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Erve Baks is een moderne melkveehouderij in Beltrum (Achterhoek). Vincent 
Ernst, Jeannet Navis en hun zonen melken er dagelijks meer dan honderd  
koeien. Hoe anders was het hier ruim een eeuw geleden! De es van Beltrum was 
omringd door broekbossen en heidevelden en alleen via zandwegen te bereiken.  
Baks op Baks vertelt het verhaal van vijf generaties in en om Erve Baks.  
Hoe leefden zij? Welke keuzes maakten zij? Het is de geschiedenis van een  
boerenfamilie vanaf het einde van de 19e eeuw. 

We lezen over Jans Baks, de stille boer en orgelspeler van Erve Baks, over 
zijn vrouw Aleida en hun zoon en vijf dochters. We leren de ondernemende  
Hein Ernst uit Gaanderen kennen, die aan de Vossenbarchsebrug samen met 
boerendochter Anna te Morsche negen kinderen grootbracht. We lezen over de 
katholieke opvoeding in beide families, over het opgroeien en vanzelfsprekend 
meewerken op het land, over de oorlogsjaren en de wederopbouw, over het  
zoeken van een opvolger.
Het boek vertelt over dochter Annie Baks, die melkknecht Joop Ernst rond 1950 
ontmoette op het land van de buurman. Eerst leek het niets te kunnen worden: 
Joop wilde voor zichzelf beginnen, emigreren naar Canada, Annie wilde dat niet. 
Na een jarenlange verkering hakte Joop de knoop door. Hij bleef en trok bij zijn 
schoonfamilie in om met hen op Erve Baks te gaan boeren. 

Baks op Baks vertelt hun verhaal, maar ook het verhaal van een boerderij die tus-
sen 1880 en nu een enorme ontwikkeling doormaakte. Daarmee is dit boek een 
familiekroniek én de geschiedenis van een boerderij. Want familie én bedrijf - dat 
is hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Melle Knulst (1957) schrijft levensverhalen en familiekronieken.  
Voor ‘Het boek van uw léven’ kunt u contact opnemen met Melle Knulst - Verhalen van Waarde.
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e boerderij van Baks is in 1646 bekend onder de naam Baeckhuus.
In 1825 zijn er twee paarden, tien rundren, twee varkens, een kar 

 en een wagen aanwezig. De familie Baks pacht al vele eeuwen 
 de boerdrij in Beltrum, zo blijkt ook uit de stamboom van de fa-
milie. In 1781 werd er weer een Baks werd geboren: Johannes Theodorus Baks. 
Hij trouwde met de twaalf jaar jongere dorpsgenote Joanna te Bogt. Johannes en 
Joanna pachtten de boerderij net als hun voorouders en evenals daarna hun zoon 
Jan Derk Baks (geboren in 1827) en hun kleinzoon Antonie Hendricus Baks (ge-
boren in 1866). 

Van Basten Batenburg 

De Baksen pachtten jarenlang van de patriciërsfamilie Van Basten-Batenburg uit 
Lichtenvoorde. In 1832 bezat een telg uit deze familie in en rond Beltrum 132 ha 
grond en negen boerderijen, waaronder de boerderij van Baks (nu van Ernst).  
Het geslacht Van Batenborgh, later Batenburg en Van Basten Batenburg, was een 
voorname patriciërsfamilie in de Achterhoek. De vroegste vermeldingen komen uit 
het begin van de 17e eeuw. Afhankelijk van de oorlogsomstandigheden in de 16e 
en 17e eeuw verhuisde de familie Batenborgh - al dan niet tijdelijk - naar veiliger 
gebieden: Groenlo binnen de vesting. Of naar Amsterdam in de 18e en 19e eeuw 
vanwege economische motieven, waarbij de familie ook de woonhuizen in Groen-
lo aanhield. Een groot deel van Beltrum was in bezit van de familie Van Basten  
Batenborgh.
In de Franse tijd, vanaf 1806 tot 1819 werd een Van Basten Batenburg be-
halve eigenaar ook burgemeester van de nieuw gevormde gemeente Beltrum. 
Deze bestond uit vier buurtschappen: Beltrum, Avest, Lintvelde en Zwolle.  
De zelfstandige gemeente Beltrum was overigens maar van korte duur. Er sleepte 
enkele jaren een meningsverschil tussen Van Basten Batenburg en Gedeputeerde 
Staten van Gelderland over zijn persoonlijke financiële boekhouding en die van de 
gemeente Beltrum. Zeer tot ongenoegen van burgemeester Van Basten Batenburg 
besloot het college van Gelderland om Beltrum in 1819 definitief toe te voegen aan 
Eibergen. 

D
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Vermoedelijk kon Jans op school goed leren. Want om tot het klein-seminarie toe-
gelaten te worden moest er een toelatingsexamen te worden afgelegd. Jans Baks 
slaagde in 1914 voor zijn toelatingsexamen dat bestond uit de vakken Nederlandse 
taal, rekenen, Frans, aardrijkskunde en geschiedenis. Enkele jaren daarvoor, sinds 
1907, was het seminarie gesplitst in een klein-seminarie en een groot-seminarie.

Hoofdingang klein seminarie Culemborg

Antonius Hendricus Baks
Van deze voorname familie Van Basten Batenburg werd de boerderij dus eeuwen-
lang gepacht. Tussen 1900 en 1920 wist Antoon Baks de boerderij in eigendom te 
verwerven. Deze Antonius Hendricus Baks, grootvader van onder andere Annie 
en Trees en Anton Baks, was op 27 april 1866 in Beltrum geboren. Hij trouwde 
in 1887 op 21-jarige leeftijd met ongeveer even jonge dorpsgenote Johanna Gra-
da Maria Papen. Uit hun huwelijk kwam tien kinderen. Eén van hen was Jans 
Baks, geboren in 1902. Antoon en Johanna kregen meer zoons. Aanvankelijk leek 
het dat Jans priester zou worden, want hij ging vanaf zijn twaalfde jaar naar het 
klein-seminarie in Culemborg. In die tijd (1914) kwam het veel voor dat uit goed- 
katholieke en kinderrijke gezinnen minstens één zoon werd geworven en opge-
leid tot priester, nodig voor de snel groeiende katholieke aanwas.

Johanna en Anton Baks in 1913 met hun kinderen en de bij hen inwonende broer Derk. Van 
links naar rechts, bovenste rij: Anna (werd zuster in het klooster), Tone, Grada, Miete, Jan. 
Vooraan: Hanne, Rika (zuster in het klooster), Meye Baks, Tone Baks, Oom Derk en Jans. Op 
schoot zit Marie (2 Jaar) en in het wit staat Frans. In 1915 is nog een jongste kind geboren: 
Jozef. Op de foto staat zoon Jans uiterst rechts, naast zijn oom Derk.   
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Geloof
Was geloof belangrijk voor je? “Ja, geloof was van huis uit heel belangrijk voor 
me. Het gaf me kracht en steun in moeilijke tijden. Zoals tijdens mijn verke-
ringstijd met Annie toen ik voor de keus stond van wel of niet emigreren of 
introuwen op de boerderij. Ook later toen Annie ernstig ziek werd… Ik ging 
dan graag naar de kerk. Dan zat ik in de stille kerk even alleen: dan bad ik, 
vroeg ik om raad en steun.” José: “Mijn vader was in het begin wel streng in 
het geloof, maar niet streng genoeg. Soms mochten wij sommigen dingen niet, 
maar we konden er altijd wel weer omheen. Mijn moeder was meegaand, niet 
zo consequent, dan mochten wij bijvoorbeeld niet snoepen, maar dat deed 
ze dan zelf wel, en wanneer we dat dan merkten en er iets van zeiden, dan 
maakte ze er maar een kwinkslag van. Zo was het ook met ons kerkbezoek.” 
Joop: “José, zoals jij het zo mooi vertelde bij ons vijftigjarig huwelijk, het was 
vlak voor Annie’s overlijden. Ik kan het niet goed benoemen, ik weet niet wat 
er dan gebeurt, maar zoals toen ik in verschillende moeilijke tijden in de kerk 
zat: wanneer je in gebed gaat en om raad vraagt, je komt er door en je komt er 
niét door. Je hoeft heus niet allemaal van de kerk te zijn, maar in mijn bidden 
gebeurde er iets. Het gaf mij kracht wanneer ik het moeilijk had. Zoals vroeger 

Canada
Van zijn kleinzoons op de boerderij willen Christiaan en Dennis ook weer boer 
worden. Joop: “Maar allebei, dat kan hier niet. Het is hier niet groot genoeg. Het 
kan wel samen, maar dan moet je samen verkassen. In Duitsland is er nog wél 
ruimte. Ik heb mijn kleinzoons beiden aangemoedigd om ook de hogere land-
bouwschool te doen. Dan kun je boer worden, maar kun je in een agrarische 
streek bijvoorbeeld ook bij toeleveringsbedrijven van boeren werken. Maar dat 
willen zij niet. Zij willen ook zélf weer boer worden!” De derde zoon van Vincent 
en Jeannet, Julian, is gaan werken als timmerman. 
Joop: “Ik heb op sommige momenten wel eens spijt gevoeld van de beslissing om 
niet naar Canada te zijn geëmigreerd. Maar ik wist ook dat dat destijds niet samen 
met Annie kon.” Canada met veel ruimte om te boeren bleef Joop wel trekken. 
Zelfs nog op zijn tachtigste. “Wanneer Vincent toen nog had willen emigreren 
naar Canada - hij speelde wel eens met de gedachte. Dan kreeg ik wel iets van: dan 
ga ik mee! Ik had dan nog graag mee willen helpen op te bouwen.”
“Ik heb niet echt erg spijt. Ik heb hier met de boerderij ook nog wel aardig succes 
gehad, maar ik wat ik eigenlijk bereiken wou: een echt heel grote boerderij, dat 
kon hier niet.” In 1999 is Joop met Maria en Annet nog eens naar Canada gereisd. 
Het werd een bijzondere reis met dochter en schoondochter. “Het was heel mooi 
om dat grote land nog eens met eigen ogen te zien.” 


