ELCI S CHE W-U CHTELIN GEN OP
THOLEA,I EN S INT PHII,IPS L-4ND

B

door F'red r.at den

I{ebootr

De moord op de troonopvolger van Oostenrijk-Hongariie, aartshenog
Frans Ferdinand van Oostenriik, op 28 juni 1914 in Sataievo was de directe aanleiding voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Dit werd
gevolgd door een Habsburgs ultimatum aan het koninldjk Servie. Door
het bestaanvan alledei bondgenootschappen werd het conflict al snel
ve$preid over de gehele wereld. Precies 66n maand laterviel HongarijeOostenriik Servi6 binnen. En bondgenoot Duitslafld viel enkele dagen
larer BeEic, Luxemburs en Frankijk aan.
Op .l augustns ove$chreden de Duitsc troepen de Belgische #ens en meteen

daarna zochten vccl r.re cmddiqen een goed heenLomen. VoomameLijk Duit
scrs cn Oostenrijkers staLer de gens over om flxa1 hrl11 vaderland tcrug te kufl
nen l<eren, ofom in Nederlard het l.edoop van de oorlog af te vachten. Veel
nationaliteitell troLken door Zeelmd op rveg naar hun raderlafl.l.
Door de sflelle loop va11de gebeu:tenissen *-ren r.eel van de vreemdeLhgen
niet voolbereid op deze reis en stondcn ven'olgens hulpeloos bij de stations. Al
snel ontstond er aldus ccn behoefte om .lez€ vreemdeLingen te helpen. In het

begin bestond de hulp nogvoornaneLjh uit het verstrekLen van inLichtingm.
De georga11iseerde hulpver]ering las in die ee$te wcken ir handen van dames-

Naarmate de strijd vorderde, en de opmaff van de Duitsers e\.enee11s, zochten
steeds m€er Belgische gezinnen een goed heenkomell. In de eente weken was
het voornameLijk de beter bemiddeldc bei'oIllng die naar Zeeuvs-Maandctco
er de steden op \x''alcheren to11 tuar al snel nam de r.luchtelingensttoom toe
en daamcc ook de behoefre aafl hulpvedenhg.
In meerdere plaatsen verden de genoemde r.luchtcLngenconit€s opgericht en
eind augustus zelfs a1 een provraciaal comit6 onder lei.ling v211 de uit "r'ho1en
,fkomstige jhr. Eduard de Casembroot (vader mn de latere commissaris r.an dc

l<odngm).
De Duitsers trokhen redcLiik srel op, maat werden hier en daar tijdeLijk opse
houden door dc Belgische verdedigingsLiflies. Op 16 augustus viel Luil en op de
20" ttokhen de Duitse toepefl Btussel binnen. De kodng cn koningrll hadden
toen hun zcrcl reeds verpleatst naar Ants.er?en, rond well<e stad het Belgische
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De grcotste toeloop \.ond dus plaxts in het zuidelijl<ste deel vm Zeeland. lvlaar
ook Tlolen werd die eerste dagen overspoeld met vluchtelingen. llet eiland
verd vooLrumeLijk gebruikt om BeLgen op Zoom te ondasten van de enorme

Tloht
Op 3i auglstus vas er in Tholen sprete van het passeren van hefi,eer door
vluchteliryen unBeki€. Niet duideliikwordt uit de stukken vat voor nationati
teit deze eerste vluchtetingen hadden. Ruim een weck later bleeL et 66n geztn

var zes personcn h de stad tc zijr Dit gezh van Helri Verbist, diamantslijper
uit Nlechelen, werd eeI1 veeL lar€r naar her kamp in Bergefl op Zoom gednigeerd. DLie *'eken daarna, op 8 oktober, i{vam in Tholcn dc ecrste grote gtoep
r.luchrelirgm over de Eerdrachr. Het plaatselijke comit6 onder leidlng van de
dLecftu var oesrefln2atschappii Bona Fides, Pieter Afie de]ong, had de flodige
voorbereidingen geftoffen, maar was zeker niet voo;:bereid op zo'n groot aartal
mcnsen. Op zaterdag 10 okrobs werd hct amr2l r.luchteliagen dat in Tholen
rvas aangekorner reeds op 3500 persoflen geschat (meer vluchtelhgen dan dxt
her inwone$ t€lde op dat momeflt). Van dit aantal verden er clrca 1000 in de
toenmaLige gemeente 1lo1en ondergebracht, de rest*-erd doorgestuud naar de
andcrc gemeentcn op het ciland, maar ook nar Schourven en Duir.eland. N{et
allerlei rvageos rverdet vluchteLhgen zelfs opgehaald in Hoogerheide, na een
verzoek van dc burgemeester aldaar.
Zij rverder ondergebracht in de Grote Ke& eI1 de bevaanchool aafl de Markt.

Ifl sociereit Non
Semper aan de Visstraat rverden ze &ie
maal daags gcvoed.
vluchteLingen vare11
er oflgeveer 200 i.ol
doeflde 'be1niddeld',
zodat ze Londell zor.
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In Poorh.Liet hield het pl,atseLiik€ comn6 onder leiding r.an burgemeester \.an
Go$el rel<efling met de opvatg van 50 r{uchtelingcn. In de avond r.an B ohto
ber krvameo de eerxe Belgen vanuit Tholer aan. Van deze eersre 32 werde,r er
26 in lokalen van de openbare lagerc school ondergebmcht, en de overigen bii
pdticulieren. De volgende dagen namen de aantalefl echrer dusdaflig toe dat
alle lokalen van de lagere school in gebruik moesten rvorden genomen, evenals
een loka2l r.afl de School mct de Bijbel, acht rvoningen, het armhuis en een di
rectiekeetvan hetvaterschap. Het tor2le aaoral \.luchteLingen licp op tot 400.
Dat \ves acht keer zoveel a]s vaaIme€ rekefling a2s gehoudefl. Daama ljep het
aantal rvecr wat terug. l\,Iedio okrober ivas het aantal 315. Na t*intE dagen vas
het aant2l nogverder afgenonen, zodat dc s choonokalcn weer ont"uimd kon
den worden en alle r-luchteliflgen in hulzen oflde€ebrachr.

Op dezelfde 8 oktober kwaren ook in Schcrpenissc dc ecrste
aan. Ook

zes vluchte)ingen

h

die plaats was r€eds eefl \.luchteLingellcomit€ opgericht dat de eerste
voorbereidlngen had getoffen door ee11 g€ldlnzamelhg te holrde11. Deze eerste
Belgcn werden de volgende dag aangevuld met nog eefls 85 !.Iuchtelngen die
ondergebracht wetdcn 1n de oude bewaarschool, een kamer boven de gemeentesecletarie, L ne^ h hetgasthuis, dc conslstorie cn schuren van Izak Ilage en
$i em Geuze. Ook h het huis van Chr. Hanog l'oflder enkelen onderdak. De
dag deama l<o11 me11 nier ardeJs dan de oieuwc l.luchtclingcn ondcrbrcngcn i!
de school. Ool< in Sche+eflisse toklen flog \.eel meer mensen door het dorp.
Zij ke8en brood en LolEe bii her do+shuis.

Zelfs vanuit deze plaats rvalen op 7 ol<tober de brandell ran Antve+en waar te
nemcn. Op 9 ohtober kwamen hier de eerste r-IuchteLngen xan, een 350-t . Zii
Lwamen met *-agcns, hondenkanen, hnrvagens etc. belader met alerhande
zaken. De Bclgcn werden ondergebracht in het gemeentehuis, de lagere school
en de bcwaarschool Daarnaast werden ze ook ondergebracht bij particuLieren
en in leegstaandc gmcenrcwoningen. De volgende dag kwam rvederom een
gote sffoom naal de s1nalstad roe. NIet vijftien wagens lcvarcn et ca. 250
rluchtelingen aan. Deze verden rechtstreeks naar de Lerlt gedirigeerd alvaal zij
een daapplaats vonden. De volgende dag werd een groot deel van deze gloep
verder velv*oerd naar Stavenisse, waar zij met de boot overgezet rverden naar
Schouwen cn Duiveland. De rest bleef langere tijd in Sint-Nlaartensdljk. Een
getal i'zn 112 gegocdc Belgeo verblcef bij patticulicrcn. Dc testverblccfin ruim
ten die doot het gorccntcbcstuur beschikbarwren gcstcld, cn rvctd dricmaal
daags mI1 etefl en drinken \.ooIziefl.
Op 18 nol,ember ziin 143 personen ove€ebrachr naar het kamp in Honteflisse,
de rest blecf 2e1fi,-oorzienend m deze plaats.
8
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De nieu\1.e jrrvorets werden ln de oude mecstoofde Eensgezindheid onderge
br2chr. D1t gebous \vas al wel r.oor de sloop bestemd, maar in verband met .le
mogeLijl<e l<omst 1.atr dc vluchtelingen vas die nog niet uitgeroerd. G€zlnnen
konden in dlt gcbourv eenvoudig in apane ruimtcn \irorden ondergebracht. FIet
srenell gedeelte verd ingedcht voor de keulien en als slaapplaats voor de oude-

Op 29 oktober werden dc ee'ste vluchteLingen met de boot naar Belgen op
Zoom ven'oerd, r.anrvaar zij de thuisreis veLTolgden. Ulteindeiijk bleven 27
vluchrclingen rv61 langete tiid, omdxt zij (nog) det naa huis vllden of drufdct
Stu Phi/i?tuNl

noo&akelijke hulp aan vluchtelingcl rc kunncn gevar. Dat is ooh de reden dat cI geefl venlag bevaxrd is geble
ven inzakc dc hulpactiwiteiten. De l<rant biedt da,rbij gelukLig *el eflige info:
Op dit elland

rvas gccn comit€ opgericht om

degeLjL |vamefl ooL hier r'luchtelingcn aan. Op vrijdag 9 oktober werdcn
de ee$te 27 onfl'nngen. Huisarts van Eldik zorgde r-oor de opvang in de open
b2re school. Ifl het steatie van ondersteufling gedetende \'luchteLingen is oP 1
norember zelfs sprale r.an 158 personell.

Vel

Naar huis?
Flecl lang hcbbet de ruim 3000 1-luchtelingen nicr binren de huidige gemeent€
g:enzen r.an Tholen vertoefd. Ruin een veek oa dc $ore exodus bleeL de rust
in en rond Anrwelpen rveet voor een goot gedeel.e re zijn teruggel<eerd. De
Duitse auroriteiten g2\-en op 16 oktober toestern ng aan de vluchtelinger om
terxg te keren. De ee$ten uol*cn damu al rveer snel huiswaarts. lloewel ee11
$oot deel r-an de Belgcn toch verder wilde tleLken, werd er var o\.e&eidsvege
op aangedrongcn orlr huisvaarts te l<eren. De meesre vluchtelhgen gave11 daar
gchoor aan, er grore groepen gingen metwagens ofschepen richtlng Bergen op
Zoom r.an v2a1uit zii weer verder trokkefl naar het zuiden. NliLitarren wden al
rechtsrreeks naar hterneringskampen or.crgebracht. HerhxaldeLiik werd er bij de
i'luchteLingell op aaflgedron8en om \.ooral maa-t weer naar huis remg re keren.
Met name de kosten r.oor onderstand \.m de n{nderbedeclde Belgen begonnen
zwaar tc wcgcn op de schouders van de overhcid. Uitem.lehilt dienden a1le on
denteuflde \tuchteLingell 1.oor 1 mci 1915 oflze provincie verlatcn te hebben, of
te ziin opgenomen in een opvmgLamp. Fiaancieel onafhankelijke Belgen l<onden wel in ZeeLand bllji'en. Softrr[en bleven dus, maar ook zijn et een heel stel
naar Engcland uitgerveken. De laatste r'luchtclingen val1 Oud-Vossemeer gingen
bijr.oorbecld anemaal naar Engeland.
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Al tret alrs

op de geschiedcnis nn
de invloed rar de Belgische
'luchteLrigen
Tholen niet zo groot geweest. VLij snel na hun homstis h€t over$ote deel al
rveer huisrvaarts gekeo:d. De tijd dat ze bionen de ger,T eentegrenzen vertoefden,
hcbben ze zich pdma gedragen en zijn daatdoor de lokale bevolking veinig tot
Iasr geveest. Van die korte a2flvezigheid 1.an de Belgische vluchtlingen zijn
niet r.eel sporcn achtergeblel-en. Ook de dchieven bevatten maar eefl geLingc
hoeveelheid hfo11natie. De meeste vluchteLing€n verden er eens geregistJeerd.
]\lleen de measen die ofld€$tand genoten, s.erdefl $,'el ailemaal 1-nstgelegd jn
verband met her declaJeren van hun onderhoudskostcn bij het rijL Allc Iijsten

Brlg.che ' lL,c,r,I gF. / rn., e"- d ', 'o,.e inge'o. -d e ..trs,rv.zeeuwengezocht.nl re raadplegen. Ooh de burgerlijle stand bei'zt niet I'ecl
ver1neldingell. In tora,l zijn er binnefl dc gemeentefl tien vluchteLingefllinderefl
geboren, vaar.ran 66n lo.enloos, en lvec Belgell overLeden.
ooL persoonlijke belevenissen zijn mar zeer sporadsch bewaard gebleven. In
dc 'schersefl uit het leven i'an Ginis Karel Lijger'uit Poorrvliet sraat een leuke
arekdote. 'Zodoendc kN?men er ooL op Poortlliet Belgische vluchteLingen
(ondergebracht in school). Er \1,arcn flogrl vat AntverPenaiell bij, die $ote
verhalen i'ertelden over hun achreqelaten huizcn en de wijn dic ze ir hun Le1dcr hadden moeten achterlarer, . De *'eioige Poon\.ljetenarcn die toen een ficts
bezaten, vaaronder ook Gi]lis Kijger, beslotefl roen eens ccn Ekje h Ant\1'cr
pen te gaan nemetl. I{et v?s nogal een bont gezelschap. Ook oom Teeuw (rij
ger ell meester Vafl Aalten, het hoofd r.an de christelijke school, gingen mee.

De Belgcn bleken inderdaad het €6n en ander i! de helder achrergelaten [te]
hebbcr en aangezien men het de Duitsers niet gunde, dcdcn de ?oortr'Lietsc
vieldiders zich te goed aan het geestrijlie vochtvan de B+ische \'luchteLingefl.
Het was maar goed dat meestcr Van Aaltefl nogal ruchter bleel te zijn, anders
rvas hct gezelschap waarschijdijk niet zonder ongelukken thuis geLomen.'

Bronnen
alerslag r.an het Provincieal Comit€ tot hulpverleening aan vluchtelingeo in

Zeel^nd, 1915 .
Zierikzeesche Nieuwsbode,

191:1.

GcneentearchiefTholen (GAT). Archieven van

de verschmende Thoolsc hulp

GAT. Hafldschdftercolectie flr. 170, 'Schetsen uit het leI'cn i'zn Glllis l<arel

Ktijger'
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