
 

 

 

MIJN GEHEIMEN 
 

 4 zaken die ik mee gemaakt heb in mijn geboorteplaats, in mijn geboortehuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Connectie Philips met Nazi Duitsland 

- Vrijmetselarij, Jonkheer Smits van Ooyen 

- Bunker in "Engelse tuin" 

- Giflozing in "Engelse tuin" Aalst, gemeente Waalre 

  



De 60 jaren oude geheimen 

 

Op 20 mei 2014 is het 60 jaar geleden dat ik John H Baselmans geboren ben en in mijn jeugd zaken 

zag, die speelden en nog steeds spelen. Ik denk dat het onderhand tijd is dat er wat zaken naar 

boven moeten komen. Ik ben geboren in Aalst gemeente Waalre, langs de Engelse tuin op Prins 

Maurits weg 24. Wonend in een grote villa, "Bosrand" genaamd, van mijn oma en opa, groeide ik op 

in een bos samen met de natuur en met de vele dieren en planten om me heen. Het zandpad werd 

enkel en alleen gebruikt door onder andere de bewoners, mijn familie en de melk-,  groente-, kolen-, 

visboer, bakker en scharensliep. 

 

 

Mijn opa Jo Verhoeven was hoofdinkoper metalen van Philips te Eindhoven. Hij was dag en nacht als 

enige inkoper van dat bedrijf aan het onderhandelen voor goederen die geleverd moesten worden.  

Ik herinnerde me dat hij regelmatig zeer boos was als hij de 0,001 cent niet verminderd kreeg op de 

tonnen metaal die gekocht werden in Duitsland.  

Zijn rol in de 2de wereldoorlog was, naar horen zeggen, een vreemde en nog steeds duistere taak. 

Philips was een van de weinige fabrieken in de tweede wereldoorlog die materialen kreeg vanuit 

Nazi Duitsland. Mijn opa was ook minimaal 2 maal per week met zijn DKW (nu Audi) op weg naar de 

Duitse staalfabrieken waar hij voor Philips de beste metalen voor de laagste prijzen moest afdingen. 

Zijn grootste vriendenkring zat dan ook in de tweedewereldoorlog onder de Duitsers. Opa, oma en 

hun 3 kinderen hadden het niet slecht in de oorlog en oma deelde dan ook zeer regelmatig voedsel 

uit aan onder andere de Engelse soldaten, die ondergedoken lagen in de Engelse tuin, maar ook naar 

mede dorpbewoners. 

Het was opmerkelijk dat Philips, toen nog gezeteld in de stad Eindhoven, er niet zo slecht af kwam 

als er weer eens bombardementen waren op de stad. Verder was opa altijd zeer stil als het ging over 

de opdracht die hij had als zijnde hoofdinkoper Philips en als onderhandelaar met de Duitse nazi 

tijdens de oorlog.  

Hij heeft dit geheim mee genomen in zijn graf. 
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 Overzichtssituatie 

We woonden met drie families in een groot huis wat gelegen was aan de Engelse tuin. Voor ons het 

kasteel van Philips waar de familie Smits van Ooyen woonde. Een plaats waar wekelijks 

bijeenkomsten waren van "vreemde" mensen. Later bleek dat de vrijmetselarij met hun vrienden 

van Philips daar samen kwamen. Welkom was je daar niet als kindzijnde en ik werd ook regelmatig 

weggestuurd, zeker als er weer eens een duister gezelschap daar aanwezig was. Later werd het 

kasteel gebruikt voor "bijeenkomsten" van alleen hooggeplaatste Philips mensen.  

 

  Kasteel Jonkheer Smits van Ooyen 
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Aan de rechter kant van ons bos was verder nog een ander huis wat in 1959 verwoest werd door een 

straaljagerongeluk waarbij de buurvrouw overleed en het huis verwoest werd. Sindsdien was ook 

dat bos mijn speelpark. 

  Ongeluk straaljager 1959 
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De Engelse tuin was een plaats waar mijn ouders me veelal verbood om te komen. Juist dat maakte 

het spannend om daar dan op onderzoek uit te gaan. Buiten de vele sloten en soms grachten die 

zeer diep waren was men richting Animalie, wat een voormalig vogelpark was en waar ook een 

internaat stond , drukdoende om de voormalige E3 snelweg aan te leggen. De weg is nu de A2 

randweg van Eindhoven. Zeer veel zand werd er gestort en zeer veel op- en afritten en constructies 

werden er gebouwd. Zand kwam hoofdzakelijk vanuit Valkenswaard (wat nu E3 strand heet). Ook 

kwam er veel zand vanuit de Engelse tuin. Op die plaats waar een viaduct kwam, wat de 

mogelijkheid geeft  om zo binnendoor naar Eindhoven te kunnen fietsen, werd er een diep gat bij de 

viaduct gegraven en dat werd dieper en dieper. Ik ben daar regelmatig gaan kijken maar werd ook 

net zo regelmatig weer weggestuurd!  

Volgens opa en mijn ouders werd er op die plaats een enorme bunker gebouwd voor als er een 

nieuwe oorlog zou uitbreken. Ik moest blij zijn, want wij waren dan altijd veilig. Er werd me verder 

verteld dat wij ook daar in mochten gaan wonen als er oorlog zou komen. Het was een enorm 

complex met grote ruimtes en vele kamers. Regelmatig was ik daar te vinden als men even niet keek 

of als de bouwvakkers verdwenen waren en de bewaking even niet oplette.  

Het enorme gebouw onder de grond maakt nog steeds een vreselijke indruk op mij. Na de bouw viel 

het me op dat er maar een piepklein gebouwtje boven de grond was gebouwd. Dat werd me toen 

door opa uitgelegd dat, dat niet echt groot mocht zijn want het zou dan te veel opvallen en men zou 

er achterkomen wat er dan onder de grond zit. Zelfs de bebossing werd teruggeplaatst en het 

gebouwtje werd na de bouw hermetisch afgesloten. Het was na de bouw een duister en 

geheimzinnige plaatst waar lange tijd niemand meer binnen de afrastering welkom was.  

  

De ingang van de immens grote bunker onder de grond 
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Zoals ik al aanhaalde, ook vanuit de Engelse tuin werd zand gebruikt voor de E3 snelweg. De diepe 

en grote gaten midden in het bos werden opgevuld door grote afgedekte vrachtwagens die daar 

tonnetjes loosden van diverse maten in de diepe waterige gaten. Als men door had dat ik in de buurt 

was, als kleine opdonder, werd ik door zeer boze gasten weggestuurd die op die plaats bleven tot na 

het lozen. Dan werd die plaats afgedekt met veel puin en oud beton.  

Toch was de lading niet altijd goed afgedekt. Mijn vader en ik gingen nog wel eens in het weekeinde 

kijken, als er geen boze mensen waren. We vonden kleine tonnetjes, met doodshoofden erop, met 

o.a. rode poeder daarin. Mijn vader dacht meteen aan rode kleurstof. Hij heeft deze poeder in beton 

gebruikt om rond de villa van opa en oma mooie dieprode paden te maken!  

 

Later werd het mijn vader duidelijk gemaakt dat die tonnen zeer zwaar gif bevatten en dat de rode 

stof niet pluis was. Mijn vader heeft de tonnen gepakt en ze weer in een van de gaten in de Engelse 

tuin gegooid. Wetende van het giflozen door Philips was kennelijk ook de reden dat opa het huis niet 

wilde kopen ondanks het aantrekkelijk aanbod van Philips. 

 

 
Engelse tuin waar al het gif ligt 

      -6- 



Met het storten van de kleine dikkartonnen tonnen en ook grotere tonnen, is heel wat jaren 

doorgegaan. Er zijn in het bos heel wat vrachtwagens binnengereden met die tonnen die dan in de 

zeer diepe sleuven en gaten gedumpt werden. Ook waren er dagen dat er af en aan gereden werd 

met zwaar puin dat gestort werd over deze tonnen met gif als inhoud.  

Na de drukte in het bos langs ons huis, werd het na verloop van tijd stiller en werd het gehele bos 

weer netjes afgedekt en op de open kale plaatsen werden zelfs weer bomen gezet. Dezelfde soort 

bomen die er verder in het bos ook stonden. Wel bleven er lange tijd enkele sloten op sommige 

plaatsen zeer diep. Ik kon zelfs daar vissen met een vislijn die de bodem niet kon halen! Ik zat daar 

dan ook regelmatig te vissen daar het water het gehele jaar daar bleef staan. Mijn ouders en oma 

waren er niet zo blij mee dat ik daar was want het was erg gevaarlijk. Ik werd gewezen op de steile 

kanten en de diepe gaten. Ze waren daar niet zo gerust op. Later pas, tegen het einde dat ik daar 

woonde, werden die diepe gaten in de sloten ook gedempt en was de vislol eraf. 

 

Rond de jaren 1986 was ik weer eens in Nederland (woon vanaf 1982 op Curaçao) en hoorde van 

mijn vader dat er op het stuk bos waar wij gewoond hebben een grote wijk was gebouwd. Ik vroeg 

mijn vader of ze ook in de Engelse tuin hadden gebouwd. Hij vertelde mij dat, dat nog steeds een bos 

was. We pakten de wagen en gingen ter plekke kijken. Het was erg veranderd en er was een weg 

gelegd van de Aalsterweg langs het kasteeltje van Jonkheer Smits van Ooyen naar de hoek van ons 

bos. Er was inderdaad een hele wijk gebouwd. De Engelse tuin was mooi gesnoeid en was een 

"model bos" geworden en de immense schuilkelder bleek iets te zijn van de brandweer. 

 

We hebben daar wat rondgelopen en ik kon me nog de plaatsen herinneren waar het puin en vergif 

toentertijd werden gestort door Philips. Zelfs mijn vissloot was er nog, alleen was deze nu een 

werkelijke ondiepe sloot! Bij mijn vader thuis aangekomen, belde ik de gemeente Eindhoven en 

vroeg wie over gif in de grond ging. Ik werd doorverbonden en kreeg een man aan de telefoon van 

milieudienst. Ik vertelde mijn verhaal. Hij vroeg om meteen te komen met mijn vader. 

 

We werden ontvangen in een gebouwtje aan de Rondweg, Boutenslaan. Deze man zette ons in een 

kamertje en legde de grondkaarten neer van de Engelse tuin. Ik wees de plaatsen aan waar mijn 

vader en ik de tonnen hadden gezien en ze ook opgepakt hadden. Ook vertelde ik waar de diepe 

gaten waren waar tonnen en puin werden gestort in die tijd. De man keek even vreemd en liet los; 

"Ja, we hebben meer meldingen van giflozing gehad, maar we konden niets vinden. We kwamen niet 

erg diep de grond in want het was te hard".  

Ik vertelde hem dat hij op puin was gestoten en dat hij met een kraan de toplaag van het zand moest 

weghalen en daarna het puin opzij moest halen. Daaronder zou hij zeker nog resten vinden van 

tonnen en zeker nog gifmonsters kunnen nemen. Het gesprek was snel afgelopen. Volgens die man 

konden ze niet weer gaan onderzoeken in die omgeving. De huizen stonden er al en er waren verder 

geen "vreemde" meldingen vanuit deze hoek van de stad/dorp. 
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Het grondwater in deze gehele hoek was altijd zeer hoog. Als je een gat maakte in het bos van nog 

geen 30 cm, dan stroomde het water het gat al in. Bij het maken van de "bunker" werd er dagelijks 

voor de bouw een macht aan water in de sloten gepompt. Nu, kun je nagaan hoe dat gif in de vele 

hard kartonnen tonnetjes aan het verspreiden is via datzelfde grondwater in de gehele omgeving.  

De man bij de milieudienst rolde de kaarten weer op, nam onze gegevens nog eens op en vertelde 

ons dat er verder weinig gedaan kon worden. Daar antwoordde ik nog op; "Natuurlijk, want wie 

heeft het lef om Philips aansprakelijk te stellen voor het dumpen van gif. Het gaat maar om een paar 

burgers toch?"  

Toen stonden we buiten. 

Nooit meer enige contacten gehad met wie dan ook over deze kwestie. 
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In dit document is beschreven: 

- Een opa die duidelijk banden onderhield met Nazi Duitsland namens Philips. 

- Jonkheer Smits van Ooyen met de "vreemde" mensen van Philips die in de vrijmetselarij club 

vertoefden. 

- Een immens grote bunker aan de E3 snelweg (huidige randweg, A2). 

- Gifstorting door Philips in de gehele Engelse tuin, afgedekt met zwaar puin. 

  

4 geheimen die 60 jaren door mijn hoofd spookten en nu eindelijk hier op papier staan. Maar wie o 

wie heeft het lef om dit nog eens te onderzoeken om zo kinder- en mensenlevens te besparen in de 

toekomst? 



In waarheid opgemaakt; Curaçao, 4 februari 2014 

 

Johannes Henricus Baselmans 

Geboren: 20 mei 1954 

Prins Maurits weg  24, "Bosrand", Aalst gemeente Waalre, Nederland. 
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Huidige woonplaats: 

Dokterstuin 237 

Tel :+599-9864-3595 

Curaçao, Lesser Antilles 

Koninkrijk der Nederlanden 

     

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -10- 


