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In april 1921 benoemde de Poot\4ielse gemeenteraad Lein Blaas met algemelle stemmen tot onderwijzer aan de openbarc lagere school- Er \r,as
een vacature door het vertsek van L.M. de Graaf naa] Amsterdam. Blaas
stond als eerste op de voordmcht, die nog dde kalldidaten bevatte. Hlj
woonde mel zijn gezin eerst aan de Stoofstraat A 88, en later aan de Molenstraat A 271. Naast ztn welt als onderwijzer was hij sinds 1924 kassier/boekhouder van de codperatievc Boeredeenbarl in h,3t dory. En ook
in het Poofivlietse verenigingsleven was Lein Blaas actief: bestuwslid en
secretaris van het Groene Krxis en var de Vereniging voor ziekenhuisverplogillg, secretaris var de ijsclub, voozitter van de muziekveleniging
Krl]lst naar Kracht en van hel Ondersteunhgsfonds, 1id van de commissie
voor toezicht op het lager onderwijs cn bestuLfslid van de vereniging voor
luchtbescherming. Verder was de onder$,ijzer betrokken brj comitds voor
de viering van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina
(1923) en voor de installatie van burgemccster Van Oeveren (1939).
Na het afkondigen van de evacuatie van het eiland Tholen door de Duitse
bezetter, in februari 1944, trok Lein Blaas met ztn gezjn tijdelijk in bij
zijn schoonmoeder aan de Wa1 15 i11 Tholen. Hij ging les geven aan
Thoolse ki11deren op de evacuatieschool in Halsteren. Maar op 11juli
1944, nog geen drie \veken na zijn 49e verjaardag, is Blaas onverwachl
overleden ten huize van zijn schoonnoeder. Meester Blaas was in Poortvliet, waar hij bijna 23 jaar werkte, een geziene en fijne onderwijzer. Zijn
vrouw overleefde hem 35 jaar, zij overleed op 14 oktober 1979 in Tholen.
Lein Blaas was geinleresseerd in de lokale geschiedenis, sch€ef daar verhalen over op en hield er voordrachterl over. Zijn aanteke ngen over de
meidagen van 1940 worden hieronder integraal weergegeven. Daarbij is
de bewrst gehanleerde spelllng van de plaatsnaam Tolen zonder h gehardhaafd. In de noten worden bijzonderheden gegeven over de door
Blaas genoemde personen, wat door het madplegen va! zowel mondelinge
als schriftelijke bromen is achterhaald.

Oorlog
'Op vrijdagmorgen 10 mei + 6 uu1 welden wij geweld door straatrumoer.
Wel&a riep Jan Kesteloo [1] mij vanafde straat toe: ,,Oorlog". In een wip
was toen het hele gezin in rep en roer. Al spoedig bleek, dat de Duitse gezant in Den Haag aan onze minister var buitenlandse zaken Van Kleflens

doo ocht door ons land had gevraagd, hetgeen met verontwaardiging van
de hand was gewezen. De oorlog was toen een feit geworden. Daar de ver-

loven rceds sedefl enige dagen ingetrokken waren, bevonden zich geen
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vliegtuigen maakle de mensen in hoge mate nerveus, vooml toen men
hoorde dat zeer veel parachutistell omlaag werden gelaten. Toen ik met
Sieenpoofle [3] en Schijf l4l 's nachts van maandag 2e pinksterdag op
dlnsdag van 12-3 uur radiowacht had, brachten om + 1 uur de eerste
vllLchtelingen Lit Tolen (o-a. kleermaker Priem [5] en Karel Kunilrk 16l)
de ontstellende tijding dat de Toolse bmg opgeblazen was. Enige t{d later
kwam het beicht door, dat de Maasbruggen bij Grave door veraad niet
wilden springen el1 dat zodoende Duitse soldaten per pantsertrein de Peel
linie over trokken.
Inmiddels werden steeds meer parachLrtisten gemeld. Toen om drie uur 's
morgells de radiowacht afgelost werd door E. v/d Vate l7l, die haast
schreiend aan de talel zat, bedoten wij eerst nog wat rond te wandelen,
alvorens te gaan slapen. Tegen half vier $,erd het licht, het beloofde een
schone dag te worden. De merels hoorden we fluiten boven de heerlijk
geurerde sedngen in de tuin van wijlen Merouw van Gorsel [8]. Schrij
nende tegenstelling met de vreselijke oorlogl

Met Johs. Pleune [9] besloot ik toen, naar de ver\voesting in Tolen te gaan
zien. Zo arriveerden wij om + half vijf aldaar, nadat wij ons bij de milltai
re wacht de To1 te Tolen eerst nog hadden gelogitimeerd. Ontzetting overviel ons, toen wij de verwoesting aanschouwden. Duizenden glasruiten
bedekten de shaten. De brxg leverde een trieste aanblik op. De toegang tot
de Wal was verboden, de huizen rvaren verlaten en stonden nog onbe
heerd. De toegang largs achter was echter open en zo constateerde ik al
spoedig in het huis van mijn schoonmoeder l10l een ware ravage. A1le
rriten el1 gordijner stuk. Enkele ramen lagen in de kamer. Een beschot
boven was ontzet, pannen warer van het dak- De eerste indruk was een
schade van honderden guldcns. Bij vele anderen ir1 de stad was het veel
erger. Enkele huizen stonden op instoden.

Bij Antje

Schot [11] had de iamilie orderdak gevonden. Ze lagen toen
grotendeels al te slapcn. Om + 11 uur 's avonds warcn ze gewaanchuwd
hun huis te verlaten. Met hun 82 jarige moeder [12], die eerst nog gewek
moest worden, zijn de meisjes en Willeo ll3l toc11 naar de Mark getogen.
Tragische tocht, voorwaar! Bij mt zellthuis vond ik mljn ouders [14] en
buunlouw bij elkaal zitten. Die waren d,. ganse nacht niet te bed geweest.
Gelukkig was hun huis ongedeerd.
Mijn schoonmoeder arriveerde nog diezelfde dag te Pooftvliet met Willem
en Made. Elke dag bracht nu nieuwe sensatle. De volgende dag, dat was
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Tol mijn schrik stond de voordelLr aan en in de achterkamd zaten ze dan
bijeen, samen m,3t een oude r'.rouw, Janne Bijl [23]. Mijn vader wildc het
huis niet \.er1aten, doch vond het toch ook beter dat moeder weg ging.
Maar hoe? Snel besloot ik toen, dat ik ijlings naar Poofvliet terug zou keren en zou tachten een auto te chateren. Bij Marhs [24] om de hoek
stond de rode P.T.T. auto. 11< belde haasdg, lang en herhaaldelijk aan, doch
kreeg geen gehoor. A1s ik had kunnen chauffeucn, had ik ze met deze
wagen weggebracht, nood breekt wct. Toen verder in een 6 dagen gangetje
de Molenvlietsedijk op, waar ik Leen Moerlard [25] met zijn schrciende
lamilie op zijn kolenwagen inlaalde. De hit stond in dc galopl

De openbare scholl
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Oude Ke*hof
Intussen op de Postweg gekomen, zag ik geen enkele auto. Bt de Dcchoeve ongeveer reed ik de laatstc vluchtelingen achterop. Van hier vemam ik,
dat Pietje bt v.d. Berge [26] ondergebracht was. Dat was dus in orde. Bij
de boerdaij van De Jonge gekomen, vroeg ik de heer A.L. de Jonge [27]

of hij nog met zijn auto ]1aar Tolen durldc. Deze echter antwoo(dde ont
kennend. Bij het Oude Kerkiof ontmoette ik daama de eerste auto, be,
stuurd door J. van Popeing [28] van Scheryenisse. Hem verzocht ik, de
achteryeblevenen uit de Molenvlietsestraat op te halen, hetgeen deze beloofde, indien het mogelijk was. Even later passeerde Tijs G,3uze l29l uit
14
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se soldaten doo rekkcn. De ee$te die passeerden, waren meest officieren
per auto. Deze begaven zich over Stavenisse naar Schouwen. De soldaten
volgden al1en per fiets. Wij dachten niet anders, of spoedig zouden de
Duitse soldaten nu volgen. Dit was echter et het geval. Dat de spanning
in onze gemeente toen zeer hoog gestegen was, is licht re begijpen.
Die middag legen,l uur liet de burgemeester van Pooftvliet bekend maken,
dat de Toolse bevolking weer naar hun haardsteden kon terug keren. Het
werd toen welaha een wilde jacht van Tolenaars en anderen. Ik wiclp m,3
op de fieis, maar bt de 2 dijken klapte mijn achterband. Mtn fiets neerwerpend, vervolgde ik toen mijn tochl per auio van Slager [35], die toeval1ig passeerde en waarin ook Arltje Schot zat met de Wed. Pie van Oeffelen
136l en haar dochterc. Bt de Toolse Tol zagen we toen de eerste Duitse
soldaten, die daar reeds een wacht gevormd hadden. Ik zal dat moment

nooil vergelen,

ZicW geziht
In Tolen gekomen zagen we toen al spoedig de vernieling, die door het
Duitse geschut aangericht was. Dc gebouwell van Kees Cebraad, Johan
van Oost [37] en Koos Deurloo Stoflels ieverden ecn treudg aanblik op.
Toen ik met Slager even het hllisje van mijn schoonmoeder was binnen
geweest, (dat er geiukkig goed was afgckomell) e11 nu wee1. in de \r.agen
wilde stappen, werd de auto door de Duitse milltair opgeelst. Slager moesl
tegen wil en danl instappen om de werking te dcmonslrelen, en weg snorden ztl Ik vond het een zielig gezichtl
Mijn iocht door de stad vewolgend, kwamen we veel Duitsers tegen. Mij
trof b.v. het volgende toneeltje: voor het stadhuis stonden enkele Duitse
olficieren in gesprek met den majoor der Rijksveldwacht Haverhoek [38]
en de gemeellte politie. De majool stond in d,3 houdhg, salueerde verschcidene nmlen! Het gaf mij een zeer eigenaardige gewaarwording. Ik
heb toen eerst de huizen van Oom Hein en Daan Schot bezocht. waarvan
ik de sleutels mee had. Gelukkig hadden geen van beide enige schade opgetopen.
L1 mijn eentje door de stelling dwalend, aan de gaslabrick en het Kaaidijkje, trofik op meerderc plaatsen weggegooide Hollandse uniformon en uitrustingstukken aan. Hoe weemd deed het aan, deze plaatsen nu vrij te hrn,

nen doorlopen, waar kofie tijd tevoren elke buger geweerd werdl Welk
een troosteloze aanblik bood de gasfabriekl De gashouder doorbood van
kogels, het machinegebouw onzegbaar beschadigdl Op het Veer aangekomen, zagen we van d,3 Bmbantse kant een lange Duitse colonne naderen.'
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Macliel Madnlrs Comelisse, geboren in Tholen op 7 apdl 1887. Het echtpaar had een zoon ,3en drie dochters- Comelisse was veel van huis. Hij
voer op de Haruna, een rijnaak van 3000 ton, van en naar Duitsland met
ko1en.

12. 82 jatige fiaeder; dit is LeiN schoomoeder, zie 10.
13. De meijes en Willem; 64n yar\ de neisjes is Maric Bout (geborer 26
mei 1903), een zuster van Leins \,rou$,. Ze $.as, net als haar brcer Willem
(geboren 2 december 1890), doofstom en ongelrouwd.
14. ,,ld€rs; Leins ouders Jakob Blaas en Johanna Comelia Goedegebuure
woonden aall de Molenvlietsestraat 19 in Tholen. Johanna zou op 12 juni

1943 overlijden, Jakob op 5juli 1952.
15- Daan Schot; Daniel Schot, geboren op 7 november 1871 in Tholen,
was velejaren (tot 1937) administrateur en boeknouder van de gasfabriek.

Ht

was niet getrouwd en woonde aan de Hoogstraat 49 in Tholen. Bij
Daan in huis rvoonden zijn nicht Marie Bout (Maria Adriana, geboren op
2l apdl 1892), als huishoudster, en achtemeefHeinie Bout (leinrich, ge-

staan n.t Neebje, Kaatje, to.de

Op dez.loto uit 1927
Pagee, Pl.ton enJo Ele bnas.

l8

Belia Eknbaas-r'an

6l
oz us 'ualoq.L o1 9 l€?rlsJools ep ur lu.lills uee J..lp ez :.'Y\nol^ al-IEd€
uee s!^\ 1168l rlni 8z do uoroq:8 lessrlu u€^ l.1sg :Pssn{ uDt sS zz
sE?lg qolsf .I.pE^ sulo'I u!^
lnl uDt \'7 tatsaaN
Jeeu ua. s?.{\ s!]?lg o^?rFl[ s€^\
!,\\npa,r 3oo[ urzoS 1oo]3 uoe leru
.rp 'ro1!r'I 3p-lnog EJpft'I lswul!€p

uo sieo^ roryulu.{{opl

apuoo,{\

tueq ts??N'ueloql uI E-I l??4sJoo1s
.p u?? :plroo^\ '8881 laqrre.ap
9l do ullocLoi 'se?lg a^?q?[\ IaLU
-suu€? uo uelxrlu[un :sDDlg ill IZ
.ehstIqi.IfidS,
L1r?eu

5p ropuo

Pualeq

n_so+

ftq :rp seldqs ap e8e.\\u?^ Puols

ua I€ l??qsSooH op uH? apuoo,\\
-IZ6t ul SuFouorsuecl uirz ]ol
.qH
//81 u€^ uoloqJ uL IooqcseluesuI

-aB .p u?^ mzft,trapuopJooq s!,{\
(qERl raqloo.op ! do uoroqoS) IftO

ue^ srTeuro) uft'I 4nO uD^-:t 7'02
'slnoquoe'l d Y ]e!u e1d?ls ahooqqllla,,t\
-nq teq ur reelap]lezl?p ?ruolodY lft,{\lel 'su?uxeluullf c') 10ru z161 LrI
r€lp op,\\nort eZ pu?lsdrll]d luIS uI suazllulopuo /€61J?[?^ st,{\ ols8uol
!O Z16I ]aqrullclas 6Z do u.roqe8 'ellauu€I €uu?qof :9061 lunl 8l do
uaroqe8trc3ulc €ulnrr0E3 :8681 raqoplo iZ do uerocLo8'euuY ?ruolodv
:e?3ed u?^ ?11.9 u3 s??quele sruusqol uEuulllrluB u?^ slelllcop lp,unoll
-61
-a8uo eup uopuoo.{^ tsll^lrood q 1!e4s33u?1 5P ut'.sDDquaru satslaw
'ueTorll ur Duslluolog:p u?? ftrePalsso€ ua lalul^{
rEO6l roqlualdas
uoe peq
Z1 do uoloqe8'asuoJ t ?q€rqn:2suD ruDlg 81
'rept^uooqss . s??lg ur3'I u?^ reorq u.o s€.{\ (St6 I u?nu? I ,Z do
ropatra^o 'iS8I requeld.s 9 do usroqrS) 1 og )I+ueH ropa^ r€eH uopirl
-re^o 0t6l reqoDlo 8z noz ue lprl€^ul se^\ ellard (sI elz) lnog er?],{ u€^
(_/ r;r uIroq15 erl:u-o) trJ l_o8 \rpurll uE\ rrr.lrop u!! 'r^\'Lr.lo'lf
ur t68I slIStSn? 8l do u1rcqe8 lnog ellaurelsrd :u1aH Luoo uo^ aliaq Ll
I lupeq8ulprell.l€^\ teq
lellrq u?^ uooz uaa
fiq

lr.ll

sl? oUre.^.\

ftH

D1]?tr\l

.p

do uosu?t u?LuroH

s!^\ ue uoroqsB larl^Uood m 0681 Iren.Iqq I st qocet:uasuDt qocDf 9I
urpeF.^o ss6l uI sI ]oqcs
Ilnl0€ sEuol& u.ioq

u!"C (qoryf erry

raorq sel.I?r\l u€^ uooz uea '926I

stond o.a. bekend om het aantal katten dat zij had, trok bezoekers var
heinde en ver, en deed aan magische kunst. De woning is beginjaren zes-

tig afgebroken2:,. Janne

Bil; zij woonde in d,3 Minneputtesilaat

tegenover de vodden

handelaar Doris van Begtoo.

24. Ma*us', Marcus Hendrik van der Kaaij (geboren 5 oklober 1903 in
Zaltbommel) was in 1927 getouwd m,3t Jacoba Catharina van Rijssel
(geboren op 8 januari 1892), een zus van Es van Riissel. Hii rced met een
PTT-busje het eiland rond om in elke plaats de post op de bijkantoren te
bezorgen. Hel paar woonde in de Plantagestraat 25 er $,as in de oorlog
actief bij het verzet en hulp aan onderduikers.
25. Leen Moetland; kolenboer Leendert Marcelus Moerland, geboren te
Sint'Annaland op 6 november 1901, woonde ecni in de Molenvlietsestraat
en later in Doelweg 22 te Tholen.
26. van de Berge; waarschij n Iij k aan de Postweg te Tholen.
2'1. A.L. de Jange: dtl zal Adriaan de Jonge zijn, geborcn te Ovezande op 6
iovember 1910, die in 1934 met zijn oudels en twee broers naar een boer
derij in Tholen k1vam. De boerderij, aan de Postweg voo$ij de Vrou\r.endijk dchting Poorvtiet, is in de volksmond jarenlang 'Boede de Jong'
genoemd. Nu woont de lamilie Van Oorschot er.
28. Johs. yan Popern|g; dit moet Gerrit Jakobus van Popering zijn, die 25
au$rstus 1899 in Noordgouwe is geboren. Flij was getrouwd met Jozina

v.d. Klooster en had een schilders- en taxibedrijf in de Weslstraat in
Scheryoniss,3.

29. Tijs Geuze; de lrachtrijder Mathijs Dirk Adriaan ceuze, geborcn op
30 augNtus 1897 in Scherpenisse en daar wonend ir de Lente, $.as ge,
trouwd met Tannetje Blaas. Zij lvas een zus van Walrave Blaas (zie 21) el1
een nicht van Jakob Blaas, de vader van de Poorivlietse onderwijzer.
30. Schaanzustet Saa/:, Saar Bout, geboren in Tholen op 1 apdl 1898, een
zuster van Lein Blaas'rorrw
31. Bulmdn Patter; d.e widrelier Pieter Adriaan Potter, geboren te Pooftvliet op I mei 1886, woonde in de Molensbaal naast meester Blaas.
32. Jahs Feijtel: dit za.l lohanis Comelis Feijtel zijn, geborcrl te Scheryenisse op l2juni 1890, die in de Langestraat in Poortvliet woonde. Hij was
getouwd met Lena Comelia van Splunter, eell zuster van Kees en Teeuw
(zie 33).
33. Kees en Teeuh, yan Spl r/er; Comelis Adriaan van Splunter, gcboren
te Poofvliet op 14 oktober 1891, had een modezaak in de Kerkstmat 15 in
Tholen- Zijn broer Mattheus Cornelis, geboren te Poortvliet op 15 mei
2A
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