemeente?
Mede gezien het feit, dat juist de 14de- en vroeg 15de-eeuwse stukken met betrekking tot de meente van de lantgoeyers
nu eens een "eigendomsrecht" (45) van de landsheer dan weer
een zodanig recht van de Gooiers doen veronderstellen, ware
het mijns inziens niet ondenkbaar, dat latere Hollandse gra
ven op grond van hun grafelijke zgn. domeinregaal (46), hun
recht op de woeste ongecultiveerde gronden zonder bekende
"eigenaar" in hun graafschap, pogingen in het werk gesteld
zouden kunnen hebben om via dit regaal de eigendom van óók
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de Gooise meent te verwerven. (47) Vast staat, dat de Hol
landse graven dergelijke dominiale annexatiepogingen ten
aanzien van meentgronden ook elders in Holland gedaan hebben.
(48) Of zij daarin slaagden hing af van de mate van "weer
werk", dat de betrokken markegenoten in zo'n geval wisten te
geven.
Als deze geopperde hypothese _ want meer is het hic et nunc
nog niet - ook voor wat de Gooise meentgronden betreft ver
dedigbaar zou blijken, dan zouden de Erfgooiers weleens een
onvermoed "vrij" verleden kunnen hebben, dan zouden zij na
langdurige"touwtrekkerijen" met hun successieve landheren
wellicht pas in 1474 "definitief" van een vrije tot een
grondheerlijke mark geworden zijn....
IV. Epiloog
Ik gaf dit voorbeeld overigens slechts om te demonstreren
hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen en moeten lei
den tot een hernieuwde studie van reeds bekend bronnenmate
riaal. Mede daarom ben ik ervan overtuigd, dat in de toekomst
successieve generaties beoefenaren van allerlei historische
disciplines, "vaklieden" zowel als amateurs, in het verleden
van de Erfgooiers zullen blijven "graven". Zo beschouwd zal
hun verleden actueel blijven tot ewigen daghe , althans zo
lang er mensen zullen zijn, die dit verleden iets te vragen
zullen hebben!
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denis en problemen van de Erfgooiers 968-1968, Bussum 1968.
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Noten
x
Geannoteerde tekst van een voordracht, op de laatste buiten
gewone algemene ledenvergadering van de vereniging "Stad en
Lande van Gooiland" d.d. 28 april 1979 gehouden in de Grote
of St. Vituskerk te Naarden.
1. Bijl. Hand. Tw.Kr. S t . Gen. 1909-1910 n r . 290.4 p.15 l.k.
2. Enklaar, Rechtsbronnen, p. 301.
3. NI. in zijn recensie van het proefschrift van Sebus in
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, dl.13 (1934) p. 220.
4. NI. de "gemene wair sc ip 's lands van Goglant" enerzijds en
de "goiden luden van Naerden" anderzijds. Met deze"gemene
wairscip" is bedoeld de collectiviteit van degenen, die
een "wair" of "waer(deel)" hadden in de gemene gronden
van Gooiland, dus de gezamenlijke medegerechtigden tot het
gebruik van die gronden voor zover - naar uit de context
blijkt - woonachtig buiten de stad Naarden. Vgl. Van Erk,
De Erfgooierskwestie, p.22 en hierna sub II.1.
5. Vgl. J.Ph. de Monté verhoren, Hoofdlijnen uit de ontwik
keling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke
Nederlanden tot de Bataafse Omwenteling, 5e dr. bew.d.
J.E. Spruit, Deventer 1972 pp. 56-58 en 62-64.
6. Vgl. hieromtrent uitvoeriger de uitstekende en zeer in
zichtelijke uiteenzetting in: E. Roebroeck, Het Land van
Montfort, Een agrarische samenleving in een grensgebied
1647-1820, Assen 1967 (Maaslandse Monografieën n r . 6) pp.
224-227 en 282.
7. Vgl. Roebroeck, Land van Montfort, p. 173: "Wellicht komt
de gebondenheid aan de grond van de traditionele samenle
ving nergens zo sterk tot uitdrukking als in de reglemen
ten , waarin het gebruik van de woeste gronden was vast
gelegd. "
8. Vgl. De Monté verhoren, Hoofdlijnen pp. 60-64, zulks met
dit voorbehoud, dat ik 's schrijvers vereenzelviging van
de begrippen "buurschap" en "mark" niet volkomen kan on
derschrijven. Uitvoeriger: A.S. de Blécourt, Aantekenin
gen over marken, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, dl.1
(1918-'19) pp. 298-358. Vgl. ook B. Slicher van Bath, De
agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850, UtrechtAntwerpen 1960 (Aulaboek n r . 565) pp. 175-178; dez. ,
Mensch en Land in de Middeleeuwen, Bijdrage tot een ge
schiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland, d l .1
(1944), ongew. herdruk Arnhem 1972, die onderscheidt tus
sen kerspel, buurschap en mark (pp. 67-68). Laatstelijk
zeer uitvoerig m.b.t. de Hollands-Utrechtse laagvlakte:
H. van der Linden, Recht en territoir, Assen 1972.
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Vgl.Van Erk, De Erfgooierskwestie pp. 15-16; Sebus, De
Erfgooiers,pp. 27-28.
De Vrankrijker, Stad en Lande pp. 32-33.
Vgl. omtrent dit beigrip: De Monté veiLoren, Hoofdlijnen
pp. 65-66; Slicher van Bath, Mensch en Land, I pp. 99-103.
Vgl. Van Eik, De Erfgooierskwestie p. 23 en pp. 36-41;
Sebus, De Erfgooiers pp. 87-93.
Vgl. Slicher van Bath, Mensch en Land, I pp. 55-148.
Vgl. Enklaar, Rechtsbronnen, pp. 308-314 en 319-321 ;Sebus
De Erfgooiers pp. 60, 66-67 en 84-86; Van E r k , De Erf
gooierskwestie pp. 32-33.
Vgl. Sebus, De Erfgooiers, pp. 41, 63-64; Van Erk, De
Erfgooierskwestie pp. 23 en 28-33. Het onderscheid tussen
wel en niet "scharende" Gooiers ontwikkelde zich later.
NI. eerst in de 18de eeuw; vgl. Van Erk, De Erfgooiers
kwestie p. 42 en De Vrankrijker, Stad en Lande p.15.
Vgl. De Monté verLoren, Hoofdlijnen p. 62; I.H. Gosses,
Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden
dl. 1 bew. d. R.R. Post, 's-Gravenhage 1959 (ongewijzigde
herdruk 1971) p. 124; Slicher van Bath, Mensch en Land,
I p. 89.
Vgl. K. Blauw, Over het bestuur van Gooiland voor 1795 en
de ramp van 1350, Tijdschrift voor Geschiedenis 67ste
jrg. (1954) pp. 50-74.
Vgl. De Blécourt, Aantekeningen p. 328; Van Erk, De Erf
gooierskwestie pp. 34-35.
De Vrankrijker, Stad en Lande p. 34.
Van Erk, De Erfgooierskwestie p. 41; De Vrankrijker, Stad
en Lande pp. 28-29.
Vgl. o.m. Van Erk, De Erfgooierskwestie pp. 26 en 54. Te
recht merkt Van Erk (p.26) op, dat als de bestuurders van
Naarden en de dorpen optraden in markezaken, de desbe
treffende stukken nooit melding maken van enige schout,
hetgeen er z.i. op duidt, dat zij alsdan in een andere
qualiteit - nl. als markebestuur - optraden.
Van Erk, De Erfgooierskwestie p. 64; De Vrankrijker, Stad
en Lande p. 36.
Van Erk, De Erfgooierskwestie pp. 34 en 44.
De Vrankrijker, Stad en Lande p. 37.
Van Erk, De Erfgooierskwestie pp. 58-77, die er terecht
op wijst (p.77) dat de zgn. Markenwet (Wet van 10 mei
1886 S. 104) te dezen niet van toepassing kon zijn, ge
wagende immers art. 1 dier wet van markegronden als
"gronden, die van oudsher in onverdeelden eigendom beze
ten worden".
Van Erk, De Erfgooierskwestie pp. 77-92; De Vrankrijker,
Stad en Lande pp. 50-54. Wetsgeschiedenis: Bijl. Hand.
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28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.

St. Gen. II 1909-1010 nr. 290.1 (Kon. Boodschap), nr.
290.2 (ontwerp van wet), nr. 290.3 (Memorie van Toelich
ting), nr. 290.4 (Bijl. tot de Mem. v. Toel. - tevens ge
publiceerd bij Van Erk, De Erfgooierskwestie als bijlage
III-)} Bijl. Hand. St. Gen. II 1910-1911 nr. 63.1 (Voorb
verslag); Bijl. Hand. St. Gen. II 1911-1912 nr. 39.1
(Mem. v. Antwoord), nr. 39.2 en 3 (gewijzigd ontwerp van
wet), 39.4 (verslag Cie. van rapporteurs), 39.5 en 6
(voorgestelde amendementen), 39.7 (Ontwerp van wet met
de daarin tot en met 8 maart 1912 aangebrachte wijzigin
gen), Hand. St. Gen. II 1911-1912 pp. 1828-1837, 18401850 en 1920 (mondelinge behandeling door de Tweede
Kamer), Hand. St. Gen. I 1911-1912 p. 470 (Eindverslag
Cie. van rapporteurs) en p. 477 (aanneming zonder hoof
delijke stemming).
Het door hem opgestelde "Geschiedkundige overzicht" werd
als bijlage bij de Memorie van Toelichting gevoegd (vgl.
nt.27). Voor een beknopt overzicht van de geschiedenis
van de vereniging "Stad en Lande van Gooiland" onder vigueur van de Erfgooierswet van 1968 vgl. De Vrankrijker,
Stad en Lande pp. 54-120.A posteriori kan men zich zelfs
afvragen of Gratama - en op diens voetspoor "de wetge
ver" - er verstandig aan gedaan hebben het toen reeds
lang gegroeide onderscheid tussen "scharende" en "niet
scharende" Erfgooiers te handhaven, of zij met de eerbie
diging van ook dat historisch gegroeide onderscheid dat naar alle waarschijnlijkheid aan de Gooise mark in
de middeleeuwen nog vreemd was - niet te ver gegaan zijn
Een eventuele afkoop van de rechten van de niet scharen
den zal vermoedelijk financieel niet "haalbaar" zijn ge
weest .
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis dl. 13 (1934) p.219.
T.a.p. p. 210.
Enklaar, Rechtsbronnen p. 150.
Sebus, De Erfgooiers, pp. 47-55 (men moet een stuk geme
ne grond tot bouwland ontgonnen hebben), Van Erk, De
Erfgooierskwestie pp. 28-29 (een speciale canon aan de
heer te voldoen bij vererving of koop van een oorspron
kelijk aan de landheer toebehorend stuk grond), De
Vrankrijker, Stad en Lande, p.15 (een bepaalde som tot
verkrijging van het schaarrecht er ter erkenning van het
eigendomsrecht van de landsheer door ieder, die door de
vestiging, vererving of koop op een hoeve met vee kwam
en de gemene gronden wilde gebruiken, te betalen.)
Van Erk, De Erfgooierskwestie p. 28 nt. 5.
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis dl. 13 (1934) pp.
219-220.
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35. De Blécourt bepleitte bijv. een uitvoerig onderzoek in
Eltense archivalia, enerzijds w.b.t. de vroeg-middeleeuwse geschiedenis van Gooiland, anderzijds m.b.t. de latere
Eltense rechten aldaar. Martens van Sevenhoven wees op
het belang van aanvullend onderzoek in het archief van de
stad Naarden (Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis dl. 8
(1927) p. 112.
36. Vgl. over het begrip Gooiland in ruime en in enge
zin: Blauw, Bestuur van Gooiland pp. 53-56.
37. Vgl. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301,
S. Muller Fzn. e.a. ed., 6 dln., 's-Gravenhage 1920-'59,
dl. 4 nrs 2034 en 2035. Deze jaarlijkse betalingen aan
Elten hebben tot 1806 plaatsgevonden (vgl. Van Erk, De
Erfgooierskwestie p.15).
38. Enklaar, Rechtsbronnen p. XXXI en Van Erk, De Erfgooierskwestie pp. 12-14.
39. Vgl. A.S. de Blécourt, Kort begrip van het oud-vaderlands
burgerlijk recht, 7de d r . bew. d. H.F.W.D. Fischer, Gro
ningen 1969, pp. 176-178 en 197.
40. Enklaar, Rechtsbronnen pp. 333-339 ("... la propriété de
la dit commune, appellee gemeente ....").
41. Naar inheems middeleeuws recht konden immers zowel wat wij
de "blote eigenaar" als wat wij de "beperkt zakelijk gerechtigde"noemen "eigendom" (weer) hebben van land (vgl.
De Blécourt, Kort Begrip pp. 92-93 en 126-128).
42. Vgl. P.W.A. Immink, Recht en historie, rede, Groningen
1946; dez. in Bijdragen voor de geschiedenis der Neder
landen jrg. 1948 pp. 217 vlg. ; H. van der Linden, De Cope
Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der
Hollands-Utrechtse laagvlakte, Assen 1956 (ook versche
nen als proefschrift, R.U. Utrecht 1955).
43. Vgl. Oorkondenboek Utrecht dl. 1 n r . 126.
44. Uiteraard zijn deze termen in dit verband anachronistisch
gebruikt.
45. Vgl. nt. 41.
46. Vgl. De Monte verloren, Hoofdlijnen pp. 109-110.
47. Als een uiting van dit streven zou bijv. het handvest van
graaf Jan van Beieren d.d. 25 maart 1408 ("onse gemeente
van Goylant" en "bruken") - vgl. nt. 31 - opgevat kunnen
worden.
48. Vgl. D. Th. Enklaar en J. Ph. de Monté verLoren, Oorkonden
betreffende een tiental marken, Groningen 1956 (Fontes
minores medii aevi IV) pp. 63-77; L. Ph. C. van den Bergh
Oorkondenboek van Holland en Zeeland (715-1299), suppl.
bew. d. J. de Fremery, 's-Gravenhage 1901, n r . 309.
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De ontbinding van de vereniging stad en
lande van gooiland
M. Tydeman-Blaricum

Toen de Vereniging Stad en Lande van Gooiland op de traditi
onele laatste zaterdagmiddag van april, op 28 april 1979,
zijn laatste - en daarom ceremoniële - ledenvergadering in
de Grote Kerk in Naarden hield, drong Prof. Mr. 0. Moorman
van Kappen er bij mij al op aan, dat ik mij er toe moest zet
ten, de ontbindingsperiode van Stad en Lande te beschrijven.
Op die gedenkwaardige zaterdagmiddag u/erd ook al gespeeld
met de gedachte om een bijzonder nummer van "Tussen Vecht en
Eem" te wijden aan de Erfgooiers. Dr. A.C.J. de Vrankrijker
haalde mij definitief over de pen ter hand te nemen en een
vervolg te schrijven op zijn boekje, dat in 1968 ter gele
genheid van "1000 jaar Erfgooiers" werd uitgegeven.
Hij noemde daarbij onze ontbindingsperiode een nogal weer
barstig onderwerp. Daar heeft hij gelijk in; het is mij ook
nooit gelukt de zaken systematisch te ordenen en af te doen,
maar dat kan evengoed aan mijzelf liggen.
Zolang Stad en Lande nog in het exploitatiestadium leefde
- en dat was in 1968 nog geheel het geval - was er geen kou
aan de lucht, want de zaken draaiden, zoals dat in de loop
der jaren was gegroeid. Maar wanneer je in de liquidatie gaat
leven, moet iedere toestand eerst worden ontrafeld, om dan
elke rafel afzonderlijk af te werken.
Voor ik aan mijn verhaal begin, nog even in vogelvlucht het
volgende: Het bestuur besloot op advies van de zgn. Commissie
van Deskundigen in 1966 een beleid te gaan voeren, dat zou
leiden tot ontbinding. De mede hiertoe vereiste wijziging van
de Erfgooierswet 1912, verder te noemen de Wet, verscheen in
1970 (Stbl. no. 585) maar daarop werd niet gewacht bij de
opinievorming van het bestuur en de informatie van de leden.
Wachten zou ook onverantwoord zijn geweest, want de woning
nood dwong de gemeenten met de grootste spoed grond ter be
schikking te krijgen, waaronder + 600 ha van Stad en Lande.
Wat de scharende erfgooiers daarna overbleef, was te weinig
om voortbestaan te rechtvaardigen. De besluitvorming in die
garen waarbij zoveel grond van de erfgooiers werd opgeofferd,
had en heeft niet ieders instemming, maar we moeten een beTVE
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sluit altijd zien in het licht van dat ogenblik. De gedachten
aan Almere waren bijv. nog verre, anders zou het toenmalig ge
west Gooiland de Oostermeentzeker minder bebouwing hebben
toegedacht.
De ontbindingsperiode is voorbereid onder het voorzitter
schap van Mr. J.Th. Bonnerman, die in 1970 zijn taak op 74jarige leeftijd overdraagt aan de plaatsvervangend voorzit
ter N.J.C. Cramer, dan nog burgemeester van Naarden, doch
voorbestemd om full-time voorzitter te worden. Hij pakt de
zaken energiek aan en informeert de leden o.a. door versprei
ding van "mededelingen" over de komende ontbinding.
Nog maar nauwelijks voorzitter, moet hij helaas in 1971 om
gezondheidsredenen terugtreden en wordt opgevolgd door Mr.
M. Tydeman, die daarvoor ontslag neemt als burgemeester van
Blaricum.
De ontbinding en de scharende leden
De Vereniging Stad en Lande van Gooiland telt leden waarvan
een klein aantal gebruik en genot van de gemene weiden heeft.
Zij hebben het zgn. schaarrecht en heten de scharende leden,
tegenover de andere categorie, die niet in de landbouw is
gebleven, de niet-scharende leden.
De scharende leden hebben vele voorrechten, omschreven in
art. 3 van de Wet, waarop dan ook door deze groep veelvuldig
een beroep wordt gedaan.
Na het informatiestadium stellen op 3 juli 1971 de scharende
leden, en wel met 128 tegen 12, vóór de hoofdlijnen van de
ontbinding, in feite dus voor de ontbinding.
De niet-scharende leden houden op 7 juli 1971 in de moorden
de hitte van de Expohal te Hilversum gelukkig het hoofd koel
en stemmen met 3012 tegen 164 eveneens vóór. Bij een leden
tal van 3041 en een vergadering zonder presentiegeld wèl een
bewijs, dat het onderwerp leeft; waarbij we natuurlijk moe
ten bedenken dat "wij willen beuren", de altijd geslaakte
kreet, aan de motivering van de genomen beslissing niet
vreemd zal zijn geweest. Bij de vergaderstukken behoort ook
een liquidatiebegroting, aangevende dat de leden omstreeks
ƒ 3.000,— kunnen verwachten. De spanning is in ieder geval
gebroken, want het quorum is ruimschoots aanwezig en het be
stuur heeft nu ruggesteun bij voorbereidingen die al in gang
zijn gezet.
De hoofdlijnen behoeven en verkrijgen de Koninklijke goed
keuring bij K.B. no. 3 van 11 maart 1972. Laatstgenoemde da
tum krijgt nog een merkwaardig staartje, waarover later.
TUE
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De hoofdlijnen worden door het bestuur uitgewerkt en komen
conform voorschrift binnen het jaar, op 10 maart 1973 in de
ledenvergadering. Ook dit besluit verkrijgt na de gebruike
lijke lijdensweg door het ambtelijk moeras, goedkeuring van
de Kroon (K.B. no. 81 van 4 december 1973).
Bij dit K.B. behoort ook de regeling van het zgn. Reglement
Uitkeringen 1973, waarbij de maatstaf van de uitkoopsommen
aan de scharende leden wordt vastgesteld op het gemiddeld
aantal koeien in de jaren 1969-1971. Dit kan maximaal 17 zijn
terwijl het bedrag per koe reeds eerder op ƒ 8.606,40 is
berekend.
Kort omschreven kunnen de scharenden met hun schadeloosstel
lingen gebruik maken van hun voorkeursrecht op aankoop van
"gemene weiden", voor zover de gemeenten dat recht niet heb
ben op grond van een goedgekeurd bestemmingsplan met een
niet-agrarische bestemming. De scharende leden kunnen ook
verklaren dat zij afzien van hun voorkeursrecht en uitge
kocht willen worden.
Dit drietal jaren zien we een omgekeerd verschijnsel als in
de EEG, waar we de landbouwbemanning stug zien afnemen en
het is bij Stad en Lande net als bij de Marine: zie dat je
er bij komt! Dan kun je meedelen.
De eisen om als scharend lid (met recht op gebruik van de
gemene weiden) ingeschreven te worden, de letter S in de le
denlijst te krijgen, zijn:
leeftijd 21 jaar; in het Gooi woonachtig; getrouwd zijn en
een stal hebben (voor de koeien wel te verstaan).
Het resultaat is dan ook, dat we vele 21-jarigen zien trou
wen. Tegelijk houden de ouderen hun vee aan tot de langver
wachte le november 1971. Dan loopt de stalcontrole af en het
vee gaat naar de markt. Van de 154 scharende leden blijven
er 63 over, die hun deel in de ca. 500 ha. resterende land
bouwgrond willen hebben. Voor hen is al snel het begrip
"blijver" ingeburgerd, waartegen "wijker" dan verder geen op
heldering meer behoeft.
Verschillende "wijkers" verkiezen niet op die gloeiende plaat
te leven, die het Gooi voor een boer is. De Voorzitter van
Stad en Lande heeft de bevoegdheid om voorschotten op de
schadeloosstelling uit te keren, zodat aspirant-kopers van
boerderijen elders met contant startgeld op de veilingen
zitten, veelal in Friesland en de Achterhoek. Van deze rege
ling is veel en dankbaar gebruik gemaakt; het bevorderde de
hoogst noodzakelijke afvloeiing en mobiliteit, waar het onze
boeren, met name door het bestuur van Stad en Lande altijd
zo aan ontbroken heeft.
De gemeenten hebben inmiddels gelegenheid (tot êén jaar na
het K.B. van 11 maart 1972) hun voorkeurswensen uit te spreTVE
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ken, waarmee ook de verdeling van de meentgrond aan de scha
renden een tastbare zaak u/ordt.
Was het tot dusverre zo, dat de ontsluiting van de meentgronden door de gemeentschappelijke exploitatie weinig proble
men opleverde, dat gaat veranderen nu percelen aan scharen
den in eigendom worden uitgegeven: er moet verkaveld worden.
Om te voorkomen, dat er met rechten van overpad e.d. gewerkt
moet worden, is het noodzakelijk het verkavelingsplan te
combineren met wegaanleg en verharding van bestaande onver
harde wegen. Ook de ontwatering, vooral op de Oostermeent,
moet worden aangepast, mede daar het Waterschap de Gooise
Zomerkade een gemaaltje bouwt om de gebrekkige waterlozing
te verbeteren.
De Grontmij. N.V. krijgt einde 1972 opdracht een plan voor
wegen en waterlopen te ontwerpen, waar de verkaveling kan
worden ingepast. Het tijdschema looptaardig, want het be
stuur benoemt op 11 september 1973 de verkavelingscommissie,
die samen met de Grontmij. een verkavelingsvoorstel moet
opmaken.
De regels, volgens welke de commissie moet werken, worden
eveneens vastgesteld. Ze zijn geënt op de ruilverkaveling,
maar de prijs van de percelen wordt eenvoudigheidshalve ge
steld op het bedrag, dat zij waard zullen zijn, nadat zij
door de verkaveling behoorlijk ontwaterd en ontsloten zijn.
Het woord ruilverkaveling laat natuurlijk subsidiegedachten
opkomen. De aanvrage voor de drie meenten wordt echter afge-

Uitreiking van de eerste bewijzen van deelgerechtigdheid aan de zes oudste erfgooiers door de voorzitter
van Stad en Lande op 2 maart 1973, v./.n.r.: M. Tydeman, W. Krijnen, geb. 1880, Bussum; Joh. de
Gooijer, geh. 1888, Naarden; H. Vlaanderen, geb. 1886, Hilversum; J. CalisJsz., geb. 1881, Laren; J.
Visser Pzn., geb. 1888, Huizen: R.C. Terweijden, geb. 1900, Blaricum. Aan de wand de kaart van
Gooiland van Walraven \1709\ en een portret van Mr. J.Th. Bonnerman, oud-voorzitter van Stad en
Lande
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vi/ezen, aangezien "subsie in een boedelscheiding als dezeniet
gebruikelijk is en er niets wordt geruild, alleen verkaveld".
Was de achtergedachte ook: en het bij de erflater niet van
de armen gaat?
Hoe dan opk, de Gooise Zomerkade krijgt voor gelijktijdige
wegaanleg op de Oostermeent wel subsidie.
De scharenden hebben tot 11 september 1972 (een half jaar na
het K.B.) de tijd gehad te beslissen omtrent wijken of blij
ven, waarna de verkavelingscommissie op wenszittingen de
"blijvers" kan horen en hun wensen combineren. Het knelpunt
is, dat het kleine restant grond op de Oostermeent door Blaricum, Huizen en Laren zwaar wordt overvraagd, zodat er gega
digden moeten worden verwezen naar de Hilversumse meent. De
goede bedoelingen voor een doelmatige verkaveling worden
hiermee lelijk doorkruisd.
De Naardense gegadigden hebben een andere complicatie: de
grondwaarden lopen sterk uiteen, doordat er percelen zijn,
waar een zekere verwachtingswaarde niet aan kan worden ont
zegd. De Naarders^ slaan de financiële handen ineen en maken
onder elkaar een gemiddelde koopprijs af; een aardig staaltje
van solidariteit.
Het is eenvoudiger gezegd dan gedaan, maar reeds op 13 juni
1974 wordt het verkavelingsadvies van de commissie door het
bestuur overgenomen. Het is de bedoeling, dat de scharenden
in de winter '73 hun grond al in gebruik nemen. Te verdelen
waren 498 ha tegen een verkoopbedrag van ƒ 9.123.501,— (ter
informatie: de wijkers kregen ƒ 11.476.634,— ).
In dezelfde vergadering krijgt de Grontmij.opdracht de voor
gestelde werken uit te voeren.
Na de bouwvakvakantie van 1974 gaat de schop meteen in de
grond. Op de Hilversumse Meent ontstaat daarbij aanzienlijke
vertraging, wanneer de gemeente Hilversum de werken stillegt,
totdat er een aanlegvergunning is verkregen, die achteraf
niet nodig blijkt te zijn.
De werken hebben uiteindelijk een bedrag van ƒ 1.566.500,—
gevergd, inclusief plankosten en toezicht. In hoofdzaak wordt
aangelegd 1 km nieuwe weg, 5% km weg verhard of hersteld,
6 km nieuwe sloten gegraven en 4% km greppels, 14,7 ha ge
ploegd en wegens slootdelven en baggeren van oude sloten
24.000 m3 grond verzet.
Voorts wordt natuurlijk het verdere agrarische meubilair als
heiningen, dammen en damhekken aangebracht. Het is voor de
boeren in de zomer 1975 soms wat behelpen, maar met goede
wil en wat improviseren slaan we ons er doorheen.
Terugkijkend: het waren koortsachtige maanden, waarin veler
lei mini-knopen doorgehakt moesten worden.
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Een daarvan wil ik schetsen: Natuurmonumenten betaalde al
jaren voor een optierecht op aankoop van een perceeltje
grond aan de noordzijde van het Naardermeer. Duidelijk een
eenvoudige zaak. Maar de ledenvergadering maakte niet geheel
ten onrechte bij amendement - en U moet zich dat voorstellen
bij zo'n 3600 aanwezigen - van die grond gemene weiden. Daar
hebben de scharenden dus 6ók voorkeursrecht op. Een dubbele,
legaal tot stand gekomen optie. Dat zou wel procederen wor
den! Het curiosum eindigt niet heel spannend.Een scharend lid
koopt de grond en verkoopt het weer aan Natuurmonumenten,die
het perceel aan hem verpacht.
Tegelijk staan de andere ontwikkelingen of beter afbouwzaken
niet stil. Nu Stad en Lande niet meer exploiteert, is er geen
emplooi meer voor de 9 leden van de buitendienst, die succes
sievelijk in de eerste helft van 1975 worden ontslagen. Wan
neer de Vereniging niet meer bestaat, zouden wachtgelden en
pensioenen niet meer uitgekeerd kunnen worden. De rechten van
het personeel op dit stuk zijn echter voor de toekomst vast
gelegd en de aanspraken op uitkeringen worden in de vorm van
verzekeringen bij Delta Lloyd N.V. ondergebracht. Het daar
voor gestorte kapitaal bedraagt ƒ 1.879.S25,— . Ook het onderhoudsmateriaal kan nu van de hand worden gedaan, zodat we
17 maart 1975 op een ouderwetse boeldag vrijwel alle scharen
den nog eens bijeen zien en de deurwaarder staande op een
landbouwwagen ƒ 51.700,— bij elkaar veilt voor de inmiddels
niet meer zo spectaculaire inventaris.
Nu wordt het stil aan het groene front en de activiteiten
verplaatsen zich naar 't kadaster en het notariskantoor Stolp
waar voorzitter en secretaris op 18 december 1974 de trans
portakten tekenen. Deze worden later met enig ceremonieel,
een gecalligrafeerde eerste bladzijde, met notariszegel aan
een koordje en een lunch aan de nu ex-scharenden leden uitge
reikt.
Het resultaat van de overdracht van de gemene weiden is med^
dat de waterstaatkundige taak van de Vereniging Stad en
Lande van Gooiland op de Hilversumse Meent, uitgeoefend als
enige eigenaar, komt te vervallen. Hierin wordt voorzien,
door voor dat gebied het waterschap "de Hilversumse Meent"
op te richten. Na een kort interregnum zonder ongelukken
functioneert het Waterschap op 1 mei 1976, overigens met de
wetenschap, dat het na korte tijd zal worden ingelijfd bij
het Waterschap Vecht en Drecht.
Wij zijn met de toewijzing aan de scharenden wel door het oog
van de naald gekropen. Hoe hadden de taxaties en de animo
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om grond te nemen uitgepakt, wanneer in 1973 bekend was ge
weest, dat de Stichting Beheer Landbouwgronden alle land
bouwgrond voor een rijksdaalder per m2 uit de markt nam, ter
verzekering van de groene buffer tussen Weesp en Bussum en
de prijzen van landbouwgrond in 1977 tot ƒ 5,— per m2 op
zouden lopen. Dat is nl. aanmerkelijk hoger dan de nog geen
ƒ 2,— die Stad en Lande had berekend.
De ontbinding en de gemeenten
Ik begin weer van voren af aan, maar nu met de andere poot
van de ontbinding; de verkoop aan de gemeenten, in feite een
eenvoudige zaak.
In de wijziging van de Erfgooierswet van 1970 werd een soort
verkorte onteigening t.b.v. de gemeenten opgenomen als scha
duw van zeer oude vermeende gemeentelijke rechten. Hierover
op zichzelf valt een boekdeel te schrijven. De gemeenten
hebben bij die wetswijziging een kooprecht gekregen op ge
mene weiden (niet op "algemeen bezit"), indien voor die
grond een goedgekeurd bestemmingsplan van kracht is met een
niet agrarische bestemming. Dat had dan een onteigeningsgrond opgeleverd. De aan onteigening verbonden procedure is
voorkomen door de Kroondeskundige^ex art. 37 lid 1 sub d van
de Wet de prijs te laten bepalen, waartegen de gemeenten van
Stad en Lande kunnen lopen.
Nu liepen er in het gebied al enige onteigeningen van gedeel
ten meentgrond, waarvan de gemeenten (en het Rijk voor Rijks
weg 1 onder Naarden) niet afhankelijk wilden zijn van het in
1971-72 nog onzekere ontbindingstempo van Stad en Lande.
Overleg leidt er toe, dat de Kroon dezelfde deskundigen voor
Stad en Lande benoemt (17-6-1972) als de Rechtbank in de ont
eigeningsprocedures, waarmee de eenheid in de prijsvaststel
ling tot stand komt en "onze" deskundigen, die deze prijsvaststellende functie niet gewend waren, gedekt worden door
de bijna gelijktijdige uitspraken van de Rechtbank, genomen
op advies van een Commissie, bemand door dezelfde persoon.
Later, in 1978, heeft deze constructie onvoorzien nog eens
zijn nut bewezen. Wat was het geval?
In het K.B. van 1973, de uitwerking van de hoofdlijnen, werd
niet geregeld, wie de taxatiekosten van de gemeentelijke
grond moest betalen, hoewel Stad en Lande, op dit stuk moei
lijkheden voorziende, daar wel om had gevraagd. De Kroondeskundigen waren al lang voor hun benoeming in de weer met
de taxatie, want Stad en Lande had met het oog op de haast
die de gemeenten hadden, hun betaling min of meer gegaran
deerd.
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Vergadering van niet-scharende leden in de Expohal te Hilversum, 7ju li 1971

De gemeenten weigeren desondanks de taxatiekosten te betalen,
daar er door hen nooit opdracht voor was gegeven. Dat had
Stad en Lande óók nooit gedaan, waarop deskundigen dreigden
hun werkzaamheden te staken. Partijen hebben enige jaren in
eindeloze besprekingen om elkaar heen gedraaid; de gemeenten
bieden aan, de helft te willen betalen, hetgeen Stad en
Lande niet acceptabel acht. Tot slot worden partijen het
eens om bij akte van prorogatie de kwestie tot oplossing te
brengen, d.w.z. door het Gerechtshof in eerste èn laatste
instantie, want bij voorbaat wordt van het recht op cassatie
afgezien. Voor de eenvoud zal Naarden als procespartij fun
geren en de gemeenten Blaricum, Hilversum en Huizen zullen
de uitspraak volgen.
De gemeenten worden veroordeeld te betalen, voornamelijk op
het argument, dat zulks bij onteigening bijna regel is en de
prijzen in dit gebied voor onteigeningen en voorkeursaanko
pen bij vergelijkbare percelen gelijk liggen, ergo de taxa
tiekosten eveneens voor de koper zijn (Vonnis Gerechtshof
Amsterdam 14 april 1978).
In totaal hebben de gemeenten en het Rijk in de jaren '72/'74
528 ha meentgrond afgenomen en daarvoor ƒ 15 miljoen betaald,
exclusief taxatiekosten. De overdrachten leiden tot weinig
vertoon, want ze geschieden bij volmacht.
Tezelfder tijd dat de betalingen voor de grondverkopers van
de gemeenten binnenkomen, speelt de rente-oorlog van 1975-76.
De zeer ruime liquiditeiten worden a deposito uitgezet en
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voor uitkeringen aan de leden beschikbaar gehouden.
Dankzij veelvuldig geschacher met de banken wordt een rentewinst van anderhalf miljoen bereikt, met als toppercentage
18?ó, helaas maar van éên miljoentje voor 3 maanden.
Tijdens de gang van zaken bij de voorkeursaankopen komt nog
een andere aangelegenheid op. Hilversum heeft bij het op
stellen van het bouwplan Hilversumse Meent de aan te kopen
grond volledig vol gebouwen getekend, zelfs tot over de
grens. De gemeente vraagt begin 1973, op alternatief van ont
eigening, aan Stad en Lande nog een stook grond te verkopen,
de zgn. Parkstrook, groot 38 ha, om daarop het groen rond
het bouwplan te kunnen realiseren ên om een strook naar de
Franse Kampweg voor een aan te leggen weg, zodat dit stuk
niet alleen via Bussum bereikbaar wordt. Voor deze wensen
bestaat er geen goedgekeurd bestemmingsplan, dus geen voor
keursrecht; bovendien valt er bij verkoop zoveel minder aan
de boeren te verdelen. Wanneer deze percelen mee verkaveld
worden, dreigen ze echter even later te worden onteigend,
waarmee de eigenaren ter plaatse worden weggevaagd.
Dan maar liever samen het schip in en deze meentgrond ver
kopen, zodat ieder met wat minder genoegen moet nemen.
Maar .... voor wat hoort wat en de liefde kan niet alleen
van Stad en Lande komen. Er zijn bovendien nog andere ver
schillen van mening met Hilversum.
Het bestuur maakt al op 6 juni 1973 een deal voor het gehele
pakket kwesties, inhoudende dat voor de toegangsweg meer zal
worden betaald wegens besparing van kosten voor bouwrijp ma
ken, de rente voor een niet betaalde verkoop van gronden
achter het Laapersveld niet opgevraagd zal worden door Stad
en Lande en de wegen op de Hilversumse Meent om niet door de
gemeente zullen worden overgenomen.

Overige gronden
Naast de verkopen aan de scharende leden en aan de gemeenten
bezit Stad en Lande nog ander land, groen zowel als bos en
hei. De verkoop daarvan loopt soms verstrengeld met boven
omschreven transacties.
Er liggen in Eemnes, Muiden en Weesp nog 56 ha weidegrond.
Ze zijn verkregen als ruilobjecten of gekocht als belegging
voor vrijgekomen middelen na grondverkopen in het nabije
verleden. Voor Muiden bestaat er bij de leden geen belang
stelling, zodat er publiek geveild wordt (33 ha, ƒ 704.430,-).
Het land in Weesp ligt direct tegen de Hilversumse Meent,
zodat het bestuur besluit, dit land onder de scharenden te
veilen. De ledencommissie, waarover later, onthoudt hieraan
goedkeuring, waarop de noodzaak van een ledenvergadering
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gaat "dreigen". Van alle besluiten komt uiteindelijk niets
terecht, u/ant de Stichting Beheer Landbouwgronden koopt in
1975 de bijna 13 ha voor ƒ 2,50 per meter, een prijs die in
de veiling nooi gehaald zou zijn. De Stichting wil bovendien
aan scharende leden verpachten. De oplossing is voor alle
partijen een uitkomst.
De + 10% ha in Eemnes, tegen de Oostermeent aan, wordt voor
taxatieprijs in het verkavelingsvoorstel betrokken, waarmee
de grondnood op die meent enigszins wordt verlicht.
Met de Zanderij, het uitgezand perceel tussen Hilversum en
Bussum, de jarenlange steen des aanstoots bij het - niet goedkeuren van de jaarrekeningen door de ledenvergadering,
ligt het anders. Het behoort tot bos en hei, niet tot de ge
mene weiden, het is dus "algemeen bezit" dat de marktwaarde
moet opbrengen. Complicatie is, dat een scharend lid op de
Zanderij al een stal op erfpacht heeft staan. Voelt U de
spanningen in het ingewikkelde Stad en Lande-bezit? Gelukkig
weet hij op de restantenveiling de hand op de helft van de
Zanderij te leggen, terwijl hij daarvoor zijn toewijzing op
de meent aan de Stichting Beheer Landbouwgronden verkoopt.
Naast de niet-gemene weiden, zoals hierboven beschreven, be
zit de vereniging dan nog het kantoorpand, de dienstwoningen
op meentgrond en bos en heidegrond.
De verkoop van bos en hei verleidt mij de krachtenvelden bin
nen het bestuur te releveren, om daarna op de zaak zelve in
te gaan. Het bestuur heeft tot taak de belangen van de leden
te behartigen. Dat kunnen in een boedelscheiding bijna geen
andere dan geldelijke belangen zijn.
De zes bestuursleden die door de Gooise gemeenten zijn aan
gewezen (niet: vertegenwoordigen), veelal in de personen van
de burgemeester en soms in een dubbelrol van bestuurder van
Natuurreservaat of andere lichamen, letten vanzelfsprekend
wèl op andere belangen.
De zes scharende bestuursleden (bij uitstek vertegenwoordi
gers van hun groep) letten op hun boerenbelangen, natuur of
geen natuur. Van de twee vertegenwoordigers der niet-scharende leden kan niet anders verwacht worden, dan dat zij de
voordeligste oplossing voor hun groep, de verwachters, be
pleiten .
Boeren en burgemeesters hebben voorts gemeen, dat zij beiden
de buit in de Stad en Lande-boedel, die immers wettelijk
vastligt, al binnen hebben.
De voorzitter tenslotte, heeft geen bindingen en van hem
wordt verwacht, dat hij de minderheid nèt over de drempel
wil helpen. Wat zou het lezen van de notulen, sedert 1648 in
kalfsleer gebonden, na bovenstaande bestuurlijke achtergronTVE
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den een vreugde voor U zijn!
Terzake: verkoop resterend bezit bos en hei.
Bij akte van 31 januari 1933 is het overgrote deel van het
bezit aan bos en hei (nl. 1324 ha op een totaal bezit van
ca. 1760 ha "natuurgebied")verkocht aan het Gooisch Natuur
reservaat, waarvan het nog steeds de piece de resistance uit
maakt. Maar Stad en Lande had toen geen haast met de verkoop
van natuurterreinen, waar best nog een goudvisje onder de
plaggen te voorschijn kon komen. De behouden percelen lagen
nl. in het algemeen gunstig voor villabouw in de toekomst en
konden mogelijk te gelegenertijd forse bedragen opbrengen.
De toenmalige voorzitter van Stad en Lande, E. Luden, had
met zorg uitgekozen, wat nog niet verkocht zou worden. Door
de beperkingen, heden aan het gebruik van natuurgebied ge
steld, zijn de verwachtingen voor de verkoop misschien wat
hoog gegrepen geweest; vergeleken met de 13 cent per meter
in 1933 en de standaardprijs van ƒ 2,50, die het Natuurre
servaat nu biedt, mogen de leden echter niet klagen. Het be
stuur heeft een redelijke middenweg bewandeld door 13.85 ha
aan te bieden tegen de laatstgenoemde prijs en voor het ove
rige bezit aan bos en heide andere kopers te zoeken.
Onzekerheid blijft er bestaan over een te realiseren prijs
voor terrein, dat zeker meer zal opbrengen dan het reservaat
wil betalen. Het recept luidt vanzelfsprekend:veilen. De uit
verkoop wegens opheffing op 11 mei 1976 gaat allerminst te
gen opruimingsprijzen, wanneer we zien dat de stroken langs
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Veiling landbouw invent ar is van Stad en Lande op 17 maart 1975.
Deurwaarder Hermes: een klap op de em m er _verkocht.
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de Utrechtseweg en de Kolnornseweg in Hilversum en de Zan
derij (ruim 20 ha) totaal op ƒ 735.000,— afgemijnd worden.
Bij deze veiling behoren niet de stukjes bos en hei, die als
achtertuinen of anderszins functioneel bij villa's behoren.
Deze worden aan de bewoners verkocht aan de hand van richt
prijzen, die de nestor-makelaar in het Gooi, tevens erfgooier, heeft geadviseerd.

Verkoop woningen
De dienstwoningen staan vanouds bij de toegangshekken van
de meenten op meentgrond en konden derhalve door scharende
leden met hun voorkeursrecht opgeëist worden. Dan zouden de
personeelsleden met uitzetting bedreigd kunnen worden en dat
vindt het bestuur sociaal onverantwoord. Het bestuur gaat
welbewust aan het voorkeursrecht voorbij en stelt de perso
neelsleden in de gelegenheid de woningen te kopen voor prij
zen, zoals de Kroondeskundigen die hebben opgegeven. Gezien
de aantrekkelijke koopsommen worden zij door de bewoners
maar al te graag geaccepteerd.
Ter illustratie een typische ontbindingspuzzle: de koestal
ingebouwd in de dienstwoning aan de Naardermeent is verpacht
aan een scharend lid. Het personeelslid mag van het bestuur
de woning kopen, de pachter heeft bij verkoop op grond van
de Pachtwet voorkeursrecht en de scharenden hebben een alge
meen voorkeursrecht.
Het einde van deze botsing van rechten wordt allerminst de
clou van het verhaal, want alle juridisch bloedvergieten is
voorkomen, doordat de pachter niet op zijn strepen gaat
staan en zich laat uitkopen. Het is uiteraard verheugend dat
zo iets mogelijk bleek in de kring der erfgooiers, die in
het verleden zo vaak hebben getwist en geprocedeerd over per
soonlijke en gemeenschappelijke rechten.
In 1965 heeft Stad en Lande als kantoorpand gekocht Mozartlaan 16 in Hilversum, nadat het "echte" gemeenlandshuis aan
de Lage Naarderweg aan de NOS was verkocht. Deze verkoop was
onvermijdelijk in het kader van de ontbinding en tevens in
verband met de inrichting van een radio-t.v.-city aan de
Noordzijde van Hilversum. Het gebouw werd in 1917 gezet naar
een ontwerp van niemand minder dan K.P.C. de Bazel. Het is
helaas afgebroken, maar het had naar huidig inzicht een
plaats op de monumentenlijst verdiend. Het kantoorpand aan
de Mozartlaan kon, gezien de stand van de ontbinding, in
1975 wel van de hand worden gedaan. Het bestuur besluit ech
ter begin 1976 nog een jaar te wachten, totdatde conciërge
onderdak heeft gevonden en de onderbrenging van het archief
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is geregeld, Daarmee wordt het tempo van de ontbinding wel
geweld aangedaan, want huisvesting in Hilversum toegewezen
krijgen voor de conciërge, is een spel met vele nieten. In
1977 koopt dan de conciërge het pand en Stad en Lande mag
nog even blijven zitten als huurder.
Brengt de verkoop van huizen de gemoederen van ieder bestuur
altijd in beweging, de verkoop van 5.38 ha erfpachtgrond on
der de 248 woningen van de Erfgooiersbouwvereniging, loopt
voor de buitenwacht geruisloos. De erfpachtgrond waarop het
erfgooierskwartier in Hilversum is gebouwd en waarvan Stad
en Lande dus bloot eigenaar is, dient in volle eigendom bij
genoemde vereniging te komen.
Door een deskundig bureau worden twee prijzen voor die grond
geadviseerd, een sociale ë ƒ 5,50 en een commerciële a ƒ 81,er m2. Het bestuur besluit tot eerdergenoemde prijs, omdat
dit met de intentie van het besluit van weleer tot uitgifte
in erfpacht het meest overkomt. De ledencommissie, vrezende
dat deze zaak in de tijd en daarmee in de renteverliezen kan
uitlopen, houdt het sein op rood totdat de woningbouwvereni
ging zich bereid verklaart rente te betalen gedurende de af
wikkel ingsperiode.
De ledencommissie
In het voorgaande is er enige malen sprake geweest van de
zgn. ledencommissie en de functie van dat orgaan verdient
enige toelichting. Het bestuur van Stad en Lande behoeft
voor verkopen boven de ƒ 5.000,— een besluit van de leden
vergadering. Voor een slagvaardig optreden bij de reeksen
liquidatieverkopen is het onmogelijk besluiten van een logge
ledenvergadering af te moeten wachten, nog daargelaten dat
het oproepen van een vergadering van potentieel 5041 leden
een organisatie op zichzelf betekent.
De K.B.'s van 1972 en 1973 laten in het midden, of en in hoe
verre de ledenvergadering in de ontbindingsperiode blijft
functioneren, zodat een constructie met een commissie wordt
ontworpen, die beide partijen in hun eer laat. De ledenver
gadering heeft belang bij een snelle liquidatie, maar wil
zichzelf ook weer niet geheel uitschakelen. De ledenvergade
ring van 28 april 1973 benoemt daarom de zgn. ledencommissie
bestaande uit 7 leden, die kan verklaren, dat een bestuurs
besluit geacht wordt de instemming van de ledenvergadering te
hebben verkregen, dan wel dat daarvoor een ledenvergadering
zou moeten worden gehouden. Dit laatste is vanzelfspreken een
schrikbeeld voor het bestuur. Deze commissie heeft veelvuldig
vergaderd en er is veel vooroverleg gepleegd, meest in die
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zin, dat de mening van de commissie werd gevraagd, voordat
het bestuur tot een bepaalde verkoop ging besluiten.
Daarmee werd weliswaar de mogelijkheid geschapen, dat be
stuur en commissie in een concurrentieverhouding zouden ko
men te staan, maar dankzij wederzijds begrip is de vlam nooit
in de pan geslagen en de constructie "ledencommissie" heeft
goed voldaan.
Voor de lange duur had het instituut uitgebouwd moeten wor
den, doch daar kon in onze korte-termijn situatie aan voor
bij gegaan worden.

Ledenlijst 1971 of 1972?
Bij het memoreren van het K.B. van 11 maart 1972 heb ik al
het relaas van een merkwaardige zaak aangekondigd.
Eerst maar even de theorie.
De procedure voor herziening van de ledenlijst start jaar
lijks in januari en de nieuwe lijst wordt per 15 maart ver
bindend. Het leek onverantwoord die procedure voor de lijst
1972 niet in te zetten, hoewel bekend was, dat bedoeld K.B.
in aantocht was.
Eenenveertig Buitengooiers, in de verwachting mee te kunnen
delen in het liquidatiesaldo, hadden zich voor 1 januari
1972 weer in een Gooise gemeente laten inschrijven, 157 had
den de leeftijd van 21 jaar bereikt en 84 met een leeftijd
van 22 jaar en ouder meldden zich; 282 kwamen er op de le
denlijst terecht.
Edoch ... het besluit van de ledenvergadering van 7 juli 1971
verkreeg de Koninklijke goedkeuring op 11 maart 1972, waar
mede de lijst 1971 onveranderd bleef gelden, zoals art. 35
van de Wet zegt. Was het K.B. na 15 maart uitgekomen, dan
zouden de 282 wèl definitief zijn aanvaard. Nu werd dit uit
gesloten. Groot is de teleurstelling en de verontwaardiging
bij de 282. Zij verwijten het bestuur onzorgvuldigheid en
onbehoorlijk gedrag, omdat in 1971 in de mededelingen was
gepubliceerd, dat zij zich als lid konden opgeven en er tij
dens de aanmeldingsprocedure niet op was geattendeerd, dat
de procedure wel eens voor niets zou kunnen zijn geweest,
wanneer het K.B. vóór 15 maart zou komen. Het bestuur had
in deze eigenlijk geen preferentie en wanneer het K.B. eens
een paar maanden eerder was afgekomen, had men het verwijt
niet behoeven te horen: jullie hebben alleen voor de doden
gewerkt. Nu was het n l . zo, dat de erfgenamen van een nor
maal aantal overledenen uit de lijst '71 nog wel voor de
uitkeringen in aanmerking kwamen, terwijl vele jongeren,
evenzogoed echte erfgooiers, werden gepasseerd.
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In ieder geval: 59 teleurgestelden dagvaarden Stad en Lande
in een eerste kort geding om daarmee hun rechten veilig te
stellen, voordat zij door reeds verrichte uitkeringen de hond
in de pot vinden. Zij eisen ƒ 5.000,— per man, beslag op de
effecten en meedelen in de liquidatie.
Per eind april 1973 wordt de ledenvergadering in het Sport
park weer bijeengeroepen. De teleurgestelden zijn niet uit
genodigd en op 2 maart 1973 eisen 7 van hen bij kort geding
in die vergadering te worden toegelaten.
De President van de Rechtbank Amsterdam wijst de eis niet
toe, de 7 gaan in beroep, doch trekken - waarschijnlijk uit
tijdnood - het beroep even later in.
De eis van de 59 is inmiddels op 6 maart eveneens afgewezen.
Dertig van hen gaan in beroep bij de Arrondissementsrecht
bank Amsterdam, die de eis op 21 januari 1975 wederom afwijst
met de overweging - het moet herhaald worden - dat de leden
lijst 1971 van kracht is.
Zij verliezen de moed niet en gaan tijdig in beroep bij het
Gerechtshof. Het Hof bekrachtigd dan het vonnis van de
Rechtbank bij arrest van 3 juli 1975 en besteedt daar 18
kantjes aan. De geschiedenis wordt wat eentonig, maar appel
lanten vinden het wat kostbaar worden, zodat zij berusten in
het arrest op êén na, die een gratis admissie weet te krijgen
en zo zien we het dan gebeuren, dat cassatie wordt ingesteld
op 3 oktober 1975.
Aangezien door de bedrijven heen de uitkeringen aan de leden
- waarover later - voortgang hebben gevonden, laat klager
tevens beslag leggen op het kantoorpand; een wat onevenredi
ge maatregel, gezien zijn eis van ƒ 4.000,— . Het wordt be
grijpelijker, indien we horen, dat niets zal worden nagela
ten om de ontbinding te vertragen; zelfs valt het woord mis
bruik van rechtspraak, Dat is een groot woord, want dezelfde
appellant heeft Stad en Lande op 27 november 1975 wederom
gedagvaard in kort geding, vorderende, dat de uitkeringen
worden gestaakt. Volgens hem kan er uit de Memorie van Toe
lichting van de Wet bij art. 18 gedestilleerd worden, dat er
onderscheid wordt gemaakt tussen het lidmaatschap(s-recht)
enerzijds en de bevoegdheden anderzijds. Het wordt nul op
het request (vonnis Pres. Arr.rb. Amsterdam 18 december 1975).
Het bestuur verliest geenszins de moed, maar zoetjesaan wel
het geduld; het moet evenwel 't recht zijn loop laten tot de
Hoge Raad, conform de conclusies van de Procureur Generaal,
op 12 november 1976 het beroep verwerpt.
En nog zit er in de doos van Pandora een verrassing!
Een voorgeschreven minimum aantal - echte - leden eist, we
derom omgeven door de nodige publiciteit, een ledenvergadeTVE
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Gemeenlandshuis b ij de Lage Naarderweg te Hilversum; gebouwd in 1917, architect K.P.C. de Bazel;
gesloopt in 1968

ring om de teleurgestelden aan geld te helpen.
Besluiten van die vergadering zouden niet-uitvoerbare gevol
gen hebben. De bedoeling van de eis moet meer als chantage
worden gezien met als tegenprestatie een bedrag om de verlo
ren proceskosten in alle procedures vergoed of kwijtgeschol
den te krijgen. Omzichtig manoeuvrerend, boort het bestuur
het plan van deze heilloze vergadering in de grond, eerst
door beter omschreven agendapunten te vragen, later door te
bewerken, dat enige ondertekenaars zich terugtrekken, zodat
hun aantal onder het wettelijk vereiste aantal daalt. En
zelfs dan nog is persoonlijk ingrijpen van een bestuurslid
nodig, om de toezegging van appellant op schrift te krijgen,
waarmee hij het beslag op het kantoorpand intrekt. Resultaat
is wel, dat het bestuur geen werk meer gaat maken van de in
vordering van de proceskosten.
Het spijt mij, dat ik omwille van de volledigheid, zoveel
plaats aan deze weinig verheffende ontbindingsepisode heb
moeten besteden, maar er staan gelukkig voorbeelden van goe
de wil tegenover, waarvan ik er hierboven enkele schetste.
De uitkeringen
De verdeling van het liquidatiesaldo onder de 5041 leden be
weegt zich weer op een geheel ander terrein. Als systeem
werd gekozen voor uitgifte van bewijzen van deelgerechtigdheid luidende op naam met 10 aangehechte uitkeringsbewijzen
aan toonder, vergelijkbaar met obligaties en couponbladen.
TVE
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Ook het uiterlijk aanzien doet daaraan denken en het bestuur
stelt prijs op een iets luxueusere uitvoering dan strikt
noodzakelijk, voor die leden, die zo'n historisch familiestuk
weten te waarderen. Nadat eerst aan de zes oudste leden de
eerste bewijzen met enig ceremonieel zijn uitgereikt, ge
schiedt de verdere afgifte in het voorjaar 1973 op legitima
tie bij de zes plaatselijke RABO-banken, door speciaal daar
toe aangezochte ledencommissies.
Het vergt daarna nog minutieus werk om bij boedelgerechtigden, leden in bejaardentehuizen of bij conservatoire beslagen
de papieren aan de (juiste) man te brengen. Het bestuur be
sluit tot een uitkering van ƒ 1.000,— voor Kerstmis 1973,
driemaal ƒ 1.000,— in de jaren '74/'73 en ƒ 300,— resp.
ƒ 300,— in december '76 en '77. Indien iedereen zou hebben
opgenomen, zou er heden ƒ 24.196.800,— zijn uitgekeerd.
Er blijken voorts wat ongelukjes met de uitkeringsbewijzen
te zijn gebeurd, zodat met die enkelingen afgerekend wordt
zonder overlegging van de uitkeringsbewijzen no's 1, 2, 3,
4 en 5.
Wanneer Stad en Lande definitief ontbonden zal zijn zullen
er ongetwijfeld nog onverzilverde uitkeringsbewijzen in om
loop zijn. Dat geld komt in beheer bij de Stad en LandeStichting, die daarop binnen een zeker aantal jaren de uit
kering zal uitbetalen en daarna het overblijvende bij haar
kasmiddelen mag voegen. De bepalingen van het bestuur daar
over zullen te lezen zijn bij de Rechtbank te Amsterdam, waar
de laatste wilsbeschikking van de Vereniging Stad en Lande
van Gooiland wordt gedeponeerd, onder nummer 32/1973 van
12 februari 1973.
Dit depotnummer is eveneens vermeld aan de binnenzijde van
de bewijzen van deelgerechtigheid.
Het archief

In 1973 beginnen zich ook gedachten af te tekenen hoe en
waarheen het belangrijke archief van Stad en Lande zijn weg
moet vinden. De gemeenten zijn al benaderd over de vraag, of
het vrijkomen van dit archief niet de aanleiding zou vormen
het al vele jaren geleden begonnen gesprek over de totstand
koming van een streekarchief over het dode punt heen te hel
pen. De onderbrenging van het eigen archief kan niet wachten
op de hoogst onzekere totstandkoming van een streekarchief,
maar - zo wordt betoogd - een bijdrage daaraan zou bij voor
baat welkom zijn.
Wanneer het gesprek hierover dreigt vast te lopen, wordt op
TVE
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28 oktober 1976 de archiefcommissie ingesteld, met de op
dracht van advies te dienen. Het advies wordt een half jaar
later met enige aanvullingen aanvaard en bevat in hoofdzaak
dat de op te richten "Stad en Lande-Stichting" eigenares
wordt van het archief; dat de Stichting dit archief onge
deeld moet laten; het in beheer moet geven bij een door de
Archiefwet goedgekeurde accommodatie; dat er 2 bestuursleden
uit Erfgooierskringen afkomstig moeten zijn en dat de Stich
ting zich mag bewegen op een ruimer terrein dan alleen het
eigen archief. Bestuursvacatures dienen voorts publiekelijk
te worden bekend gemaakt. De Stichting is nadrukkelijk geen
rechtsopvolger van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland.
Als bruidsschat wordt aan dit tweede wettige kind van Stad
en Lande (het eerste was het Waterschap Hilversumse Meent)
een onderhoudsfonds meegegeven, dat na stemming over een he
le of een halve ton, op het laatste bedrag wordt bepaald.
De gemeente Huizen stelt een deel van haar riante archiefkelder ter beschikking en de Stichtingsakte stipuleert al,
dat het archief te zijner tijd bij het Streekarchief wordt
ondergebracht. Dat zou, gezien de stand van zaken heden, nog
wel eens even kunnen uitlopen.
Naast het papieren archief zijn er in het verleden oudheid
kundige vondsten verzameld, vuurstenen, bijlen, scherven en
fragmenten van de Tafels van de Tafelberg (zie TVE VI, 2-58/
59). Deze waren en blijven in bruikleen bij de gemeentelijke
verzamelingen in "De Vaart" in Hilversum, zodat ze ook voor
het publiek te bezichtigen zijn.
Het vergadermeubilair uit het gesloopte Gemeenlandshuis staat
sinds 1967 in de burgerzaal van Naarden, waar het bestuur
sedertdien pleegt te vergaderen. De gemeenteraad had specia
le permissie er gebruik van te mogen maken. In 1978 verwerft
de gemeente de eigendom en laat daarvoor haar aanspraken op
de jaarlijks betaalde ƒ 50,— (aanvankelijk ƒ 60,— ) retri
butie varen die Stad en Lande sedert 1568 aan de stad ver
schuldigd is wegens het gemis van het gebruik van heidegron
den.
De zaak Hilversum
De archiefzaken zouden het einde van het ontbindingsrelaas
kunnen zijn, ware het niet, dat nog êên zaak rest, die de
finale liquidatie ophoudt.
In 1958 geeft Stad en Lande 16% ha grond in erfpacht uit aan
Hilversum, gelegen tussen de Bussumergrindweg en de Witte
Kruislaan aldaar. Na veel verwikkelingen wordt deze grond
TVE
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in 1967 aan de gemeente voor een "aangename" prijs verkocht,
zijnde 5 gulden per m2,•aangezien het voornemen bestaat al
daar een begraafplaats aan te leggen. Het terrein heeft ove
rigens nog de bestemming villabouw, één per hectare! Einde
50er jaren wordt d e 'Zuiderbegraafplaats aangelegd en sluipt
er wel wat argwaan binnen over de beweegredenen van de aan
koop. Mocht de gemeente echter iets anders met de aankoop
hebben voorgehad, dan is er geen nood, want bij een andere
bestemming dan begraafplaats, moet ƒ 7,— per m2 worden bij
betaald.
Eind 1970 verkoopt Hilversum een gedeelte van het perceel
aan de P.T.T. die daarop een T.V.-toren bouwt, een en ander
tegen bijbetaling van de bewuste ƒ 7,— . Later wordt er
grond aan de KRO aangeboden, die daarop niet ingaat: kortom
het is duidelijk, dat er van een begraafplaats geen sprake
zal zijn, zeker niet, wanneer de gemeente een raadsbesluit,
dat die bestemming aangeeft, niet eens in procedure neemt:
integendeel in 1975 een besluit tot de bestemming natuurge
bied neemt.
In het zicht van de naderende ontbinding wil Stad en Lande
haring of kuit en besluit in juni 1976 Hilversum te dagvaar
den tot bijbetaling van ƒ 7,— . Er wordt in de zaak niet ge
pleit, want deze komt neer op de uitleg van de opgemaakte
koopcontracten.
In het geding is een hoofdbedrag van 8 ton met de rente.
De eis van Stad en Lande wordt bij vonnis, uitvoerbaar bij
voorraad, door de Rechtbank Amsterdam (28 maart 1979) geheel
toegewezen, waarop Hilversum in beroep gaat, ondanks het feit
dat enkele raadsleden in bedekte termen te kennen geven niet
zoveel fiducie te hebben in een nieuwe rechtsgang, de laat
ste van ontelbaar vele in het bestaan van de onverdeelde
marke van de heiden en weiden van Gooiland.
Wanneer die rechtsgang echter afgesloten zal zijn, zal er
een einduitkering van enige honderden guldens volgen en wor
den de boeken gesloten.
Daarmede zullen dan "de Erfgooiers" ophouden een maatschap
pelijke factor van belang in het Gooi te vormen. Omze maat
schappij laat geen bijzonderheden meer toe en het instituut
zal dan in de algemene vervlakking ten onder zijn gegaan.
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□PEN JAARDAG LAREN 1G MEI 1980
Op zaterdag 10 mei a.s. zal de jaarvergadering van TUE wor
den gehouden met aansluitend een aantal historische activi
teiten. Deze "Open Dag" zal dit jaar in Laren worden gehou
den. Als thema van de dag is gekozen "De Gooise heiden", een
onderwerp dat momenteel sterk in de belangstelling staat.
Het voorlopige programma voor de jaardag ziet er als volgt
uit:
. 's morgens: vanaf 10.30 uur, jaarvergadering in het Singermuseum gevolgd door een gezamenlijke lunch
. 's middags: in het Singermuseum, tentoonstelling, diapre
sentaties en enkele korte lezingen over Laren en de
Gooise heiden; voorts optreden van de Larense folklo
ristische dansgroep en de manifestatie "Grepen uit het
Gooise en Larense boerenleven".
De gehele dag is er gelegenheid tot het maken van wandelin
gen door Laren en omgeving aan de hand van een speciaal door
TVE uit te geven historische wandelfolder van Laren.
Op of spoedig na de jaardag zal TVE proberen te komen tot
de oprichting van een Historische Kring in Laren.
Een speciaal, extra dik, nummer over Laren zal begin mei
verschijnen.
Het belooft een boeiende en plezierige dag te worden. Even
als vorige jaren rekenen wij op de komst van vele honderden
leden en belangstellenden. Nadere berichten over de jaardag
volgen binnenkort.

NIEOWE SCHENKINGEN AAN TVE

collectie van Boetzelaer
Op 29 juni van het vorig jaar overleed ons TVE-lid
R.W.C. Baron van Boetzelaer. (In Memoriam door Van der Aa
in vorig TVE-nummer). Van Boetzelaer bezat een prachtige
collectie historische boeken en prent- en plaatwerken waar
onder vrij veel "Gooilandica". Het bestuur van TVE prijst
zich uitermate gelukkig dat een deel van de op het Gooi be
trekking hebbende collectie door de weduwe, C.M. Baronesse
van Boetzelaer-Iordens aan TVE is geschonken. Na de schen
king aan TVE van de "Collectie Van der Aa" (zie hierover
TVE
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TVE-9-1-61/64) is nu de tweede belangrijke collectie voor
het Gooi behouden gebleven. Voor deze bijzondere geste zijn
wij mevrouw van Boetzelaer grote dank verschuldigd.
Daar TVE geen organisatie is die zich toelegt op het zelf
verzamelen en beheren van collecties, zal de collectie van
Boetzelaer door TVE op haar beurt worden geschonken aan het
streekarchief Gooi- en Vechtstreek zodra dit zal zijn opge
richt en over een eigen archiefbewaarplaats beschikt.
Vermeld moge hier nog worden dat de collectie van Boetzelaer
- voorzover niet aan TVE geschonken - op 20 december 1979 bij
A.L. van Gendt & Co. B.V. te Amsterdam is geveild. De aparte
veilingcatalogus telde ruim 350 nummers

collectie Oud-Bussum
Een derde belangrijke schenking mocht TVE ontvangen van de
heer T. Tjebbes te Naarden. Het betreft hier het vrij om
vangrijke archief van de Hofstede Oud-Bussum vanaf 1569.
Vooral aan deze collectie ontleende Van der Aa de gegevens
voor zijn fraaie artikel in het 50e nummer van TVE "De his
torie van de hofstede Hooge of Oud-Bussum".
Het bestuur is de heer Tjebbes voor deze schenking buitenge
woon erkentelijk. Ook deze collectie zal door TVE te zijner
tijd aan het streekarchief worden overgedragen.

EXPOSITIES IN DE VAART
In de historische afdeling van het Cultureel Centrum De
Vaart (Vaartweg 163 te Hilversum, tel. 035-45841, openings
tijden: ma. t/m vr. 14-17 uur; za. en zo. 12-17 uur) worden
dit jaar weer enkele interessante tentoonstellingen georga
niseerd, naast de permanente exposities over de archeologie
in het Gooi en over Weesper en Loosdrechts porselein.
- 23 febr. t/m 28 april 1980: "Ruysdael", i.s.m. Archeologi
sche Werkgemeenschap Nederland, afd. Naerdinklant. Over
de opgravingen van de laatste jaren van het slot Ruysdael
te Blaricum.
- 10 mei t/m 31 aug. 1980: "De omroep en het omroepmuseum",
i.s.m. de Stichting Omroepmuseum te Hilversum.
- 13 sept. t/m 11 jan. 1981: "Veranderingen in het landschap
in het Gooi".
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MUIDERBERG EN ARCHEOLOGIE
Na de aandacht die het Comité Oud-Muiderberg schonk aan het
heden (expositie Kaart/Beeld Muiderberg, 1976), de Middel
eeuwen (exp. Floris V, 1977; symposium, 1978) en de 17de
eeuw (torenrestauratie en straatnamen, 1978/79) wil men
zich nu verdiepen in de vroegste historie. Op 17, 18 en
19 april wordt een drietal cursorische manifestaties gehou
den over de archeologie. H. Fokkens (alg. seer. AWN) en
mw. drs. M.Addink-Samplonius (archeologe van Hilversum) ge
ven inleidende avondlezingen over archeologie van Nederland
en het Gooi in het algemeen. Des zaterdags volgt er voor de
cursisten een Veldverkenning o.l.v. Henk Schaftenaar.
Men verplicht zich tot deelneming aan de gehele cursus en
betaalt ƒ 20,— (waarvoor ook koffie, topografische kaart
en een syllabus wordt verstrekt) door storting op giro
26 48 907 van Comité Oud-Muiderberg. Aanmelding staat voor
iedere belangstellende open (CJP'ers en NJBG'ers betalen
ƒ 15, — .)

TENTOONSTELLING WEESP-625 JAAR STADSRECHT
De Historische Kring Weesp organiseert in samenwerking met
het gemeentemuseum een expositie "Weesp 625 jaar stadsrech
ten". De tentoonstelling wordt gehouden in het stadhuis en
is geopend: werkdagen van 10-12, 14-17 en 19-21 uur;
zaterdags van 10-12 en van 14-17 uur; zondags van 14-17
uur.

HISTORISCHE KRING BAERNE
De H.K. Baerne meldt voor de komende maanden de volgende
activiteiten:
woensdag
16 april 1980

- Lezing door de heer J.A. de Zwaan over
de ontwikkeling van monumentenzorg in de
laatste 50 jaar.
Plaats en tijd: de Deel van 't Wapen van
Beerestein, Zandvoortweg 132, ingang
Goeman Borgesiuslaan, 20 uur.

rondom
5 mei 1980

- Tentoonstelling door de werkgroep Oudheidkamer van affiches uit de oorlogsjaren, te
houden in de Waldheim MAVO, Vondellaan 2.
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juni 1980

- Lezing door de heer Oudeweernink betreffen
de oude automobielen, waarbij uiteraard de
Nederlandse Spijker aan de orde komt.

sept. 1980

- Lezing door de heer J.H. van Borssum
Buisman over de Teyler's Stichting, welke
gevolgd zal worden door een excursie naar
het unieke Teyler's Museum te Haarlem.

okt. 1980

- Lezing met dia's door Mr. C.C.M. Collard
over het leven van Marie Antoinette.

Over de laatste vier activiteiten volgen nog nadere berich
ten over data. plaats, tijden etc.

G00ILANDERS VOOR DE GROTE RAAD (1470-1572)
Dit belangrijke, door het TVE-lid mevr. J.M.I. Kostervan Dijk geschreven, 190 pagina's tellende boek, dat han
delt over processen uit het archief van de Grote Raad van
Mechelen met betrekking tot inwoners en instellingen in en
om Gooiland, is te bestellen door ƒ 14,— over te maken op
girorek. nr. 13500 onder vermelding van "Gemeentegiro
Amsterdam t.g.v. rek. nr. U 2063 van Fac. Rechtsgel. U.v.A.
"Gooilanders voor de Grote Raad".
Het boek werd besproken in het laatste nummer van TVE.
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Lange tijd uitverkocht geweest, nu weer verkrijgbaar:
Reprodukties van 17e eeuwse

HISTORISCHE
PRO VINCIEK AARTEN
Gedrukt op zwaar papier in vierkleuren offset.
Afmeting 57 X 49 cm. Ingelijst 56 X 46 cm.
Bijna alle van de hand van de beroemde Guilj. Blaeuw
Leverbaar zijn:
*

*

UTRECHT (met Weesp, de Vecht, Utrecht, Amersfoort)
HOLLAND AMS TELLAND Haarlemmermeer, Weesp)
HOLLAND WESTFRIESLAND
HOLLAND SCHIE-DELFTLAND
ZEELAND
BRABANT
LIMBURG
GELDERLAND
OVERIJSSEL
DRENTE
FRIESLAND (ook 17e eeuw, niet van Blaeuw)
GRONINGEN (idem)
~rJI5—
nylach'

VA E

*

E

S pj

Prijs losse kaart 11,90
Ingelijst in eiken lijst met ontspiegeld glas

84,75

Alleenverkoop voor de regio
't Gooi-west en omstreken:

Boekhandel De Ark

Boekhandel Los

Nieuwstad 28 Weesp

Nassaulaan 33 Bussum
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