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Aanvullingen op en correcties van het boek “De herkomst van Anthonia Anna Felius”,
verschenen te Capelle a.d. IJssel in 2003
p. 21

Tweede alinea. Op 11 maart 1674 moet zijn: 11 maart 1741. Maria van Onzenoort
was weduwe van Nicolaas Boone.

p. 23

Derde alinea. Marynus, ged. Goes 12-9-1738 is niet identiek met Marynus Velius
die in 1814 in Sliedrecht overleed. Laatstgenoemde was Marinus Jacobs Velius,
ged. Fijnaart 1-7-1753, zoon van Jacob Marinusse Velius (die ook omschreven is
als Phelix) en Aaltje Jacobs de Neeff. Jacob Marinusse Velius werd in Goes
geboren; dat werd vermeld bij zijn huwelijksinschrijving in Fijnaart in 1747. Zijn
vader was mogelijk Marinus Joosse Felius (Velius), vermeld in de derde alinea
vanonder op blz. 21. Jacob deed belijdenis te Fijnaart en Heijningen op 26-31750, vertrok naar Stavenisse en keerde terug naar Fijnaart op 16-1-1751. Hij
huwde te Fijnaart op 4-6-1747 met Aaltje Jacobs de Neeff, die op 22-10-1713 in
Fijnaart is gedoopt als dochter van Jacobus de Neef en Adriaantje Willems van
Antwerpen. Zij overleed te Fijnaart op 15-7-1775 en werd daar op 17-7-1775
begraven. Jacob Marinusse Velius was een jaar eerder overleden; hij werd op 137-1774 in Fijnaart begraven. Hun zoon Marinus ondertrouwde te Fijnaart op 2211-1782 met Gerrigje Teeuw, ged. Sliedrecht 29-5-1757, dochter van Claas
Boudewijnszn. Teeuw en Aagje Bastiaansdr. Dekker; zij trouwden in Sliedrecht,
waarvoor een attestatie werd afgegeven door de Geref. Kerk te Fijnaart. Gerrigje
Teeuw overleed in Sliedrecht op 19-2-1816, 58 jaar oud.

p. 37

Eerste regel. Geertruyd Velius was geen zuster, maar een nichtje van Jacob. Zij
was een dochter van Geeraard Velius en Cornelia de Maaijer. Ze verbleef in het
armweeshuis omdat zij blind was.

p. 53

Ad a, betr. Cornelis Felius; hij werd onderscheiden met het Metalen Kruis 18301831 vanwege zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht in het kader van de
Belgische Opstand.

p. 53

Ad e; Maatje overleed op 13-11-1822.

p. 57

Derde regel; 6 november moet zijn 7 november.

p. 72

Eerste regel. Blijkens het archief van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting
werd Cornelis opgepakt als lid van het verzet. Hij ligt begraven op het
Nederlandse ereveld Loenen in de gemeente Apeldoorn, waaraan een gedenksteen
herinnert.

p. 79

Eerste regel. Johannes Felius is geboren te Wemeldinge op 11-9-1898 (niet in
1989).

p. 103

Bovenaan: Geertruida de Jonge was een hartelijke, meelevende vrouw. Als zij
zich ergens over verwonderde dan was een gevleugelde reactie van haar:
“gosternokke nog aan toe!”
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p. 109

De bruid heette voluit Francina Maria Holm. Haar ouders zijn: Johannes Holm en
Catharina Louisa Logmans. Zij is genoemd naar haar grootmoeder van
vaderszijde: Francina Wilson (overl. te Zierikzee op 14-11-1909, slechts vier
dagen na het overlijden van haar echtgenoot Adriaan Holm). Zij overleed te Goes
op 5 maart 2005, 91 jaar oud.

p. 114

Cornelis Jacob Felius overleed in Middelburg op 2 februari 2017, 89 jaar oud.

p. 116

Leny Zuidema-Felius overleed te Tilburg op 4 december 2003 enkele dagen nadat
zij als gevolg van een bacteriële hersenvliesontsteking in coma was geraakt. Zij
werd bijna 70 jaar oud. Op 10 december 2003 werd zij op de begraafplaats
Vredehof aan de Gilzerbaan te Tilburg onder grote belangstelling begraven. Haar
echtgenoot en kinderen typeerden haar op de rouwkaart als lief, intelligent,
nuchter, stoer, zorgzaam, vasthoudend, attent, humoristisch, trouw, eerlijk en
recht door zee.

p. 155

Abraham de Jonge tr. (1) Geertruy Hendrika Remijn, dochter van Johannis
Remijn en Helena Welleman; dit paar kreeg in totaal 19 kinderen! (zie VZS, nr.
122, p. 157 en 158). Uit het huwelijk van Abraham de Jonge en Geertruy Remijn
kwamen niet drie maar acht kinderen voort: Abraham Cornelis, geb. Terneuzen
1811, overl. aldaar 9-9-1811; Helena, geb. Zaamslag 22-9-1816, overl. Terneuzen
18-11-1816; Janna, geb. Terneuzen 27-7-1817, overl. aldaar 15-9-1817; Johannis,
geb. Terneuzen 23-5-1818, overl. Terneuzen 27-8-1818; Cornelis, geb. Kapelle
25-7-1819, overl. aldaar 8-12-1819; Johannis, geb. Kapelle 12-8-1820, overl.
aldaar 25-12-1820; Janna, geb. Kapelle 25-12-1821, overl. Kapelle 13-11-1900;
zij tr. Kattendijke 13-3-1846 Antonie Slager, geb. Scherpenisse ca. 1824, zoon
van Dingeman Slager en Pieternella de Valk, overl. Kapelle 10-2-1897; Johannes,
geb. Kapelle 20-2-1823, overl. Terneuzen 9-4-1826. (VZS, nr. 122, p. 160).

p. 159

Dochter Anna Maria (geb. 9-11-1868) huwde te Wemeldinge op 5-4-1889 met
Cornelis Moelker, geb. te Wemeldinge 21-11-1867, zoon van Jan Moelker
(schipper) en Cornelia Verbrugge en toen schippersknecht.

p. 159

Jacob de Jonge en Kornelia Muller kregen na 1868 nog zes kinderen en wel de
volgende:
• Jan Adam, geb. Kruiningen 9-2-1872; op 16 augustus 1896 huwde hij te
Tholen met de dienstbode Maria Pieternella Nelisse, geb. te Tholen, toen 23
jaar oud, dochter van de visser Hendrik Leendert Nelisse en Leena Josina
Schot; Jan Adam was toen schippersknecht; zijn gezin woonde vanaf 1896 in
Rotterdam; Maria Pieternella Nelisse overleed in Rotterdam op 18-5-1918;
Jan Adam hertrouwde daar op 28-5-1919 met Johanna Maria Gagestein
(geboren in Schiedam op 5-2-1867, dochter van Gerrit Gagestein en Grietje
Kalkman; zij was weduwe van Huig van der Ent); Jan Adam overleed in
Rotterdam op 28-10-1936; in 1904 is hij vermeld als schippersknecht en in
1911 als loswerkman [havenarbeider]; zijn tweede echtgenote overleed in
Schiedam op 8-8-1941.
• Pieter, geb. Kruiningen 28-2-1874; hij vertrok op 18-7-1896 uit Wemeldinge
naar Sliedrecht; tr. aldaar 23-10-1897 Cornelia Bons, toen 23 jaar, geboren in
Sliedrecht, dochter van Leendert Bons en Annigje van den Berg; zij woonden
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•
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vervolgens in Rotterdam (daar nageslacht); Cornelia Bons overleed in
Rotterdam (Coolsingel 63) op 22-11-1910; Pieter de Jonge hertrouwde in
Rotterdam op 13-10-1926 (omschreven als havenarbeider) met Klaaske
Westerhoff, geboren in Dokkum 14-2-1876, dochter van N.N. en Neeltje
Westerhoff; Pieter de Jonge overleed in Rotterdam op 5-6-1948; Klaaske
Westerhoff idem op 1-2-1966.
Jacob, geb. Schore 24-1-1875; hij was in 1896 varensgezel; in 1914 is hij
vermeld als walbaas; op 12-3-1896 trouwde hij te Wemeldinge met Maatje
van Boven, geb. Wemeldinge 5-2-1876, dochter van Pieter van Boven
(sluisknecht) en Cornelia Maas, toen dienstmeid; zij woonden in 1914 in
Rotterdam in de De Ruijterstraat 9b; kinderen tussen 1896 en 1914; Jacob de
Jonge overleed in Rotterdam op 10-10-1959.
Johanna, geb. Schore mei 1876, overl. aldaar 24-7-1876.
Johanna Cornelia, geb. Schore 29-8-1877; zij vertrok op 20-6-1896 naar
Rotterdam; zij tr. daar 26-5-1897 Adriaan Moelker, geb. Wemeldinge 14-41876, zoon van Jan Moelker (schipper) en Cornelia Verbrugge; Johanna
Cornelia de Jonge overleed in Rotterdam op 12-11-1946 en Adriaan Moelker
op 23-5-1959.
Janna (“Jaantje”), geb. Wemeldinge 12-12-1879; tr. Rotterdam 29-8-1900
Marinus Leonardus Janse, geb. Dordrecht 5-5-1875, zoon van Jan Pieter Janse
en Helena Cornelia van Neerom. Zijn ouders trouwden in Middelburg op 2011-1872 en zijn daar beiden geboren ca. 1845. Zijn moeder overleed in
Rotterdam op 24-11-1907, zijn vader aldaar op 29-6-1917 (op 12-6-1912 was
deze hertrouwd in Rotterdam met Aletta Maria Verkleij). Marinus Leonardus
Janse is in 1900 vermeld als schippersknecht en in 1905 als expeditieknecht en
als wonend aan de Gedempte Slaak te Rotterdam.
Marinus Leonardus Janse en Janna de Jonge kregen in Rotterdam de volgende
kinderen: Jan Pieter (geb. 14-1-1901; tr. Rotterdam 11-8-1926), Cornelia (geb.
18-1-1905), Jacob (geb. 8-11-1909) en de tweeling Leonardus Marinus en
Marinus Leonardus (geb. 11-4-1913; Marinus Leonardus (jr.) overl. ald. 29-41914). Leonardus Marinus tr. Rotterdam 13-1-1937. Marinus Leonardus Janse
(sr.) overleed in Rotterdam 1-3-1938, 62 jaar oud, zonder beroep.

p. 159

Vijfde regel van onder. Tussen augustus 1877 en december 1879 vestigden zij
zich in Wemeldinge, waar Jacob de Jonge brugwachter werd op het
sluizencomplex in het Kanaal door Zuid-Beveland. Toen het gezin in 1876 in
Schore woonde werd Jacob omschreven als sluisknecht; mogelijk werkte hij toen
bij de sluizen te Hansweert. Jacob verdronk in het Kanaal door Zuid-Beveland;
hoe dit kwam is onbekend. Zijn weduwe trachtte daarna met de verkoop van
petroleum de kost te verdienen. Hun oudste zoon Abraham Jacob kreeg de baan
van zijn overleden vader. Van zijn loon moest hij toen ook zijn moeder met haar
gezin onderhouden.

p. 159

Laatste regel. Kornelia Muller vertrok uit Wemeldinge naar Rotterdam op 20-11896. Haar jongste dochter Janna (“Jaantje’) ging haar op 16-11-1895 voor. Haar
dochter Johanna Cornelia volgde op 20-6-1896. Ook haar zoon Jan Adam de
Jonge woonde in 1896 in Rotterdam. Later woonde daar ook haar zoons Pieter en
Jacob de Jonge. Bij de inschrijving van het huwelijk van haar zoon Jacob op 12-31896 is zij omschreven als koopvrouw.
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p. 160

De Gedempte Slaak heet sinds 1947: Slaak.

p. 161

Zevende regel van boven. Hij volgde zijn verdronken vader op als sluiswachter.

p. 166

Zoon Cornelis Jacob de Jonge trouwde wel, namelijk te Dordrecht op 8-8-1912
met Helena Ebbers, geb. te Dordrecht op 2-11-1891, dochter van Gerhardus
Ebbers en Johanna Dijkmans. Dit huwelijk werd ontbonden op 5-8-1926.

p. 167

Anna Maria de Jonge overleed in Castricum op 26-6-1918.

p. 168

Tweede alinea betreffende zoon Marinus de Jonge:
De laatste zoon van Bram en Anthonia de Jonge (i.c. Marinus) werd het zwarte
schaap van zijn familie. Volgens overlevering maakte hij vaak ruzie en leende hij
geld van familieleden zonder dit terug te betalen. Hij huwde 18 november 1938
met Elizabeth Krijger, die op 20 oktober 1915 in Bruinisse werd geboren. Dit
huwelijk werd reeds op 15 december 1943 te Bruinisse ontbonden. Daarna ging
hij met een onbekende partner samenwonen, hetgeen destijds als “niet netjes”
werd beschouwd. Hij verdiende de kost met allerlei soorten handel. Op zijn
persoonskaart is eerst als zijn beroep vermeld koopman, later gewijzigd in
grossier in toiletartikelen en weer later in koopman in worst. Bij het stadion van
de Rotterdamse voetbalclub “Sparta” verkocht hij worstjes. Hij werkte in
Rotterdam ook als taxi-chauffeur. Daar is hij op 21 september 1992 overleden.

p. 185

Noot 144; van veel slachtoffers van het kamp Bergen Belsen kon de exacte datum
van overlijden niet worden vastgesteld; in dat geval werd als datum van overlijden
bepaald: 31-5-1945.

p. 186

Eerste regel; hij betaalde (i.p.v. betaald).

p. 186

Noot 148; Christiaan Bastiaan Felius werd als verzetsman opgepakt te Amsterdam
op 2-2-1943. Hij was toen drogist en gehuwd met mevr. Wijzeid. Via Vught en
Dachau belandde hij in Mauthausen.

p. 187

Voetnoot 157; Pieter Marinus overleed in La Grande Motte (Zuid-Frankrijk) eind
mei 2005 (exacte datum niet bekend); hij werd gecremeerd te Bilthoven op 28-62005; sinds 28 juli 1997 was hij weduwnaar van Ans Heikens.

p. 187

Voetnoot 162. Zij is geboren op 6-6-1905 en overleed te Vlissingen op 19-2-1974.

p. 187

Voetnoot 163; Marcus Gerard (“Max”) was loods te Rotterdam; Gerard Marcus
was loods te Vlissingen; Toni Jacob (“Jaap”) was gymnastiekleraar.

p. 187

Voetnoot 168; de tweede voornaam van Gerard was Jacobus (i.p.v. Jacob); hij
verliet de landmacht als kolonel der infanterie.

p. 190

Voetnoot 213; in 2017 was hij locatiemanager van de Stichting Voor Regionale
Zorgverlening (SVRZ), locatie Ter Schorre te Terneuzen.
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p. 195

Voetnoot 302. Op 24 mei 1890 waren er van deze dertien kinderen nog zeven in
leven. Op dat moment werden de volgende bijzonderheden over hen genoteerd:
Marinus (werkman, wonend te Wemeldinge), Gabriel (veerknecht, wonend te
Abeele, gemeente Souburg), Janna (gehuwd met Jan Heyboer, wonend te
Heinkenszand), Johannes (gehuwd met Alida de Maaker, wonend in Biezelinge),
Eliza Pieter (wonend te Wemeldinge), David (gehuwd met Lena op ’t Hof,
lichtwachter, wonend te Wemeldinge) en Anthonia (gehuwd met Abraham de
Jonge).
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