
G. van Stoutenburg, armmeester, 
W. van Woudenberg, diaken, 
W.v.d. Kuinder, gemeente-ontvanger.' 

Waarschijnlijk korte tijd later zijn de de wo
ningen weer opgebouwd en ontstond de situatie 
zoals we die nu nog kennen. 
lot zover het verhaal over de grote vuurzee van 
1885. 

Mocht U na dit gelezen te hebben, nog meer weten 
over deze brand dandat ik al weet, dan moet u be
slist contact met me opnemen. Ik zal het zeer op 
prijs stellen om nog meer wetenswaardigheden te 
kunnen verzamelen over dit gebeuren. 

Henk van Hees, 
Geutoomserf 23, 
3755 VL Eemnes. 
tel. 02153-89849. 

Werkgroepen 

Monumenten J. de Roos, lorenzicht 38 
Biblio-/topografie M. Achthoven, Fazantenhof 12 
Genealogie H. van Hees, Geutoomserf 23 
Recent Verleden idem 
2e Wereldoorlog J.U.M.Out, Raadhuislaan 87 

86303 
89856 
89849 

87153 

Meentweg 45. 

Deze grote boerderij van het langhuistype, zoals dat zo 
veel in Eemnes voorkomt, staat op de Monumentenlijst voor 
wat de buitenkant betreft. 
Een aantal kenmerkende eigenschappen zijn direkt zichtbaar: 
de opkamer met de kelder eronder aan de noordzijde (rechts 
op de foto), de indeling van de voorgevel en het gedeelte
lijk met pannen gedekte dak. 
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Meentweg 45 in 1967. Bij de verbouwing in 1972 
kerzijgevel een tweede r 
voor de Monumentenzorgj 

is in de 1 in-
aam aangebracht.(foto Rijksdienst 

Ook de indeling was tot 1972 oorspronkelijk; een verbouwing 
paste het huis aan aan de eisen van de tijd zonder het oude 
karakter onherkenbaar weg te moffelen. 
De oudst bekende gegevens over dit huis dateren uit 1702, 
(alweer) van de 'overstromingslijst'. Deze lijst vermeldt 
dat het huis was beschadigd en dat Cors Rijksen hst in huur 
heeft van Jan Gerritse de Jong. In 1711 verkoopt de laatste 
het aan Gijsbert Meijnse Schouten. Door vererving komt de 
boerderij in handen van lijmen (gestorven in 1799) en later 
Teijs Blom. Zijn dochter Grietje trouwde met Pieter Perier. 
De boerderij werd vaak verhuurd, o.a. + 1840 aan leunis 
Roodhart, bijgenaamd leunis de Koetsier, die ook winkeliei 
was. Door zijn huwelijk met Aaltje Perier kreeg hij het 
huis in bezit. + 1875 werd er 'boelhuis' (=openbare ver
koop) gehouden van alle goederen van de inmiddels overle
den leunis Roodhart. Bij die gelegenheid kon Eemnes de 
eerste fiets zien: de man, die hierop naar de boeldag kwam, 
had bekijks uit de hele buurt! 
Anthonie Rozenberg werd bij die openbare verkoping uitein-

igenaar. Zijp nazaten wonen er nu nog. 
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Op de tekening is de indeling al vrijwel duidelijk. 
De opkamer ligt bij dit huis uitzonderlijk hoog; de trap 
ernaartoe telt 8 treden. De kelder eronder had vroeger een 
gewelf, dat echter al zo'n 70 jaar geleden is ingestort. 
De ingang van de kelder bestaat nog steeds uit een trapje 
met daarboven 2 houten deuren, die schuin over het trapgat 
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liggen. Op de deel staat nog een oude haver en kortkist. 
Deze is + 1.5Om hoog en heeft 3 vakken. Hierin werden 
vroeger haver, kort (=kort afgesneden haverbossen) en win-
teraardappelen bewaard. 
Vlak hiernaast werd ook het regenwater van het dak naar bin
nen geleid tot in een ondergronds reservoir, betegeld met ge
glazuurde estrikken. 
Bij de verbouwing van 1972 bleek, dat in de schouw 3 soorten 
tegels verwerkt waren: onderin zaten bruin met beige ge
mêleerde tegels, meer naar boven zaten witte tegels met een 
blauw motiefje in de hoeken en uit resten tegels bleek, dat 
er minstens 2 tableau's ingezeten hebben van paarse tegels. 
Voor de schouw zat een houten betimmering, die al die te
gels aan het oog onttrok. 
Op zolder was tegen de schoorsteen een zogenaamde spekkast 
gemaakt: een houten kast met een achterwand van gaas, waar
in de gerookte vleeswaren bewaard werden. 

Het huis is opgebouwd uit 9 gebinten, waarvan er één steunt 
op een grote zwerfkei, de rest op gemetselde poeren ^ge
metselde stenen voet). 
De achtergevel bestond oorspronkelijk uit 8 rijen baksteen 
met daarboven hout. Dit hout zorgde voor een goede vocht-

T*A. 2 
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afvoer vanuit de stallen. 
Zo blijkt maar weer, dat 'primitief' (hout in plaats van 
steen) wel duidelijk een funktie had! 

Livia Lankreijer. 

De familie Pas in Eemnes. 

Van korenmolenaars en timmerlui 

Tot het jaar 1751 had Eemnes-Buiten een houten standerd 
molen. 
Als deze wordt afgebroken en er een met riet gedekte acht
kantige bovenkruier voor in de plaats gezet wordt, komt de 
stamvader van de Eemnesser Passen, Härmen Gerrtiszoon Pas, 
van uit Neede met zijn vrouw Evertje van Altena naar Eemnes 
om er het vak van molenaar te gaan uitoefenen. 
Hij was de eerste, van de velen na hem, uit de familie Pas 
die de plus minus 22 meter lange wieken van de molen naar 
de wind draaide om zo het plaatselijke koren te kunnen ma
len. Het gebruik van de wind was echter in die tijd niet 
gratis, er moest ƒ 3,— per jaar voor worden betaald. Har-
men besluit echter in het jaar 1798 deze belasting met een 
eenmalig bedrag van ƒ 75,— af te kopen. (TUE jaargang 6, 
nr. 4). Een niet gering bedrag, gezien het feit dat het ma
len van een zak tarwe of rogge 4 stuivers opleverde. Het 
was Härmen in die 49 jaar ais molenaar duidelijk voor de 
wind gegaan. Naast het molenaarsvak was Härmen ook bestuur
lijk actief, want in het jaar 1772 was hij schepen van Eem
nes-Buiten en tussen de jaren 1769 en 1793 stond Härmen als 
kerkmeester te boek. 
Härmen overlijdt op 14 april 1798 te Eemnes een jaar na het 
overlijden van zijn vrouw Evertje op 1 april 1797 te Eemnes. 
Härmen en Evertje kregen acht kinderen, waarvan er drie jong 
gestorven zijn. 
De oudste zoon is: 

IIb Gerrit Pas 
gedoopt 09-03-1755 te Eemnes 
trouwt 10-02-1782 te Eemnes 
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