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TUSSEN VECHT EN EEM, jaarg.3 - af1.1 - januari 1973

Een tochtje met de stoomtram
Uit het artikel "Een bezoek aan Nederlands rijkste na-
tuurmonumrnt" van Rinke Tolman, dat gepubliceerd werd
in de "Tooi der Getijden" (A.G.Schoonderbeek, Laren'27)
volgt hier zijn beschrijving van het tochtje met de
Gooische.

In de stoomtram.
In deze driftige electrische tijd is de gemoedelijkheid,
de kalme onberoerdheid, uit hoofde van haar schaars
voorkomen, van ongemene waardij, hoe heb ik zaterdag 2
september '22 de Gooische stoomtram kunnen appreciëren;
mijn hemel: zalig, rustig trok mij het trammachinetje
door het gebenedijde, zij't bedreigde Gooi; het ging niet
hard en toch vorderden wij: het duurde, precies afgemikt
één uur, het reisje van Hilversum over Laren en Naarden
naar de Hakkelaarsbrug. Je kon die uitgelezen dag, in
de coupéhoek leunend en de rook uit je sigaar blazend,
op je vacantie-gemak bedachtzaam de dingen langs je
heen zien glijden, veel villa-huizen, niet zonder smaak
de ene maal, grof-architectonisch een andermaal ge
bouwd. Maar eigenlijk ontwapenden de opluisterende of
maskerende natuur naast en rondom de landhuizen, als
mede de heerlijkheid van de zondagse zaterdag al je kri
tiek, wanneer die al bij tijd en wijle haar pijlen wilde
afschieten. De hele wereld sidderde fijntjes van zonne-
geflonker en het licht, dat jolijtig stoeide met de dam
pen en het vocht van de herstochtend, schiep tal van
atmosferische fijnheden. Daarin ging veel lelijkheid-van
bouwsel te loor: de liefde der natuur bemantelde de zon
de van menig architect, die de cultuur presenteerde
te vertegenwoordigen.
Wat hingen er een gladde gepolijste eikels in het Gocise
land bengelend te prijk, wat gloeiden de rode beuken en
hoe uitdagendkleurig droeg ten allen kant het fruithout
zijn rijke dracht van vrucht. Er bloeide nog een weelde
van rozen in de tuinen der villa's; de geraniums en
Üost-Indische kers kers, de goudsbloemen en asters, de
dahlia's en zonnebloemen - o, de opgetogen zonnebloemen
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bovenal - brachten bij de traagjes aan mij voorbijglij
dende huizen een allerfleurigst kleurenvertier. Er
was een groot baluwe lucht, er was een niet te be
deesde zon en zo was het goed te leven in een door
glansde wereld met gewapper van vlinders, het vallen
der eerste bladeren, het stuiven van een vruchtpluis
en het fijn-dradig, glinsterend wegzwieren van een
webdraad. En toch benijdde ik - benijdenswaardige -
nog die man, die als een koning te Naarden in een
fortgracht vanuit zijn bootje zijn hengel uitwierp en
enthousiast zijn pijp rookte en zich lekker door de zon
liet beschijnen. Het was een alleraardigst prentje:
een mensensilhouetje, kleintjes en donker afstekend
tegen de warme rug van de hoge fortwal; knus en anec-
dotisch deed het prentje aan; alweer: het was gemoe
delijk als mijn Gooische stoomtram. Ge misprijst mijn
smaak ? Ook ik vind het Grootste appreciabel. Maar
voortdurend in de nabijheid van het louter-verhevene
heeft ook zijn benauwende en verkillende kanten. Zo nu
en dan stel ik het op prijs af te dalen tot het harte
lijke gewone klein-menselijke van de lage roeiboot.
Als het maar zuiver is.

Bij de Hakkelaarsbrug
De eerste halte na Naarden, die ge bereikt, is de
Hakkelaarsbrug. Ge zijt er plots op-end:-op in de
egale weiden. Een eigenlijk dorp vindt ge er niet. De
Hakkelaarsbrug bestaat uit de Hakkelaarsbrug. Vlak er
bij vindt ge een kroegje - ik zag tenminste ergens
achter de ruiten bier- en limonadeflesjes - en een
lelijk café met rieten stoetjes en een muurvlak, dat
een Ranja-reclame van top tot voet besloeg: smakeloos
ontsierend is haar brutale grootte en grote brutali
teit. De koffie was er echter goed en de bestaansmo
gelijkheid van 11 café houdt klaarblijkelijk verband met
een vrij intens fietsers- en autoverkeer tussen Hilver
sum en Amsterdam. Op een afstand, van de weiden uit,
ziet ge de snel-rijdende karren over de weg talrijk
zich voortreppend als schichtige dieren, die naar hun
veiligg holen vluchten. Maar de meeuwen in de weiden,
de tot trek-troepen verenigde kievitten en de spreeu
wen, die in de bomen een sappig mals liedje zongen,
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trokken zich van het jactige bedrijf weinig aan: zij
hebben ' t met de menselijke cultuur op een accoordje
gegooid, de gedegenereerden.
(Hierna beschrijft Rinke Tolman zijn tocht over het
Naardermeer, aldus zijn verhaal besluitend :)
Blijde uren heb ik doorgebracht in een klein paradijs,
vlak bij onze grote steden. En dan te bedenken, dat
eens tramplannen aan dit voorname bezit zijn luister
wilden ontnemen, het als een te verwaarlozen kleinig
heid beschouwen, welks voortbestaan er niet al te zeer
op aankomt !

j DE GOOISCHE STOOMTRAM
Dit verhaal begint met de belevenissen van een tram-
weglocomotoef en een stoomtramrijtuig van de eens zo
beruchte en verguisde "Gooische Stoomtram" die na een
werkzaam leven van meer dan vijftig jaren het genoegen
mochten smaken tot Koninklijke Stoomtram te worden ge
formeerd. Het was een grootse dag in het leven van de
ze twee oude voertuigen en de locomotief moest mees
muilend terugdenken aan al de ingezonden stukken die
veie jaren lang de kolommen van de dagbladen hebben
gevuld als evenzovele protesten tegen het bestaan van
de "Gooische Moordenaar".
Niemand had dan ook durven vermoeden, nadat in 19^7 de
Gooische Stoomtram haar laatste rondje door het Gooi
had gemaakt en het materieel via de sloper in de smelt
kroes was beland, dat er ooit een stoomtram van de
"Gooische" op de baan zou verschijnen.
Toch gebeurde dit het afgelopen jaar toen op 29 april
1972 een geheel gerestaureerd tramstel van de Gooische
Stoomtram officieel door Z.K.H.Prins Bernhard werd in
gewijd op de museumlijn van de Tramweg Stichting.
De feestrit van Hoorn naar Medemblik werd een groot
succes. Voorop in de lange stoet reed de met bloemen
versierde loc.l8 met het Koninklijke rijtuig 21, waar in
de eerste klasse afdeling op de fluwelen kussens Prins
Bernard met zijn schoonzoon Prins Karel Hugo hadden
plaats genomen.
Ook de prinsjes Carlos en Maurits waren van de partij.
Zij klommen op en af de locomotieven als kleine machi
nisten in de dop. De kleine Carlos wilde zelfs de reis
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meemaken voorop de locomotief, gezeten op een stapel
roetzwarte briketten.
De Gooische Stoomtram had in zijn lange leven nog
nooit zo'n feestrit meegemaakt. Overal langs de 20
km lange lijn stonden de mensen te juichen en op de
talrijke stationnetjes stonden de fanfarekorpsen
er lustig op los te blazen. Bij het afscheid in Me-
demblik had de kleine prins Maurits zo zeer de smaak
te pakken dat hij geen zin had in de helicopter te
stappen; hij wilde veel liever weer met het "spoortje"
mee terug !
Dit gebeurde allemaal in 1972, maar voor de echte
geschiedenis van de Gooische zullen we eens verder
t erugblikken.
In l880 had de Haagse ingenieur Cornelis Bok conces
sie verkregen voer het aanleggen van een stoomtram
van Amsterdam via Huizen naar Laren. Spoedig lukte
het hem om een consortium van financiers voor zijn
plannen te winnen en in l880 werd in het dorpje Wa
tergraafsmeer de N.V.Gooische Stoomtram opgericht
waarbij als getuigen optraden de dorpskleermaker en
de gemeenteveldwachter.
Het vier man sterke bestuur liet inschrijvingsformu

lieren drukken voor de uitgifte van het aandelenkapi
taal groot ƒ 500.000.- Op deze formulieren stond in
kleurendruk afgebeeld de streek tussen Amsterdam en
het Gooi waarop alle steden en dorpen die door de
nieuwe tramlijn zouden worden aangedaan vermeld ston
den .
In zijn ijver was het bestuur aij zover gegaan om de
tijdsduur van de diverse ritte te vermelden, terwijl
het.nog lang zou duren voordat de eerste stoomtram
op de baan zou verschijnen.
Afstanden en snelheden waarmede die per stoomtram
doorloopen worden van Amsterdam naar:

1 KM Rechthuis A minuten
1.5 I f Linnaeus 6 "
2,5 1! Rozenburgh 10 "
k f t Diemerbrug 16 »

12,5 I » Muiden 50 "
16 t t Muiderberg 1 uur 5 minuten
20 I t Naarden 1 " 20 "



26 KM Huizen 1 uur 4-5 minuten
30 " Laren 2 "

Daar het aandelenpakket spoedig was geplaatst, kon
meteen met de aanleg van de lijn worden begonnen.
Met het aanleggen van de rails werd op het voorplein
van het Amsterdamse Weesperpoortstation aan de Maurits-
kade begonnen, daarna ging men via de Watergraafsmeer
tot het dorp Diemerbrug. Omdat het werk voorspoedig
verliep zou op 17 mei l88l het eerste baanvak ter lang-
te van 5 km met een festrit officieel worden geopend.
De directie had daartoe aan een aantal Amsterdamse pro
minenten een uitnodiging gezonden.

! Gooische Stoomtram j
I De Directie heeft de eer uit te nodigen

Mevrouw Douairière Lopesz-Suasso en
i Jonkheer De Bruijn \

i tot bijwoning van de opening
; Stoomtramlijn Amsterdam-Diemerbrug j
I op den 17e Mei l88l, des morgens te 10
! Ure aan het Station van den Rhijnspoorweg :
I Maatschappij, Alhier.

Op het voorplein van het aloude Weesperpoortstation
stonden twee versierde stoomtrams gereed, elk bestond
uit een locomotief en twee rijtuigen. Volgens regerings-
voorschrift mocht destijds niet harder worden gereden
dan maximaal 15 km per uur, omdat de berernming der
trams te wensen overliet en alleen de locomotief over
een voetrem beschikte. Door deze lage snelheid was het
fijn om in de open tramwagens over de toen nog landelijke
Middenweg van de Watergraafsmeerpolder naar Diemerbrug
te rijden.

De volgende dag werd de tramweg voor het gewone publiek
opengesteld en vele Amsterdammers maakten er gebruik
van om eens fijn naar Diemen te rijden. Dat was toen echt
een sensatie, zo'n uitstapje in de gloednieuwe stoom -
tram, daar er destijds in Amsterdam alleen maar paarde-
trams reden.
Na dit succesvolle begin werd nu met bekwame spoed de
lijn tot Muiderberg doorgetrokken, welke badplaats op
22 juli werd bereikt.
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Dit legde de Gooische Stoomtram geen windeieren, want
grote drommen Mokummers bevolkten de rijtuigen on aan
het Muiderbergse zeestrand te gaan zonnebaden.
Er werden echter niet alleen passagiers vervoerd op
de lijnen van de Gooische, maar er reden ook goederen
trams, posttrams, melktrams, veetrams en ook speciale
begrafenistrams, waarmee overledenen werden vervoerd
vanuit Amsterdam naar de grote Joodse begraafplaats
te Muiderberg. Hiertoe had de directie in l88l bij de
wagenmakers van de fa. J.J.BeiJnes te Haarlem twee
speciale salonrijtuigen laten maken, elk voorzien van
twee afdelingen. In het voorste gedeelte werd de lijk
baar met het stoffelijk overschot geplaatst, terwijl
achter het schot in het tweede compartiment de rou
wende familieleden konden plaats nemen. Deze beide
rijtuigen, die in de volksmond van de Amsterdamse Jo
denhoek al spoedig "de lijkwagens" werden genoemd, wa
ren stemmig gedecoreerd. Lang hebben ze echter geen
dienst gedaan, want toen er in de winter van 1883 de
inkomsten tot een minimum waren gedaald, werden als
bezuinigingsmaatregel de beide wagens omgebouwd tot
paardetramrijtuigen en daartoe voorzien van trek- en
remwerken, waarna zij werden ingezet op het 1 km lange
baanvak Hakkelaarsbrug-Muiderberg. Uiteindelijk zijn
deze lijkwagens in Friesland terecht gekomen, waar zij
tot aan de dertiger jaren nog een goed emplooi vonden
op de paardetramlijnen van de Nederlandsche Tramweg Mij.
Doch niet alleen lijkstaties werden door de Gooisch
vervoerd, ook de zware grafstenen voorzien van He
breeuwse teksten vonden hun weg via de tram naar Mui
derberg .
Dat de machinisten op de bochtige weg naar Muiderberg
vaak te hard reden om vertragingen in te halen,
blijkt uit een brief van de Ned. Israëlitische Hoofd
synagoge d.d. 31 januari 1907 :
"In de laatste tijd is het meermalen voorgekomen, dat
by bochten in de weg naar Muiderberg botsingen plaats
vonden tusschen den lijkwagen, waarmede lijken onzer
gemeenteleden naar de begraafplaats te Muiderberg
werden vervoerd en den Gooischen Stoomtram, die al
daar dikwijls met meer dan ons inziens geoorloofde
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snelheid passeerde en niet liet onderzoeken of de weg
veilig was, waartoe zij volgens onze mening wel ver
plicht is."
Ook de Commissaris van de Koningin in Noordholland
sloeg de schrik om het hart, toen in 1888 hem van be
voegde zijde berichten bereikte over noodlottige onge
vallen bij de Gooische Stoomtram welke veroorzaakt wer
den deels door het te hard rijden, deels door het rijden
met wagens vóór de locomotief, waardoor de machinist
geen uitzicht had.
Het Rijkstoezicht op de Spoorwegdiensten moest voort
durend de vingers heffen tegen de dienstuitvoering bij
de Gooische. In de bebouwde kommen van Muiden en Naar
den mocht er slechts stapvoets worden gereden; men
liet daartoe de conducteur voorzien van een rode vlag
voor de stoomtram uit lopen, zelfs al regende het pijpe-
stelen. Bovendien mocht tijdens de rit door de vesting
Naarden het vuur niet worden opgestookt, omdat de huis
vrouwen een hekel hadden aan zwartberoete gordijnen.
Dit was milieuhygiëne uit de goede oude tijd !
Omdat de Gooische Stoomtram aangelegd werd in de begin
jaren van het tramtijdperk had men er niet aan gedacht
de . tramlijn aan te leggen op geheel vrije banen.
De rails waren in of naast de straatweg gelegd; de ont
snappende stoom berokkende het verkeer zeer veel hin
der. Automobilisten konden bij dampig weer als de stoom
wolk over de weg bleef hangen onmogelijk de tram passe
ren. Wie het toch waagde, riskeerde zijn leven door wel
licht op een tegenligger in te rijden op de smalle en
hobbelige Muiderstraatweg.
Eens kwam er juist een voerman met paard en wagen van
de Merwedebrug afrijden, toen de stoomtram passeerde.
Ze raakten in de stoomwolk terecht en werden vervolgens
door een misleide automobilist aangereden. De gevolgen
voor zowel de voerman als zijn paard warencatastrofaal.
Soms werden de automobilisten zo kwaad op de machinis
ten, dat als er bij een halte gestpt moest worden men
uit de auto stapte en de machninist bedreigde onder
een lawine van scheldwoorden. De "meester" zorgde er
dan voor een zware moersleutel bij de hand te hebben,
waarmee men dan vanaf de locomotief rake klappen kon
uitdelen.
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Eens gebeurde het, dat een ruiter, wiens schichtig
geworden paard stond te steigeren, onder bedreiging
met een pistool de machinist sommeerde de stoom af
te sluiten. Als reactie gaf de machinist toen zoveel
stoom, dat paard en ruiter geheel in de mist verdwe
nen en de tram met razende snelheid aan zijn belager
ontkwam.
Toen in de twintiger jaren de stoomtram bijna bezweek
aan de moordende concurrentie van de wilde busdien
sten, gebruikten de macinisten vaak de stoomwolk als
probaat middel om de bus op een afstand te houden,
waardoor de tram dan als eerste aan de halte arri
veerde, want wie het eerst bij de haltes was kreeg de
passagiers.
Een kwalijk euvel van de stoomtram was, dat de natte
smook soms op de kleren van de passagiers terecht
kwam en in de kleding kringen veroorzaakte, die
praktisch niet meer te verwijderen waren. Eens óver
kwam dit de onder-directeur van de Gooische. Ter ge
legenheid van de uitvoering van de Mattheus Passion
in de Grote Kerk te Naarden was de man in hoogst
eigen persoon naar de vesting getogen om toe te zien
dat de dienstuitvoering op rolletjes verliep. Toen
de uitvoering beëindigd was en de tram vol liep met
reizigers voor Amsterdam, was er voor de adjunct-
directeur geen plaats in de rijtuigen. Hij poseerde
zich op het open balkon vlak achter de locomotief.
Nu wist hij niet dat de loc. een mankement vertoonde
in de vorm van een lekkende vlampijp. Hierdoor ver
mengde natte stoom zich met de roetwolken uit de
schoorsteen. Weliswaar had de machinist door middel
van een prop in de vlampijp het euvel trachten te
verhelpen, doch af doende was dit klaarblijkelijk niet,
want toen de onder-directeur na afloop van de rit
in Amsterdam zijn nieuwe lichte regenjas bekeek, zag
hij dat deze onder de roetspetters zat. Reinigen
hielp niet want het werd al erger; zo is het kleding
stuk voortijdig bij de voddenman terecht gekomen.
Zo zijn er nog talrijke anecdotes te vertellen over
die goeie oude stoomtram, die na ruim zestig jaar
trouwe dienst in het Gooi het nu nog opperbest doet
tussen Hoorn en Medemblik.
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Opnieuw een handschrift van
___^Lambert Rijckxs Lustigh ontdekt

Na de lezing van het dubbel nummer van ons verenigings
blad ’'Tussen Vecht en Eem" gewijd aan de moord te Naar
den in 1572 zal de amateur-historicus Lambert Rijckxs
Lustigh voor de legers geen onbekende meer zijn. Deze
Lambert, schepen in Huizen, was inderdaad een fervent
historie—lief hebber. Hij moet heel wat geschreven heb
ben, zowel afschriften uit hem bekende literatuur en
archivalia, als persoonlijke aantekeningen over gebeur
tenissen in Huizen en ver daarbuiten voorzover hem de
ze ter ore kwamen. Zijn functie van schepen te Huizen
bracht mee, dat hij over veel informatie beschikte. Zijn

interesse voor alles wat er in zijn tijd gebeurde
en overleveringen die van mond tot mond gingen, of in
familie- en kennissenkring leefden heeft hij vastgelegd.
Was tot op heden echter alleen een handschrift bekend
uit de Vaart te Hilversum afkomstig uit het Goois Mu
seum, aantekeningen van A.Perk wezen er op, dat deze
dit handschrift van Lustigh had doorgewerkt.
12 juni 1828 schreef A.Perk in het genoemde handschrift
"Dit boekje is door ondergetekende gekocht van Gerrit
Lustig te Huizen, een kleinzoon of achterkleinzoon van
Lambert Rijckxs Lustigh, die het waarschijnlijk uitge
schreven heeft naar het boekje van den heer Corns.
Brouwer te Naarden, zie f 6 V. en uit stukken van Hu-
bertus Bergen 56 V. Er zijn echter aantekeningen van
Lustigh zelve mede in, 12 juni 1828. A.Perk."
De aantekeningen van Perk maken echter duidelijk dat
Lustigh meerdere geschriften heeft nagelaten. Grote
?raag is echter waar deze gebleven zijn ? Kennelijk heeft
de familie er enige of alle (?) te gelde gemaakt.
Door een gelukkig toeval heeft ons lid, de heer Koeman
uit Zaandam, een handschrift ontdekt en wel bij anti
quariaat De Slegte in Den Haag. Door zijn tip heeft het
Rijksarchief te Haarlem dit manuscript op zicht kunnen
vragen. Het was al snel duidelijk, dat wij hier deze
cans niet mochten laten schieten. Een extra—krediet
/an de Algemeen Rijksarchivaris uit den Haag gaf ons de
mogelijkheid dit werk aan te kopen.
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Met een ander hand staat op de eerste pagina met gro
te letters in marge geschreven: FREDRIK SCHRAM HUIZEN.
Bovendien staat bovenaan dezelfde bladzijde weer met
een andere hand "no.15 F.Vos". Is dit een oud-inven-
taris nummer ? Dan zou het er op wijzen, dat er lot
nummers aan vooraf gaan ! De laatste pagina doet ver
moeden, dat er een stuk ontbreekt, aangezien het ver
haal midden in de zin afbreekt.
Wat is nu het belang van dit handschrift ? In tegen
stelling tot het exemplaar in de Vaart bevat dit deel
weinig of geen afschriften van andere geschreven of
gedrukte bronnen. De titel of beter aanvangszin maakt
dit ook wel duidelijk: "Memorie ofte kronyckxke bij mij
ondergetekende in de name Goedes, des Vaders, dco
Zoons en des Heyligen Geestes geschreven. Amen."
Het boek 35 x 21,5 centimeter telt 21^ bladzijden ge
schreven tekst. Het is in de vorm van een dagboek,
soms met brieven aan zijn broer Hendrick Rijckz Lustigh
te Sneek (zoals blijkt uit blz.95) een verslag van al
les wat hij meemaakt en hoort te Huizen van 1712 —
1722. Meer dan het handschrift uit de Vaart geeft het
dus allerlei persoonlijke belevenissen en opvattingen.
Zoals zo vaak met dagboeken, horen we hier de stem
van de man, die ons een massa achtergrond informatie
geeft, welke we zo vaak node missen in de officiële
ambtelijke stukken van een overheidsarchief. We leggen
hier de vinger op de pols van een l8e eeuws Gooise
boer en horen de hartslag uit die tijd nog kloppen.
Met gulle hand strooit hij bijvoorbeeld door heel het
werk allerlei berichten over de enorme veepest, noemt
bijna dagelijks hoeveel koeien, varkens en paarden om
gekomen zijn, hoofdzakelijk in zijn eigen omgeving, maar
vaak ook in Waterland of de omgeving van Haarlem.
Bovendien blijkt uit heel het geschrift hoe diep reli
gieus van opvatting schrijver was tot aan zelfs het
bijgelovige toe. Zo schrijft hij zijn broer en allen die
met hem de Here vrezen, niet verborgen te mogen hou
den dat de "alleen wijsen hemelschen vader in Christo"
aan hem "om niet, niet alleen aan drie mijner sinnen,
• t gesigt, 't gevoel en d'rueck, maar oock aen mijne
onsterffelijke ziele seer wonderlijck heeft geopenbaert
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ende dat wel bisonderlijck rakende het besmetten, in
vesteren en sieck worden, ja het sterven van soo veele
ach soo veele schoone, groysame en soetemelck koebees
ten, alle twelcke men dagelyx met droefheijt over onse
sonden hoort, ziet en ondervint" (blz.l).
Herhaaldelijk komen de berichten over veesterfte tegen
deze religieuze achtergrond, als straf voor de zonde,
weer terug. Daar tegenover staat echter op vele blad
zijden (11-12,^8,50,58-63) recepten opgesomt om de zie
ke beesten te genezen. Zeer ingewikkelde, soms latijnse
recepten, maar ook eenvoudige zoals "Neemt twee wrang
wortels ende steeckt deselve in elcke agterste bil van
het zieke beest een wrangkorrel", of "neemt anderhalf
pintje goede jenever met een loot seer fijne van de
beste toeback en een halve hant vol zouts daar onder en
geeft dit met malekanderen het beest in."
Naast deze vele berichten over veeziekte lezen we in
dit dagboek ook het verhaal, reeds bekend uit de aan
tekeningen van Perk, van de geboorte van een vliegende
duivel (blz. 129-130). Toen een vrouw in Putten, die bij-
3̂- jaarlijks van een kind beviel, weer in verwachting
was, zei haar "goddeloose" man: "Ik woude dat gij een
vliegende duyvel baarde". En zo gebeurde het. Ze baarde
een kind met twee zwarte vleugels als van raven, zo ge
meen dat het tijdens de verlossing de vroedvrouw in haar
handen beet. Eenmaal geboren spreidde het zijn vleugels
en vloog "met een naar geluit uijt des vroedvrouws han
den op een dwarsbalck in't huys", Daar maakte het met
zijn mond en vleugels zulk "een vreesselijck geschater en
gedruys" dat de vader, Jacob Korz."met vervaartheijt"
het huis uitvluchtte. Het voornemen om dit "wanschepsel"
met consent van de magistraqt te "doorschieten" ging
niet door omdat het kints hooft en voeten hadde". Na ik
dagen niet gegeten of gedronken te hebben stierf het.
Hoewel het verhaal niet in het Gooi afspeelt, is het
toch belangrijk voor ons, omdat het misschien meer kijk
geeft op Lustigh zelf. Hij is er vast van overtuigd.
Twee mannen en vier vrouwen, met een veerschuit op
Nieuwkerk, hadden het hem verteld. Hij weet zelfs de
naam van de vader te vermelden en de plaats en datum
"anno I716 op den 23 October in de jurisdictie van Put-
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ten nabij de Kipmoelen". Drie weken na het gebeurde
deden "zanghlietjes" de ronde. Ook hier geeft Lustigh
weer een kleine predikatie omdat hij dit verhaal "tot
waarschouwinge van alle goddelose wenschers en tot
schrick van alle menschen en tot eeuwige gedagtenisse
van mijne nakoemelingen per memorie" heeft opgetekend.
Verder wijzen we op een verhaal, misschien nog eens in
extenso te publiceren, hoe de schout van Blaricum,
Aaron Gerrits Duerkkant, een been werd afgezet (blz.
I67-I68). Opmerkelijk in dit verhaal is ook weer de
religieuze entourage. Het doet zelfs oecumenisch aan
wanneer we lezen dat voor de operatie eerst de Blari-
cumse predikant Gerard Ploos "eene kragtige voorbid-
dinge" komt verrichten, onmiddellijk gevolgd door "den
roomschen papa van Blaricum, den Ruyter" om vele
trocstelijke woorden tot de schout te spreken. Wanneer
hij vier maanden later met een houten been ter kerke
gaat, spreekt dominee Sprenger "een hertelijke danck-
segginge".
Deze vrij willekeurige grepen laten zien hoe we hier
te doen hebben met een handschrift dat om vele redenen
interessant is voor allen die zich voor de geschiede
nis van het Gooi interesseren.
Dit artikel moge tevens een oproep en aansporing zijn
aan allen die weten waar nog handschriften van Lus
tigh aanwezig zijn. Het Rijksarchief wil deze gaarne
overnemen, of althans op eigen kosten fotocopieeren,
zodat ze voor alle geïnteresseerden toegankelijk zijn.

Dr A.J.KOLKER, rijksarchief Haarlem

j Oproep aan onze lezers: ...................... :
j Binnenkort zal er in het Vestingmuseum een ten-
I toonstelling gehouden worden over "De Gooische
| Stoomtram". De organisatoren doen een beroep op j
• degenen, die een bijdrage kunnen leveren in de
j vorm van voorwerpen, foto's e.d. om zich in ver-
| binding te stellen met Mevr. Scheltema, Turf-
I poortsraat 39 te Naarden (tel.02159» 3̂610).
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