
6€

uI^ al 3a.{\ elsml ap !!ro lsea,{\o8 uirz Iftt ,ootqaasb)
-e)ppure6 1ertr Erorl.roon p, r"n ui*pi aP o4o tsn8tY P,npg oawuof
u3 uasua^\ laru l0sq u€^ ueleuq loo.Iq
uoseJ eO meure^noB Sooxj qalls8Ep

tuftg ueplei uarl :t Supeo^do .p do
p.ol^ur rc€q lfttsSoul sp laa^ oz sprooq
ord €qdos ur8uluo{ r??Lu 'purc ets;rrEl

laq ue? Iftlmnleu ftq.I??p loq Suruol
eC uooz unq u?^ Surpeo,\do op ro^o
suoouo nuliuor loq uoJ?,{\ ftz -SrequIel

-lm/d rr?^ erqdos urElne8 utz ua [1 LUal

Iry'd Suruo)l uess11l Supnoqpullsra^ el
qcols op u?^ u?epo8 ]pro,!\ 3"lsr5 prlrq

-e31rn t€p 's1 uateoqStp ap uI puelp^
-dO Jloauaq u?^ erp )oo r""ru 1ll,,rr/
u!^ u3^.1 leq uI u:ssltl:]-m3q.3 oqftI
a8?p op uu?ep ftrl Jee.qcsaq prs.rqeSlrn
ftrA uepnoqa8ftq ualaoq8sp looqEros
?J oC lJooq uo^al uflz uI aPoued azap

ra^O 8S8l r3quraldls t do 'prord 8rr?hapreeu sulrduooDl ep l€p luatlloru
llq ]ot rDure^no3 Jaelq ftH pureoueq erlcur!: 3rp ur roorqueseJ ep o11o

lsn6nv p.rcnp[ rearl)Iuol p]o,!\ 6t8l ueelu I dO 'rloze.{ e8eo] meue^no8
uaa 'pro^\ pru.oue8 )i€€^ ftq sl€oz ' ^\rA 

6eex{ rrct J? s8uol u€A 'd€qcs

-8uruol leq roo^ pEroolseS.nrlll lrlolluA pre,{\ piryool oSuof reez do Iv

'roeulesso^-pno ua IlpsuallEEI^tr-luls
ul el}qrBuroao [.rH oluBro uB^ srrlrd ep 'ttleu/!\ suFduoor}l uooz
ufiz reBut tuea-tl loozaq do ee Suuo{ ep lolu rea)l o.rp ss^{ pH'ual
-oql uBB tqrErqaS pra^{ Ieozeq I[IIuIuoI uaa {oo ra roo^rEEp rBe[
ual] lEp s! puo{oq repu.Itu IoeA '[opu!^ al pa^ [y,{ tou raaorBBp sl ue^
-elqr.rB op uo ueltrBDI apno uI'puelsdl.rqd luls ue Ealoql UBE lqiElq
{aozeq uao Z98I u! 11I ruo6,tt Supolt lep pua]aq ueotueBlB [r sl 1aII

uloocLar>I ucp u?^ poJc.rooP

, Ngdl{g.UtrgONO )IOmOgD NgZtI/ilgSYSg
qZSO STYN?TSNO NqJEOW ILLI,

*
:



Ercwachten, poorten en boge
Voorafgaand aan de reis verblijll De Casembroot van 2 tot 11 jui 1852

bij zijn lamilie in Sht Maaflensdijk. Zelfs daar ontvang! hij dan bijna da'
gelijks post van koningin Sophia en van koning Willem IIL Op 26juni van
dat iaar vertrekt de gouvemeur met de elljarige prins op reis. Ze bezoeken
eerst enkele plaatsen in Zuid-Holland, daarna de Zuid-Hollandse ejlanden,
en via Willemstad reizen ze door naar Zeeland. De reis werd door de

koonpdns blijkbaar leuker gevonden dan het jaar ervoor, \rrant in zijn
dagboek schrijft De Casembroot: 'Hij is daarbij heel anders dan het vorige
jaar, allerliefst zelfs'.
Op 3 juli komen ze via het Volkerak aan op Schouwen, alwaar ze al1er-

ecrst een bezoek brcngen aan Zierikzee. Venolgens worden Noord_

Beveland en Walcherell bezocht. Daama volgt Zeeuws Vlaanderen. Ver-
volgens is Zuid Beveland aan de beut en dan komt Tholen in zicht. Op 1l
juli nemen de koonprins en zijn gevolg 's avonds weer de 'boot van
Bath', die speciaal voor deze gelegenheid was besteld bij het Catsche veer,

en slomen zij naar Tholen.
Over de feestelijke aarkomst in Tholen volgt hier de lelterlijke beschrij-
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den in de intellectuele opvoeding van d,3 koonprins, met twee ouders die
steeds verder van elkaar verwtderd raalden. Toch heeft De Casembrcot
het tot het laatst toe volgehouder. Wiwi11 is duidelijk ook slachtoffer ge-

$,orden van de stdjd tussen zijn ouders. Misschien dat dat meegespeeld
heeft bij hct latere ontsporen van deze koonpdns, die noojt op de troon
zou komen omdat hij in 1879 vooflijdig stierf.
Gouvemeur De Casembrcot vond het belangrijk dat de koonprirs a1 op
jonge leeftijd kennis zou maken met het land waarvan hrj eens koning zou
worden. Vanaf 1851 werden in dc zonrerperiode dan ook verschillende
delen van het land bezocht. In 1852 was de zldd westhoek van Nederland
aan de bernt. Voorafgaand aan de reis moest de gour.eme[r aan de koning
ztn reisplao voorleggen. willem III gi11g uilei11dc1ijk met dit plan ak-
koord. Hij wilde w,31 graag dat zijn zoon ook de burgemeesler van Breda
zoll bezocken,
Jonkheer Eduard de Casembroot was een zoon van burgemeester (van

oud-Vosseme$ i813-1815, van Sint-Maafiensdijk 1821 1830 en 1832-

1839, en van Scherpelisse 1825 1838) jonkheer Samuel Otto de Casem-
broot. Geboren op 20juni 1812 in Oud-Vossemeer en deels opgegroeid in
Sint Maartensdijk. Hij kende het eiland dan ook zeker al goed voordat hij
met de kioorprills op bczoek kwam.
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A11e plaatsen op Tholen zijn bij de reis dus door de koonpdns bezocht.
Bovendien werd er twee maal overnacht en wel bij lamilie van de gouver-
neur. ln Tholen werd tcn slotte ook nog een bezoek gebracht aan el*ele
van zijn familieleden, om nog het een en ander te nutiigen. Daama moes-
teo ze weer snel de menselmassa in om de reis te vervolgen.

Hollsirepoldet
De kanten hebben een geheel andere krjk op de bezoeken. Waarschijnlijk
zijn verslagen door iemand van de gemeente, de bugemeester ofde secre-
taris, naar de krant opgesluud. Van het bezoek aan Sint Maartensdijh
wordt in het Algemeen Handelsblad op de volgende marier verslag ge-

daani
12 juli. Heden werd deze gemeente wrcerd t et een bezoek ran Z.K.H.
den P ns tan Oranje begeleid daar HD. Gouterneur, Jhr. de Casem-
braat. Bij een del bloed|er\Nanten van de laatstgenaenden h'erd Z.K.H.
een feestmaal aangeboden, gelik Z.K.H. aldaar ook overnachtte. Schier
de geheete berolking wcts op de been en in feestgewaad. Markt en struten
vail dit schoone .lorp v'aren met groen en bloeme als owrdekt. Eereba-
gen stonden alleruege apgerigt, tan openbare en bijzandere gebounen
wapperde de ndtianale vlag en geltk een staet van maagden den Prins
binnen de plaats begeleidde, dragende een eerepoort van groen en lover,
waaronder hij ging, zao werd Z.K.H. des anderen ddags uitgeleide gedadn

daor eene eetei,acht te poad.

over het bczoek aan Oud-Vossemeer verscheen in de editie van 19 juli
van dezelfde kant het volgende:
I3 juli. Heden btan Z.K.H. de Prins tan Oranje dlhier aan. Na al.rarens
in de niew ingedijkte Hollairc palder de gebotm,en bezigtigd en in de

directiekeet eenige NetrerschinE eebruik te hebben, stapte Z.K.H. dan het
rrelgelegen buitengaed \)an den Heer l,l/.J. I Vaorst Catshoek af en trad
bi het alam wapperen der aggen door de apgerigte eerepaort aldadr
bhnen- Tetl zeren ure, na den gehouden maalttd, werd de andeHijzer .let
jelted, net de leerlingen zijner zangschool, in de gelegenheid gesteld, am

Z.K.H. net gezang te begroeten, waarvoor Z.K.H. ap het minzaafisl be-

tlanke en waarna het niet weinig tat eer en genaegen dier lee ingen

streke, dat 7-.K.H. hen tat een roeitagtje in den viwt aldaar beufielings
uihaadigde. Ten negen ure lonm het lltzikgezelschap Concordia..,an
Tholen bij fal.kellicht eenige muziL,stukken uitvaeren, door gezangen afge'
)tisseld. In den laten atand i,as een gedeelte van het aangreruende bosch
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huis van de familie. Eduard en Francois groeiden beiden op ir dit hlds le-
genover de kerk, tegenwoordig het adres Hazensfaat 2, als knderell van
bulgemeester Samuel Otto de Casembroot. Het huis staat er nog steeds en
is sinds 1800 nauwelijks veranderd. Het is waarschijnlijk begin 1700 ge-
bouwd door e,3n telg uit de rijke familie Heron. Laler woonden in dit huls
vervolgens notaris Sipkes, dolder Geluk en Tazelaar. Binnen de o1nmuu'
de tuin kun j e j ezelf tegenwoordig nog steeds snel twee eeuwen tcrug wa-

In Oud-Vossemeer viel de eer te beud aan de zus van de gouvemerr,
Louise Oiteline. Zij woonde met haar echtgeroot wi11em Johannes van
Voorst Catshoek in het zogenaamde 'Hof' aan de noordkant van het do]p.
Willem Johannes was notais, rentmeester van de ambachtsheerlijkheden
Vossemeer en Si11t Plilipsland en tevens gemeentesedetaris van Tholen,
Sinl-Ainaland .3n Sint Philipsland. Aan de tegenwoodige Hofsfaat, ter
hoogte van het huidige numm,3r 5, slond tot 1861 het landhuis vall deze
familie. Bij deze 'buitenplaats' hoorden twee vijvers en een 'bos van
\,ennaak'. Wat daarmee bedoeld wordt. werd uit de archieven niet duide-

Een nesenriende ..uws rcst t (ofhosetijk oatet) wn de boerderij Het Hof
waat Van Vootst C.ltshoeft *'oonde,
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