
Paradijs in Rilland                                                                                                                     
Buiten het Paradijs in Rilland is er in de buurgemeente Woensdrecht ook een paradijs.                                      

Voor het Paradijs in Woensdrecht : zie https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/het-paradijs-te-

woensdrecht-van-langs-naar-onder-de-interlokale-weg                                                                                                      

Er heten meer percelen Paradijs in Nederland.  Van Woensdrecht en Rilland is het  leuke dat beide percelen 

dicht bij de Zeeuwse en Brabantse grens liggen. Zo’n 10 kilometer uit elkaar. 

Het Paradijs te Rilland                                                                                                                                                                                    

Van de zijde van Kees Colpaart is vernomen dat het Paradijs te Rilland lag aan de Halteweg, de weg van het 

spoorwegstation (Stationbuurt, d’Alte) naar het dorp. Het rijtje woningen dat op het Paradijs is gebouwd is gesloopt 

voor de aanleg van (een viaduct voor) de autoweg A58. Kortom de aanleg van de A58 betekende het begraven van 

paradijs in een Brabantse en Zeeuwse buurgemeente. De ligging is ook ter plekke bevestigd door twee wandelaars op 

zaterdag 9 januari 2021. Op 6 januari 2021 bericht secretaris Frits de Kaart van de heemkundekring De Bevelanden na 

door de schrijver zelf gebeld te zijn:  Rinus Sinke heeft een aantal boeken geschreven op boerderijen in oostelijk  Zuid-

Beveland. Hij belde me vandaag op en zei het volgende over Het Paradijs in Rilland: “boerderij is al honderden jaren 

verdwenen. Misschien zijn er nog restanten onder het viaduct te vinden. Toen dat viaduct werd aangelegd was er al 

geen bebouwing meer.”  Ook is nog gezocht in kranten naar het Paradijs.                                                                                                                                   

Het Paradijs moet al van 27 mei 1893 hebben bestaan kijkende naar onderstaande advertentie. Frappant is vervolgens 

wel dat in juli 1895 een raamkozijn van het Paradijs wordt gebruikt van de in opbouw zijnde winkel van de heer Van 

Baalen. Dus zou de villa toen in afbraak zijn???  

 
Mogelijk staat het huis nog op 
onderstaande eerste kaart van toporeis 

Krantenbank Zeeland                                                                                                                                           
Links Goessche 
Courant | 27 mei 1893 
| pagina 4 en rechts                                                                                             
De Zeeuw Christe- 
lijk-historisch 
nieuwsblad voor 
Zeeland |11 juli 1895 | 
pagina 1         

 

 

Overigens in 1893 staan de woorden Rilland en paradijs nogmaals in  de krant en wel in De Zeeuw, Christelijk-historisch 

nieuwsblad voor Zeeland | 1893 | 30 december 1893 | pagina 2 

e en verderop               

De emigranten werden gelokt met een verrukkelijk 
klimaat maar kregen (felle) koude en de organiserende 
maatschappij heeft de emigranten er in laten lopen. 

               

Middelburgsche Courant | 1892 | 15 november 1892 | pagina 2  en Goessche Courant | 1893 | 11 februari 1893 | 

pagina 1. In het zelfde artikel in de Goesche Courant wordt melding gemaakt van een naamswijziging door een 

meegegane en hulpzame heer waarvan de naam met Rilland is verbonden.  

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/het-paradijs-te-woensdrecht-van-langs-naar-onder-de-interlokale-weg
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/het-paradijs-te-woensdrecht-van-langs-naar-onder-de-interlokale-weg


 

In het emigrantenregister 1892 wordt een 
familie uit Rilland vermeld die naar 
voormelde kolonie gaat wegens 
lotsverbetering. Hiervan kan in ieder geval  
in het begin niet worden gesproken 

Het fiasco, ook beruchte zaak genoemd, kreeg toen veel aandacht in de krant en later ook in boeken, waaronder 

https://library.calvin.edu/guide/collections/hh/in_house_resources/historical_church_records/rilland_church          

Rilland, Colorado Christian Reformed Church  Congregation Records, 1893  compiled by Richard H. Harms, 2007 These 

data come the Christian Reformed congregation that existed from 20 January to 11 December 1893, near present-day 

Alamosa, Colorado. These Dutch immigrants were part of a larger group that were victims of a land swindle detailed by 

Peter de Klerk in "The Alamosa Disaster: The Boldest of Swindles," Origins (Spring 1986): 22-26.                                     

In 1903 en 1904 verkoopt L. van Baalen vruchten van boomgaard “het Paradijs”. 

  

en in 1906 heeft hij bouwterrein en 
huizen te koop. 

 
Links Goessche Courant | 1903 |             
4 augustus 1903 | pagina 4                                                                       
Mideden Goessche Courant | 1904 |  
2 augustus 1904 | pagina 4  
Rechts Goessche Courant | 1906 |           
9 juni 1906 | pagina 3 

 

Per mail  van Hanneke Jansen  Mon, Jan 4, 10:47 AM           
L. van Baalen was een aannemer die veel voorkomt in 
bouwvergunningen. In het register bouwvergunningen 
kom ik vier keer Paradijs tegen. Daarachter staat één 
keer vermeld Halte.  

    
uit Rilland in oude 
ansichten (website 
Europese 
bibliotheek)   

 

     

en het Paradijs nogmaals in de krant                                    

  
 
Deze advertentie stond in De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad 
voor Zeeland | 1915 | 13 augustus 1915 | pagina 4 alsmede andere 
kranten (website Krantenbank Zeeland 
 
Lezende de tekst in Rilland in oude ansichten kan de gedachte ontstaan 
dat het rijtje eerder vermelde huizen reeds in 1906 is gebouwd.   

https://library.calvin.edu/guide/collections/hh/in_house_resources/historical_church_records/rilland_church


en dan  

        in tijd elkaar opvolgende kaarten   

               

                           

Linksboven 
Paradijs is met licht groen omlijnt  
 
Twee kaarten rechtsboven en 
kaart links : kijkende naar de 
verticale en horiontale lijnen is 
het paradijs begraven onder A 
58.           
 
Zoals te zien op onderstaande 
luchtfoto was het Paradijs begin 
februari 1953 geen paradijs : er 
was zelfs sprake van evacuatie, 
zie rechts        

 
uit Inlichtingenbureau Watersnood 
1953 (bron Zeeuws Archief) 

                            

Het Paradijs anno  

februari 1953 tijdens de watersnood 

 
De stationsbuurt, de huisjes links boven was het 
Paradijs, dat werd afgebroken voor de aanleg van de 
A58, aldus Cees en Ankie Korbijn op 22 januari 2021.  
Zichtbaar zijn onderin vier wagons op en voor een loods 
langs de spoorlijn.  
 

zaterdag 9 januari 2021 :  fotograaf Willem Kruf 
 

 
Foto genomen richting het dorp Rilland vanaf Stationsbuurt, 
die begint vanaf het viaduct over A 58. 
Het huis op bovenstaande foto zal zijn het vrijstaande huis 
tegen het Paradijs op de foto links. 
 

 
Foto vanaf kant van dorp Rilland. Het verkeersbord op de A58 
geeft knooppunt Markiezaat aan. 
 

 

Versie 22 januari 2021, aangepast op 27 februari 2021         Willem Kruf 


