
Ik heb niets om aan te trekken. 

Deze veel gehoorde kreet zal niet geslaakt zijn door 
Rutje Gerritse Boer. taten we eerst even kennis ma
ken met haar. 
Rutje, weduwe van Aart Willem Ruyter, trouwde in juni 
1782 op huwelijkse voorwaarden met Wouter tambertse 
Hilhorst. In december 1783 kwam zij echter te over
lijden, 48 jaar oud. 

In de notariële archieven vond ik de akte van boedel
scheiding die ons onder andere een blik gunt in haar 
klerenkast of-kist. 
Rutje was in het bezit van: 

Een bruyne damaste Rok 
Een blaauwe gestreepte dito 
Een gedrukte Baaye dito 
Een spiegel damaste dito 
Een Swarte damaste dito 
Een blaauwe Saaye dito 
Een Stofjak 
Twee stoffe wambasse 
Een onder Swart dito 
Een chitse Borstrok 
Een damaste dito 
Een halfjak 

Een Stiklijf 
Een Catoene ??(onleesbaar) 
Mantel 
Een rood dobbelst. Schortel-

doek 
Een blaauwe dito 
Twee vriesse dito 
Nog een vries schorteldoek 
Een swart bonte dito 
Zes mutsen 
Drie Croblobben 
Twee roode neusdoeken 
Twee witte dito 
Een Swart sijde schortedoek. 

Krahlap 
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Zij had dus een aardige garderobe om uit te kiezen. 
Met die oroblobben had ik het even moeilijk. Je bent 
gauw geneigd om aan de kraplappen van de Bunschoter
en Spakenburger klederdracht te denken. Bij nadere in
formatie blijken meerdere nederlandse klederdrachten 
nog een kroplap of kraplap te hebben, onder andere Vo-
lendam en het Gooi. 
Het oorspronkelijke 17e eeuwse model was een rechte lap 
met een ronding voor het hoofd en werd met bandjes vast
gemaakt, (zie ill. ) 
Het werd gedragen over het hemd en onder het jak, een 
soort onderblouse dus. 
In Bunschoten/Spakenburg is de kraplap in de loop der 
tijden uitgegroeid tot het gesteven model dat wij nu 
kennen. 

Bertie v. Wijk. 
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De familie Dop in Eemnes. 

De naam Dop is al sinds lang met de geschiedenis van 
Eemnes verbonden. In het jaar 1599 is er al sprake van 
een strook land in de Noordpolder te Veld dat het Dop-
penerf genoemd wordt. De herkomst van deze naam blijft 
voorlopig althans nog onduidelijk, maar het zou erop 
kunnen duiden dat een van de eerste eigenaars een Dop 
geweest kan zijn. De eerste maai dat de familienaam 
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