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We zijn niet met elkaar naar bed geweest 

of 

Hij heeft nooit met haar vleselijk geconferceerd 

Eemnesser Vrouwenemancipatie in de 17e eeuw!! 

Kortgeleden kwam er een rechtszaak in het nieuws 
waarbij het ging om een vrouw die volgens haar 
zeggen door haar beide werkgevers gedwongen was 
tot intimiteiten op het werk. Velen vonden dit 
zeer bijzonder omdat de dame deze stap had 
durven nemen. Maar het moet toch bekend zijn, 
dat er al langer kordate dames bestonden. In de 
17e eeuw was er m Eemnes al een vrouw die baas 
wilde blijven over haar eigen sexuele leven. 

Ons lid mevrouw J. van Kleinwee-v.d. Deijssel maak-
te mij erop attent dat ze in de stukken van notaris 
Lieffs, die van 1658 tot 1661 kantoor hield te Eem
nes, een akte gevonden had in verband met deze dame. 
Ze heette Diliana Jacobs en ze was het niet eens met 
een zekere Jan Evertsz, die kennelijk overal rond
vertelde dat hij met haar naar bed geweest was. 
Diliana verklaart nu tegenover de notaris, dat ze 
nooit met die Jan Evertsz te maken heeft gehad en 
dat er dus niets klopt van al zijn praatjes. De no
taris bracht het als volgt onder woorden: 

'13-2-1660: Diliana Jacobs, wonende Eemnes-Buiten 
verclaerde eenig gerucht verstaan te hebben, dat 
eene Jan Evertsz, mede tot Eemnes wonende, bij haar 
zou hebben geslapen en (zij) daeraff bevrugt zoude 
wesen, 't welck val blijck is verdigt en gelogen. 
Zij verclaert mede met de genoemde Jan Evertsz nooijt 
niet te doen heeft gehad en op den selven dier oor-
saeke veel min uijt saeke van trouw niet heeft te 
pretenderen vermits hij nooijt met haar vleeschelijk 
heeft geconferceert ofte haer daertoe versocht.' 

Als je dit leest, vraag je jezelf onwillekeurig af, 
wat hier allemaal achter heeft gezeten. Waarom liet 
die vrouw zo'n stuk opmaken? 
Eén ding is echter zeker: de notaris heeft het op 
een prachtige manier onder woorden gebracht. Vooral 
de laatste zin komt heel wat levendiger over dan 
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ons stajve 'met elkaar naar bed gaan' of'geslachts
gemeenschap hebben.' Maar ja drt rs de 17e eeuwse 
schrijftaal. Hoe zou een 17e eeuwer dit gezegd heb
ben? 

Henk van Hees. 

Nogmaals de huldiging van Keetje Hilhorst 

In de vorige aflevering van ons H.K.E.-blad stond een 
verslag van de huldiging van Keetje Hilhorst t.g.v. 
haar 40-jarig jubileum als baker van Eemnes. Er stond 
een oude krantenfoto bij. Om precies te weten te komen, 
welke personen op die foto staan afgebeeld was er een 
oproep geplaatst om de namen van die personen door te 
geven. Deze oproep heeft heel wat reakties opgeleverd, 
zodat we tl nu de gevraagde namen kunnen doorgeven. 

v . 1 . n . r . : 

Mevr. Van Ogtrop-Baronesse van Voorst tot Voorst, echt
genote van de toenmalige burgemeester van Eemnes. 
Dokter Fros, toenmalig huisarts van Eemnes. 
Keetje Hilhorst op haar fiets 
Kees Eek de wethouder, 

Dokter Th. Gribling, huisarts te Blaricum 
Gart yan 't Klooster .. , 

Kapelaan Donders ( ge.en Donderd), toenmal ig kapelaan 
van Eemnes. 

Mevrouw V.d. Iweel-Hoofd verraste öns omdat ze nog een 
origineel exemplaar van de feestliederen voor Keetje 
Hilhorst in haar bezit had. Hieruit viel op te maken 
dat de huldiging op 1 mei 1947 heeft plaatsgevonden. 
Vanwege het speciale karakter willen we U de twee lie
deren niet onthouden. 

Ik wil iederen bedanken die heeft meegeholpen om deze 
gegevens te verzamelen. 

Henk \an Hoes 



(ceproduktie krantefoto) 
Kee Hilhorst, bekend in geheel Eemnes, 

op haar nieuwe fiets 

Bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van 
Cornelia Hilhorst 
baker te Eemnes van 1 mei 1907-1947. 

Wijze: timburgs volkslied 

(Waar in 't bronsgroen eikenhout ) 

Als er weer een kind gebracht 
wordt door d'ooievaar, 
staat gestadig overal 
Keetje Hilhorst klaar. 
Neemt het wicht voorzichtig op; 
wast en kleed het aan. 
Zo heeft zij opgewekt 
Veertig jaar gedaan bis 

Maar niet slechts de zuigeling 
ook heel het gezin, 
deelde in haar zorgen mee; 
had het naar den zin. 
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Kee was vrolijk, accuraat 
Kon het werk steeds aan. 
Zó heeft zij welgemoed -, 
Veertig jaar gedaan. 

bis 

Meen'ge flinke boer van nu 
zat eens op haar schoot. 
Al was toen zijn dank daarvoor 
niet steeds even groot; 
Hij mocht krijsen als hij wou 
Kee trok zich 't niet aan. 
Zó heeft zij wél geteld* 
Veertig jaar gedaan. 

') bis 

Wijze: Boven Gent rijst. 

Wie kent er niet, 
in vreugd' en verdriet 
lante Keetje Hilhorst, goed en moedig? 
Zij staat steeds klaar 
In nood en gevaar. 
Zij helpt de zieken en jonge moeders. 

Juicht haar nu toe, burgers en boeren. 
Huldig, bezing Keetje de stoere 
De jubilaresse, veertig jaar hier 
In bloemen en wensen, recht op en fier, 

Nu is de dag 
Van vaandel en vlag 
Voor Keetje: snel, goed en vaardig. 
Voor heel Eemnes 
Het bekendste adres 
Is Keetje Hilhorst flink en waardig. 

Juicht haar nu toe... 
enz. 

Aktiviteiten 

Noteert U alvast in de agenda. Op zaterdag l'> septem
ber a.s. organiseren wij een bezoek aan de Pieters
kerk, het znnenaamde Dikke Torent ie. Aanvanq 1(1.oo uur. 



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. 

Bron: Rijks Archief Utrecht E004-A007 akte 1016. 

Werkgroepen 

Monumenten L. Lankreijer,Aartseveen ^4-89198 
Biblio-/topografie M.Achthoven, Fazantenhof 12-89856 
Genealogie H. van Hees,Geutoomserf 23-89849 
Recent verleden idem 
2e Wereldoorlog 3.V.M.Out,Raadhuislaan 87-87153 

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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Dop in Eemnes voorkomt is in het jaar 1655 als Gijsbert 
Cornelissen Dop een stuk land boven het Doppenerf(!) 
pacht. Met boven het Doppenerf wordt bedoeld een stuk 
land ten oosten van het Doppener-f over de zomerdijk in 
de Maatpolder. Gijsbert Cornelissen Dop was gehuwd met 
Grietje Hendricx en had vier kinderen: Besseltje, Teu-
nis, Cornells en Gerrit, lot het jaar 1671 zijn er ver
wijzingen naar Gijsbert Cornelissen Dop, maar daarna 
wordt de naam niet meer genoemd en zijn er ook geen ge
gevens over zijn kinderen meer te vinden. Na het spoor 
enige jaren verloren te zijn geraakt, duikt .de naam Dop 
in het jaar 1695 weer op als de stamvader van de Eem-
nesser familie in de Katholieke Kerk in het huwelijk 
treedt. 
Dit was: 

I Meijns lijsse Dop 
geboren + 1670 
trouwt Eemnes 15-9-1695 (R.K.) 
Lijsbeth Jans 

Meijns had twee zonen: Jan en Gijsbert en vermoedelijk 
twee dochters: Geertruy en Gijsbertje. Gijsbert gaat 
in 1735 naar Bunschoten en trouwt daar IJtje Gijsberts. 
De oudste zoon Jan blijft in Eemnes, maar verandert 
van geloof. Hij was R.K. gedoopt, maar laat zijn oudste 

d n r i h f O P I—j(3'r<V'<~»"r>rp''-l n n n o n U L i i l C i i I C l u u i l h u u u u c i l i 

Met Jan wordt de familie in Eemnes voortgezet: 

II Jan Meinsz Dop 
gedoopt 1-12-1698 (R.K.) 
begraven Eemnes 10-11-1773 
trouwt + 1729 (vermoedelijk Hervormd) 
Aalt i e Bieters. 

Jan en Aaltie woonden in het huis op de zomerdijk ten 
zuiden van de in 1650 gebouwde grote sluis en ze hadden 
6 kinderen (3 zonen en 3 dochters). Van de drie zoons 
Meijns, Bieter en Joost was Bieter van beroep visser. 
Dit blijkt als Rieter, die vrijgezel was, na zijn over
lijden de opbrengst van zijn netten en ander visgerei 
vermaakt aan zijn broers en zusters. Het huis op de zo
merdijk wordt nadat Jan en Aaltie overleden zijn ver
kocht aan het Waterschap Eemnes. 
De oudste zoon was: 
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III Meijns J a n s z Dop 
geboren Eemnes voor 1732 
begraven Eemnes 11-06-1802 
trouwt Eemnes 09-05-1762 
Lutje Pieters Poort 

Lutje is als dochter van Pieter Jansen Poort en Mar-
ntje Blokhuys op 21-12-1732 te Bunschoten gedoopt. 
Uit dit huwelijk worden 2 zonen en 2 dochters geboren: 
Jan, Aaltje, Marretje en Pieter. Al voor zijn huwelijk 
blijkt Meijns Jansz een bekende persoonlijkheid te zijn 
in Eemnes. Dit blijkt uit zijn aanstelling tot kerk
meester op 14 mei 1759. In het jaar van zijn huwelijk 
(1762) wordt Meijns door de Ambachtsheer van de beide 
Eemnessen aangesteld tot raadslid van de gemeente. In 
de jaren 1776 en 1790 staat Meijns te boek als boer en 
visser. Dit beroep heeft voor Meijns niet genoeg opge
bracht voor een onbezorgde oude dag, want in het jaar 
1796 (Meijns is dan + 65 jaar) staat hij in de belas
tingarchieven als arm vermeld. Dat Meijns een druk le
ven heeft gehad, blijkt ook nog uit een aantekening 
bij zijn overlijden in 1802. In het begraafboek staat 
dat hij bij zijn leven sluiswachter van de Eemnesser 
sluis was. De jongste dochter Marretje gaat in 1793 
naar Bunschoten en trouwt daar Heijmen van Malesteijn. 
De jongste zoon Pieter gaat in 1800 ook naar Bunscho
ten en trouwt met Geertje Aartse Bakker. 
De geschiedenis gaat verder met de oudste zoon: 

IV Jan Meinsz 
gedoopt Eemnes 27-02-1763 
begraven Eemnes 23-04-1796 
t rouwt Eemnes 09-04-1786 
S j o u k j e S imons u i t Bo lsward. 

Jan staat te boek als pottenschipper(een pot is o.a. een 
open schuit) en woonde aan de Wakkerendijk links naast 
het oude gemeentehuis (toen huize 'Bellevue') op de 
plaats waar nu de Raadhuisiaan loopt. Jan is maar 33 
jaar oud geworden en heeft het ook niet breed gehad,want 
in 1803 wordt de weduwe van Jan Dop arm genoemd. Hun 
kinderen waren Meijns en Iefke. Van Iefke (,1791-1858) 
is bekend dat ze haar hele leven ongehuwd is geweest en 
in 1846 in het Hoge Huis in de Kerkstraat woonde. 
De stamhouder is: 
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Hei jus Dop 
gedoopt Lemnes 15-07-1787 
overleden Eemnes 18-03-1850 
trouwt Eemnes 13-11-1816 
Hen dr i na van de Kuinder (1773-1848) 

Hendrina was 43 jaar oud toen zij met de 29 jarige 
Meijns in het huwelijk trad. Zij was de dochter van Wie-
be van de Kuinder (1741-1809) en Eefje de Ruijgh (zie 
ook H.K.E. 1982 nr. 4).Hendrina was sinds 15-11-1810 de 
weduwe van Jan Heek, van wie zij 5 kinderen had. Meijns 
en Hendrina zijn getrouwd door de toenmalige burgemees
ter Pieter Houtman, waarbij Krijn Perk als getuige aan
wezig was. in de huwelijksakte staat Hendrina als her
bergierster vermeld en Meijns als schippersknecht. Het 
gaat Meijns en Hendrina voor de wind, want in het jaar 
1818 verkoopt Meijns Dop, beurtschipper, aan Hendrik 
van de Kuinder (zoon van Wiebe van de Kuinder) de trek
schuit die de verkoper gebruikte voor het veer van Eem
nes en Baarn op Amersfoort voor ƒ 500, — , om een praam-
schuit van Egbert Eransen voor ƒ 1.000,— terug te ko
pen. Drie jaar later in 1821 blijkt uit de bewonerslijs-
ten dat Hendrina eigenares was van het pand Wakkerendijk 
nr. 23 (nu café Staal), en daar met Meijns woonde. Het 
huis was in drieën bewoond. In de beide andere wooneen
heden huisden Maria Vermeij (spinster) en Jacobus Schaus 
( b o m e n i A i e n e r ) . D<=. n p n p r a H p c i o m o o £•,-._-• i • J_ , • • . • 

-,!_,. LJc av,,uidLito j-anyc i dinxiiecraditie van 

vissers en schippers wordt door Meijns verlaten als hij 
in + 1830 van beroep verandert en waagmeester wordt en 
dit tot aan zijn dood blijft uitoefenen. Na de 5 kinderen 
die Hendrina al van Jan Heek had, worden er nog 2 Dop
jesgeboren: Jansje en Jan. Jansje (geboren in 1817) 
trouwt in 1840 Chnstiaan Everhard Steijn (geboren 1819 
Eemnes). 
De jongste zoon is: 
VI Jan Dop 

geboren Eemnes 10-02-1820 
overleden Eemnes 20-06-1881 
trouwt : 
1. Eemnes 06-05-1842 
( j o ) H a n n a R o o d h a r t geboren t e Eemnes 0 5 - 1 0 - 1 8 1 9 

a l s d o c h t e r van C o r n e l l s Roodhar t en S t e i n t j e 
V e l d h u i z e n . 
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Café Staal, 
Wakkerendijk 23 

2. Eemnes 05-05-1876 
An t h o n i a C o r n e l i a W i l h e l m i n a van Z a n t e n 
Anthonia i s a l s n a t u u r l i j k e dochter van A l i d a van 
Zanten op 20-05-1837 te Ut rech t geboren en was we
duwe van D i r k Vuys t . 

Jan en Johanna gaan na hun huwelijk eerst in Baarn wo
nen.Daar wordt de oudste van 8 kinderen geboren. Dit was: 

VII. A Meins Dop 
geboren Baarn 19-08-1843 
over leden Baarn 23-04-1912 
t rouwt Eemnes 07-05-1869 
G e r r i g j e de B r u i n geboren 05-05-1344 i n de B i l t 

Meins en Gerrigje vertrekken in 1874 naar Baarn.Jan en 
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Johanna komen in 1846 uit Baarn naar Eemnes terug en 
gaan bij zijn ouders aan de Wakkerendijk 23 (café Staal) 
wonen. 
Jan was bij zijn huwelijk timmerman en was daarmee de 
eerste in de familie die dit beroep gaat uitoefenen, na 
hem zullen er nog vele volgen. De kinderen van Jan en Jo
hanna blijven bijna allemaal in Eemnes wonen en zullen 
nu één voor één de revue passeren. 
De eerste zoon die in Eemnes wordt geboren is: 

VII.b. Cornells Dop 
geboren Eemnes 13-02-1846 
overleden Eemnes 05-1924 
trouwt Eemnes 07-06-1878 
Gijsbertje Bos. 

Gijsbertje Bos was op 20-03-1847 als dochter van Arie 
Bos en Dirkje Grootveld in Eemnes geboren. Cornells was 
van beroep timmerman en woonde op Wakkerendijk 25 
naast de haven, hij was de initiatiefnemer tot de zondag
school in het jaar 1877, die toen gehouden werd in de 
Hervormde Kerk in Eemnes buiten. De zondagschool werd ge
durende 17 jaar door hem geleid. Van 1907 af was Corne
lls havenmeester. Na de brand in de Kerk in Eemnes-bin-
nen neemt Cornells in 1920 de reparatie van de toren aan. 

Wakkerendijk 25 
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Omdat hij toen al 74 jaar oud was, zal dit werk wel 
door zijn zoon Jan zijn uitgevoerd, lot zijn dood in 1924 
is Cornells havenmeester gebleven. 
Cornells en Gijsbertje hadden 3 kinderen. 
De oudste zoon was: 

U l l i , a, 

De Burgemeester. 
— Wij vernemen, dat Z.Ed.Achtbare thans 

aan de beterende hand is en zich in huis weer 
beweegt. Hopelijk zal hij eind dezer of begin 
volgende week weer een kijkje ten Gemeente-
huize kunnen nemen. 

De heer C. Dop. f 
— Verleden week Woensdag overleed op 

78-jarigen leeftijd de heer C. Dop, Haven
meester. Deze functie heeft hij bekleed van 
af 1907. 

In 1877 heeft de heer Dop met wijlen A. 
Heek het initiatief genomen tot een Zondags
school, welke gehouden werd in de Herv. kerk 
te Buitendijk. Gedurende 17 jaar heeft hij 
deze school geleid. 

Veertien dagen geleden heeft hij koude 
gevat, waaruit influenza is ontstaan, welke 
dezen nog gezonden en jeugdigen man weg
gerukt heeft. 

De begrafenis vond plaats Zaterdag 1 uur, 
op de Algemeene Begraafplaats alhier. De 
overledene werd herdacht, en troostwoorden 
tot de kinderen gesproken door den 'heer J. 
W. Hagen, Voorganger der Evangelisatie
bijeenkomsten. Als afscheid deed deze Psalm 
89 : 7 zingen. 

Jan Dop 
geboren Cemnes 12-12-1881 
t rouwt temnes 01-05-1903 
G e e r t j e Koenen geboren te Bunschoten op 

04-10-1879 a l s dochter van G e r r i t Koenen on 
G r i e t j e Barneveld 

Jan en Geer t je woonden i n het hu is van Jan z i j n vader 
aan de Wakkerendi jk n r . 2b. Jan was net a l s z i j n vader 
ook timmerman en havenmeester .Het hu is aan tie haven 
I f l I O r d t I a i p r h p n i n n n r ] r l n o i - / i i r-i ' n n n C n r n r » ] i Q ; \ ! ï> n - i 
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eerst timmerman te zijn geweest, postbode in terrines was 
en als zodanig in heel het dorp bekend stond. 
Het tweede kind van Cornells en Gijsbertje was: 

VIII. b. Dirkje (1884-1957) ongehuwd 

gevolgd door: 

VIII. c. Johanna (1886-1942), die gehuwd was met 
Abraham Snel (1885-1959). 

Nu weer terug naar het jaar 1849 toen het 3e kind van 
Jan Dop en Hanna Roodhart werd geboren, dit was: 

VII. c. Hendrik Dop 
geboren Eemnes 06-09-1849 
overleden Eemnes 05-02-1883 
Hendrik was ongehuwd. 

Na Hendrik kwam: 

VII. d. Jan Gosen Dop 
geboren Eemnes 25-08-1851 
trouwt Eemnes 27-01-1882 
Gerritje Kuiper. 

Gerritje Kuiper was de dochter van Hendrik Jan Kuiper 
(schipper) en Hendrina van de Kuinder en was op 14-11-
1852 te Eemnes geboren. Jan Gosen was van beroep 'timmer
man en woonde na zijn huwelijk aan de Kerkstraat nr. 2 
(Nu Jan de Lange). Hij woonde bij zijn schoonouders, de 
familie Kuiper in. 
Jan en Gerritje kregen 4 kinderen. 
De oudste dochter was: 

VIII. d. Johanna Dop 
geboren Eemnes 06-11-1882 
overleden Laren NH 09-05-1943 
trouwt Eemnes 28-12-1900 
Jan R u i z e n d a a l : geboren Eemnes 19-04-1873 

over leden Eemnes 10-05-1945 

Jan was de zoon van C o r n e l l s Ruizendaal en G r i e t j e van 
R i j n . ( z i e ook H.K.E. 1983 n r . 4 . ) 
De tweede dochter was: 

V I I I . e. H e n d r i n a Dop 
geboren Eemnes 18-02-1884 
over leden Eemnes 30-05-1957 
t rouwt Eemnes 05-05-1903 
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Jan Hagen geboren Eemnes 23-U1-1381 
over leden Eemnes 21-10-1950 

Jan Hagen was de zoon van Wouter Hagen en VII.e. Stein-
tje Dop. Steintje was ook een dochter van Jan Dop en 
Johanna Roodhart. 
Jan en Hendrina waren dus neef en nicht. 
Na Hendrina was de oudste zoon: 

Will. f. Hendrik Dop 
geboren Eemnes 23-12-1885 
overleden Eemnes 08-03-1974 
trouwt 
P e t r o n e l l a C a t h a r i n a Vos : geboren U t rech t 

27-09-1893 
over leden Eemnes 01-09-1977. 

Hendrik heeft bij zijn huwelijk het huis op de Streef-
oordlaan nr. 44 laten bouwen. Hij oefende het beroep 
van meubelmaker uit en is later timmerman geweest. Zijn 
zoons Goos en Henk wonen nu nog op de nrs. 42 en 46. 

En als laatste de jongste zoon: 

V I I I . g . Jan Dop 
geboren Eemnes 21-05-1887 
over leden Eemnes 05-11-1971 
t rouwt 
H e n d r i k j e J o h a n n a R u i z e n d a a l 
geboren 01-06-1889 
over leden Eemnes 26-10-1971 

Jan was van beroep timmerman. H i j woonde met Hendr i k je 
op de hoek van de faarderweg en de Veldweg n r . 56. Z i j 
z i j n de ouders van G i j s Dop d ie op faarderweg 69 het 
hu is l i n k s naast het ke rkho f woonde. D i t hu is moest w i j 
ken voor de v o o r u i t g a n g , b i j de aanleg van de a a n s l u i 
t i n g op de r i j k s w e g 27 i s het ges loopt en i s G i j s met 
z i j n f a m i l i e ve rhu i sd naar S t ree foo rd laan n r . 26. 
l o t zover het nages lach t van Jan Gosen Dop en G e r n t j e 
Ku iper , een jongere zus te r van Jan Gosen was: 

V I I . e. S t e i n t j e Dop 
geboren Eemnes 06-12-1853 
t rouwt Eemnes 07-06-1878 
W o u t e r Hagen 

geboren Femnes 22-02-1850. 



Wouter is timmerman en zoon van Wouter Hagen en Grietje 
Schaay en woonde op Wakkerendijk nr. 25. 
Na Steintje kwam: 

VII. f. Johannes Dop 
geboren terrines 11-03-1856 

t rouwt Bunschoten 19-05-1887 
G i j s b e r t j e B e e k h u i s . 

G i j s b e r t j e i s op 22-11-1862 i n Bunschoten geboren. Jo
hannes en G i j s b e r t j e trouwen i n Bunschoten en gaan daar 
ook wonen. 
De j ongs te zoon van Jan Dop en Johanna Roodhart i s : 

V I I . g . W iebe Dop 
geboren Eemnes 30-09-1858 

over leden Baarn 14-02-1932 
t rouwt + 1884 
G e r a r d a R iemer 

geboren N i j k e r k 02-04-1862 
over leden Baarn 03-10-1930 

Wiebe en Gerarda gaan na hun huwe l i j k . i n de Ke rks t r aa t 
n r . 12 wonen. ( D i t i s het l a a t s t e hu is r e c h t s ) , Wiebe 
d ie van beroep timmerman i s , b l i j f t ïaar een k o r t e t i j d 
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in de Kerkstraat wonen, want in 1887 verhuist hij met 
zijn familie naar Eemnes binnen.Zij gaan daar in de 
oude school tegenover de kerk wonen. De oude school had 
als zodanig tot 1886 dienst gedaan en is daarna voor be
woning door 3 gezinnen geschikt gemaakt. Ook daar heb
ben Wiebe en Gerarda maar kort gewoond. Zij verhuizen 
voor de tweede maal op 5 maart 1891 nu naar Baarn. 
Zij blijven hun verdere leven in Baarn wonen. 
De enige zoon van Wiebe en Gerarda is: 

VIII. h. Gerrit Dop 
geboren Eemnes 13-11-1887 
overleden Eemnes 23-11-1964 
trouwt Baarn 26-05-1911 
Aaltje Breunesse 
geboren Eemnes 23-04-1886 
overleden Baarn 22-12-1978 

Aaltje was de dochter van Gijsbert Breunesse en Cor
nelia lakken. Gerrit was van beroep timmerman en woont 
na zijn huwelijk in Baarn. Na eerst nog een paar jaar in 
Blaricum te hebben gewoond, komt Gerrit in 1925 met zijn 
aezin in Eemnes aan de Laarderweg 65 wonen. (Nu Laarder-
weg 91) 

lot zover het overzicht van bijna 300 jaar geschiedenis 
van de familie Dop in Eemnes. Voor aanvulling of op-
of aanmerkingen kunt U kontakt opnemen met 

l/J. van IJken, 
Everserf 20 
3755 VK Eemnes. 

Eçn nat pak. 

De k le ine .T. Dop is Dinsdag op een 
p laa ts je door liet ijs gezaTt en hooft een 
n a t puk g e h a a l d ; zonder vordere onge
lukken kor. hij er ui t k rabbe len en n a a r 
huis r e n n e n om gedroogd te worden. 

februari 1924 

maart 1924 

Op tfld gered. 
— De jeugdige C. Dop reed verleden week 

bij de sluis in een wak. Hij ging tot den hals 
onder en zou vermoedelijk verdronken zijn 
als T. M. niet toevallig gepasseerd was en hem 
gered had. 
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Werkgroep Tweede Wereldoorlog. 

Opnieuw is het weer 4 en 5 mei geweest. Opnieuw heb
ben we de slachtoffers van deze wrede oorlog herdacht 
en opnieuw hebben we de bevrijding gevierd. 
Volgend jaar zal dat al weer de veertigste keer wor
den. Het getal '40' zult U in de komende vijftien 
maanden veelvuldig tegenkomen in kranten, tijdschrif
ten en op de televisie. 
Misschien denkt U bij het lezen van dit stukje:'Moet 
dat nou? Weer die oorlog' Wij denken dat het zinvol is. 
het is voor de jongeren onder ons al Historie-
Maar ook zijn er nog velen die de verschrikkingen heb
ben meegemaakt. Zij kunnen ons nu nog helpen met be
vestiging of weerlegging van feiten-materiaal. 
Hun verhalen kunnen nu nog opgetekend worden. 
Naar aanleiding van onze oproep in nr. 1 van dit jaar 
willen we wat uitgebreider ingaan op dit onderwerp. 
Het onderzoek naar de gebeurtenissen in deze periode 
is een veelomvattend werk. Met een paar mensen zijn we 
nu bezig al het nu al tot onze beschikking staande 
materiaal te inventariseren en in archief onder te 
brengen. Wij hebben daarbij Uw hulp nodig. Uw erva
ringen uit die periode kunnen ons helpen een beeld te 
vormen van wat er allemaal voorgevallen is in en om 
Eemnes gedurende de bezetting. 
Wat willen wij weten? Hieronder volgt een aantal on
derwerpen: 
Wie werden er gemobiliseerd? Waar werden ze gelegerd? 
Vochten ze mee tegen de Duitse troepen? Wat waren hun 
ervaringen? Wanneer zijn ze weer teruggekomen? 
Ook in de gemeente Eemnes zijn verzetsmensen gevallen. 
Wie waren zij? 
Over de inundatie van de polder. De evacuatie van vee. 
De vordering van paarden. Evacuees uit het oosten des 
lands (Arnhem, Huissen en omliggende gemeenten). On
derduikers, voedselvoorziening en gaarkeuken. 
Vliegtuigen, neergestort in deze omgeving. Pilotenhulp, 
beschietingen uitgevoerd door vliegtuigen. Bommen die 
gevallen zijn, de schade daardoor aangericht. Duitse 
akties, inkwartiering. Wapendropping en de B.S./verzet 
Eemnes. De plaatselijke politie en de ambtenaren. Kort
om alles wat op de periode betrekking heeft. 
De ervaring heeft geleerd dat op velerlei terreinen 
werd samengewerkt met de omliggende gemeenten. De ge-
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gevens hierover zijn eveneens welkom, maar het gaat de 
H.K.E. vooral om informatie over de gemeente Eemnes. 
Het ligt tevens in de bedoeling, ter gelegenheid van 
de veertigste herdenking van de bevrijdingsdag een 
kleine tentoonstelling in te richten. 
Mocht U voorwerpen, foto's of ander materiaal ter be
schikking willen stellen dan zijn wij U daar zeer dank
baar voor. 
Met ingang van het volgende nummer willen we starten 
met een onderwerp waar we al het een en ander over we
ten. Mogelijk kunnen Uw reakties voor aanvulling zorgen, 

Werkgroep 2e wereldoorlog. 

Van de werkgroep Monumenten 

De werkgroep monumenten is al enige tijd bezig een eigen 
archief op te bouwen. De bedoeling is om van elk bouw
werk in Eemnes minimaal één foto te verkrijgen van de 
huidige situatie en zo veel mogelijk foto's van vroegere 
perioden, vooral als er veel veranderd is. 

Alle foto's krijgen een nummer, dat overeenkomt met het 
huisnummer (b.v. K7 voor Kerkstraat 7) en daarachter een 
volgnummer en het jaartal waarin de foto is gemaakt. 
Deze nummers worden ook ingevuld op de kaarten van het 
kaartsysteem, dat onze werkgroep samen met de werkgroep 
Genealogie opzet. Elk huis krijgt 2 kaarten, één met 
gegevens over de bewoners en één met gegevens over het 
huis. Hierop komen ook verwi~*zinnen naar artikelen die 
over dat bepaalde huis verschenen zijn en een korte be
schrijving van de meest karakteristieke kenmerken. Uit
eindelijk hopen we dan een 'naslawerk' te hebben, waar
van iedereen, die iets over een huis en/of bewoners wil 
weten, gebruik kan maken. Het kan nog wel een aantal ja
ren duren voordat dit gereed is, maar er zijn inmiddels 
al honderden foto's verzameld. 

l/aak zijn dat kopieën van oude foto's die ons welwillend 
te leen zijn gegeven of waarvan iemand met zijn eigen 
fototoestel bij de eigenaar van de foto thuis een opname 
heeft gemaakt. Wij zijn de eigenaar dan even dankbaar, 
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als wanneer we een origineel krijgen; voor ons is het 
plaatje het belangrijkst, niet het bezit van de foto zelf. 
Zo hebben we ook meer dan 100 afdrukken gemaakt van de 
verzameling van de onlangs overleden vroegere gemeente-
sekretaris van Eemnes, de heer Van Hoepen. Ook de gegevens 
, die bij die foto's stonden zijn voor ons van grote 
waarde. Verder vond fotograaf J. Strik een aantal glas
negatieven van + 1948, waarvan wij afdrukken konden la
ten- maken. Ook hierbij zaten unieke opnamen. 
Wij zijn ervan overtuigd, dat er nog veel meer uniek ma
teriaal is. 
Heeft tl nog iets waarvan U denkt, dat het voor ons in
teressant kan zijn; schilderijen, foto's, ansichtkaar
ten, krantenknipsels, enz? Wij stellen het zeer op prijs 
als er een afdruk van gemaakt mag worden. 
Met het oog op een dia-avond over de Laarderweg, Molen
weg en Streefoordlaan en omgeving in het voorjaar van 
1985 is materiaal over die contreien helemaal welkom! 
Tot slot nog een suggestie: In het gemeente-archief ligt 
nog een schat aan onverwerkte informatie. Bij het door
bladeren van b.v. de notulen van de gemeenteraadsverga
deringen van 100 jaar geleden vallen direkt de in de 
kantlijn genoemde onderwerpen op. 
Een kleine greep uit zaken, die roepen om een uitgebreider 
onderzoek: straatverlichting, verharding van de wegen, 
ziekenzorg en ga zo maar door. 
Het maken van een lijst van die onderwerpen met de da
tum van de raadsvergadering, waarin ze behandeld zijn 
is, denk ik, een mooie eerste stap. Met een paar men
sen is dat best te doen en dan kunnen werkgroepen en 
andere geïnteresseerden daarna jaren vooruit met heel in
teressante onderzoeken! 

tivia Lankreijer. 
werkgroep monumenten. 

Bidprentjes 

De Historische Kring Eemnes is al enkele jaren bezig 
met het opzetten van een verzameling Eemnesser bid
prentjes.Het is de bedoeling om zoveel mogelijk bid
prentjes bij elkaar te krijgen van mensen, die in 
Eemnes gewoond hebben. 

Momenteel beschikken we over 778 verschillende exem-
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plaren. Een deel hiervan is origineel, een deel is 
fotokopie. Het betreft hier prentjes uit de periode 
van 1840 tot heden. 

Omdat we vinden dat deze prentjes een historische 
waarde hebben, zeker wat betreft de historie van de 
Eemnesser bevolking, willen we onze verzameling zo 
volledig mogelijk maken. 

We weten dat er onder de mensen altijd nog veel en 
met name oude bidprentjes te vinden zijn. Oude do
zen en kistjes hebben vaak nog een verrassende in
houd. We weten ook dat er veel mensen zijn die er 
nog zeer aan gehecht zijn en ze beslist niet willen 
afstaan. 

Daarom willen we erop wijzen dat het ons er niet om 
gaat om bidprentjes van U over te nemen. Als U de 
plaatjes weg zou willen gooien, dan moet U dat be
slist niet doen en eerst even aan de verzameling van 
de Historische Kring Eemnes denken. 
Als U de plaatjes in Uw bezit wilt houden, dan zouden 
de mensen van de Historische Kring al blij zijn als 
U toestemming zou willen geven voor het maken van fo
tokopietjes. U kunt dat eventueel op onze kosten zelf 
doen. 

We roepen dus al onze leden in en buiten Eemnes op om 
geen bidprentjes weg te gooien! 
Wilt tl helpen om onze verzameling uit te breiden, 
neem dan kontakt op met: 

Bertie van Wijk-Blom of Henk van Hees 
Raadhuislaan 39 Geutoomserf 23 
Eemnes tel. 14689 Eemnes tel. 89849 

Opgraving aan de Meentuieg II 

De opgravingen in de tuin van de familie Hensbergen 
aan de Meentweg zijn inmiddels beëindigd. 
Er zijn diverse interessante zaken aan het Jjcht ge
komen. 
Het ligt in de bedoeling van Gijs V/lamings onder wiens 
leiding dit projekt heeft gestaan, hiervan een uitvoe
rig verslag te maken, dat ook naar de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek zal worden opgestuurd. 
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Door drukke werkzaamheden is het hem niet gelukt het 
verslag voor dit nummer gereed te krijgen. 
In het volgende nummer van het HKE-blad zult U uitge
breid geïnformeerd worden over de' resultaten van het 
graafwerk. 

fivia fankreijer. 

RUBRIEK 

Wie doet er mee? 
Wie weet ervan? 

Rubriek waarin staat met welke projekten en onder
zoekingen onze leden bezig zijn. 

Iedereen die erin geïnteresseerd is om mee te doen ot 
die kan helpen aan materiaal,kan kontakt opnemen met de 
desbetreffende persoon. 

Henk van Hees, Geutoemserf 23, Eemnes, tel 89849 
een artikel over de familie Van Eijden in Eemnes. Dit 
artikel komt in het volgende blad van de HKE. 

Wiebe van Ijken, Everserf 20, Eemnes, tel. 89367 
onderzoek naar de Eeeuwenpaal, grenspaal Holland-Utrecht 
bij Eemnes. Behandelt: de oprichting, het verplaatsen 
en de huidige plaats. 
Ook de geschillen rond de westgrens van Eemnes, in de 
15e eeuw en de vaststelling van de grens in de 16e eeuw. 
Hierbij worden de wandelingen van Pieter Aelmanszoon 
door Eemnes betrokken (1525-1527). 

Bertie van Wijk, Raadhuislaan 39, Eemnes, tel. 14689 
Genealogie familie Heek in Eemnes, voor plaatsing in 
een van de komende boekjes. 
Blijft ook speuren naar de herkomst van Caspar Ruizen-
daal en de geschiedenis van het huis Ruijsdael. 

Van de Redaktie 

Gaarne ontvangen wij Uw copy voor het volgende boekje 
voor 15 september a.s. 
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(DiC is txsvtemd voor niet. leden van de H/storiscnc Kring Eemnes ) 

wat voorbij is komt 
niet weerom'-, heet heCgezegcte. Toch zijner vee/ mogelijkheden ûm bepaalde 
gebeurtenissen, zaken. dingen enz., 'aan de vergetelheid te ontrukken'. 
Onze voorouder* hebben zich daar ook reed» mee beziggehouden : 
archieven vol met gegeven* over woonpiaartsen, familienamen, gebruiken, 
amoachben. landkserten, prenten en nog vele endere intereoaanbs. onder, 
werpen. Viet is zinvol door bestudering van al deze gegevens uw inzicht 
te verrijken omtrent de historie van óns verleden. 

Bent u ook geïnteresseerd, onze Historische Kring Eemnes zal u graag 
daarbij helpen en het i$ aan u onderstaande kaart in t e vullen, 'm t e levensn 

bij de ledenadministratie : Raadhu/siasn 39 Eemnes ,lBt. I4€â9 of : 
Fazanten hof- iz . B&mnes. tel. S 9â 56. 

(Informeer ook eens bij uw vrienden en kennissen naar hun belangstelling voor HKB) 

Datum 

Naam 

Adnec 

Rostcode/ 
Plaats /Telefoon 

• heeft belangstetfing voordeaktivrtsiten der 
Historische Kring Eemnes. (HKE). 
Wil hierover gaarne nadere informatie ontvangen. 

r-j geeft zich op ais /id van de 
Historische Kring Eemnes (HKE)à f 15,- per jaar. 

O speciale oefsngsbeMing voorde werkgroep: 
I j OMonumerrteh OBiblio/J&pogwF» O Recent verleden 
3 QGeocebgte OHaven/Scheepreart O .  

Handtekening: 


