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De familie Paas, Everstraat, Einighausen.
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Joannes Christiaan Paas, geboren 29 aug. 1813 te Guttecoven, zoon van Joannes Mathias Paes en
Anna Maria Jansen, huwt 16 mei 1847 te Hillensberg met Maria Anna Dahlmans, geboren 14 nov. 1811
te Hillensberg, dochter van Johan Theodorus Dahlmans en Maria Jansen.
Het echtpaar vestigt zich in Einighausen aan de Everstraat waar een dochter wordt geboren, Maria Clara
in 1848.
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Op 15 maart 1863 verkoopt Christiaan Paas een stuk grond, akte nr. 96 Notaris Dumoulin, aan zijn
ongehuwde broer Hendrik Paes, landbouwer, wonende te Guttecoven. Het betreft een stuk bouwland,
groot negen roeden en zeventig ellen, gelegen op de slons op de Guttecovenderweg, sectie A nummer
1808. De verkoopsom bedraagt 100 gulden, met aftrek van kosten en opcenten à 6 gulden en 7 ½ cent
resteert een bedrag van 93 gulden en 92 ½ cent. Twee dagen later, op 17 maart, volgen dan de verkoop
van huis met toebehoren en huisraad, akte nr. 97 en 100 Notaris Dumoulin. Het huis, gelegen te
Einighausen sectie A nummer 1559, wordt gekocht door Jacob Janssen, landbouwer wonende te Kleine
Meers gemeente Elsloo, gehuwd met Maria Catharina Peters. De verkoopsom bedraagt 150 gulden, na
aftrek van kosten en opcenten à 8 gulden en 28 centen rest 141 gulden en 72 centen.
In de herberg van Willem Busch vindt de openbare verkoop plaats van de huisraad. Deze verkopen
trekken lieden uit de naaste omgeving zoals Berg, Urmond, Krawinkel, Munstergeleen, Nieuwstadt en
Sittard. Maar de meeste goederen worden toch gekocht door inwoners van Einighausen en Guttecoven.
Alles wordt te koop aangeboden van kop en schotel, emmers, ketels tot zelfs een wapen voor het bedrag
van 60 centen. Het weefgetuig brengt het meeste op en wel 59 gulden en 50 centen. De opbrengst van de
verkoop bedraagt 280 gulden en 40 centen, daarbij komt nog de verkoop van enkele gewassen voor 73
gulden en 25 centen, wat het totaal brengt op 353 gulden en 65 centen. Na aftrek van kosten en opcenten
rest nog 343 gulden en 99 centen. Dan volgt de openbare verpachting van de stukken land die Christiaan
Paas in pacht heeft, akte nr. 98 Notaris Dumoulin. Het betreft hier zes stukken bouwland en een weide
gelegen binnen de gemeente Limbricht.
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Deze openbare verkopen zijn een ware ‘fundgrube’ voor genealogen. In de lijsten van de verkopen van
bijv. de huisraad worden alle kopers met naam en woonplaats genoemd. Deze lijsten zijn bijgevoegd bij
de notariële akten. Ook kan men een goed beeld krijgen van wat er zoal in een huishouden aan goederen
in gebruik was in die tijd en wat dit alles zoal kostte. Alleen moet men de prijzen niet te letterlijk nemen
want door de vele openbare verkopen in de jaren 1862-1863 werden de prijzen nogal gedrukt. Maar toch
kan men zich een vrij goed beeld vormen van de situatie in die tijd. Bij dit artikel wordt één pagina uit de
openbare verkoop van de huisraad van Christiaan Paes afgedrukt. Opvalt dat een bijv. een os door twee
personen gezamenlijk gekocht werd. Hoe men dit verder afhandelde na de koop.......?

Op de volgende pagina is het tweede blad van de openbare verkoop van de
huisraad van Christiaan Paas afgedrukt. Deze verkoop vond plaats op 17 maart
1863.
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De dag is daarmee nog niet ten einde want er volgt nog de aanstelling van de gevolmatigden, akte nr. 99
Notaris Dumoulin. Hiervoor heeft de familie Paas hun keuze laten vallen op Jacob Krijns, ongehuwd,
landbouwer en gemeente ontvanger, wonende te Guttecoven en als eventuele plaatsvervanger Peter
Nicolaus van den Bongard, wever en landbouwer, ook wonende te Guttecoven. Al deze akten worden
gepasseerd voor Notaris Dumoulin uit Sittard.
Wanneer we de opbrengsten van al deze verkopen bij elkaar tellen komen we op een bedrag van
ongeveer 580 gulden; het startkapitaal van Christiaan Paas in zijn nieuwe vaderland.
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De reis begint op 2 april 1863 in Antwerpen en op 18 mei arriveert men in New York. De familie Paas reist
met dezelfde boot als de familie Kätzer en wel de “Australia”. Op de passagierslijst van dit schip wordt de
familie Paas als volgt vermeld: Chris Paes, 50, Marie Paes, 51, Marie Paes, 14. Na aankomst in New York
vervolgt men de reis naar Minnesota. Volgens de opgave uit het Provinciaal Archief is hun bestemming
Benton in Carver County maar tijdens hun tocht door Minnesota zijn ze waarschijnlijk van mening
veranderd. De familie heeft enige tijd in Belle Plaine, Scott County, gewoond maar trekken al vlug verder
want in 1870 vinden we Christiaan Paas met echtgenote terug in het plaatsje Forest City in Meeker
County ook in Minnesota. Christiaan’s beroep is dan ‘laborer’ – werkman, dagloner. Hun dochter Maria
Clara woont dan niet meer thuis. Op de census van 1880 van Forest City komen Christiaan Paas en zijn
vrouw Mary nog voor. Als leeftijd wordt respectievelijk 66 en 68 jaar opgegeven. Volgens alles is
Christiaan dan al 6 maanden werkeloos en ziek of door een andere oorzaak niet in staat om te werken.
Joannes Christiaan Paas is tussen 1880 en 1885 overleden. Zijn echtgenote Maria woont in 1885 in bij
haar dochter Clara en haar gezin. Het echtpaar Paas heeft ooit een ‘family plot’ gekocht op het kerkhof
van Forest City maar er zijn geen records bewaard gebleven waaruit blijkt dat ze inderdaad ook aldaar
begraven zijn. Maria Anna Dahlmans is overleden voor 1900 want dan komt ook zij niet meer voor op de
census lijsten.
Kind Jan Christian Paas en Maria Anna Dahlmans:

rg

I: Maria Clara Paas, geboren 6 juni 1848 te Einighausen, huwt in 1866 te Belle Plaine, Scott County,
Minnesota, met John Miller, geboren 2 februari 1830 in ‘Germany’,
zoon van Nicholas en Eva Miller.
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Clara en John zijn kort na hun huwelijk, samen met Clara’s ouders,
verhuisd naar Forest City in Meeker County, westelijk van Minneapolis.
In 1870 bezitten ze aldaar een boerderij ter waarde van $300. Er
worden 11 kinderen geboren; Mary B., geb. 1866 huwt Theo Borman;
Nicholas, geb. 1867, overl. 1954; Peter, geb. 1870, overl. 1949; John,
geb. 1872; Matthew W., geb. 1874; Louis, geb. 1876, overl. 1902;
Joseph (Joe), geb. 1879, overl. 1963; Susanna A., geb. 1881, overl.
1974, huwt (Mathias?) Madert; Frank Joseph, geb. 1883; Gertrude,
geb. 1886, overl. 1953, huwt Charles A. Gillman en Mary Clara, geb.
1892, overl. 1979, huwt William O. Keefer.
John en Clara vestigen zich na hun huwelijk ook in Belle Plaine
denkelijk vlak bij Clara’s ouders. Na enkele jaren verhuizen zij samen
met het echtpaar Paas naar Forest City in Meeker County, MN. Aldaar
blijven John en Clara de rest van hun verdere leven wonen en werken.
In januari 1906 overlijdt John Miller op bijna 76 jarige leeftijd. Volgens
zijn obituary in de plaatselijke krant werd hij geboren in Germany op 2
februari 1830 en kwam hij als jonge man naar Amerika. Opmerkelijk is
dat, weer volgens deze obituary, de zoons John en Matt op dat
moment in Kenmare, North Dakota, wonen, terwijl zij bij het overlijden
van hun moeder in 1929 respectievelijk in Powell, Wyoming en
Vancouver, Washington, wonen.

Obituary van Clara (Paas) Miller,
The Lichtfield Review, 3 mei 1929
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Clara blijft op de boerderij wonen samen met een van haar zoons, Joseph (Joe) welke denkelijk
ongehuwd blijft. Op de ‘plat map’ van Forest City uit 1913 bezit Mary C. Miller in section 16 een stuk land
ter grootte van 40 acres, vlak naast het protestantse en katholieke kerkhof.
De laatste drie jaren van haar leven woont Clara in bij haar dochter Gertrude, gehuwd met Charles
Gillman, alwaar zij op 29 april 1929 overlijdt. Op dat moment zijn nog 10 van haar 11 kinderen in leven, en
laat ze verder na: 37 kleinkinderen en 30 achter kleinkinderen!
John en Clara Miller Paas zijn beiden begraven op het St. Gertrude’s kerkhof te Forest City, Meeker
County, Minnesota.

Plat map Forest City, Meeker County, Minnesota, 1913

Met dank aan: Gary Bill, MN; Chuck Schoumaker, MA; Diane Rosenow, MN
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