
EEIV TRAIVSPORT VAN WEESKINDERE]Y

door Albert L. Kort

Burgemeester Krijn Wagtho van Tholen zal met gemeng-
de gevoelens hebben teruggekeken op de gebeurtenissen
die zich in zijn stad in 1823 hadden voorgedaan. De slui-
ting van een vrijwel bankroet weeshuis, het transport van
24 weeskinderen naar Drenthe, rellen onder Thoolse jon-
geren die het transport wilden verhinderen, de komst
van politie en militairen om de orde in de gemeente te
handhaven: Waghtho maakte het allemaal mee. En, alsof
dit alles nog niet genoeg was, hij kreeg een uitbrander
van de Gouverneur van Zeeltnd, omdat deze de burge-
meester aansprakelijk stelde voor het tumult. Tholen in
rep en roer, hoe heeft het kunnen gebeuren?

Het had allemaal te maken met de verzorging van de wezen
in de gemeente. Tholen kende, net als de meeste andere stad-
jes in Zeeland, een eigen weeshuis. In tegenstelling tot de
meeste dorpen, waar de weeskinderen voor een appel en een
ei bij particulieren werden ondergebracht, werden de wezen
in Tholen in een tehuis verzorgd. Daar verrichtten ze onder
leiding van een binnenvader en -moeder hun dagelijkse
werkzaamheden. Of de kinderen tevreden waren, weten we
niet. Wat we wel weten, is dat ze in elk geval over fatsoen-
lijke kleding beschikten en genoeg te eten kregen. Bovendien
genoten ze enig onderwijs. Wezen die bij plaatselijke mid-
denstanders of bij boeren in de omgeving werden onderge-
bracht, hadden het in de regel veel minder getroffen. Maar al
te zeer werden zij door hun pleegouders als goedkope ar-
beidskrachten gezien. 'Meestal', zo schreef de Zeeuwse Ver-
eniging van Wezenverpleging, 'komen zij in de armste gezin-
nen terecht, worden daar tot landarbeid, houtsprokkelen, of
tot het opppassen van kleine kinderen gebruikt, zoodat er
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KoloniEn van Weldadigheid
Gedeputeerde Staten lieten in 1821 echter weten dat er een

andere oplossing mogelijk was. Wat dachten de weeshuisre-
genten van de mogelijkheid om de kinderen op te sturen naar
de Kolonien van Weldadigheid in het noorden van het land,
waar al vanaf 1818 hele families uit Nederland naar toe wa-
ren getrokken om met steun van de Maatschappij van Welda-
digheid een nieuw en hopelijk beter bestaan op te bouwen?

[3] Ook weeskinderen konden daar worden ondergebracht.

l4l De bestuurders van het weeshuis, burgemeester Wagtho,
A. Geluk, A. van Noorden, C. Boom en F. Dur6e, besloten
de zaak nog even aan te zien. Een jaar later echter waren ook
zij ewan doordrongen dat haast was geboden, zeker toen dui-
delijk werd dat de gemeentesubsidie van / 1800,- niet langer
genoeg was om de exploitatie van het tehuis rond te krijgen.
Nog meer steun van de gemeente was echter uitgesloten.
'Deze vermeerdering van subsidie', maakte Wagtho in niet
mis te verstane bewoordingen duidelijk, 'zoude de stedelijke

finantien door eenen last zoo zeer benwaren dat weldra de

stedelijke belangen daardoor zouden lauijnen, hetwelk Hun
Ed. Achtbare zoo veel mooglijk behooren te voorkomen,
vooral daar door de Maatschappij van Weldadigheid het
middel wordt aan de hand gedaan om met mindere kosten de

kinderen tot een werkzaam Maatschappelijk leven te doen

opleiden en hun daardoor, meer dan hier mooglijk is, in de
gelegenheid te stellen om voor hun volgend leven, onder een

gedurigen Arbeid gevormd nuttige en werkzame leden in de
Maatschappij te worden'. Duidelijke taal: het opsturen van
de weeskinderen zou het armbestuur een belangrijke bespa-

ring op de kosten opleveren. De kinderen, zo liet de Maat-
schappij van Weldadigheid weten, zouden ieder voor f 45,-
per jaar in 66n van de kolonien kunnen worden geplaatst. In
totaal zott het armbestuur / 1080,- kwijt zijn, slechts een der-
de van de kosten die het nu iederjaar moest ophoesten en dat
alles voor de verzorgin g v afl maar liefst 24 kinderen !
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woordingen lieten zij zich uit tegen het vertrek der kinderen,
en deden hevige bedreigingen tegen den Burgemeester
Wagtho, die als president van Regenten van het Weeshuijs
zich meer bijzonder met het vertrek der kinderen had bezig
gehouden, en aan wiens huis de oproerigen zich niet ontza-
gen geweldadigheden te plegen. Met de eenige veldwagter,
die wij ter onzer beschikking hadden, was het niet mogelijk
de oproerigen, die ook door het gebruik van sterken drank
verhit waren, door geweld te keer te gaan, en het Besluit der
Regeering te doen eerbiedigen; en wij moesten dus besluiten
het vertrek der weeskinderen, voor het tegenwoordige te
schorsen. Dit had dan ook het gewenscht gevolg, dat er geen

verdere geweldadigheden werden gepleegd, schoon het ge-
loop en geschreeuw langs de straat tot het aanbreken van
den dag aanhield, waarna alles tot de rust wederkeerde.
Hoezeer de bewegingen door jonge lieden uit de geringste
klasse zijn veroorzaakt, is het echter niet onwaarschijnlijk,
dat zij door andere Burgers daartoe zijn aangespoord, zull<s

zal wel ligt bij het geregtelijk onderzoek, dat over deze zal
plaats hebben, ontdekt worden. Hoedanig als nu opzigteltjk
het vertrek der weeskinderen naar de koloni€n der Maat-
schappij van Weldadigheid te handelen, is voor als nog bij
ons onzeker, bij de tegenwoordige gisting der gemoederen is
zulks onraadzaam, en zeker kan dit niet meer geschieden,

zonder dat wij van sterker arm, dan die van een enkelen
veldwagter zijn voorzien; aangenaam zoLt het ons zijn door
UwhoogEdg. in dezen te worden voorgeligt'.16)

Uitstel van het transport
De Gouverneur nam het gebeuren hoog op en verzocht de
minister van Binnenlandse Zaken om onmiddellijk een deta-
chement van zestig militairen naar Tholen te sturen, die de
orde in de stad moesten herstellen en ervoor zouden zorgen
dat de weeskinderen alsnog konden vertrekken. De militairen
arriveerden op 2 mei, een dag later gevolgd door de Gouver-
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gemaah tot het inschepen of verzenden der weeskinderen,
hun onverwijld daarvan kennis te geven, ten einde zich in
massa, naar die stad te begeven en de verzending te helpen
beletten'.l8l
Met de arrestaties leek de rust weer te keren. Volgens de pro-
cureur-generaal te Middelburg was het hele gebeuren in Tho-
len niet meer dan een storm in een glas water geweest. Eind
mei schreef hij de Gouvemeur, dat de drie jongens 'zonder
zelfs de minste schijn van tegenstand' waren aangehouden.
De mensen in Tholen verroerden zelfs geen vin, toen
'Cornelis Kerpel bij het aangaan der kerk ten aanzien van
wel driehonderd menschen is gearresteerd'. De burge-
meester had in zijn ogen de ernst van de ongeregeldheden
dan ook z\taar overdreven. Als Waghto meer fermiteit' aan
de dag had gelegd en wat beter had geluisterd naar zijn poli-
tieke tegenstanders, was Tholen een hoop ellende bespaard
gebleven. [9]

Verlaat vertrek
Eind mei waren de weeskinderen nog steeds niet vertrokken.
Als het aan de burgemeester lag, moesten ze zo snel mogelijk
op transport worden gesteld en wel in het diepste geheim. Hij
stelde daarom voor de kinderen onder leiding van de mare-
chaussee naar Willemstad te brengen. De rijtuigen die nodig
waren voor het vervoer moesten in Bergen op Zoom worden
gehuurd en mochten pas in Tholen arriveren op het moment
'dat de veldqrbeiders buiten de stad waren om hun werk te
verrigten'. Onder geen beding mochten zrl van het transport
weten, dit zou volgens hem alleen maar voor problemen zor-
gen. De Gouverneur zag echter niets in dit voorstel. Inscha-
keling van de marechaussee wekte de schijn dat de wezen als
'verdachte personen of als misdadigers werden behandeld'
en dit had volgens hem 'een zeer nadeelige invloed op den
publieke opinie '. Voor geheimhouding voelde de Gouverneur
evenmin. Dit zou de bevolking zien als 'vreesachtigheid,
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De Gouverneur zwaaide de kinderen uit. Een dag later
schreef hij de minister: 'Ik begaf me regtstreeks te voet naar
het weeshuis om zelf de kinderen naar het schip te begelei-
den; dit heeft op de meest geregelde wijze plaats gehad; er
was weinig beweging op straat, en ik heb zelfs nergens eenig
blijkvan ongenoegen bespeurd; in het beginvertoonden zich
wel sporen van droffieid bij sommige der kinderen en ook
bij anderen, maar toen het schip van de wal stak, waren de
weezen reeds volkomen opgeruimd en blijmoedig'.llll

Aankomst en verblijf in de kolonie
Eind juni bracht Durde aan het weeshuisbestuur verslag uit
van de reis die hij met de wezen had gemaakt en van zijn
bezoek aan de kolonidn. Op vrijdagmiddag 9 juni waren de
kinderen uit Tholen vertrokken, 'nadat zij zich hersteld had-
den van de eerste ontsteltenis, veroorzaah door het hun, zoo
kort voor hun vertrek gedaan berigt en het vaarwel zeggen
aan hun vrienden en bekenden. Deeze gunstige gemoedstem-
ming is hun steeds bijgebleven, en ik verheug mi UwEd te
kunnen verzekeren, dat geene derzelve, gedurende de geheele
reis, eenig ongenoegen getoond noch over hunne standver-
wisseling gemord hebben, maar steeds zich gehoorzaam heb-
ben gedragen aan de hun gegeven bevelen, zoo dat men zullcs
niet beter had kunnen verlangen'. Hij ging verder: 'Bij mijne
aankomst te Amsterdam ontving ik des morgens van den 13
dezer berigt dat het Transport zich te Alphen bevond en door
tegenwind werd opgehouden. Dit veroorzaakte mij veel zorg
daar den Steenwijker Beurtschipper des zaterdags 's avonds
den 14" 7 uren van Amsterdan moest vertrekken en er als
dan geene andere scheepsgelegenheid wqs voor den lT of
lB" daaraanvolgende, hetgeen de reis aanmerkeliik ver-
traagd en de kosten vernttaard zoude hebben'. Het kwam
echter goed en de kinderen arriveerden op tijd in Amsterdam.
Het vervoer daar gaf wel enige problemen. Zo waren er
schippers die hun afspraak niet nakwamen en meer dan eens
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Op lijsten, zoals deze van kolonie 4, werd aangetekend bij wie de wezen

in Frederiksoord werden ondergebtacht.

eene bijzonder voorbeeldige minzaame wiize. Traanen van

dankbaar gevoel ontrolden miine oogen'' De wezen hadden

het volgens hem in de kolonie veel beter dan in de 'gewoone

Maatschappij waar ze blootgesteld zouden ziin geweest aan

e en verw aarl o o s de opv o eding' .

Voordat Dur6e naar Tholen terugkeerde, bracht hij nog een

bezoek aan het gezinvande kolonist Domenicus Meeder, die

door de Thoolse subcommissie van weldadigheid in 1819
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Ook vier jaar later leek alles rozengeur en maneschiin. Zo

lezen we in het rapport ovet 1827 dat er op het 'zedeliik

gedrag'van de kinderen niets was aan te merken. 'Zoowel

hunne superieuren als de huisvaders en huismoeders, bti

welke zij geplaatst ziin, ziin volkomen met hen tevreden. In
den arbeid ziin zii vlijtig, ziin overigens zeer gehoorzaam en

in het schoolonderwijs maken zii goede vorderingen'.ll4]
Het waren woorden die de stads- en armbestuurders als mu-

ziek in de oren moeten hebben geklonken. Of de weeskinde-

ren werkelijk zo gelukkig waren als de regenten van het

weeshuis ons willen doen geloven, is natuurlijk de vraag. De

verslagen zijn immers gekleurd. Omdat het de armbestuur-

ders zelf waren geweest die op het transport naar de kolonie

hadden aangedrongen, hadden zii et alle belang bij om het

leven in Drenthe fraaier voor te stellen dan het in werkelijk-
heid was. Over de gevoelens en gedachten van de kinderen

weten we zo goed als niets. Hun stem klinkt in de geschiede-

nis niet door. Het leven in Drenthe moet voor hen een grote

verandering zijn geweest. Allereerst zaten ze in een wild-
weemde omgeving, ver verwijderd van Tholen, waar de

meesten van hen waren geboren en getogen. In Tholen

woonden zij samen, in het weeshuis onder 66n dak. In de ko-

loni€n waren ze over meerdere huizen en gezinnen verspreid.

Hoe het ook zij, de meeste weeskinderen zaten hun tijd in de

kolonie uit. Sommige jongens gingen - al dan niet wijwillig

- in dienst, anderen werden ontslagen en keerden naar Tho-

len terug. Zoals dt de bijlage blijkt, zouden slechts twee we-

zen (Marinus en Adriana Leijte) 'deserteren'. Het bleek tij-
delijk, want na enige tijd waren beiden weer teruggekeerd.

Nasleep
Wagtho mocht dan in zijn nopjes ziin met de behandeling

van de weeskinderen in het verre Drenthe, het venijn zatvoor
hem in de staart. Zowel de officier van justitie in Tholen als

de Gouverneur was van mening, dat het optreden van beide

18
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Jacob Christiaan Leijte t7 In 1834 overleden in de
Kolonie

Marinus Leijte t2 In 1829 militaire dienst,
1830 Veenhuizen;
gedeserteerd, terug naar
Kolonie; 1833 ontslagen

Frans de Korte l0 In 1831 ontslagen,
vrijwill. Militaire dienst;
in 1836 officier, naar Ned
Indie

Maria Comelia Prince l0 In 1834 ontslagen

Jan Prince 7 In 1834 ontslagen

Dirk Prince 6 In 1832 vrijwilliger
schutterij; in 1834
ontslagen

Lauwerina Borginge r6 In 1826 ontslagen; huwde
met ontslagen zoon van
kolonist Hopman

Adriana Cornelia Leijte 15 In 1826 gedeserteerd;
wijwillig terug; ontslagen
1827
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