
Ruim twintig jaar na Egchel heeft ook Beringe een eigen boek: ‘Hoe 

meer je weet, des te meer ga je van een dorp houden’ 

 

Zij werkten mee aan de totstandkoming van het boek over Beringe (v.l.n.r.): Sjraar van Horen, Henk 

Thiesen, Eefje Kessels en Rianne Sonnemans.  — © Lé Giesen 
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Beringe - Zes eeuwen dorpshistorie verzamelen; je moet er maar zin in hebben. 

Henk Thiesen waagde zich er de afgelopen twaalf jaar aan. Met als resultaat 

het boek ‘Van Bieringen tot Beringe’, dat zondag verschijnt. 

Het is maar goed dat het kanaal de Noordervaart in Beringe stopt. „Als in 1863 verder 
was doorgegraven, was er letterlijk en figuurlijk een hoop aan Beringe 
voorbijgegaan.” Die conclusie trekt Henk Thiesen (65), amateurhistoricus uit Egchel. 
De afgelopen twaalf jaar dook hij in de geschiedenis van Beringe voor het boek ‘Van 
Bieringen tot Beringe’. 

Zonder de Noordervaart was het dorp nooit zo’n belangrijk handelscentrum 
geworden voor suikerbieten, hout en kunstmest. Het bracht werkgelegenheid en 
welvaart. „Daarom kon het kanaal niet in het boek ontbreken”, aldus Thiesen. Net 
zomin als de pannenfabriek, de graanmolen bij de kerk (waar De Wieksjlaag zijn 
naam aan te danken heeft), de honderden boerderijen, de school, kerk en natuurlijk de 
tram. En legendarische dorpsverhalen, zoals dat uit 1810 over een wolf die de 
driejarige Judith de hei op sleurde en opat. 



Duurde lang 

Een boek met daarin de complete dorpshistorie, dat wilden ze in Beringe al lang. In 
buurdorp Egchel was ‘Van Achell tot Egchel’ al in 1998 uitgekomen, ook van de hand 
van Thiesen. Twaalf jaar geleden werd een werkgroep gevormd die met de Beringse 
editie aan de slag ging. Maar na een paar jaar haakten enkelen af; een boek schrijven, 
dat duurde toch wel lang. 

Thiesen behoorde tot de mensen die niet opgaven. Hij had het immers al eerder 
gedaan. Maar zes eeuwen Beringse dorpsgeschiedenis verzamelen, daar heb je nou 
eenmaal de tijd voor nodig. „Bovendien wilde ik niet dat het boek uitkwam voordat ik 
zeker wist dat ik alle archieven had gezien.” 

De Egchelnaar ging samen met Beringnaren Arno Bos en Giel Kessels (in 2017 
overleden) door. Ze verzamelden zo veel mogelijk historische informatie over 
Beringe, namen interviews af met (oud-)inwoners en werkten aan de eerste teksten. 
Anderen maakten wandelingen door het dorp, belden bij oude boerderijen aan of 
bladerden familiealbums door. „We stuurden zo veel en zo vaak info naar elkaar door, 
dat de internetkabel tussen ons altijd warm was”, grapt Thiesen. „Al met al hebben 
zo’n dertig mensen aan dit boek meegewerkt.” 

 

Idylisch plaatje van vóór de Tweede Wereldoorlog: de kerk, pastorie en molen van de familie 
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1400 foto’s 

Na twaalf jaar zwoegen is het boek af. Waar is er al die tijd aan gewerkt? Thiesen: „Er 
worden 325 panden beschreven, 127 straat- en veldnamen, 30 bijnamen van families 
of personen. Er staan 145 familiefoto’s in, 327 portret- en huwelijksfoto’s, 55 
agrarische foto’s, 200 boerderijen en gebouwen, 41 luchtfoto’s en heel veel mooie 
aanzichten.” Het hele boek met in totaal bijna 1400 foto’s, documenten en oude 
kaarten bestrijkt een periode van 1364 tot ongeveer 1965. 

Eén ding leerde Thiesen wel van het maken van deze dorpskroniek. „Hoe meer je 
weet, des te meer ga je van een dorp houden.” Het was zijn grootste klus tot nu toe, 
maar naar eigen zeggen niet de laatste. „Eerst mijn werkkamer en archief opruimen, 
want daar is het de afgelopen jaren niet van gekomen.” 

 

 


