
Roodhart over een lopend archief beschikten. 
Hij wist b.v. uit zijn hoofd door wie alle 
huizen langs de Laarderweg in het begin van 
deze eeuw zijn gebouwd. Van vele woningen kon 
hij de bewoners opnoemen. Hij kende de af
stamming van de meeste Eemnesser families uit 
het hoofd. Zijn gegevens gingen terug tot 
vóór 1800. Als zoon van Hein Roodhart en 
Mijntje de Ruiter, beiden Eemnessers, heeft 
hij heel wat avonden genoten van de verhalen 
die onderling met familie en vrienden werden 
uitgewisseld. Toen hij oud was, kon hij er 
nog van nagenieten. Daarnaast had hij ook 
belangstelling voor wat zich in de bodem 
bevond. Hij had eigen ideeën over het ont
staan van Eemnes en de polder. 
In zijn goede jaren bezocht hij steeds onze 
diavertoningen. Daar zag je hem vaak hoofd
schuddend meeluisteren met de verhalen die 
anderen vertelden en die volgens hem niet 
klopten. 
Jan wist erg veel. Wij hebben veel van hem 
mogen opsteken! Wij zijn hem daar bijzonder 
dankbaar voor! 

Namens de H.K.E 
Henk van Hees. 

De naam (Mr,) P.C. Hasselaer. 
MUI  

In verband met een door mij verricht onder
zoek naar de oorsprong van de MARDIJKERS, een 
bevolkingsgroep in OUD-BATAVIA (thans Jakar
ta) in het voormalig Nederlands-Indië, waar
van mogelijk mijn overgrootmoeder (echtgenote 
van Cornells van der Linde) zou kunnen af
stammen, heb ik via onze bibliotheek te Eem
nes het Boek "OUD BATAVIA" van Dr. F. de Haan 
geleend van de Stichting Landelijke Biblio-
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theekcentrale. 
In het REGISTER achterin dat boek kwam ik 
toevallig de plaatsnaam Eemnes tegen. Nieuws
gierig geworden heb ik de bewuste bladzijden 
139 en 140 opgeslagen: dat is toch ook toe
vallig dat mijn huidige woonplaats in het 
verre verleden nog iets te maken heeft gehad 
met mijn geboorteland Java. 
Enkele zinnen uit bovengenoemd boek van Dr. 
De Haan zou ik hierbij willen citeren, omdat 
ik zulks wel interessant vind en mijns in
ziens toch wel een historische waarde hebben, 
alhoewel ik besef dat het maar zeer gering 
is. Of zijn die bijzonderheden bij u wellicht 
reeds bekend? 
In het boek staat onder meer vermeld: 
"Maar hooger dan de Vorst van Batavia troon
den natuurlijk de Vorsten in het Vaderland, 
namelijk de Regentenfamiliën, en het toppunt 
der wenschen van een Gouverneur-Generaal was 
evenzeer, om zijne kinderen in een Regenten-
geslacht te doen trouwen, als voor een Chiga-
goschen multimillionnair om zijnde dochter 
uit te huwelijken aan een Graaf. 
Een aardig voorbeeld levert JACOB MOSSEL, een 
burgerjongen uit Enkhuizen. Diens dochter 
GRIET (in het mandarijnsch dialect "Jonkvrou
we Geertruida Margaretha") had het voorrecht, 
in 1757 de gemalin te worden van Mr. P.C. 
HASSALAER, Heer van de beide Eemnessen, Oud 
Schepen en Raad van Amsterdam, die waarlijk 
niet naar Indië was gevaren "met intentie om 
aldaer vliegen te vangen" maar om zijne ont
redderde financiën op te kalefateren, en die 
dan ook een half jaar na zijn debarkement dit 
smakelijke mosseltje, dat hem acht ton deed 
erven (!), reeds in zijn netje had, of, zoo 
men wil, in hare lieve klepjes zat vastge-
kneld, want voor het schepldiertje was deze 
weduwnaar niet minder eene goede vangst. 
HASSALAER is later achtmaal Burgermeester van 
Amsterdam geweest, en een Amsterdamsch Bur-
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Kasteel Groeneveld. 

germeester was eene macht in den Staat. Wij 
zullen nu maar zwijgen over het vertoon bij 
die bruiloft, de "praelbogen" in de straten, 
versierd met 'diverse soorten van papiere 
lanthaarns', de drommen Chineezen en Inlan
ders, die met vlaggen, ketelmuziek, knallende 
voetzoekers en allerlei zonderlinge vertoon
ingen van tijgers en draken aan het hoofd van 
den langen bruiloftsstoet marcheerden van de 
kerk naar het Kasteel, waar receptie werd 
gehouden. Maar met belangstelling merken wij 
op, hoe de Gouverneur-Generaal op zij treedt 
en zich effaceert om door zijn luister niet 
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het licht te overstralen, dat op het bruids
paar moet vallen. Hij leent Griet de staat-
siekoets met zes paarden, looper, hellebaar
diers en dragonders- en gaat niet samen met 
haar mee naar de kerk; en in de kerk neemt 
HASSELAER, die geen Raad van Indië is, niet
temin plaats in de bank der Heeren van de 
Regeering, immers door zijn huwelijk wordt 
hij in den Indischen ambtsadel opgenomen, 
evenals zijne vrouw, wanneer alles goed gaat, 
later te Amsterdam in den Hollandschen opge
nomen zal worden. Denkelijk is vóór noch nä 
ooit een huwelijk te Batavia zoo schitterend 
gevierd, als deze mésalliance van DEN HEER 
DER BEIDE EEMNESSEN. 
Mossel moet in de wolken zijn geweest, en 
waarlijk, als men zich in de verhoudingen 
verplaatst, dan was daar reden toe"  

(Noot: Jacob Mossel was Gouverneur-Generaal 
in Nederlandsch Indië geweest vanaf 1750 tot 
1761.) 

Dirk F.P. van der Linde 
Ploeglaan 88, 
3755 HV Eemnes. 

Die goeie, ouwe school! 

Enthousiast zit hij te vertellen over de 
jaren, die hij hier als hoofd van de Maria-
school was, net na de oorlog. Zijn ogen tin
telen van pret en het ene verhaal na het 
andere komt in zijn herinnering weer naar 
boven. Voor me zit meester J.Th.H. de Waart, 
die van 1945 tot 1950 hier de lieve jeugd het 
een en ander trachtte bij te brengen. Omdat 
hij de oom is van mijn vrouw ontmoeten wij 
hem nog wel eens. Hij is nu 87 jaar; zijn 
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