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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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Gerritje Romijn 
gedoopt 30-11-1749 te Eemnes 

Gerrit en Gerritje verhuizen naar Nederhorst den Berg, waar 
hun dochtertje Evertje wordt geboren. Evertje komt later te
rug naar Eemnes, waar zij met Steven Koelewijn trouwt en op 
1 oktober 1847 te Eemnes overlijdt. 
Steven Koelewijn en Evertje Pas liggen begraven op de alge
mene begraafplaats aan de taarderweg. 
Het graf, dat nog steeds aanwezig is, is een van de oudste 
op de algemene begraafplaats. Op de grote liggende grafsteen 
voor op de begraafplaats, links tegen de oostelijke zijde, 
is nog met veel moeite te lezen: 

HIER RUST 
E. KOEEEWIJN Geb. Pas 

Geb. 1 Apr. 1790 
Overl. 1 OCT. 1Ö47 

S. KOEEEWIJN 
Geb. 18 EEBR. 1786 
Overl. 20 SEPT. 1866 

Het molenaarsgeslacht wordt in Eemnes voortgezet met: 

lig Willem Pas 
gedoopt 28-09-1766 te Eemnes 
overleden 28-09-1825 te Eemnes 
trouwt 06-04-1790 te Eemnes 
Henderijntje Hendriks Tiemens 
gedoopt 30-04-1766 te Nijkerk 
overleden 27-03-1840 te Eemnes 

Na zijn huwelijk in 1790 is Willem als snel actief in het 
openbare leven van Eemnes, want op 9juli 1793 wordt Willem 
aangesteld als raadslid en kerkmeester en staat hij op de 
nominatie om als burgemeester te worden gekozen. 
De burgemeester werd in die tijd voor een periode van een 
jaar gekozen uit een tweetal kandidaten die daarvoor geno
mineerd werden. 
Ook in het jaar 1794 is Willem weer raadslid en in het jaar 
1802 wordt hij als schepen van Eemnes-Buiten genoemd. 
In het molenaarshuis worden tussen 1791 en 1809 zeven kin
deren geboren ( 5 zoons en 2 dochters). 
De stamhouder is: 

II lb Hendrik Pas 
nsborsn 20—09-
overleden 13-06-1842 te Eemnes 
ôhn-ppn ?n-n9-179? te Eemnes 
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trouwt + 1827 te Eemnes 
Grietje van Thiel 
geboren 05-08-1799 te Barneveld 
overleden 09-07-1867 te Eemnes 

Het is Hendrik die, als zijn vader in 1825 overlijdt, zijn 
moeder helpt bij het draaiende houden van de molen. 
(Henderijntje wordt verschillende malen genoemd als mole
naarster ' 
Hendriks oudste zuster is: 

11 ld Gerritje Pas 
geboren 21-11-1796 te Eemnes 
overleden 26-06-1883 te Eemnes 
trouwt 22-04-1827 te Eemnes 
Hendrik Verweerd 
geboren 25-01-1794 te Eemnes 
overleden 18-11-1858 te Eemnes 

Hendrik Verweerd is bakker van beroep en is tussen 1854 en 
1859 eigenaar geweest van de latere bakkerij Heek (HKE jaar
gang 6 nr. 4 blz. 103). 
De zuster van Hendrik Verweerd trouwt met de broer van Hen
drik Pas. 

Ille Härmen Pas 
geboren 03-08-1799 te Eemnes 
overleden 15-09-1873 te Eemnes 
trouwt 22-10-1848 te Eemnes 
Wi11emijntje Verweerd 
geboren 23-09-1802 te Eemnes 

Als Hendrik Pas in 1842 al op 50 jarige leeftijd komt te 
overlijden en zijn zoon Willem nog te jong is om de zaak 
over te nemen, zijn de weduwe van Hendrik Grietje van 
Thiel en Härmen Pas, die de zaak voortzetten. 
Al eerder zijn de twee jongere broers van Hendrik en 
Härmen behulpzaam geweest bij de dagelijkse gang van zaken 
rond de molen, dit is echter niet voor lang geweest, omdat 
zij beiden jong gestorven zijn. 

Tilg Gerrit Pas 
geboren 31-01-1802 te Eemnes, 
overleden 07-09-1820 te Eemnes 

en 

I l l h T i j m e n Pas 
geboren 06-12-1803 t e Eemnes 
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ov/erleden 29-12-1827 te Eemnes 
ongehuwd 

De tweede zuster van Hendrik is: 

Uli Aartje Pas 
geboren 14-06-1807 te Eemnes 
overleden 26-07-1855 te Eemnes 
trouwt 08-11-1851 te Eemnes 
Arie Dijs 
geboren 15-11-1810 te Baarn 

In deze familie van molenaars wordt de familietraditie door
broken door de jongste broer omdat hij het vak van timmer
man gaat uitoefenen; dit is: 

Hij Jan Pas 
geboren 17-03-1809 t e Eemnes 
over leden 29-08-1892 te Eemnes 
t rouwt 04-10-1833 te Eemnes 
J a n n e t j e van Es 
geboren 04-09-1806 te Eemnes 
over leden 12-02-1899 t e Eemnes 

Op Jan en Jannet je en hun nazaten komen we l a t e r nog t e r u g , 
e e r s t gaan we verder met de molenaars tak. 
Het waren Härmen en W i l l e m i j n t j e d i e , t o t het j a a r 1873 
a l s Härmen op 49 j a r i g e l e e f t i j d o v e r l i j d t , het b e d r i j f 
gaande h i e l d e n . Härmen en W i l l e m i j n t j e hadden geen k i n 
deren, zodat de molen overgaat op de k inderen van Hendr ik 
Pas en G r i e t j e van T h i e l . 
De oudste dochter i s : 

IVa J a e n e t t e E l i z e Pas 
geboren 22- 05-1828 te Eemnes 
over leden 01-01-1870 t e Eemnes 
ongehuwd 

Z i j wordt gevolgd door : 

IVb H e n d r i n a W o u t e r i a Pas 
geboren 12-01-1833 t e Eemnes 
over leden 24-05-1838 te Eemnes 

De j ongs te zoon en de volgende molenaar i s : 

IVd W i l l e m Pas 
geboren 25-08-1836 te Eemnes 
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trouwt 16-06-1861 te Eemnes 
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Eemnesser Molen 
Links op de voorgrond molenaar Wulfert Pas 
Naast de hooiberg het molenaarshuis 

Grietje van Essen 
geboren 05-12-1834 te Eemnes 
overleden 27-03-1900 te Eemnes 

Willem Pas heeft als laatste windmolenaar de molenstenen 
door windkracht laten rondgaan. Want op 9 januari 1888 
wordt er aan Willem een vergunning verleend tot het in ge
bruik nemen van een stoomketel in de korenmalerij. 
Als de stoommachine het werk van de molen gaat overnemen 
betekent dit het begin van het einde voor de molen. 
Er wordt na 1888 nog wel melding gemaakt van het rondgaan 
van de wieken, maar de techniek wint het toch van de ro
mantiek. Willem heeft naast zijn vak als molenaar zich ook 
ingezet voor de ontwikkeling van de jeugd, want op 7 sep
tember 1882 is Willem een van de medeoprichters van de 
school met de Bijbel in Eemnes. 
Hij was van 1882 tot 1890 aktief als sekretaris van het 
schoolbestuur. 
Willem en Grietje kregen 6 kinderen waarvan de drie oudste 
zoons : 

Vb 
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V/c W u l f e r t P a s 
g e b o r e n 0 5 - 0 6 - 1 8 6 5 t e Eemnes 

Vd G i j s b e r t P a s 
g e b o r e n 1 4 - 0 4 - 1 8 6 7 t e Eemnes 

ongehuwd b l e v e n . 
De o u d s t e d o c h t e r : 

V/a H e n d r i k a M a r g a r e t a Pas 
geboren 25-05-1862 te Eemnes 
trouwt 12-10-1894 te Eemnes 
Arend Endend i jk u i t Barneveld 

Z i j vertrekken op 26 november 1894 vanuit Eemnes naar Soest, 
De jongste dochter i s : 

V/e G e e r t r u i d a Pas 

geboren 08-12-1868 

Ook Geertruida Pas bleef ongehuwd. 

De enige gehuwde zoon en tevens de laatste molenaar is: 

V/f Härmen Pas 
geboren 17-03-1872 te Eemnes 
overleden 13-02-1936 te Eemnes 
trouwt 
Jantiena Bade 
geboren 30-11-1892 te Muiden 

Als Härmen molenaar is geworden en de maalderij door stoom
kracht wordt aangedreven, raakt de molen steeds meer in ver
val. 
Door gebrek aan onderhoud wordt het in 1916 noodzakelijk 
om de wieken van de molen te verwijderen en 12 jaar later 
in 1928 wordt de molen gesloopt. 
De ouderen in Eemnes kunnen zich nog herinneren hoe Härmen 
het meel met paard en wagen wegbracht over de Molenweg die 
toen nog eigendom was van de familie Pas. 
De familie Pas heeft het nooit arm gehad, maar door het in
storten van de beurs in 1929 werd er, omdat er door de fa
milie in graan gespeculeerd werd, veel geld verloren. 
Härmen heeft zijn werk als molenaar ook nog kunnen combi
neren met een funktie als gemeenteraadslid. 
Jantiena Bade, de vrouw van Härmen Pas, was van 1921 tot 
1934 onderwijzeres aan de Bijbelschool aan de Laarderweg. 
Zij hield met straffe hand de orde in de klas en dit gaf 
aanleiding tot klachten aan het schoolbestuur. 
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Dat deze klachten niet ongegrond waren, bleek wel uit het 
feit dat de gemeente-geneesheer zelfs een keer mishandeling 
bij een van de leerlingen constateerde. 
Zodat zij na een aantal malen in conflict geweest te zijn 
met het schoolbestuur en een ruzie met het hoofd van de 
school tenslotte op 25 juli 1934 door het schoolbestuur 
werd geschorst. 
Het huwelijk van Jantiena en Härmen bleef kinderloos. 
Zij woonden aan de Laarderweg 122 totdat Härmen op 13 fe
bruari 1936 kwam te overlijden, waarna Jantiena naar Hil
versum verhuisde. 
De broers Hendrik, Wulfert en Gijsbert bleven samen met hun 
zuster Geertruida hun verdere leven in het molenaarshuis 
(Molenweg 12 ) wonen. 
Zij waren de laatste Passen van de molenaarstak. Naast de 
vijf generaties molenaars was er ook nog de jongste broer 
van de grootvader van Hendrik, Wulfert en Gijsbert. 

IIIj Jan Pas de timmerman 

Jan Pas was gehuwd met Jannetje van Es de dochter van Pieter 

Het 'Hoge Huis' 
Kerkstraat 3 
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van Es de timmerman, de eigenaar van een timmermanswinkel 
in de Kerkstraat nr. 15. 
Jan en Jannetje wonen na hun huwelijk (04-10-1833) in Eemnes-
Binnen in een huis, dat heeft gestaan op de plaats van het 
huidige Wakkerendijk 262a (Stil genoegen). 
Dit huis was geen boerderij maar werd omschreven als een 
burgerwoning en werd door Jan gehuurd van de toenmalige ei
genaar Frans Makker. 
In 1836 verhuisde de familie Pas naar Kerkstraat nr. 7. Zij 
huren dit huis van Jan van der Puijl tot het jaar 1854 
als zij weer verhuizen, nu naar het 'Hoge Huis' (Kerkstraat 
nr. 3). Het huis aan de Kerkstraat nr. 7 wordt in 1859 door 
Gerritje Pas (Illd) gekocht en zij bewoont dit tot 1877. 
Jan Pas koopt in 1854 de timmermanswinkel aan de Kerkstraat 
nr. 15 van zijn schoonvader en zet er samen met Wouter Hagen 
de timmermanswinkel voort. 
Jan en Jannetje kregen 2 zoons en 2 dochters. 
De oudste dochter Jannetje Pas is geboren op 26 maart 1834 
en 20 jaar later op 13 november 1854 ongehuwd overleden. 
Na Jannetje komt: 

IVf Willem Pas 
geboren 08-05-1835 te Eemnes 
overleden 13-09-1861 te Eemnes 
trouwt + 1860 
Hanna van Paaschen (Ried) 
geboren 07-03-1835 te Baarn 
overleden 18-01-1902 te Eemnes 

Willem en Hanna wonen bij de ouders van Willem in. Hij oe
fent net als zijn vader het beroep van timmerman uit. Willem 
wordt niet zo oud; al op 26-jarige leeftijd komt hij te 
overlijden. Zij vrouw Hanna is dan in verwachting van hun 
dochter Willempje Pas (geboren 27 november 1861). Als ook 
Willempje op 4-jarige leeftijd op 19 februari 1865 over-
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OVERZICHT VAN DE FAMILIE PAS IN EEMNES 

I IIb 

Gerrit Pas x Gerritje Romein 

(1755- ) (1749- ) 

Evertje Pas x Steven Koelewijn 

(1790-1847) (1786-1866) 

jIVa 

Jaenette 

Elize Pas 

(1828-1870) 

|IVb 

Hendrina 

Wouteria Pas 

(1833-1838) 

Ia 

Härmen Pas 

( -1798) 

|Hg 

Willem Pas 

(1766-1825) 

| Illb 

Hendrik Pas 

(1792-1842) 

x 

Grietje van 

Thiel 

(1799-1867) 

x Evertje van Altena 
( -1797) 

x Henderijntje Hendriks Ti 

(1766-1840) 

.1 
jllld 

Gerritje Pas 

(1796-1883) 

x 

Hendrik 

Verweerd 

(1794-1858) 

|IVd 

Willem 

Pas 

(1836-1916) 

x 

Grietje van Essen 

(1834-1900) 

|Va |Vb 

Hendrika Hendrik 

Margareta Pas Pas 

(1862- ) (1864-

x 

Arend Endendijk 

(1866- ) 

I Vc 
Wulfert 
Pas 
(1865-

|Vd 
Gijsbert 
Pas 
(1867- ) 

|Ve 
Geertrui 
Pas 
(1868-
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nens 

|lllg |HIh | Uli |IHJ 
; Gerrit Pas Tijmen pas Aartje Pas Jan Pas 

:; (1802-1820) (1803-1827) (1807-1855) (1809-1892) 

:Je 
X 

Arie Dijs 
X 

Jannetje 
van Es 

) (1810- ) (1806-1899) 

1 
) 

|lVe |lVf |IVg |lVh 
Jannetje Willem Pieter •Hendrina 
Pas Pas Pas Pas 
(1834-1854) (1835-1861) (1838-1893) (1841-1925) 

X X X 

Hanna van Catharina Willem 
Paaschen v/d Vuurst van IJken 

(1835-1902) 

1 
1 

(1843-1882) 
X 

|Ve 

(1835-1902) 

1 
1 i Härmen Willempje Gijsbartus 

Pas Pas van IJken 
) (1872-1936) 

X 

Jantiena Bade 

(1892- ) 

(1861-1865) (1860-1928) 
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• Gijsbartus van IJken en Hendrina Pas 

lijdt,blijft Hanna nog alleen over. Zij hertrouwt op 12 
mei 1871 met Pieter Dekker uit Hilversum. 
De tweede zoon van Jan en Jannetje is: 

IVg Pieter Pas 
geboren 30-10-1838 te Eemnes 
overleden 1893 
trouwt 
Catharina van de Vuurst 

Pieter Pas is net als zijn vader timmerman en koopt als zijn 
vader 70 jaar oud is geworden in 1879 het huis nr. 15 in 
de Kerkstraat en drijft daar verder de timmermanswinkel. 
Het woonhuis, dat in die tijd aan de winkel wordt aange
bouwd, wordt niet door Pieter bewoond. Bij het overlijden 
van zijn vader in 1892 staat vermeld dat Pieter in Baarn 
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woont. Hij overlijdt in 1893. 
Als jongste dochter van Jan Pas en Jannetje van Es wordt op 
5 december 1841 geboren: 

IVh Hendrina Pas 
geboren 05-12-1841 te Esmnes 
overleden 14-01-1923 te Eemnes 
trouwt I 29-06-1872 te Eemnes 
Willem van IJken 
geboren 29-05-1843 te Amersfoort 
overleden 21-02-1882 te Eemnes 
trouwt II 30-05-1884 te Eemnes 
Gijsbartus van IJken 
geboren 06-03-1860 te Nijkerk 
overleden 10-01-1928 te Eemnes 

Willem van IJken en Hendrina Pas wonen ook in het 'Hoge Huis' 
in de Kerkstraat. Willem is een schipper uit Amersfoort en 
heeft in 1879 met een lening van ƒ 2.000,— van zijn zwa
ger Pieter Pas een schip gekocht. 
Als Willem op 21 februari 1882 komt te overlijden, erft Hen
drina het schip, dat dan wordt omschreven als een schip met 
daarbij beherende inventaris met een waarde van ƒ 1.200,—. 
Op 30 mei 1884 hertrouwt Hendrina met Gijsbartus van IJken, 
schipper wonende te Nijkerk. 
Gijsbartus is een neef van Willem van IJken. 
Later laat Gijsbartus het huis aan de haven verbouwen en ver
huist met zijn familie daar naar toe, waar zij tot hun dood 
blijven wonen. 

Wiebe van IJken. 

Werkgroep Monumenten 

Al eerder vertelden wij U in deze rubriek, dat het plan 
werd opgevat de boerderijen van Eemnes te inventariseren, 
op verzoek van de Stichting Nationale Contactcommissie 
Monumentenbescherming. Deze Stichting wil o.a. een contact
en informatiepunt zijn voor allerlei particuliere organi
saties op het gebied van onderzoek naar en bescherming van 
monumenten. Een werkgroep 'Boerderijenbehoud', in 1978 in
gesteld door deze stichting, kwam tot de slotsom, dat er 
behoefte was aan een goede inventarisatie van het boerde
rijenbestand in Nederland. Om tot een landelijk toepasbare 
inventan .atiemethode te komen werd een speciaal formulier 
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