
Thomas Eewold (Amsterdam 1-8-1816 – Assen 24-5-1879)

Thomas Eewold werd te vondeling gelegd op 1 augustus 1816 op de IJgracht tussen de 
Foeliestraat en het Schippersgrachtje in Amsterdam. Hij werd gevonden om 0.30 uur door 
Hendrik Obbens, oud 32 jaar, metselaar, wonende Batavierstraat 66; Nagtwacht in Wijk 10 
aan de Zuijder Corps Du Garde. Vaak hadden de vondelingen een briefje bij zich, waarop de
naam of het geloof stond vermeld, maar Thomas werd gevonden ‘zonder bericht’. Toch werd
hij dezelfde dag ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van Amsterdam met de naam Thomas
Eewold. Hoe hij aan zijn naam kwam blijft onbekend.

In dat jaar werden er nog vele honderden andere 
kinderen te vondeling gelegd, meestal uit pure 
armoede. Thomas werd afgeleverd bij het 
Aalmoezeniers Weeshuis te Amsterdam. In het 
Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam kwamen de 
allerarmste kinderen terecht. Het waren vondelingen 
en wezen die niet in aanmerking kwamen voor het 
Burgerweeshuis, omdat hun ouders geen poorter 
waren of aangesloten bij een kerkgenootschap. 

Op 1 augustus werd hij in de kapel van het 
Aalmoezeniers Weeshuis aan de Prinsegracht 
Nederlands Hervormd gedoopt.

Thomas werd ondergebracht bij een min in 
Amsterdam, Carolina Fop. Zij had al een baby en kon
zo tegen betaling Thomas voeden.

Begin augustus 1824 werd Thomas teruggehaald 
naar het weeshuis ter voorbereiding van zijn transport
naar Veenhuizen. De stad Amsterdam sloot bijna al 
zijn weeshuizen en de bewoners werden op contract 
gezonden naar de Maatschappij voor Weldadigheid 
in Drenthe.

Op 18 augustus 1824 vertrok hij met een groep van 200 vondelingen en wezen per 
trekschuit vanuit Muiden naar Veenhuizen. De subcommissie van weldadigheid Amsterdam 
schrijft daarover in een nadrukkelijk als 'confidentieel' bestempeld schrijven van 21 augustus 
1824:       

                 'Laatstleden woensdag den 18e dezer zijn van hier voor het aanbreken van den dageraad 
per schuiten op Muiden verzonden 200 kinderen uit het A.W.Huis. Te Muiden zijn dezelven aan boord 
gegaan van het aldaar gereed liggend schip, voorzien van de nodige mondbehoeften: en zo dadelijk 
naar Veenhuizen getransporteerd. Het overbrengen van hier is in stilte zeer geregeld en zonder de 
minste opschudding of zamenscholing van publiek geschied'.

Op 21 augustus wordt Thomas opgenomen in de Kolonie met inschrijfnummer 206.

Hier verblijft hij een aantal jaren totdat hij begin
1834 wordt geplaatst als kwekeling op het
lanbouwiinstituut te Wateren.

Op zich geen logische stap, want de school,
"Landbouwinstituut Wateren" genaamd, was een
kostschool met 100 ha land als proefveld. De
Maatschappij leidde onder meer haar kader op,
dat armen uit de steden in de 'Koloniën van
Weldadigheid' moest omscholen tot kleine
boeren. 



Normaal gesproken werden hier geen vondelingen opgenomen omdat zij op de laagste sport
van de hiërarchieke ladder stonden. 

In 1836 werd Thomas aangemeld bij de militie in Amsterdam, maar kreeg een vrijstelling van
1 jaar omdat hij ‘te klein’ werd bevonden.

Een aantal malen werd Thomas door de directeur bij de minister voorgedragen voor ontslag. 
Dit was een jaarlijks gebeuren voor allen die de leeftijd van 20 jaar hadden bereikt.
Thomas kreeg op eigen verzoek een aantal malen uitstel van ontslag. Hij had zicht op een 
vaste betrekking binnen de Kolonie als ‘schrijver van het derde gesticht’.

Uiteindelijk kreeg Thomas in april 1838 op eigen verzoek toch ontslag uit de Kolonie.
Hij had een betrekking gevonden als bediende bij de burgemeester van Assen: Hendrik Jan 
Oosting.

             Oosting was vanaf 1804 ambtenaar, onder andere bij de belastingdienst. Hij werd in 1824 
wethouder van Assen. Toen burgemeester Hendrik Jans Westra in 1831 kort na zijn aantreden 
overleed, werd Oosting benoemd tot zijn opvolger. Hij zou aanblijven tot 1856. 
Thomas staat per 15-06-1838 ingeschreven bij de burgerlijke stand in Assen.

Thomas woont in bij burgemeester Oosting in ‘Het witte huis’ aan de Vaart NZ 36.
Hij blijft hier maar kort, want een jaar later staat hij bij de burgerlijke stand al ingeschreven 
als molenaarsknecht bij de Korenmolen J.F. Bismeijer aan de Molenstraat in Assen.

                    Tomas Eewold is nu molenaarsknecht bij Johan 
Friederich Bismeijer (Neuenkirchen bij Hannover 10-10-1787,
vrijgezel); later komt hier ook inwonen Friederich Maurits 
Schürmann (Ippenburen Dld 25-10-1818) die mogelijk een 
neefje is van Bismeijer. De molen aan de Molenstraat 74 
wordt later overgenomen door Friederich Maurits Schürmann
die trouwt met Lammechien Beuker (24-07-1817) en een 
zoon krijgen Johan Friederich Schürmann (29-11-1842).

In 1842 heeft hij al weer een nieuwe betrekking. Thomas is nu dienstbode bij Roelof Roelofs 
van Erkelens en zijn vrouw Maria Vink, hij was bezembinder, logementhouder, postmeester 
van de Paardenposten en oprichter van de eerste Asser Schouwburg. Toen zijn zaken slecht
gingen werd aller verkocht en vertrok Van Erkelens naar Amsterdam.

Hij woont nu op de Zuidzijde Vaart nr 65. Naast elkaar wonen de familie Van Erkelens (nr 
66); de familie Boer (nr, 65) en Thomas Eewold (nr. 65A). Mogelijk heeft Thomas zijn 
aanstaande echtgenote Jantien Boer hier leren kennen zij woonde op nr. 65. Zijn 
aanstaande echtgenote Jantien Boer werkte als dienstbode bij Gerrit Kniphorst en in 1845 
gaat Thomas ook werken als dienstbode bij Kniphorst. Hij woont in bij Kniphorst aan de Brink
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                 Thomas is nu dienstbode bij Gerrit Kniphorst en zijn vrouw Elisabeth Carsten. Mr. Kniphorst
werd raadslid (1819-1850) en burgemeester (1824-1831) in Assen. Hij was daarnaast lid van de 
Provinciale Staten van Drenthe (1821-1832). Hij was onder meer betrokken bij de oprichting van de 
Latijnse school (1825) en de schouwburg (1830) in Assen. Na een conflict met de gouverneur van 
Drenthe Petrus Hofstede stapte hij op als burgemeester. Kniphorst was vervolgens lid van de Tweede
Kamer (1832-1849). In 1838 werd hij raadsheer van het Provinciaal Gerechtshof in Assen. Hij zou 
deze functie tot zijn dood vervullen.

Op 2 mei 1849 trouwen Thomas en Jantien en vestigen zich op de Singel 239a. Thomas is 
nu landbouwer. In 1850 wordt hun zoon Jan geboren (begraven op de Zuiderbegraafplaats) 
en in 1853 hun dochter Anna (begraven op de Noorderbegraafplaats). In 1875 verhuist het 
gezin naar de Kattegang in Assen. Thomas is nu sociëteitsbediende bij ‘de Groote Sociëteit’ 
in Assen.

             In 1780 een Herensociëteit werd opgericht. Op de plaats waar de huidige Hertenkamp staat, 
bouwde de Asser Herensociëteit in 1845 hun onderkomen genaamd: de buitensociëteit. De leden van 
deze sociëteit waren allemaal vooraanstaande Assenaren. Later veranderde de naam in ‘de Groote 
Sociëteit’.

Thomas komt uiteindelijk op 24 mei 1879 op 63 jarige leeftijd te overlijden en wordt, vreemd 
genoeg, begraven in het graf van Lubbert Bakker (schoonvader van zijn dochter Anna). Later
wordt ook zijn vrouw Jantien Boer in dit graf begraven.
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Thomas werd als vondeling geboren met niets, maar uit de memorie van successie die 
opgesteld werd na zijn dood, liet hij zijn beide kinderen het onvoorstelbare bedrag van ruim 
3500 gulden na, bestaande uit een perceel grond en een lening aan grutter Johan Friederich 
Schuurman. Het neefje van zijn oude baas de molenaar Bismeijer.
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