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Voorwoord
Dit rapport is het verslag van een speurtocht naar het voorgeslacht van mijn
moeder, Anthonia (“Toos”) Anna Felius. Zij is op 19 juli 1923 in Bruinisse
geboren. In haar geboortedorp huwde zij op 17 februari 1944 (vlak voordat het
eiland Schouwen-Duiveland door de Duitsers onder water werd gezet) met mijn
vader, Cornelis Jan Leune. Met hem woonde zij achtereenvolgens in SintPhilipsland, Steenbergen, Utrecht en IJsselstein. Op 28 juni 1988 overleed zij bij
mij thuis in Capelle a.d. IJssel.
Ik heb aanvankelijk overwogen om een meeromvattende studie te maken van het
Zeeuwse geslacht Felius, uitmondend in een zo compleet mogelijke genealogie.
Toen bleek dat zo’n studie reeds ter hand was genomen, en wel door Hans van
Felius (een expert op het terrein van archiefonderzoek), heb ik dit voornemen laten
varen. 1 Ik beperk mij in dit rapport tot een reconstructie van de familie Felius
voor zover die relevant is voor het achterhalen van de voorouders van mijn
moeder. Het gaat mij hier, anders gezegd, om haar stamreeks.
In mijn afzonderlijk gepubliceerde kwartierstaat sta ik stil bij de voorouders van
mijn moeder buiten de familie Felius. 2
Deze blijven hier buiten beschouwing, met uitzondering van de voorouders van
Geertruida (“Truus”) de Jonge, de moeder van mijn moeder. Toen werd
vastgesteld dat over haar voorgeslacht nog nauwelijks gepubliceerd was ontstond
de behoefte om gegevens over haar voorouders die reeds ten behoeve van mijn
kwartierstaat waren verzameld nader uit te diepen en afzonderlijk te rapporteren;
zo ontstond bijlage 1.
De gegevens die in deze monografie zijn verwerkt zijn vooral verzameld bij de
volgende archiefdiensten:
- het Zeeuws Archief te Middelburg
- het Gemeentearchief te Goes
- het Centraal Bureau voor de Genealogie te Den Haag
- het Regionaal Archief West-Brabant te Zevenbergen
- het Gemeentearchief te Bergen op Zoom
- het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee
- het Gemeentearchief Tholen te Sint-Maartensdijk.
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1.

De naam Felius

Hoogstwaarschijnlijk is de naam Felius (in de 17de eeuw ook wel omschreven als
Velius) een verbastering van het latijnse woord filius. Filius betekent zoon. Vóór de
Reformatie werden doopgegevens in het latijn opgetekend. 3 Iemand heette dan
bijvoorbeeld Jan Lemmerts filius. Dit betekende dan: Jan, zoon van Lemmert. Zo’n
omschrijving komen we veelvuldig tegen in een overzicht van Zeeuwse burgers die in
1308 verplicht waren om mee te betalen aan de “grafelijke bede”, een voorloper van
de huidige inkomstenbelasting. Namen als Maude Symoens filius, Justuas Clays filius,
Pieter Jans filius, Wisse Cruken filius komen in dit belastingkohier voor. 4
Vermoedelijk is de oorspronkelijke betekenis van de toevoeging “filius” bij het
noteren c.q. interpreteren van iemands naam een keer uit het oog verloren. De
toevoeging kreeg het karakter van een familienaam.
Dat de naam Felius een vervorming is van de term filius leid ik primair af uit het
gegeven dat beide termen vroeger veelvuldig door elkaar zijn gebruikt. Families die
Felius heetten werden lange tijd ook als Filius genoteerd en omgekeerd. 5 Pas na de
invoering van de Burgerlijke Stand (in 1811) komt deze naamsverwisseling niet meer
voor, of alleen nog bij vergissing.
Er bestaan varianten op de namen Felius en Filius die vermoedelijk niet duiden op een
andere verklaring van de herkomst en betekenis van deze familienaam, doch veeleer
verwijzen naar de vroeger vaak voorkomende slordigheid en vrijmoedigheid bij het
noteren van de namen van dopelingen, huwelijkspartners en overledenen. Een
voorbeeld is de wijze waarop in Breskens in 1733 de naam van Pieter Filis is
opgetekend; deze werd (toen hij op 2 augustus 1733 aldaar optrad als doopgetuige)
opgetekend als Pieter Filius. Zijn kinderen werden daar tussen 1734 en 1752 elk
gedoopt met als familienaam Filis. 6
Tot de varianten op de namen Felius en Filius behoren de namen Feelius en Feleus,
evenals de toevoeging van het woordje “van”, een uitbreiding die we overigens alleen
hebben aangetroffen indien de familienaam als Felius is geschreven.
Het is theoretisch gezien denkbaar dat de familienaam Felius is ontstaan als gevolg
van een (vooral in de 16de en het begin van de 17de eeuw bestaande) behoefte aan
latinisering van een “gewone” familienaam. Die behoefte had veel te maken met de
hang naar status, soms ook met de functionaliteit van een in het buitenland herkenbare
naam. Een gelatiniseerde naam maakte hoe dan ook een deftige indruk. Zo ontstonden
achternamen als Grotius, Jongerius, Sonius, Jansenius, Snellius en Hondius. 7 In
Zierikzee woonde aan het begin van de 17de eeuw een familie Fel (Vel) waarvan
nazaten onder de naam Fellius of Vellius verder door het leven gingen. 8 Een van hen
was Jacob Fellius die zich onder deze naam op 11 september 1623 in Leiden als
student liet inschrijven. Ik heb geen genealogische verbinding tussen deze familie en
de Zeeuwse families (van) Felius en Filius kunnen traceren.
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Een tweede voorbeeld van latinisering in relatie tot de naam Felius is de overgang
van de familienaam Van Schagen in de naam Velius in Hoorn aan het begin van de
17de eeuw. 9 Van Schagen werd in Hoorn zeilmaker. Het latijnse woord voor zeil
is velum. Volgens Hans van Felius zou zo de naam van de Hoornse familie Velius
verklaard kunnen worden. 10 Enigerlei link met de Zeeuwse families (van) Felius
en Filius heeft hij overigens niet kunnen vinden.
Na de Reformatie bleef de toevoeging filius bij het noteren van de naam van een
mannelijke dopeling veelal achterwege. In de doopboeken van de NederduitsGereformeerde gemeenten werden geen latijnse termen meer gebruikt. In sommige
delen van Zuid-Beveland (het Zeeuwse eiland waar we de oudste generaties van
het geslacht Felius hebben aangetroffen) echter bleef het katholicisme hardnekkig
overeind. 11 De term filius kon daar vermoedelijk om die reden langer overleven
dan in gebieden die door de Reformatie werden gedomineerd. Het ontstaan van de
achternaam Felius c.q. Filius heeft dus mogelijk te maken met de
Contrareformatie, dus met de koppigheid waarmee sommige Zuid-Bevelandse
plattelanders (herenboeren voorop) vasthielden aan het eeuwenoude roomskatholieke geloof van hun voorgeslacht. Het is voorstelbaar dat men een dergelijke
referentie aan het verleden ook in de familienaam tot uitdrukking wilde laten
komen.
Wellicht wijst de naam Felius in een totaal andere richting. In de 16de eeuw
woonde er in Vlaanderen iemand die werd omschreven als Matthias Felisius (ook:
Felsius). Deze was identiek met Matthijs Cats, provinciaal der minderbroeders en
overleed in 1576. 12 Kennelijk was de naam Felisius een latinisering van de naam
Cat(s). De naam Felius zou een verbastering van de naam Felisius kunnen zijn en
in dat geval verwijzen naar de term felix (= kat). De naam Felius doet, zoals
Meertens heeft opgemerkt, inderdaad katachtig aan. 13
Het valt niet uit te sluiten dat de betekenis van de familienaam Felius niet in
Nederland, maar in Wallonië of Frankrijk moet worden gezocht. In de Waalse kerk
van Middelburg werden in de tweede helft van de 17de eeuw namelijk de
volgende personen begraven:
• Een kind van Jan Veleus, begraven op 9 december 1661.
• De echtgenote van Anderies Veleus, begraven op 28 december 1661.
De bewaard gebleven lidmatenlijsten van de Waalse kerk in Middelburg vangen
aan in 1685. Dat is te laat om de herkomst van Jan en Anderies Veleus te kunnen
vaststellen. Op de lijsten vanaf 1685 komt de familienaam Veleus (of een naam die
daarop lijkt) niet meer voor. Overigens sloten destijds ook autochtone Zeeuwen
zich soms bij een Waalse kerk aan.
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Het Meertens Instituut rangschikt de familienaam (Van) Felius in de categorie van
familienamen die kunnen worden herleid tot een voornaam (een patroniem). Deze
duiding komt mij als minder aannemelijk voor.
Bij de volkstelling van 1947 bleken er in Nederland 138 personen te wonen met de
familienamen Felius of Van Felius. Zij waren als volgt verspreid:





Zuid-Holland:
Zeeland:
Noord-Brabant:
Noord-Holland:

62 (waarvan 26 in Rotterdam)
60
10
6

Genealogische verwantschap tussen de families Felius en Van Felius is (nog?) niet
aangetoond (zie hiervoor verder hoofdstuk 3).
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2.

De stamreeks van Anthonia Anna Felius

In de mannelijke lijn kan de ontwikkeling van het voorgeslacht van Anthonia Anna
Felius (1923-1988) als volgt worden geschetst:
a.

Joos(t) (Felius?) (geb. ca. 1630) x N.N. (Maatje?).

b.

Marinus Joosse (Felius?) (geb. ca. 1660) x Elisabeth Gerrits Schouts (geb. ca.
1665).

c.

Gerard Marinusse Felius (geb. 25-11-1695) x Adriaentje Jans Poole (geb. ca.
1698).

d.

Joost Felius (geb. ca. 1725) x Helena Cornelisse Platdijk (geb. 16-9-1725).

e.

Cornelis Felius (geb. 3-2-1754) x Maatje Schouwenaar (geb. 2-5-1756).

f.

Joos Felius (geb. 10-3-1786) x Forra Zoutendam (geb. 20-2-1793).

g.

Jacob Felius (geb. 24-12-1823) x Pieternella Lokerse (geb. 22-4-1836).

h.

Gerard Felius (geb. 27-5-1865) x Geertruit Zandee (geb. 3-4-1869).

i.

Marinus Gommert Felius (geb. 22-7-1891) x Geertruida de Jonge (geb. 6-101893); zij zijn de ouders van Anthonia Anna Felius.

Deze stamreeks bestrijkt een periode van ca. 300 jaar. Over de geschiedenis van
het geslacht Felius vóór ca. 1630 tasten we volledig in het duister.
In het navolgende wordt aan elk van de genoemde echtparen een hoofdstuk
gewijd. Daarbij sta ik ook stil bij de omgeving waarin de gezinnen van deze
echtparen hebben geleefd. Omdat de hoofdpersoon van deze studie daar is
geboren en getogen krijgt het dorp Bruinisse in dat kader wat meer aandacht dan
de overige plaatsen waar de genoemde voorouders woonden; dat gebeurt in
hoofdstuk 11.
De voorouders in de mannelijke lijn van Antonia Anna Felius hebben met hun
gezinnen vanaf het einde van de 17de eeuw (en mogelijk ook al eerder) op ZuidBeveland gewoond. Zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken liggen er
familiale wortels in de volgende Zuid-Bevelandse plaatsen (alfabetisch
gerangschikt): Biezelinge (vanaf 1811 gemeente Kapelle), Goes, ‘s Gravenpolder,
‘s Heer Hendrikskinderen, Heinkenszand, Kloetinge, Nisse en Wemeldinge. Dat
de ouders van Antonia Felius vanuit Zuid-Beveland naar Bruinisse op Duiveland
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verhuisden was een afwijking van een lange familietraditie. Zij kwamen overigens op
Zuid-Beveland weer terug en zouden daar overlijden (zie hoofdstuk 11).
Vooruitlopend op de levensloopschetsen in de volgende hoofdstukken kan het
volgende worden opgemerkt over de levensduur van de voorouders van Antonia
Felius in de mannelijke lijn. Van zeven van de bovenvermelde voorouderlijke
gezinnen weten we de leeftijden van zowel de mannen als de vrouwen vrij nauwkeurig
tot heel precies en wel vanaf het einde van de 17de eeuw. De voorvaderen werden
respectievelijk ca. 56, ca. 62, 94, 82, 61, 77 en 76 jaar oud. Dat is gemiddeld 72,6
jaar. Hun echtgenotes werden achtereenvolgens ca. 32, 67, 52, 49, 66, 83 en 86 jaar
oud. Dat is gemiddeld 62,1 jaar. Dat is dus gemiddeld zo’n 10 jaar minder oud dan
hun echtgenoten. Hun gemiddelde wordt sterk gedrukt door de jonge leeftijd waarop
een van hen, Adriaantje Poole, overleed, namelijk ca. 32 jaar. Antonia Anna Felius
werd niet veel ouder dan de gemiddelde leeftijd van haar voormoeders in de
mannelijke lijn in een periode van 300 jaar; zij overleed toen zij 64 jaar oud was.
Vanaf het begin van de 18de eeuw zijn de beroepen bekend van de voorvaderen van
Antonia Felius in de mannelijke lijn. Deze beroepen zijn achtereenvolgens:
• Wagenmaker
• Schipper
• Smid
• Smid
• Landbouwer en koopman
• Bakker
• Bakker
Dominant zijn ambachtelijke beroepen. Slechts tweemaal werd een beroep van vader
op zoon overgedragen. Dat week nogal af van het gangbare patroon waarbij zoons in
de voetsporen van hun vader traden.
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3.

Joos(t) N.N. (Felius?) en N.N.

De stamvader van het Zeeuwse geslacht Felius is vermoedelijk tussen 1620 en
1640 geboren. Over hem zijn geen gegevens uit DTB-bronnen bekend. Ook
notariële en rechterlijke archieven bieden (vooralsnog?) geen houvast wanneer we
op zoek gaan naar feiten over zijn leven. Wanneer we het toch aandurven om, zij
het voorzichtig, te suggereren dat ene Joos(t) N.N. als de oudste voorvader in het
geslacht Felius mag worden beschouwd, dan is dit (a) gebaseerd op een
verondersteld verband tussen het geslacht Felius dat in dit verslag centraal staat en
het geslacht Van Felius dat in de 18de eeuw in Nisse woonde en voorts (b) op het
gegeven dat de hoogstwaarschijnlijke vader van Gerard Felius (die op 25-11-1695
in Goes is gedoopt) is omschreven als Marinus Joosse.
Aannemelijk is dat stamvader Joos(t) getrouwd was met een Maatje N.N.. Ik
baseer dit vooral op de naam van de tweede dochter van Marinus Joosse en
Elizabeth Schouts; zij werd gedoopt te Goes op 25-11-1695 (zie hoofdstuk 4).
Ik veronderstel dat Joos(t) en Maatje tussen 1650 en 1670 zeker drie kinderen
kregen:
 Pieter Joosse; van hem is slechts bekend dat hij (samen overigens met Quirina
Hendrikse Verbeke) optrad als getuige bij de doop te Goes op 26-2-1686 van
Joos(t) Marinusse (Felius), de tweede zoon van Marinus Joosse en Elisabeth
Schouts.
 Marinus Joosse; zie voor hem hoofdstuk 4.
 Adriaan Joosse; voor hem verwijs ik naar de genealogie van het geslacht Van
Felius, zoals samengesteld door J.A. van Felius. 14
Vermoedelijk zijn zij ergens op Zuid-Beveland geboren, mogelijk, gelet op de
aanduiding van de geboorteplaats van Marinus bij zijn huwelijk (in 1685), in
Kapelle, al behoeft dit toponiem niet noodzakelijk naar Zuid-Beveland te
verwijzen. 15 Het actaboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk te Nisse
(bewaard gebleven vanaf 1727) biedt bij de reconstructie van het geslacht Felius
geen houvast, evenmin als DTB-gegevens uit de eerste helft van de 17de eeuw
betreffende het nabijgelegen Heinkenszand (waar Gerard Felius woonde; zie
hoofdstuk 5). 16
Over de herkomst van de ca. 1630 geboren stamvader Joos(t) kunnen we helaas
slechts speculeren. Met het oog op toekomstig onderzoek kan het zinvol worden
geacht om enkele denkbare speculaties te expliciteren. Mogelijk bieden ze andere
onderzoekers houvast.
Als we het voorgeslacht van stamvader Joos(t) zouden moeten traceren in of
rondom Heinkenszand dan zou het spoor kunnen leiden naar Adriaen Jooss die op
29-4-1647 is vermeld in het Weeskamerboek van Heinkenszand. 17
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Opgetekend is:
 Dat hij weduwnaar was van Matge Cornelis, die kennelijk kort voor 29-4-1647
was overleden.
 Dat deze Matge een zuster had, genaamd Vijntge Cornelis; zij was getrouwd met
Cornelis Kristijanes.
 Dat Adriaen twee wezen naliet, te weten Pieter en Matge Adriaenss. Over een
zoon Joos(t) werd niet gerept. Deze kan echter in 1647 al volwassen zijn geweest
en om die reden in het Weesboek niet zijn vermeld.
 Dat Adriaen Jooss een zuster had, Cateringe Joos, die getrouwd was met Willem
Cornelisse en aan wie de voogdij over de twee genoemde wezen van Adriaen
werd toevertrouwd door de Weeskamer.
In de Overloper van Heinkenszand betreffende het jaar 1621 (met een inventarisatie
van aldaar werkzame landbouwers) komt niemand voor met de naam Adriaen Jooss.
In de nog beschikbare bronnen over de geschiedenis van Kapelle (op Zuid-Beveland)
zijn over de herkomst van “onze” Joos(t) geen harde feiten te vinden. Voor de periode
1597-1673 zijn van deze plaats slechts fragmentarische doop- en trouwgegevens
beschikbaar. Pas vanaf 1685 zijn doopgegevens systematisch bewaard gebleven. 18
Speculaties zijn niettemin mogelijk. In de eerste helft van de 17de eeuw woonden er
in Kapelle (zeker) vier echtparen waarvan de man Joos(t) heette. Qua leeftijd zou een
van hen “onze” Joos(t) kunnen zijn.
De vermoedelijk oudste was Joos Hubrechts, die wever was. Hij was getrouwd met
Catheline Pieters. Dit paar liet in Kapelle twee kinderen dopen:
 Tanneken, 10-12-1628.
 Pieternelle, 28-3-1633.
Dan was er het paar Joost Pieters en Cathelijne Pieters. Zij lieten in Kapelle de
volgende drie kinderen dopen:
 Pieter, 21-4-1631.
 Jannetje, 16-9-1635.
 Lijsbeth, 23-5-1638.
In de derde plaats was er het paar Joost Goethand en Jannetje Matthijs Arebout. Zij
lieten in Kapelle op 24-8-1636 hun zoon Pieter dopen en op 10-1-1638 in Biezelinge
hun dochter Lijsbeth.
Het vierde echtpaar komt van de vier het minst in aanmerking vanwege de leeftijd van
de ouders. Voor de volledigheid en vooral met inachtneming van de mogelijkheid dat
vader Joos hertrouwde, noem ik dit paar hier toch. Het betreft de bakker Joos
Vereecken, getrouwd met Neeltgen Huybrechts. Zij lieten in Kapelle dopen:
 Jacob, 28-8-1621.
 Pieter, 3-5-1623.
 Susanna, 1-12-1624.
 Abraham, 22-11-1626.
 Francois, 18-2-1629.
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 Maycken, 31-5-1632.
Van geen van de genoemde vier echtparen is een zoon Marinus bekend.
In 1678 woonden in Kapelle (op Zuid-Beveland) twee gezinshoofden met de
voornaam Joos. Zij zijn vermeld in het kohier “familiegeld” betreffende dat jaar.
Het zijn: 19
 Joos Hobius (aangeslagen voor 15 schellingen en 4 groten vlaams).
 Joos Claessen (aangeslagen voor 7 schellingen en 8 groten vlaams).
Een andere denkbare bron om stamvader Joos in Kapelle te kunnen traceren
betreft het archief van het lokale boogschuttersgilde betreffende de 17de eeuw.
Raadpleging daarvan leverde echter geen houvast op. 20
Wat Kapelle betreft heb ik, alles overziende, moeten vaststellen dat het niet
mogelijk is om de vroege wortels van het geslacht Felius aldaar overtuigend te
lokaliseren.
Gelet op de naam Felius en de vermoedelijke geboortestreek van stamvader
Joos(t) bestaat de mogelijkheid dat we hem niet kunnen traceren in een DTB-bron
van de Nederduits-Gereformeerde kerk, doch dat het spoor voert naar een roomskatholieke herkomst. In dat geval zijn we aangewezen op DTB-gegevens van de
“landspastoor” van Zuid-Beveland. Deze bieden echter geen soulaas.
Trouwgegevens uit deze bron zijn er namelijk pas vanaf 1666 en doopgegevens
pas vanaf 1710. 21
Puur speculatief, doch niettemin vermeldenswaard is de veronderstelling dat er
verwantschap is tussen het geslacht Felius (waarin het beroep van wagenmaker
lange tijd veelvuldig voorkwam) en Pieter Joossen, wagenmaker te Nisse. Rond
1589 was hij (“Pieter Joossen Waeghemaecker”) 36 jaar oud. Hij was toen getuige
bij een vechtpartij met dodelijke afloop. 22
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4. Marinus Joosse en Elizabeth Gerritse Schouts
De oudste voorvader in de mannelijke lijn van Anthonia Anna Felius waarover we
zeker kunnen zijn is Gerard Marinusse Felius die rond 1695 geboren zal zijn. Wie
waren zijn ouders? Met Hans van Felius ben ik tot de conclusie gekomen dat het
echtpaar Marinus Joosse en Elizabeth Gerrits (Schouts) dan het meest in
aanmerking komt. 23 Alle denkbare alternatieve verklaringen zijn duidelijk minder
overtuigend.
Ik heb vooral gezocht naar echtparen waarvan de man Marinus Joosse heette en
die leefden in de tweede helft van de 17de eeuw in Zuid-Beveland. Kandidaten die
afvielen waren bijvoorbeeld Marinus Joosse, geboren te Baarland, en op 10 mei
1651 in Nisse getrouwd met Adriaentje Mattheus en Marinus Joosse, gehuwd met
Cornelia Polderdijk en in de genoemde periode woonachtig in Heinkenszand. 24
Marinus Joosse is vermoedelijk geboren tussen 1650 en 1665, waarschijnlijk in
Kapelle. Dit laatste kan worden afgeleid uit de vermelding van zijn herkomst in
het trouwboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk van West-Souburg op 29
april 1685. Hij wordt dan omschreven als een jonge man van Capelle. Gelet op de
toen gebruikelijke huwelijksleeftijd van een jonge man zal hij rond 1662 geboren
zijn. Als hij in Kapelle op Zuid-Beveland Nederduits-Gereformeerd is gedoopt
(zeker is dit niet, want doopgevens uit die tijd van Kapelle zijn verloren gegaan)
dan gebeurde dat hoogstwaarschijnlijk door de predikant jonkheer Abel van
Hesse, heer van Piershil, die voorganger was in Kapelle van mei 1659 tot maart
1668.
In geen enkel onderzocht document is hij omschreven als Marinus Joosse Felius of
Velius. Dit is stellig een zwakke schakel in de reconstructie. Zijn oudste zoon Joos
daarentegen is enige malen in documenten als Felius of Velius opgetekend.
Bij de doop van zijn dochter Tanneke (op 29 januari 1702 in Goes) is Marinus
Joosse nader omschreven; hij wordt dan vermeld als Marinus Joosse Ketser. De
betekenis van de term ketser is niet eenduidig. Hoogstwaarschijnlijk verwijst de
term naar een beroep. 25 Er dienen zich dan twee mogelijkheden aan, te weten
onderverkoper en jager in de betekenis van iemand die langs een jaagpad een
schuit voorttrekt. 26 Ik heb hierover geen uitsluitsel kunnen verkrijgen. In de
archieven van de stadsgilden van Goes betreffende het einde van de 17de en het
begin van de 18de eeuw heb ik vergeefs naar Marinus Joosse gezocht. Hij komt
ook niet voor in het poortersboek van Goes. Al met al is het onduidelijk waarmee
hij de kost verdiende. Onderzoek in belastingkohieren van Goes leverde evenmin
houvast op. Marinus komt bijvoorbeeld niet voor in het kohier inzake het
familiegeld van 1692 en het haardstedenkohier van 1696. 27 Het is denkbaar dat hij
nu net in deze jaren niet in Goes woonde. Feit is dat er in 1692 en 1696 geen
kinderen van hem in Goes zijn gedoopt (wel in 1691, 1695 en 1697). Denkbaar is
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ook dat hij er wel woonde doch zo arm was dat hij toen van het betalen van
belasting was vrijgesteld.
Vermoedelijk is Marinus identiek met Marinus Joosse die is vermeld in het kohier
familiegeld van Goes in 1701; hij werd aangeslagen voor 1 pond en 10 schellingen
en ingedeeld in de tweede classis. Deze categorie omvatte de inwoners met een
bezit van fl. 1000 tot fl. 2000. 28
Marinus Joosse en Elizabeth Gerrits Schouts zijn op 29 april 1685 (met attestatie
van Middelburg) in de Nederduits-Gereformeerde kerk van West-Souburg
getrouwd, hij als jonge man van Capelle, zij als een jonge dochter van
Middelburg. Getuige was Cornelis Demetru.
Elizabeth zal zo rond 1665 geboren zijn. Ten behoeve van haar huwelijk gaf de
Nederduits-Gereformeerde kerk te Middelburg een attestatie-bericht af, hetgeen er
waarschijnlijk op wijst dat ze daar niet alleen geboren is, doch vóór haar huwelijk
ook daar woonde. Helaas zijn er van Middelburg uit die tijd nauwelijks nog DTBgegevens beschikbaar; ze gingen bij het noodlottige bombardement op die stad in
1940 in vlammen op. Verderop sta ik nader stil bij haar mogelijke herkomst.
Marinus Joosse en Elizabeth Gerrits Schouts lieten in de Grote Kerk van Goes de
volgende negen kinderen dopen:










Joos Marinusse, 26-2-1686; getuigen waren Pieter Joosen (de vermoedelijk
oudste broer van Marinus; zie hoofdstuk 3) en Quirina Hendriks Verbeke. 29
Geertruy Marinusse, 15-2-1688; getuigen waren Philip Adriaenssen en
Catelijntje Adriaens.
Pieter Marinusse, 30-5-1691; getuige was Magdalena Hermans.
Gerrit Marinusse, 25-11-1695; getuige was Jannetje Jans.
Maatje (Maijtje) Marinusse, 12-11-1697; getuige was Cornelis van den Berge.
Anthony Marinusse, geb. ca. 1699 (doop niet gevonden).
Jacobus Marinusse, 5-12-1700; getuige: Jelijne Jans.
Tannetje Marinusse, 29-1-1702.
Janus Joose, 26-10-1703; getuigen: Adriaan Abrahamse en Simontje de Bonte
(n.b.: het patroniem van zijn grootvader van vaderszijde fungeert nu als
achternaam).

In de akte betreffende de voogdij van deze kinderen die na het overlijden van hun
vader in Goes is opgemaakt op 12 april 1710 worden de volgende wezen vermeld
(met hun leeftijd op een niet nader omschreven datum, mogelijk de datum van
overlijden van Marinus Joosse, ergens in 1708 of 1709): Pieter (17 jaar), Gerard
(14 jaar), Maatje (12 jaar), Anthony (10 jaar) en Johannes (bij zijn doop
omschreven als Janus) (6 jaar). Voor zoon Joos was toen gezien zijn leeftijd geen
voogdij-regeling meer nodig en mogelijk evenmin voor dochter Geertruy, al kan
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die ook vóór 1710 overleden zijn. Aangenomen moet worden dat Tanneke in elk
geval vóór 12 april 1710 is gestorven. In de betreffende weesakte werd bepaald
dat Elizabeth Schouts verder voor de opvoeding van de kinderen verantwoordelijk
zou zijn “als een moeder betaamt” en wel “tot mondige dagen of staat van
huwelijk”. 30 Voorts werd bepaald dat Marinus de Boot als voogd van de kinderen
zou optreden. Zij zouden spoedig te maken krijgen met een stiefvader in de
persoon van Abraham Gillissen Meytak, weduwnaar van Elysabeth Lameere.
Over de negen kinderen van Marinus Joosse en Elizabeth Schouts valt het
volgende op te merken.
De oudste zoon Joos is bij diverse gelegenheden zowel omschreven als Joos
Marinusse, als Joos Marinusse Felius (en wel in 1740, bij zijn voorgenomen
tweede huwelijk) en als Joos Marinusse Velius (en wel in 1741 en 1756). Hij kocht
in 1749 van Jan de Fou een huis aan de Molendijk te Goes. Op 1 maart 1755
leende hij een bedrag van 12 pond vlaams met dit huis als onderpand. 31 Joos werd
in januari 1771 te Goes begraven en is dus ca. 85 jaar oud geworden. 32
Vermoedelijk trouwde Joos twee maal, eerst (op 25 juni 1706 te Goes) met
Janneke Lions (die ook wel is omschreven als Janneke Sluis en die eerder
getrouwd was met Willem Sanderssen). Vermoedelijk is Janneke op 12 december
1672 in Kapelle (op Zuid-Beveland) gedoopt als dochter van Adriaen Lyon en
Catelijne van Guysen. Joos en Janneke maakten in Goes in 1727 hun testament op.
33
Janneke overleed in 1740. Op 11 maart 1674 werd in de Grote Kerk van Goes
de ondertrouw ingeboekt van Joost Velius en Maria van Onzenoort. Zij was eerder
getrouwd met Nicolaas Boone en rooms-katholiek. Ze beloofde om lidmaat van de
Nederduits-Gereformeerde kerk te worden, maar het voorgenomen huwelijk ging
niet door omdat de bruid er vóór de derde afkondiging van afzag.
Een jaar later, op 19 oktober 1742, trouwde Joost Marinusse Velius in Goes met
Jelijtje Jans Waale, weduwe van Jan Abrahamszn. Meytak. Zij werd in Goes in
november 1756 begraven. 34
Uit het eerste huwelijk van Joos(t) Marinusse (Felius, Velius) kwamen de volgende
drie kinderen voort die in Goes zijn Nederduits-Gereformeerd zijn gedoopt:
 Marinus, ged. 19-8-1708; hij komt als Marinus Joos Velius voor in het kohier
betreffende de 100ste penning van de stad Goes in 1760. 35
 De tweeling Abraham en Simon, ged. op 24-2-1711.
Bij de doop van deze kinderen trad hun oma Elizabeth Schouts als getuige op. Dat
hun opa Marinus Joosse niet als zodanig figureerde zou erop kunnen wijzen dat hij
vóór 19 augustus 1708 is overleden.
De herkomst van de namen van de tweeling is onduidelijk. Abraham zou kunnen
verwijzen naar de stiefvader van Joos Marinusse. Aannemelijk is dat de naam
Simon te traceren valt in de familie van Janneke Lions.
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Van het tweede kind van Marinus Joosse en Elisabeth Schouts, Geertruy, weten we
behalve haar doop verder niets. De kans is groot dat zij (zoals toen gebruikelijk)
naar naar de moeder van Elisabeth is genoemd. Zij is vóór 12 april 1710 overleden
(zie terug).
Van Pieter Joosse staat vast dat hij op 12 april 1710 nog leefde. In Goes is geen
huwelijk van hem genoteerd. Het is goed denkbaar dat hij identiek is met Pieter
Filius (Filijus) die in 1734 een boerderijtje (“hoefke”) in Heinkenszand verkocht
voor 34 pond vlaams. Het lag in het Oosterlant aldaar. Het werd gekocht in ruil
voor een huis met erf te Heinkenszand. 36 Deze Pieter was in 1734 weduwnaar van
Cornelia Poles (= vermoedelijk Poole).
Bij Gerrit Marinusse zullen we in hoofdstuk 5 uitgebreid stilstaan.
Maatje (ook: Maijtje) Marinusse is vermoedelijk genoemd naar de moeder van
Marinus Joosse. Zij is na 12 april 1710 overleden. Mogelijk is zij identiek met
Maria Felius die op 29 september 1768 is vermeld als de overleden echtgenote van
Jacob de Klerk. Op die datum werd Jacob ingeschreven in het Armziekenhuis van
Middelburg. Hij overleed er op 11 januari 1774, 74 jaar oud. 37
Van Anthony Marinusse is bekend dat hij op 11 juni 1723 in de Grote Kerk van
Goes trouwde met Kornelia Sanders, die eveneens in Goes is geboren. Van dit paar
zijn voor zover bekend in Goes geen kinderen gedoopt. Anthony hertrouwde (als
Anthony Marinusse Velius) op 5 juli 1730 te Aardenburg met Josina Duirink
(Deurink), weduwe van Jan Goethart. 38 Uit dit huwelijk kwam eerst een dochter
Johanna Filius voort die in Aardenburg op 12 november 1730 werd gedoopt.
Voorts werd in Sint Anna ter Muiden op 24 mei 1732 een dochter Sara Filius
geboren die aldaar op 1 juni 1732 Nederduits-Gereformeerd werd gedoopt.
Dochter Johanna (Janna) trouwde met Isaak Vienne. In St. Kruis werden van dit
paar vier kinderen gedoopt: Abraham (8-4-1753), Jesijna (20-3-1757), Elisabeth
(10-9-1758) en Anthonie (17-1-1762). Hun moeder overleed vóór 28 september
1760, want op die datum hertrouwde Isaac Vienne.
Sara Filius (geboren in Sint Anna ter Muiden op 24 mei 1732) huwde (Ned.
Geref.) op 30 mei 1751 in St. Kruis met Abraham Wijnandt. Uit dit huwelijk
kwamen vijf kinderen voort die alle in Sint Kruis Ned. Geref. zijn gedoopt: Jesijna
(1-10-1752), Sara (6-11-1757; getuige was Janna Filius), Cathrijna (30-12-1759),
Elisabeth (20-3-1763) en Johanna (24-2-1765). Sara Filius trad nog op als
doopgetuige in Sint Kruis op 12 maart 1769.
Ik sluit niet uit dat Anthony Velius ook een zoon Joos heeft gehad. Op 14 januari
1782 trad in Sluis Joos Filius op als getuige bij de rooms-katholieke doop van
Jacobus Gijselingh, zoon van Petrus Franciscus Gijselingh (toen 44 jaar oud) en
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N.N. Petronella van Baelen (toen 37 jaar oud). 39 De dopeling is geboren in
Winghene (= vermoedelijk Wingene bij Tielt in België) op 12 januari 1782. De
andere doopgetuige was overigens Maria Anna David.
De namen van Tanneke en Jacobus Marinusse ontbreken in de weesakte die op 12
april 1710 in Goes is opgemaakt (zie terug). Deze kinderen van Marinus Joosse en
Elizabeth Gerritse Schout zullen dus vóór die tijd zijn overleden. Vermoedelijk is
het laatste kind van Gerard Felius en Johanna van Ekken (geboren in Wissekerke
circa 1746; zie hoofdstuk 5) naar Tanneke genoemd.
Van Janus (Johannes) Joose tenslotte weten we dat hij (vermoedelijk buiten Goes)
getrouwd was met Janna Mathijs. In Goes werden van dit paar twee kinderen
gedoopt:
 Cornelia Joose, 29-6-1736.
 Marynus, 12-9-1738. Mogelijk is hij identiek met Marynus Velius die op 21
februari 1814 (74 jaar oud) in Sliedrecht overleed. Deze Marynus was
gehuwd met Gerrigje Teeuw. Helaas zijn de ouders van Marynus in diens
overlijdensakte niet genoteerd.
Elisabeth Gerritse Schouts
Ik maakte er reeds melding van dat Elisabeth in Middelburg is geboren.
Vermoedelijk groeide zij daar ook op. Over haar leven heb ik de volgende feiten
kunnen verzamelen.
In de Grote Kerk van Goes trad zij diverse malen op als doopgetuige. Dat
gebeurde op 19 augustus 1708, 24 februari 1711, 5 december 1719 (genoteerd als
Elisabeth Geers) en 25 november 1721. In het laatste geval was zij getuige bij de
doop van Abraham Joossen, zoon van Jan Joossen en Tannetje Abrahams. De
vader van de dopeling zou een broer kunnen zijn van “onze” Marinus Joosse.
Diens dochter Tanneke (gedoopt te Goes op 29 januari 1702) zou naar Tanneke
Abrahams genoemd kunnen zijn.
Op 20 mei 1672 trad in Goes ook een Elysabeth Schouts als doopgetuige op. Het
is niet duidelijk of dit “onze” Elisabeth is. Zo ja, dan zou ze niet later dan ca. 1650
geboren moeten zijn, zou ze op ongeveer 54-jarige leeftijd moeder geworden zijn
en op ongeveer 80-jarige leeftijd hertrouwd zijn. Dit laatste is denkbaar, maar een
vruchtbaarheid op 54-jarige leeftijd moet uitgesloten worden geacht. Ik ga er dan
ook vanuit dat hier sprake is van een andere Elysabeth. “Onze” Elisabeth zal
omstreeks 1665 geboren zijn. Om de verwarring nog wat te vergroten: een andere
naamgenote van onze Elisabeth was Lijsbeth Gerrits Schouts die in 1716 trouwde
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met Jacob Bernsen. Van dit paar werd op 31 mei 1716 in ‘s Heer Arendskerke een
zoon Gerrit gedoopt.
Het laatst bekende feit over het leven van de echtgenote van Marinus Joosse is de
datum van haar vierde huwelijk (zie verderop). Zij is dus na 9 januari 1731
overleden. Als ze ca. 1663 is geboren dan is dus minstens 68 jaar oud geworden.
Haar naam is in de DTB-boeken van de Grote Kerk van Goes op zes verschillende
manieren opgetekend (waarbij haar voornaam soms als Lijsbeth is genoteerd),
namelijk als:
 Elisabeth Schouts (bij de doop van haar kleinzoon Marinus op 19-8-1708).
 Elisabeth Gerrits (o.m. op 25-11-1695 bij de doop van haar zoon Gerrit en op
12-11-1697 bij de doop van haar dochter Maytje).
 Lijsbeth Gerse (bij de doop van haar zoon Jacobus op 5-3-1700).
 Lijsbet Geeraers (bij de doop van zoon Pieter op 30-5-1691).
 Elisabeth Adriaans (bij de doop van dochter Geertruy op 15-2-1688).
 Elisabeth Gerrits Schouts (bij de doop van dochter Tanneke op 29-1-1702).
Van de genoemde achternamen kwam die van Schouts het meest voor.
Aangenomen moet worden dat die naam verwijst naar het beroep van schout dat
haar vader of een voorvader uitoefende. De naam Gerrits zal wel verwijzen naar
de voornaam van haar vader, al bestaat er een kleine kans dat we nog een generatie
terug moeten, omdat ze eenmaal ook is omschreven als Elisabeth Adriaans.
Mogelijk heette haar vader Adriaan Gerrits of Gerrit Adriaans. Vast staat dat in de
tweede helft van de 17de eeuw in Goes het patroniem van de vader soms opschoof
naar een familienaam in een volgende generatie, voorafgegaan door het patroniem
van de betreffende zoon. Een voorbeeld is Elyzabeth Geeraerts die op 29
september 1675 in Goes is gedoopt als dochter van Willem Geeraers (en Catharina
de Wale). Elyzabeth verkreeg niet de achternaam Willemse maar ontleende achter
familienaam aan de voornaam van haar opa van vaderszijde. Zo ging het ook bij
de doop te Goes van Lijsbet Geertssen op 27 november 1664. Zij was een dochter
van Jan Geertsen (en Grietje Daniëls). Op deze wijze zou het ook bij Elisabeth
Schouts gegaan kunnen zijn, hoewel, als haar vader Adriaan Gerrits zou hebben
geheten, dan is de keuze van de naam van de tweede zoon merkwaardig te
noemen, want deze zou dan conform de toen gangbare vernoemingsregels geen
Pieter doch Adriaan zijn genoemd. Ook de derde zoon van Marinus Joosse en
Elisabeth Schouts kreeg de naam Adriaan niet. Dat de tweede zoon Gerrit werd
genoemd zal er dus wel op wijzen dat de vader van Elisabeth Gerrit heette. Dit
brengt ons dan op de gedachte dat de naam van Elisabeth bij de doop van haar
dochter Geertruy (op 15-2-1688) foutief is genoteerd, hetgeen destijds nogal eens
voorkwam. Twijfel hierover ontstaat vervolgens als men de namen van de toen
optredende doopgetuigen in ogenschouw neemt: Philip Adriaenssen en Catelijntje
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Adriaens. Waren zij broer en zus van Elisabeth? Betrof het hier een andere
Elisabeth dan de echtgenote van Marinus Joosse?
Over de ouders van Elisabeth Gerrits Schouts heb ik in de nog beschikbare DTBbronnen van Middelburg geen enkel spoor kunnen vinden. Inschakeling van de
gemeentearchivaris van Middelburg bij dit speurwerk bracht mij niet verder. Deze
(drs. P.W. Sijnke) schreef mij op 14 november 1996: “In de ons alhier ter
beschikking staande bronnen, zoals de stadsrekeningen van Middelburg 13651810 (uitgegeven door H.M. Kesteloo) en fragmenten van de doop-, trouw- en
begraafboeken van Middelburg uit de periode 1580-1654 komen de familienamen
Gerrits en Schout niet voor…Ik kan u derhalve tot mijn spijt niet verder helpen”.
In 1623 woonde in Middelburg Johannes Gerritsen, eerder schout te Melis- en
Mariekerke. 40 Hij zou qua leeftijd, naam en (voormalig) beroep de grootvader van
Elisabeth Gerrits Schouts kunnen zijn, maar ieder bewijs daarvoor ontbreekt.
In de 17de eeuw woonde in Veere (vlakbij Middelburg): Gerrit Gerritse. Hij was
gehuwd met Tanneke Mels. Zijn oudste zoon (geboren rond 1651) werd Gerrit
Gerritsen Schout genoemd. Een genealogische link met “onze” Elisabeth valt
echter niet te documenteren. Tot de vijf kinderen van Gerrit Gerritse en Tanneke
Mels die, na het overlijden van Tanneke, op 25 augustus 1666 in de Weeskamer
van Veere werden ingeboekt, behoorde geen dochter Elisabeth. 4141 Wel de
volgende kinderen: Gerrit (geb. ca. 1651), Job (geb. ca. 1651), Anna (geb. ca.
1659), Pieter (geb. ca. 1662) en Eva (geb. ca. 1665); Zeeuws Archief, Weeskamer
Veere, inv. 21, fol. 127.
Aangezien “onze” Elisabeth naar alle waarschijnlijkheid rond 1663 geboren zal
zijn is de kans heel klein dat zij (toch) tot dit gezin behoorde. Deze conclusie lijkt
te worden ondersteund door het gegeven dat geen van de kinderen van Gerrit
Gerrits en Tanneke Mels optrad als getuige bij de doop van kinderen van Marinus
Joosse en Elisabeth Gerritse Schouts.
Een aanwijzing voor de afstamming van laatstgenoemde kan gelegen zijn in de
naam van de tweede getuige bij de doop van haar eerste zoon Joos op 26 februari
1686. De eerste getuige was naar alle waarschijnlijkheid een broer van de vader,
de tweede zal, zoals toen gebruikelijk, iets te maken hebben gehad met de moeder.
De naam van die tweede getuige is Quirina Hendrikse Verbeke. 42 Zo rond 16601670 woonden er in Oost- en West-Souburg enkele families met de naam Verbeke.
43

De vader van Quirina is mogelijk identiek met Hendric Verbeke die op mei 1645
in Serooskerke (Walcheren) als doopgetuige optrad. Voorts signaleerde ik op
Walcheren een Heyndrick Verbeeck wiens weduwe Anna Grave voor de
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Schepenbank van Arnemuiden op 29 maart 1661 hertrouwde met meester Cornelis
Sydervelt, secretaris van Geervliet en van de landen van Putten. Getuigen van de
bruidegom waren Anthonis Sydervelt en Marijtgen Alberts Rins, getuigen van de
bruid waren Marya Grave en Dyna Grave. Voor het huwelijk was door de
Nederduits-Gereformeerde kerk van Vlissingen een attestatie-bericht afgegeven.
Vermoedelijk woonde de bruid daar vóór haar tweede huwelijk.
Mogelijk kwam de familie Verbeke uit Eeklo. Op 27 april 1637 trouwde voor
schepen van Goes Vincentia Pyeter Verbeeck, j.d. van Eeklo, gewoond hebben in
Oost-Souburg, met Cornelis Ferdinand Hovenyer, een jonge man van Goes.
De hier vermelde feiten over families met de naam Verbeke of Verbeeck brengen
ons helaas in de speurtocht naar de herkomst van Elisabeth Gerrits Schouts niet
veel verder. Ik heb ze toch vermeld omdat ze mogelijk houvast bieden in
vervolgonderzoek. Soms is het in het genealogisch onderzoek bovendien zinvol
om te rapporteren over mislukte pogingen om voorouders op het spoor te komen;
dit bespaart andere speurders de nodige zoektijd.
Waarschijnlijk had Elisabeth Gerrits Schouts een broer Anthony, naar wie haar
zesde kind (geb. te Goes ca. 1699) vermoedelijk is genoemd. Mogelijk is hij
identiek met Anthony Geers die als weduwnaar van Catalijntie Fijcke van
Breningen op 28 juli 1684 te St. Laurens (bij Middelburg) hertrouwde met
Catalijntje Pieters de Boo, een jonge dochter van Gapinge. De naam Anthony
kwam toen ook in de familie Verbeke voor. Op 7 februari 1671 trad Anthony
Verbeke in Goes op als getuige bij de doop van Quirijn Verbeke, zoon van
Leendert Verbeke en Magdalena Anthonis.
Hoewel erg onaannemelijk is het theoretisch nog denkbaar dat Elisabeth een
dochter is van Gerrit Gerritszn. Schouten en Geertruy Gael. Jan Steen schilderde
van hen in 1665 afzonderlijke portretten die thans (2003) in het bezit zijn van een
particulier in België. 44 Schoutens was een rijke katholieke bierbrouwer in
Haarlem. Hij overleed op 9 maart 1680 blijkens een briefje aan de keerzijde van
zijn portret, waaruit vervolgens blijkt dat Geertruy Gael op 28 juni 1673 is
gestorven. Jan Steen schilderde ook de ouders van Gerrit Gerritszn. Schouten, te
weten Gerrit Schouten (overleden in 1663) en Catharina Jans (overleden na 1665).
De Haarlemse familie Schouten had een buitenhuis in Limmen bij Alkmaar.
Wellicht ontstonden er via de bierhandel contacten met Middelburg en zou op
deze wijze de herkomst van Elisabeth Gerritse Schouts verklaard kunnen worden.
Feitelijke aanwijzingen hiervoor ontbreken.
Na haar huwelijk met Marinus Joosse trouwde Elisabeth Schouts nog drie maal.
Eerst (na een ondertrouw te Goes op 12 april 1710) op 2 mei 1710 in Goes met
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Abraham Gillissen Meijtack, weduwnaar van Elisabeth Lameere. Abraham en
Elisabeth Lameere lieten in Goes drie kinderen dopen, te weten een zoon Jan
(gedoopt op 7 september 1703) en de tweeling Janna en Maria (gedoopt op 24
januari 1710). Abraham was dus slechts enkele maanden weduwnaar.
Op 8 juli 1724 ging Elisabeth Schouts in Goes in ondertrouw met Jan Brandt,
weduwnaar van Martijntje Antonis Brandt. Hun huwelijk werd op 26 juli 1724 in
de Grote Kerk van Goes voltrokken. Na het overlijden van Jan Brandt hertrouwde
Elisabeth (circa 68 jaar oud) op 9 januari 1731 (na een ondertrouw op 23
december 1730), eveneens in Goes, met Jacobus Masuir, weduwnaar van Maatje
Teeuws.
Voor zover bekend zijn uit de laatste drie huwelijken van Elisabeth geen kinderen
voortgekomen, hetgeen met name in de twee laatste gevallen biologisch gezien
ook uitgesloten moet worden geacht.
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5. Gerard Felius en Adriaantje Jans Poole
De naam van van de oudste voorvader van Anthonia Anna Felius waarvan we een
redelijk gedocumenteerd beeld kunnen schetsen is in diverse documenten op
uiteenlopende manieren genoteerd. Zijn voornaam is geboekstaafd als Gerrit,
Geeraert en Gerard en zijn achternaam als Velius, Felius, Veliis en Filius. Soms is
de voornaam van zijn vader erbij vermeld. Hij wordt dan bijvoorbeeld Geeraert
Marinusse Velius genoemd, zoals in het consistorieboek van de NederduitsGereformeerde kerk van Heinkenszand op 28 december 1721. 45 Opmerkelijk is
dat zijn naam, voor zover dit viel na te gaan, steeds met de toevoeging Velius of
Felius (incidenteel ook als Veliis en Filius) is opgetekend, afgezien van zijn
vermoedelijke inschrijving in het doopboek van de Grote Kerk van Goes in 1695.
Volstaan werd niet, zoals toen veel voorkwam, met de toevoeging van de
voornaam van zijn vader. In geen enkel onderzocht document heet hij Gerard
Marinusse. Eenmaal werd hij (uiteraard voor zover dit viel na te gaan) met zijn
beroep aangeduid: Geeraert Wagemaker. 46
Het staat niet onomstotelijk vast waar en wanneer Gerard Felius is geboren. In het
lidmatenboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk van Heinkenszand
betreffende de periode 1649-1719 is geen Velius of Felius te vinden. Het is echter
waarschijnlijk (zie het vorige hoofdstuk) dat hij als Gerrit Marinusse is gedoopt in
de Grote Kerk van Goes op 25 november 1695. Dat hij in 1695 is geboren is
plausibel gelet op het jaar van zijn belijdenis (te weten 1719) en het vermoedelijke
geboortejaar van zijn eerste echtgenote (te weten ca. 1698), gegeven het jaar
waarin zij belijdenis deed (te weten 1720). Zijn ouders waren zeer waarschijnlijk
Marinus Joosse en Elizabeth Gerrits Schouts. Aannemelijk is dat Gerard is
genoemd naar zijn opa van moederszijde.
Gerard is 14 jaar oud wanneer (in 1710) zijn vader overlijdt. Zij moeder
hertrouwde kort daarna. Stiefvader van Gerard werd de weduwnaar Abraham
Gillissen Meytack. Hoogstwaarschijnlijk bleef het gezin in Goes wonen. Daar
groeide Gerard verder op.
Op 1 april 1719 werd Gerard lidmaat van de Nederduits-Gereformeerde kerk van
Heinkenszand. 47
Gerard werd in Heinkenszand wagenmaker. 48 Vermoedelijk rond 1719 huwde hij
daar met Adriaantje Jans Poole. Bij haar herkomst sta ik verderop in dit hoofdstuk
stil. Kennelijk was Gerard in Heinkenszand ook enigszins als landbouwer actief
want op 4 december 1723 betaalde hij (omschreven als Geeraert Wagemaker)
pacht aan de Ned. Geref. kerk van Heinkenszand voor het gebruik van een weiland
(omschreven als “weijehure” of als “weypaght”). 49 Twee jaar eerder had Gerard
een conflict (van onbekende aard) met de zoon van de schout van Heinkenszand.
In het consistorieboek van de kerk aldaar werd op 28 december 1721 opgetekend:
“Geerardt Marinusse Veliis contra Pieter Joose van Houte”. 50
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Kinderen
Gerard Felius en Adriaantje Poole kregen in Heinkenszand zeker vijf kinderen.
Omdat doopgegevens van Heinkenszand uit die tijd verloren zijn gegaan (bij het
bombardement op Middelburg in 1940) is van geen van hen de doopdatum
bekend. Slechts van twee van hen weten we de voornaam. De vermoedelijk oudste
zoon was Marinus, die waarschijnlijk rond 1720 is geboren. Het andere kind
waarvan de naam bekend is is Joos die waarschijnlijk ergens tussen 1720 en 1730
is geboren. Aannemelijk is dat de tweede zoon Jan heette, naar de vader van zijn
moeder. Dan blijven er nog twee kinderen over met onbekende namen. Zeker is
dat zij (evenals hun vermoedelijke broer Jan) na 30 januari 1730 zijn overleden.
Dit valt af te leiden uit een schepenakte die toen te Heinkenszand is opgemaakt en
waarin gerept wordt over het moederlijk erfdeel van vijf minderjarige kinderen
van Gerard Velius. Mogelijk heette een van hen Maatje Felius. 51
Adriaantje Jans Poole overleed vermoedelijk eind 1729 of begin 1730. Gerard
bleef achter met vijf minderjarige kinderen, waarvan het oudste vermoedelijk zo’n
tien jaar oud was. Op 20 januari 1730 werd in het Weesboek van Heinkenszand
opgetekend dat Geraerd Veelius beloofde om zijn vijf minderjarige wezen (in
verband met hun “moederlijk goed”) ieder 2 pond vlaams te geven bij
volwassenheid of trouwen. Hij beloofde dat hij hen naar vermogen zijn leven lang
zou onderhouden. Als voogd werd Jacob Cornelisse Meusse aangewezen. 52
Rond 1736 hertrouwde Gerard Felius met Johanna van Ekken (Hekken) (geboren
in ‘s Heer Hendrikskinderen), weduwe van Paas Lijnsen. 53 Johanna kwam op 28
september 1735 met attestatie van ‘s Heer Hendrikskinderen naar Heinkenszand. 54
Kort na zijn tweede huwelijk, namelijk in 1737, verkocht Gerard Felius zijn
wagenmakerij te Heinkenszand aan Cornelis Borst voor een bedrag van 142 pond
vlaaams (een pond had toen een waarde van ongeveer fl. 6 ofwel 2,72 euro). 55 In
de transportakte werd het onroerend goed omschreven als een woonhuis met
wagenmakerswinkel gelegen aan het noordeinde van het dorp, op de
Ambachtsherendijk, oostelijk van Leendert Reynhout, westelijk van “de Straete”,
zuidelijk van “den Uytwegt” en noordelijk van Jan Reynhout.
Op 11 november 1737 vertrok hij met vrouw en kinderen (waaronder zijn
stiefzoon Adriaen Paes; zie verderop) naar Nisse. 56 Op 3 augustus 1738 werd in
Nisse dochter Josina gedoopt, genoemd naar de moeder van Johanna van Ekken
(Josina Timmermans) die als doopgetuige optrad.
Het is onduidelijk of Gerard ook in Nisse werkzaam was als wagenmaker.
Mogelijk ging hij werken bij zijn vermoedelijke oom Adriaan Felius die in Nisse
wagenmaker was.
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Gerard bleef met zijn gezin slechts kort in Nisse. In 1739 verhuisde hij met vrouw
en kinderen naar Goes. 57 Ook daar woonden ze slechts kort, want in 1740
verblijven ze in ‘s Heer Hendrikskinderen. Zou deze verhuizing iets te maken
kunnen hebben gehad met de plaats van herkomst van Johanna van Ekken?
Dat zij in 1740 in ‘s Heer Hendrikskinderen woonden valt af te leiden uit een
vonnis van 7 september 1740 inzake een geschil tussen Gerard en Elisabeth W. de
Mauregnault (weduwe van Iman Cau) over de pacht van een hof, boomgaard, land
en een wei in Nisse. Gerard werd in verband hiermee driemaal voor het gerecht
gedaagd (te weten op 7 en 14 september 1740 en op 3 oktober 1740) doch
verscheen nimmer. Op de laatstgenoemde datum werd hij veroordeeld tot betaling.
Zijn have en vee werden in beslag genomen. 58
In 1749 kocht Gerard Felius voor een bedrag van 20 pond vlaams een huis in ‘s
Heer Hendrikskinderen dat eerder door hem was gehuurd. Dit huis was gelegen
aan de oost- en de noordzijde van de ‘s Heer Hendrikskinderenstraat, westelijk
van het erf van Jan de Jongh en zuidelijk van de erfpachten van de heer van ‘s
Heer Hendrikskinderen. 59 Gerard (die bij deze transactie is omschreven als
Geerart Philius) financierde dit huis via een lening bij Elisabeth Jelierse
Steenbakker.
Gerard Felius en Johanna van Ekken kregen in ‘s Heer Hendrikskinderen twee
kinderen, waarvan de doopdata verloren zijn gegaan:



Jacob Felius, geb. ca. 1742.
Jan Felius, geb. ca. 1744.

Vlakbij ‘s Heer Hendrikskinderen (en ‘s Heer Arendskerke), in het gehucht
Wissekerke (niet te verwarren met het dorp Wissenkerke op Noord-Beveland),
werd rond 1746 hun dochter Tannetje geboren. 60 Mogelijk heeft het gezin daar al
vanaf 1740 gewoond.
Gerard Felius is overleden vóór 19 september 1752. Op die datum compareerde
zijn weduwe voor schepenen van ‘s Heer Hendrikskinderen met de wens om te
trouwen met Teunis Sterk. Het is overigens onduidelijk of dit huwelijk ook tot
stand kwam. Het vaderlijk erfdeel van de kinderen werd gesteld op fl. 1, waaruit
kan worden afgeleid dat Gerard Felius arm gestorven is. 61 In de betreffende
schepenakte valt te lezen: “Johanna van Eeke, eerst wed. van Paes Lijnsen, 2e
Geerar Filius, wil huwen met Teunius Sterk. 5 kinderen: Adriaen Paes (18 j.),
Jesina Filius 14, Jacobus 10, Jan 8, Tannetje 6”. Adriaen Paes zal rond 1734
geboren zijn als zoon van Johanna van Ekken en Paes Lijnse(n).
Gerard Felius is vermoedelijk niet ouder dan 57 jaar geworden.

27

Adriaentje Jans Poole
De eerste echtgenote van Gerard Felius deed op 6 april 1720 belijdenis te
Heinkenszand en zal dus ergens tussen 1695 en 1700 geboren zijn. 62 Rond 1719
huwde zij met Gerard Felius. Zeker is dat zij vóór 30 januari 1730 in
Heinkenszand is overleden en vijf jonge kinderen achterliet.
Het is uiterst aannemelijk dat zij een dochter is van Jan Adriaensz. Poole (Pole,
Po(o)len). Deze werd vermoedelijk rond 1658 geboren. Hij werd lidmaat van de
Nederduits-Gereformeerde kerk in Heinkenszand op 31 december 1678. Op 18
april 1688 werd hij in deze kerk tot diaken verkozen. In 1695 komen we in
rechterlijke stukken zijn naam tegen als boedelhouder. 63 Jan Poole vervulde in
Heinkenszand de functie van schepen, in ieder geval in 1700. 64 In dat jaar is hij
gestorven. 65
Jan Poole huwde in april 1685 in Nisse (als Jan Adriaense) met Helena Marinusse
Reynout, dochter van Marinus Jans Reynhout. 66 In het trouwboek van Nisse is
toen aangetekend dat het huwelijk plaats vond wegens absentie van dominee
Hogentoren uit Heinkenszand. Uit dit huwelijk kwam een zoon Marinus Poole
voort, die als wees is vermeld in het Weesboek van Heinkenszand op 2 oktober
1690. Diens grootvader werd naast Jan Adriaans Poole als mede-voogd
aangewezen. Met het onderhoud van de wees Marinus was toen 9 pond per jaar
gemoeid. 67
Na het overlijden van Helena Reynout hertrouwde Jan Poole met Leunke(n) Jans.
We weten niet zeker wie de moeder is van Adriaentje, maar ik vermoed dat dit
Leunke is, als we aannemen dat Adriaentje tussen 1695 en 1700 geboren is (zie
terug). Vermoedelijk kwam er uit het tweede huwelijk van Jan Poole ook een
dochter Jannetje voort; zij trouwde met Cornelis Meeuws.
In januari 1701 compareerde Leuncke Jans, weduwe van Jan Adriaens Poole, voor
schepenen van Heinkenszand in verband met een schuldbekentenis. 68 Leunke Jans
hertrouwde met Jacob Fratere en overleed vermoedelijk eind 1710. Op 26 januari
1711 verklaarde Jacob Fratere, weduwnaar van Leuntie Jans, voor de Weeskamer
van Heinkenszand dat hij zijn vijf minderjarige wezen (Janneke, Heindericka,
Anna, Catarina en Sara Fratere) zou onderhouden en dat hij ze bij hun
volwassenheid voor hun moederlijk goed elk 1 pond, 5 schellingen en 6 groten
vlaams zou geven. Als hun voogd werd Piet de Bats aangewezen. 69
Jan Adriaans Poole was een zoon van Adriaan Jans Poole en Adriaenken N.N.. Zij
zullen in de buurt van 1620 geboren zijn. Uit een testamentenregister van
Heinkenszand kan worden opgemaakt dat zij (tenminste) vier (eigen) kinderen
hadden; zij zijn vermeld in spetember 1676, te weten: 70
 Janneken; zij was vermoedelijk op 12 december 1666 te ‘s Heer Arendskerke
getuige bij een rooms-katholieke doop.
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Matthijs; deze trouwde op 13 april 1666 rooms-katholiek te Baarsdorp met
Jacomijntje Willemse Almekinders; op 28 maart 1668 werd in De Groe (onder
Kloetinge) hun zoon Adriaan rooms-katholiek gedoopt. Deze Adriaan trouwde
op 20 oktober 1693 te Hoedekenskerke met Gelijntje Jacobse Beunart.
Adriaan; vermoedelijk had hij een zoon Matthijs die trouwde met Pieternella
Adriaense Braber; zij kregen een dochter Maatje die ca. 1723 is geboren en
die in Heinkenszand in 1796 overleed.
Jan; zie terug.
Mogelijk was er nog een zoon Cornelis. Deze trouwde met Jobje Jobs. Zij
lieten op 13 januari 1672 een zoon Job dopen die op 24 september 1696 met
Anna Andries trouwde. 71 Hun dochter Petrina werd op 16 november 1677 in
Heinkenszand rooms-katholiek gedoopt.

Er waren voorts nog kinderen uit een eerder huwelijk van Adriaenken (zie
verderop).
Bovenvermelde kinderen werden vermoedelijk niet in de genoemde volgorde
geboren. Aannemelijk is dat zoon Jan is geboren vóór Matthijs en/of Adriaan. Van
Matthijs weten we zeker dat hij als rooms-katholiek trouwde en dat hij zijn
kinderen dienovereenkomstig liet dopen. Vermoedelijk werd Matthijs in een
rooms-katholiek gezin geboren en groeide ook zijn broer Jan in deze
geloofsgemeenschap op. Mogelijk hield diens overstap (in 1678) naar de
Nederduits-Gereformeerde kerk verband met zijn huwelijk (met Helena
Marinusse).
Als “onze” Jan Adriaanse Poole inderdaad een broer is van Mathijs Adriaenssen
Poole (die overigens lang niet altijd met de naam Poole is omschreven, doch
veelal uitsluitend als Mathijs Adriaensse) dan is enige twijfel gerechtvaardigd over
de naam van de echtgenote van Adriaan Jans Poole, te weten Adriaenken N.N..
Mathijs gaf namelijk zijn vermoedelijk enige dochter de nam Dingna (gedoopt op
16 augustus 1672). Doopgetuige was Digna Willems. De moeder van Mathijs was
aan de beurt om vernoemd te worden, nadat zoon Wilhelmus was vernoemd naar
de vader van Jacomijntje Willems Almekinders. Jacomijntje’s moeder heette
Dingetje Jacobs Nobels. Het is denkbaar dat van de toen gangbare
benoemingsvolgorde is afgeweken. Evenzeer is denkbaar dat Adriaan Jans Poole
eerst getrouwd was met Dingna N.N. voordat hij huwde met Adriaenken N.N.;
deze laatste was immers (ook) eerder getrouwd en wel met Anthonius Mels.
Uit het huwelijk van Adriaenken en Anthonius Mels kwamen zeker drie kinderen
voort:
 Mayken Mels
 Maerten Mels
 Jan Mels
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Mayken (of Maetie) trouwde eerst met Jacob Pieterse Laban, schepen van
Ellewoutsdijk. Op 10 juli 1707 huwde zij, 67 jaar oud, met Johannes Pieters
Vroonland. In 1719 erfde zij onder meer de boerderij “De Papenmuts” gelegen
tussen Driewegen en Ellewoutsdijk. Deze boerderij fungeerde na de Reformatie
geruime tijd als een zogeheten kerkhoeve, d.w.z. een hoeve waar in het geniep
(overigens oogluikend toegestaan) rooms-katholieke kerkdiensten plaatsvonden. In
elk geval vanaf 1669 (mogelijk nog iets eerder) is deze boerderij eigendom van
Jacob Pieterse Laban (Labens). In 1704 stond de hoeve op naam van Sent
Steenart, die getrouwd was met een dochter van Jacob Laban. In 1719 blijkt
Maetie Mels eigenaresse te zijn, evenals in 1726. Zij verpachtte de boerderij aan
Cornelis de Vriese. 72 Toen zij als weduwe alleen achterbleef maakte ze in 1720
een testament op waarbij als erfgenamen onder meer werden aangewezen de
kinderen van Jan Adriaenszn. Poole, te weten Adriaentje Poole en Jannetje Poole
(die getrouwd was met Cornelis Meeuws) en voorts de kinderen van Mels Jansen.
Maetie Mels overleed op 7 februari 1729. 73 Tot haar erfenis behoorde onder meer
de boerderij “De Papenmuts”. Al eerder, op 26 september 1716, was haar broer
Maerten overleden. Daarvan was aangifte gedaan door Maetie Melse en Mels
Janse. De erfenis van Maerten Mels ging volgens diens testament naar zijn zuster
Maetie en naar Adriana en Janneke Jans Poole. 74 De onder meer aan Adriaantje
Jans Poole toevallende erfenis is gedetailleerd beschreven. 75
Adriaantje en haar zus kregen hun deel van de erfenis indien zij “tot mondige
jaren zullen zijn gekomen” (zij waren dus toen, in 1720, nog geen 25 jaar oud) of
zouden gaan trouwen. Adriaantje kreeg een stel beddelakens, twee paar kapokken
matrassen (“de beste”), enige hemden en een koperen ketel. Zij heeft er nauwelijks
van kunnen genieten, want zij stierf vermoedelijk kort na de toedeling van de
erfenis, waarschijnlijk tussen 7 februari 1729 en 30 januari 1730. Ik neem aan dat
de erfenis van Maetie Mels zo deels in het bezit is gekomen van Gerard Felius.
Overzien we de herkomst van Adriaentje Jans Poole in hoofdlijnen dan is
schetsmatig de volgende reconstructie denkbaar:
1.

Jan (Poole?) (geb. ca. 1580) x (verm.) Janneken N.N.

2.

Adriaan Jans Poole (geb. ca. 1620) x (verm.) Adriaenken N.N.

3.

Jan Adriaans Poole (geb. ca. 1658) x Leunken Jans

4.

Adriaentje Jans Poole (geb. ca. 1698) x Gerard Felius (geb. 1695)

Stamvader Jan (Poole?) zou dezelfde kunnen zijn als Jan Jacobs Poolsse zone die
in 1596 bouwknecht was op een boerderij van Boudewijn Assueris (een
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grootgrondbezitter) in de (in 1554 bedijkte) Louissepolder rond Ovezande, te
weten de “Rode Hoeve”. Deze boerderij fungeerde tijdens de contra-reformatie als
kerkhoeve ten behoeve van rooms-katholieke erediensten. Genoemde Jan Jacob
testeerde op 2 januari 1596. 76 Indien Jan Jabobs inderdaad de vader zou zijn van
Adriaan Jans Poole dan zal hij iets eerder dan 1580 geboren zijn. Denkbaar is
evenzeer dat Jan Jacob de grootvader is van Adriaan Jans.
Mogelijk is er nog een link naar Kloetinge denkbaar. Daar leefde in de tweede
helft van de 16de eeuw Cornelis Cornelis Poolse; hij overleed ca. 1602 en bezat
grond in het Noordambacht van Kloetinge. 77
De naam Poole stamt zeer waarschijnlijk af van de naam Pauwel (Pouwel) en heeft
niets te maken met iemand die afkomstig is uit Polen. Vooral op Walcheren werd
deze voornaam vroeger meestal als Pool uitgesproken en zoals zoveel patroniemen
verheven tot familienaam. In 1632 woonde in Koudekerke Jacob Pouwels alias
Coppe Pools. 78 Zijn zoon Cornelis Jacob Pouwels trouwde met Jaqueminken
Stoffels. Dit paar kreeg in Koudekerke een zoon Jacob die als Jacob Cornelis
Pools is omschreven. Diens zoon Jan (gedoopt te Kouderke op 14 oktober 1663)
stond bekend als Jan Coppoolse.
In Biggekerke is een Pools Jacobszn. gesignaleerd die daar rond 1574 veel land
bezat.
Ook in Zuid-Beveland werden de namen Pauwel en Pool als synoniemen
gehanteerd, bijvoorbeeld in geval van Costen Pauwelse, schepen van Kruiningen
in 1578, die in 1594 is omschreven als Costen Pools. 79
Enige aantekeningen over de kinderen van Gerard Felius
Over de kinderen van Gerard Felius kunnen de volgende bijzonderheden vermeld
worden.
Zoon Joos komt uitgebreid aan bod in het volgende hoofdstuk.
Marinus Felius (Velius) werd vermoedelijk rond 1720 in Heinkenszand geboren.
Hij werd in het voetspoor van zijn vader, zoals toen gebruikelijk, wagenmaker en
wel in Arnemuiden. Op 8 februari 1744 werd hij daar poorter. Een jaar later kocht
hij van Anna Matthijsse een huis in de Langestraat aldaar. Hiervoor leende hij 30
pond vlaams van Cornelia Wijkers. Vermoedelijk is hij de Marinus Felius die op
19 maart 1752 belijdend lidmaat werd van de Nederduits-Gereformeerde kerk in
Arnemuiden.
In 1764 verkocht hij zijn huis in Arnemuiden aan Willem van Omme, waarna hij
en zijn gezin op 25 februari 1765 (met attestatie) vertrokken naar het
Poortambacht van Middelburg. Over het leven van Marinus daar is mij niets
bekend. Vaststaat dat hij overleed vóór 1 december 1783 (zie verderop).
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Marinus Felius huwde omstreeks 1743 met Helena Smit (die ook omschreven is
als de Smit, Smits en Smiths). Zij lieten in de Nederduits-Gereformeerde kerk van
Arnemuiden de volgende acht kinderen dopen:
 Geerard, 25-10-1744; doopgetuigen waren Geeraard Velius (opa van de
dopeling) en Rokistie Smits (vermoedelijk een zuster van Helena).
 Aaltie, 1-5-1746; getuigen waren Hendrik Roelof en Esther van der Meere;
vermoedelijk is Aaltie genoemd naar haar oma van moederszijde.
 Gijsbregt, 8-10-1747; hij zal zijn genoemd naar zijn opa van moederszijde.
 Adriaan, 16-3-1749; getuige was Joost Velius, waarschijnlijk de oudste broer
van vader Marinus.
 Adriana, 4-6-1752; getuige was Matie Felius; zij is mogelijk ofwel een zus
van vader Marinus of een zus van diens vader (= Gerard Felius); in het laatste
geval is zij mogelijk identiek met Maatje Marinusse, gedoopt te Goes op 12
november 1697.
 Maria, 23-12-1753.
 Joos, 28-11-1756; getuige was Joos Velius, de broer van vader Marinus naar
wie de dopeling zal zijn genoemd.
 Neeltie, 2-9-1759.
Vermoedelijk rond 1771 hertrouwde Marinus Felius met Anna Belangé uit Den
Haag. Uit dit huwelijk kwam (in elk geval) een zoon Jacobus voort en
waarschijnlijk een dochter Geertruyd. Jacobus werd op 1 december 1783 (toen 9
jaar oud) ingeschreven in het Weeshuis van Middelburg, kort nadat zijn moeder
was overleden. Dit laatste gebeurde op 15 november 1783. Een “zilver
stropslotje” van Jacob werd op 19 maart 1784 in de kas van het Weeshuis gelegd.
Op 20 juni 1788 kreeg Jacobus (samen met twee andere wezen) de jaarlijkse prijs
van het Armweeshuis in Middelburg, toegekend aan wezen die het best en het
mooist konden schrijven. 80
In 1795 meldde Jacob aan de leiding van het Weeshuis dat “de dienstmaagd van
Jan Tak door hem is bezwangerd en al in de vierde maand is”. Hij verzocht om te
mogen trouwen. In de notulen van de regenten wordt vervolgens opgetekend: “De
Heren begrijpen dat voor de wezen geen geschikter middel was om wanneer zij
van de directie van dit Huys sogten ontslagen te worden dan door sulke
onbetamelijke en gruwelijke wandaden de Regenten als het ware te noodsaken tot
hun onstlag”. Om die reden werd het verzoek niet ingewilligd. Blijkens de notulen
van 16 november 1795 kwam Jacobus Felius nog eens vragen om te mogen
trouwen. Het werd weer geweigerd. Met meisje bleek Metje Vermasen te heten.
Een maand later (op 16 december 1795) is aangetekend dat Jacobus Felius
wederom dringend verzocht om te mogen trouwen. Het werd weer geweigerd,
maar tenslotte werd hij als “onwaardig” uit het huis ontslagen en kreeg hij een
“commentbriefje.”
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Vermoedelijk verbleef in hetzelfde Armweeshuis ook een zuster van Jacobus, te
weten Geertruyd Velius. Ik neem aan dat zij is voortgekomen uit het tweede
huwelijk van Marinus Felius. Zij kreeg ontslag in mei 1797. Zij was toen 26 jaar
en 2 maanden oud en geen lidmaat van de Ned. Geref. kerk. 81
De oudste dochter van Gerard Felius waarvan we de naam kennen, Josina, werd op
3 augustus 1738 in Nisse gedoopt. Zij trouwde met David Aarincksen en werd
moeder van twee kinderen die in Vlissingen zijn gedoopt, te weten Johanna
Aarincksen (18-2-1770) en Pieter Aarincksen (17-2-1771). Zij is zeer
waarschijnlijk identiek met Josina Felius die als weduwe en winkelierster in 1797
in Vlissingen woonde. 82 Josina was doopgetuige te Vlissingen op 7 maart 1802.
De mogelijkheid bestaat dat Josina identiek is met Jolina Fielius die zich met
attestatie van Middelburg op 17 december 1785 in Wemeldinge vestigde en die
van daar (met attestatie van 29 april 1787) naar Rotterdam trok. 83 Zo ja, dan is ze
dus daarna weer in Vlissingen teruggekeerd.
Jacob Felius (die circa 1742 geboren is) trouwde met Pieternella Gijzel. Zij is in ‘s
Heer Abtskerke op 6 oktober 1739 gedoopt. Uit dit huwelijk werd in ‘s Heer
Hendrikskinderen op 12 februari 1779 een zoon Pieter geboren. Deze werd
boerenkastelein en overleed in Goes op 4 februari 1847. 84 Jacob Felius
hertrouwde met Maria Hollestelle; uit dit huwelijk kwam een dochter Leena
(Felius) voort die op 26 maart 1788 in Goes werd gedoopt.
Jan Felius (geb. circa 1744) dient niet verward te worden met Jan Filius die als
landbouwer in de Vlietepolder onder Wissenkerke op Noord-Beveland woonde. 85
Mogelijk is laatstgenoemde identiek met Jan Filius die in 1797, toen 55 jaar oud,
als boer is vermeld in ‘s Gravenhoek. 86
Tannetje Felius zal omstreeks 1746 geboren zijn. Zij is mogelijk genoemd naar de
jongste zus van Gerard Marinusse Velius, die in Goes op 29 januari 1702 is
gedoopt. Tannetje trouwde op 15 november 1769 te Wolfaartsdijk met de tuinman
Francois Roose (gedoopt te Wolfaartsdijk op 2 mei 1745, overleden te Goes op 3
april 1812). Hun kinderen waren: Stoffelina (1772), Geeraard (1773), Johanna
(1779) en Jacoba (1785). Zij werden in de Grote Kerk van Goes gedoopt. De
kinderen verkregen op 10 april 1774 een akte van indemniteit ten behoeve van
Goes, kennelijk als gevolg van verhuizing van hun ouders, die vermoedelijk na de
doop van zoon Geeraard Goes tijdelijk hadden verlaten.
Tannetje betaalde in 1789 voor een stoel in de Grote Kerk van Goes. Zij werd in
Goes op 17 februari 1810 begraven.
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6.

Joos(t) Felius en Helena Platdijk

Joos(t) Felius, wiens achternaam ook is opgetekend als Velius en als Filius, is
ergens tussen 1720 en 1725 in Heinkenszand geboren als zoon van Gerard
Marinusse Felius en Adriaentje Jans Poole. Doopgegevens van Heinkenszand uit
die tijd zijn bij het bombardement op Middelburg in mei 1940 verloren gegaan.
Joos groeide op in Zuid-Beveland en wel in respectievelijk Heinkenszand, Nisse
en ‘s Heer Hendrikskinderen. Over zijn jeugd heb ik verder geen bijzonderheden
kunnen achterhalen.
In gedocumenteerde zin duikt Joos pas op in 1751. Op 26 oktober 1751 trouwde
hij in Sint-Maartensdijk met Helena Platdijk. Dat mag opmerkelijk genoemd
worden omdat het in die tijd niet zo vaak voorkwam dat een Zuid-Bevelandse
jongen huwde met een meisje uit een ander deel van Zeeland. De Zeeuwse wateren
fungeerden als hinderpalen voor inter-eilandelijke huwelijken.
Helena Platdijk is op 16 september 1725 in Sint-Maartensdijk geboren. Zij was in
1751 na een uiterst kort huwelijk weduwe geworden. Op 22 december 1750 was
zij in Sint-Maartensdijk getrouwd met Marinus Kloet uit Poortvliet, die spoedig
overleed.
In 1751 (de exacte geboorte-datum is niet bekend, evenmin als de doopdatum)
werd in Sint-Maartensdijk Helena’s dochter Adriana geboren die later (onder meer
in haar overlijdensakte) is opgetekend als een kind van haar en Joos Felius.
Waarschijnlijk is echter dat Adriana is voortgekomen uit het eerste huwelijk van
Helena Platdijk; mogelijk is zij geboren nadat Helena met Joos Felius was
hertrouwd. Dat Adriana in 1751 is geboren kan worden afgeleid uit een
inwonerslijst van Goes uit 1811 en uit de akte die na haar overlijden op 7 juli 1818
in Goes is opgemaakt. 87 Aannemelijk is dat Adriana is genoemd naar de moeder
van Joos, dus naar Adriaentje Jans Poole.
Na hun huwelijk bleven Joos en Helena enige jaren in Sint-Maartensdijk wonen.
Joos deed er op 20 april 1753 belijdenis.
Wat voerde Joos van Zuid-Beveland naar het eiland Tholen? Lange tijd heb ik
verondersteld dat hij als wagenmaker of smid in de voetsporen van zijn vader was
getreden, geen passend werk op Zuid-Beveland had kunnen vinden en om die
reden zijn geluk elders was gaan beproeven. Deze veronderstelling bleek onjuist
toen ik hem bij toeval signaleerde in de ledenlijst van het Schippersgilde van SintMaartensdijk. Op 23 februari 1750 meldde hij zich als lid van dit gilde aan. Nadat
hij had beloofd om de wetten van dit gilde na te leven werd hij als lid
geaccepteerd. De secretaris van het gilde had moeite om de achternaam van Joos
goed op te schrijven. 88
Joos betaalde voor de toegang tot het gilde, dat toen acht leden telde, 2 pond
vlaams. 89 Een pond had toen een waarde van ongeveer zes gulden. Op 22 februari
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1751, 22 februari 1752 en 22 februari 1753 betaalde hij telkens 2 schellingen en 6
groten vlaams contributie (“jaarpenning”). In 1752 werd dit als volgt opgetekend:
90

De jaarrekening van het gilde over 1752 werd mede door Joos Felius ondertekend
en wel als volgt: 91
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Voor zijn huwelijk in 1751 betaalde Joos aan het gilde 10 schellingen en 6 groten
vlaams, hetgeen toen gebruikelijk was. 92 Bij huwelijk en begraven gaf het gilde
acte de presence.
Uit de jaarrekeningen valt op te maken dat de gildeleden jaarlijks genoten van een
gezamenlijke maaltijd die bestond uit brood, krukels (alikruiken) en wijn. De acht
leden maakten dan veelal twaalf flessen wijn soldaat!
Vermoedelijk verlieten Helena en Joos Sint-Maartensdijk in 1753. Zeker is dat zij
begin 1754 in Goes (of omgeving) woonden of verbleven want zij lieten op 3
februari van dat jaar in de Grote Kerk van Goes hun zoon Cornelis dopen (zie
voor hem verder hoofdstuk 7).
Op 28 november 1756 was Joos Felius getuige bij de doop te Arnemuiden van een
waarschijnlijk naar hem genoemde zoon van zijn broer Marinus.
Over het leven van Joos Felius en Helena Platdijk in Goes heb ik, afgezien van de
doop van hun kinderen en de data van hun begrafenissen, niets kunnen
achterhalen. Opmerkelijk is dat Joos niet voorkomt op belastingkohieren van Goes
betreffende de periode 1755-1787. In dit tijdvak lieten Joos en Helena in Goes
kinderen dopen. Het is aannemelijk dat zij toen in Goes woonden. Zij komen
evenwel niet voor in de kohieren betreffende het “familiegeld”, noch in de
kohieren inzake de 100ste en 200ste penning. 93 Evenmin komt Joos voor in de
kohieren betreffende het zoutgeld te Goes gedurende de jaren 1762 en 1770. 94
Mogelijk ontbreken zij op al deze lijsten omdat zij niet op de wal, doch op hun
schip woonden. Er is geen enkele aanwijzing dat Joos ook in Goes als schipper
werkzaam was, al is dit heel goed denkbaar en zelfs aannemelijk. Van het
schippersgilde van Goes zijn veel archiefstukken bewaard gebleven, doch helaas
dateert de oudste ledenlijst van dit gilde uit 1780. 95 Joos komt daarop niet voor,
maar dit zou kunnen omdat hij vanwege zijn leeftijd als schipper niet meer actief
was.
Joos werd in december 1787 in Goes begraven, Helena in december 1792. In
beide gevallen is de exacte begraafdatum niet bekend. We mogen aannemen dat
Joos ongeveer 62 jaar oud geworden is. Helena stierf op 67-jarige leeftijd.
Aantekeningen over hun kinderen
Over de kinderen van Joos en Helena kunnen de volgende bijzonderheden vermeld
worden.
Dochter Adriana (geboren te Sint-Maartensdijk in 1751 en zoals reeds is
opgemerkt vermoedelijk voortgekomen uit het eerste huwelijk van Helena)
trouwde op 11 februari 1785 in Goes met Marynis Noordhoeve, een jonge man
van Goes die toen in Wolfaartsdijk woonde. Op de inwonerslijst van Goes uit 1811
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is genoteerd dat Adriana Filius, 60 jaar oud, geboren te Sint-Maartensdijk in 1751,
zich in 1795 in Goes vestigde vanuit Biezelinge met haar man Marinus
Noordhoeve, arbeider, 59 jaar oud. 96 Adriana overleed te Goes op 7 juli 1818.
De oudste zoon van Joos Felius en Helena Platdijk, Cornelis, werd in de Grote
Kerk van Goes op 3 februari 1754 gedoopt. Bij hem en zijn gezin sta ik in
hoofdstuk 7 verder stil.
Dochter Joosina Felius werd op 14 maart 1756 in Goes gedoopt. Doopgetuigen
waren Joost Marinusse Felius (de oudste broer van haar grootvader van
vaderszijde) en diens tweede echtgenote Jolina (Jelijtje) Waale. Joosina is
mogelijk genoemd naar de zus van haar vader die op 3 augustus 1738 in Nisse is
gedoopt. Joosina is in april 1770 in Goes begraven en werd dus niet ouder dan 14
jaar.
Zoon Jacob Felius (Filius) werd op 30 oktober 1757 in Goes gedoopt.
Vermoedelijk is hij genoemd naar de oudste broer van de vader van Helena
Platdijk. Vermoedelijk in 1780 (de exacte datum is niet bekend) trouwde Jacob
met Maria Hollestelle, die in 1757 in Ellewoutsdijk is geboren. Op de
inwonerslijst van Goes uit 1811 is genoteerd dat Jacob zich in 1770 in Goes
vestigde vanuit Ovezande. In 1770 was hij 13 jaar oud. Als de genoemde plaats
van herkomst juist is (twijfel daarover is gerechtvaardigd omdat er in 1811 bij de
opstelling van de eerste officiële bevolkingslijsten vele fouten zijn gemaakt) dan
moet dit erop wijzen dat zijn ouders toen in Ovezande woonden. In het kohier
betreffende “familiegeld” van Ovezande uit 1770 komt echter geen Joos Felius of
Filius voor. 97
Jacob Felius werd smidsbaas in Goes. Tevens was hij er werkzaam als
paardenmeester en als veearts. Hij woonde in de Ganzepoortstraat. 9898 Zeeuws
Archief, Gen. Afsch. 511, p. 24; zijn huisnummer was toen A 115.
In 1785 is hij lid van het smedengilde van Goes. Hij staat dan genoteerd als Jacob
Philius.
In juli 1787, december 1789, juni 1790, februari 1791 en augustus 1793 zijn in
Goes kinderen van Jacob Felius begraven. Jacob en Maria Hollestelle hadden een
dochter Maatje, geboren te Goes in 1796. Zij leefde nog in 1811.
Jacob komt voor op de lijst van personen die in 1797-1798 in Goes en Kortgene in
aanmerking kwamen voor dienstplicht. Hij is genoteerd als Jacob Filius, 43 jaar
oud, smid te Goes. 99
Jacob Felius is in Goes op 31 mei 1826 overleden, 68 jaar oud.
Dochter Geertruyd Felius, gedoopt te Goes op 30 januari 1760, is mogelijk
genoemd naar de oudste zus van Gerard Felius (een tante van vader Joos). Zij
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huwde met Daniël Italjaan, die in 1759 in Terneuzen is geboren. In 1789 vestigde
dit paar zich vanuit Middelburg in Goes waar zij in 1811 nog woonden. Het
beroep van Daniël is toen omschreven als “garcon serrurier” (= knecht van een
slotenmaker). 100 In Goes werden drie zoons geboren: Marinus (1795), Daniël
(1800) en Josias (1803). Geertruyd Felius overleed in Goes op 31 december 1829.
Zoon Geerard Felius (Filius), die ongetwijfeld naar zijn opa van vaderszijde zal
zijn genoemd, werd op 9 juni 1762 in Goes gedoopt. Hij werd hoefsmid
(ijzersmid) in Baarland-Bakendorp. 101101 Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 510, p. 44.
Op 7 mei 1795 huwde hij met Stoffelina Dekkers. Zij is geboren in ‘s Heer
Arendskerke en overleed in Baarland op 7 oktober 1810.
Uit dit huwelijk kwam een dochter Helena voort die waarschijnlijk is genoemd
naar Helena Platdijk. Helena huwde op 8 mei 1817 te Borssele met de
smidsknecht Pieter van der Bildt; zij hertrouwde op 9 juli 1829 in Wolfaartsdijk
met Gerard Zoutendam.
Gerard Felius (Filius) huwde na het overlijden van Stoffelina Dekkers met Janna
Geyte en wel op 19 oktober 1811 in Baarland. Janna is geboren in Ovezande en
was eerder gehuwd met Simon Traas. Uit het tweede huwelijk van Gerard kwam
een zoon Joost voort die in Baarland op 16 december 1812 is geboren en daar op
30 oktober 1818 overleed.
Gerard Felius komt als Geerard Filius in 1813 voor op de lijst van de Garde
Nationale betreffende het district Zuid-Beveland Oost. 102 Genoteerd werd dat hij
hoefsmid was, getrouwd was en vijf kinderen had. Als bijzonderheid werd erbij
vermeld dat hij kon worden gekenmerkt als “aisé”, hetgeen vermoedelijk
betekende dat hij als vlot werd beschouwd. 103
Gerard Felius (Filius) overleed in Wolfaartsdijk op 12 augustus 1831.
Dochter Jacomina Felius (die genoemd zal zijn naar de moeder van Helena
Platdijk) werd in Goes op 27 november 1763 gedoopt. Zij trouwde met Pieter
Schappers en overleed in Middelburg op 4 oktober 1856.
Dochter Elizabeth Felius werd in Goes gedoopt op 17 april 1765. Zij huwde eerst
met Machiel Mazon (Masson). Uit dit huwelijk kwamen kinderen voort die op 18
februari 1789 met een akte van indemniteit naar Goes kwamen. Op 7 juli 1809
hertrouwde Elizabeth in Goes met Jakobus van der Weele, die eerder getrouwd
was met Jannetje Harink. Op de inwonerslijst van Goes uit 1811 is vermeld dat
Elizabeth zich in 1805 in Goes vestigde en Jacobus (vanuit Middelburg) in 1806.
Jacobus was toen timmermansknecht (garcon charpentier).
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Helena Platdijk
Tot slot van dit hoofdstuk sta ik nog kort stil bij de herkomst van Helena Platdijk.
Zij is op 16 september 1725 in Sint-Maartensdijk gedoopt. Helena huwde in dit
Thoolse stadje op 22 december 1750 met Marinus Kloet, die kort daarna overleed.
Op 26 oktober 1751 hertrouwde Helena met Joost Felius. Haar dochter Adriana is
zeer waarschijnlijk voortgekomen uit haar eerste huwelijk.
Helena is een dochter van Cornelis Martense Platdijk en Jacomijntje Jacobs de
Koker (Kokers). Dit paar trouwde in Sint-Maartensdijk op 6 mei 1703. Cornelis is
op 20 februari 1684 in Sint-Maartensdijk gedoopt en deed er belijdenis op 26 april
1694. Zijn ouders zijn Marten Platdijck en Janneken Jacobs Baes. Voor hun
herkomst verwijs ik naar mijn kwartierstaat. 104
Jacomijntje Jacobs de Koker is op 15 augustus 1683 in Sint-Maartensdijk gedoopt
als dochter van Jacob de Koker en Helena Boudewijns Bastiaens. Ook voor hun
herkomst verwijs ik naar mijn kwartierstaat. 105
Via de ouders van Helena Platdijk ontstaat een geslachtelijke verbinding tussen de
voorouders van mijn ouders (i.c. Cornelis Jan Leune en Anthonia Anna Felius).
Deze verbinding loopt via het echtpaar Cornelis Anthonis Dankertsen en Crijntje
Crins; van dit paar stammen zowel mijn vader als mijn moeder af. 106
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7.

Cornelis Felius en Maatje Schouwenaar

Cornelis Felius (die ook is omschreven als Feelius en Feeleus) werd in de Grote
Kerk van Goes gedoopt op 3 februari 1754 als zoon van Joos(t) Felius en Helena
Platdijk. Doopgetuigen waren Jakob Pladik (met wiens achternaam men in Goes
kennelijk niet goed raad wist), een broer van Helena Platdijk, en Jacomina de
Jonge.
Cornelis groeide in Goes op. Omstreeks 1776 vestigde hij zich in Kruiningen,
vermoedelijk als smidsknecht. Aannemelijk is dat hij daar lidmaat werd van de
Nederduits-Gereformeerde kerk want wanneer hij zich (met zijn vrouw Maatje) in
1778 in Biezelinge vestigt gebeurt dit met een lidmaatschaps-attestatie van
Kruiningen. 107 In Kruiningen leerde hij zijn vrouw Maatje Schouwenaar kennen
met wie hij daar op 31 oktober 1777 trouwt. Cornelis is dan 23, Maatje 21 jaar
oud.
Het paar woonde slechts kort in Kruiningen. Op 22 februari 1778 vestigden zij
zich in Biezelinge. In 1797 staat Cornelis er genoteerd als smidsbaas. 108 In 1817 is
zijn beroep omschreven als hoefsmid en bij zijn overlijden (op 23 februari 1848)
weer als smidsbaas.
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In de Nederduits-Gereformeerde kerk van Biezelinge was Cornelis actief als
diaken en wel in 1791 en 1795. 109
In de periode 1779 tot 1799 onderhield hij het uurwerk op de Ned. Geref. kerk in
Kapelle. 110
Uit het huwelijk van Cornelis Felius en Maatje Schouwenaar kwamen de volgende
vijf kinderen voort (met vermelding van hun doopdatum in Biezelinge):






Helena Felius, 19-6-1778.
Jacob Felius, 1-8-1779.
Joos Felius, 12-9-1784.
Joos Felius, 11-3-1786.
Dina Felius, 23-5-1790.

Reeds voor de geboorte van dochter Dina was Maatje Schouwenaar ziek. Op 13
juli 1789 maakten Cornelis en Maatje hun testament op waarbij werd verklaard dat
Maatje wegens “zwakte” niet kon tekenen. Notaris Gosandus Udemans kwam naar
hun huis om het testament op te stellen. 111 Bepaald werd dat de bezittingen van de
partner die het eerst zou overlijden zouden overgaan naar de langstlevende
partner. Zo kon voorkomen worden dat deze partner berooid zou achterblijven
indien de kinderen hun legitieme portie zouden opeisen.
Maatje zou langer leven dan vermoedelijk medio 1789 werd voorzien. Zij
overleed in Biezelinge op 16 maart 1808.
Cornelis Felius is slechts kort weduwnaar geweest. Op 25 juni 1810 (na een
ondertrouw op 9 juni 1810) hertrouwde hij (op 56-jarige leeftijd) met de dan 35jarige Neeltje Corstanje uit Ovezande, weduwe van Adriaan Polderman. Neeltje’s
ouders zijn Nicolaas Corstanje (geboren in Ovezande op 14 maart 1748) en
Pieternella Abrahams de Nijs. Beiden deden in 1785 in Ovezande-Driewegen
belijdenis. 112
Uit het tweede huwelijk van Cornelis kwamen twee kinderen voort waarvan de
geboorte (te Biezelinge) is opgetekend in de gemeente Kapelle, te weten (met
vermelding van hun geboorte-data):



Cornelis Felius, 2-7-1811.
Pieternella Felius, 9-5-1817.

In 1813 bestond het huishouden van Cornelis Felius (afgezien van vrouw en
kinderen) ook uit Geerard Zoutendam (toen 13 jaar oud, dagloner te Biezelinge,
vermoedelijk een broer van Forra Zoutendam, de echtgenote van de oudste zoon
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van Cornelis Felius) en Wilhelmina Korstanje (toen 17 jaar oud, dienstmeid,
geboren in Ovezande, vermoedelijk een zus van Neeltje Corstanje). 113
In 1832 bezat Cornelis Felius in Biezelinge een huis met tuin, toen kadastraal
omschreven als Kapelle E 45 en 46. Voorts bezat hij toen te Schore een
boomgaard, een weiland en een plantsoen, tesamen ruim 1,5 hectaren groot en
kadastraal omschreven als Kapelle, F 51 en 51 bis. 114
Twee dagen voor hun huwelijk stelden Cornelis Felius en Neeltje Corstanje voor
schepenen van Kapelle en Biezelinge een testament op. 115 Zij testeerden nog eens
op 2 april 1833 en wel bij notaris A. Smallegange. Bepaald werd dat zoon
Cornelis (uit het tweede huwelijk) het recht kreeg de gehele erfenis van zijn ouders
over te nemen en de andere erfgenamen uit te kopen. 116 Het was kennelijk de
bedoeling dat Cornelis zijn vader als smid zou opvolgen. Na het overlijden van
Neeltje Corstanje (op 8 november 1851 te Biezelinge, bij haar zoon Cornelis
thuis) kon dit recht geëffectueerd worden. Uit de toen opgemaakte memorie van
successie blijkt echter dat zich in de boedel geen roerende of onroerende goederen
bevonden. 117 Vermoedelijk waren die goederen reeds verdeeld vóór het overlijden
van Cornelis Felius op 23 februari 1848. 118 Het is onduidelijk of en zo ja op welke
wijze het aan zoon Cornelis in 1833 toegekende recht op voortzetting van de
smederij is gerealiseerd. Zeker is dat Cornelis landbouwer werd in Ierseke. Zijn
broer Jacob had zich voor het overlijden van hun vader reeds als smid in
Krabbendijke gevestigd (zie verderop). Broer Joos(t) begon zijn loopbaan
weliswaar als hoefsmid-knecht doch werd spoedig daarna koopman en landbouwer
(zie hoofdstuk 8). Zo bleef de smederij in Biezelinge uiteindelijk niet in het bezit
van de familie Felius.
Kinderen
Over de zeven kinderen van Cornelis Felius kunnen de volgende beknopte
aantekeningen gemaakt worden.
De oudste dochter Helena (gedoopt te Biezelinge op 19 juni 1778 en genoemd
naar haar oma Helena Platdijk) trouwde voor de eerste maal te Biezelinge met
Marynus Zoutendam, zoon van Gerard Zoutendam en Martina Witte. 119 Met hem
woonde zij in Goes. Uit hun huwelijk kwamen elf kinderen voort waaronder een
zoon Gerard Zoutendam die in 1829 een volle nicht trouwde van zijn moeder Lena
Filius, dochter van Geerard Filius (gedoopt te Goes op 9 juni 1762) en Stoffelina
Dekkers.
Na het overlijden van Marynus Zoutendam hertrouwde Helena Felius in Goes op
25 november 1813 met Jacobus Foorse. Deze is op 15 november 1770 in ‘s Heer
Abtskerke geboren als zoon van Marinus Foorse en Lena Johanna van Zweden. In
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1813 was Jacobus Foorse arbeider in Goes. Tussen 1814 en 1817 kwamen in Goes
uit het huwelijk van Helena en Jacobus vier kinderen voort.
Helena Felius overleed in Kapelle op 16 mei 1832.
De oudste zoon Jacob Felius (geboren te Biezelinge op 26 juli 1779) werd
timmerman en smidsbaas in Krabbendijke en wel vanaf 15 december 1806. Hij
trouwde daar op 24 december 1806 met Catharina Walraven, dochter van Florus
Walraven en Cornelia van Hoeke. Toen Catharina op 19 mei 1836 overleed
bestond het bezit van Jacob Felius uit een woonhuis, schuur en erf, in gebruik als
hoefsmederij te Krabbendijke. 120120 Zeeuws Archief, memorie van successie,
kantoor Goes, inv. 10, nr. 541, 1836.

Uit het huwelijk van Jacob en Catharina kwamen zeven kinderen voort die de
familienaam Feleus voerden. Een van hen was Maatje Feleus, geboren te
Krabbendijke in 1808. Op 19 maart 1822 werd in Krabbendijke zoon Florus
geboren. Deze trouwde met Johanna Verijzer en werd broodbakker in Waarde,
vermoedelijk de eerste nazaat uit het geslacht Felius die dit beroep uitoefende.
Toen Florus op 20 oktober 1842 (te Krabbendijke) trouwde met Johanna Verijzer
was hij overigens nog timmermansknecht (in Rilland). Een van de kinderen van
Florus en Johanna was Florus Johannis Feleus die op 30 december 1857 in Waarde
werd geboren. Deze Florus trouwde met Elisabeth van Loo. Zij kregen te
Kattendijke op 12 oktober 1883 een zoon Florus.
Jacob Felius (Feleus) overleed in Waarde op 4 november 1852.
De eerste zoon van Cornelis Felius en Maatje Schouwenaar die naar een
voorvader uit het geslacht Felius werd genoemd, namelijk Joos, werd in
Biezelinge op 7 september 1784 geboren en daar gedoopt op 12 september van dat
jaar. Doopgetuigen waren grootvader Joos Felius en Margriete Platdijk. Ik acht het
waarschijnlijk dat de naam van deze tweede getuige foutief is opgetekend;
vermoedelijk trad grootmoeder Helena Platdijk als getuige op. De dopeling is
waarschijnlijk kort na zijn doop (in elk geval vóór medio 1785) overleden.
Op 10 maart 1786 werd in Biezelinge zoon Joos Felius geboren; aan hem en zijn
gezin is hoofdstuk 8 gewijd.
Uit het huwelijk van Cornelis Felius en Maatje Schouwenaar kwam tenslotte een
dochter Dina voort. Zij werd in Biezelinge geboren op 19 mei 1790 en op 23 mei
van dat jaar aldaar gedoopt. Doopgetuigen waren de ouders van Maatje, Jacob
Schouwenaar en Dina van Loenhout. Hoe oud de dopelinge is geworden weten we
niet precies; zeker is dat ze vóór 1811 is overleden.
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Uit het tweede huwelijk van Cornelis Felius (met Neeltje Corstanje) kwamen twee
kinderen voort. Allereerst een zoon Cornelis. Hij is geboren te Biezelinge
(gemeente Kapelle) op 2 juli 1811. Hij werd eerst hoefsmid in Kapelle en daarna
(vanaf zeker 1846) landbouwer in Ierseke. Hij overleed in ‘s Heer-Arendskerke op
5 januari 1885.
Cornelis trouwde in Kapelle op 10 mei 1833 met Elizabeth Spruit, dochter van
Aarnout Willem Spruit en Pieternella Zuidweg. Hun kinderen voerden de naam
Feleus. Deze kinderen zijn (met hun geboorte-plaats en -data):
 Neeltje, Biezelinge 2-8-1834.
 Aarnout, Ierseke, 12-4-1846.
 Pieternella, Ierseke 1-5-1848.
 Cornelia, Ierseke 20-1-1851.
 Cornelis, Ierseke 15-12-1851.
 Johanna, Ierseke 9-5-1853.
 Cornelis, Ierseke 9-4-1855.
 Paulus, Ierseke 22-12-1856.
Het tweede kind van Cornelis Felius en Neeltje Corstanje werd in Biezelinge op 9
mei 1817 geboren en kreeg de naam Pieternella. Zij overleed snel en wel op 3
oktober 1817.
Maatje Schouwenaar
Maatje Schouwenaar is op 2 mei 1756 in Kruiningen gedoopt als dochter van
Jacob Schouwenaar en Dina Evertse van Loenhout. Dit paar trouwde in
Kruiningen op 9 mei 1754 en liet daar tussen 1756 en 1777 maar liefst veertien
kinderen dopen. Maatje was het oudste kind. Voor bijzonderheden over de
afstamming van Maatje’s ouders verwijs ik naar mijn kwartierstaat. 121
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8. Joos(t) Felius en Forra Zoutendam
Joos(t) Felius werd op 10 maart 1786 in Biezelinge geboren en reeds een dag later
in de Nederduits-Gereformeerde kerk aldaar gedoopt. Hij groeide verder in
Biezelinge op. Wanneer hij op 5 december 1811 in Kapelle trouwt met de
boerendochter Forra Zoutendam is hij 25 jaar oud.
Forra is een dochter van Gerard Zoutendam en Martina de Witte. Zij is in
Biezelinge op 20 februari 1793 geboren en is dus nog maar 18 jaar oud wanneer
ze met Joos Felius trouwt. Ze is dan reeds volop zwanger, want op 29 maart 1812
(amper vier maanden na haar huwelijk) wordt haar eerste kind (zoon Cornelis)
geboren. Bij de afstamming van Forra sta ik verderop nader stil.
Twee jaar na zijn huwelijk (namelijk in 1813) wordt Joos genoteerd als dagloner
in Biezelinge. 122 Het wekt gelet op het beroep van zijn vader geen verbazing dat
Joos vervolgens werkzaam is als hoefsmidknecht. Zo wordt hij in 1816
omschreven. Reeds drie jaar later wordt de aanduiding van zijn beroep gewijzigd
in hoefsmid. Weer drie jaar later (in 1822) wordt hij omschreven als koopman. Bij
zijn overlijden tenslotte staat hij genoteerd als landman. Vreemd is dat hij in 1832
(bij de kadastrale omschrijving van zijn onroerend goed) is omschreven als
arbeider. Hij bezat toen in de gemeente Kapelle: 123
• een schuur met erf in de Lerkenhoek te Kapelle, kad. D 64.
• een tuin te Biezelinge, kad. E 128.
• een boomgaard te Eversdijk van bijna 2 hectaren, kad. F 398.
Joos Felius is te Biezelinge overleden op 6 augustus 1868 en is dus 82 jaar oud
geworden.
Blijkens de kort na zijn overlijden opgemaakte memorie van successie had hij
(vergeleken met zijn bezittingen in 1832) in zakelijk opzicht succesvol
geopereerd. Hij liet namelijk de volgende bezittingen in de gemeente Kapelle na,
die toen kadastraal als volgt werden omschreven: 124
 sectie E, nr. 19:
huis en erf
 idem, nr. 20:
tuin
 idem, nr. 479:
bouwland
 idem, nr. 615:
tuin
 idem:
moeshof
 sectie C, nr. 166:
bos
 sectie D, nr. 57:
bos
 sectie B, nr. 46:
boomgaard
 idem, nr. 239:
weiland
 idem, nr. 241:
idem
 idem, nr. 243:
idem
 idem, nr. 243 bis:
wegeling (= een weilandje)
 idem, nr. 19:
weiland

48



idem, nr. 88:

wegeling

Het totale grondbezit bedroeg 9,4 hectaren.
Het huis met erf en tuin lag midden in het dorp Biezelinge aan de weg naar
Kapelle. De ligging ervan kan globaal als volgt worden geschetst:

Het bos in sectie D lag in het Bruelis Ambacht en wel in de hoek “benoorden
Heydijke”. De boomgaard in sectie B bevond zich in het blok “Benoorden de
Kapelle Straat”. De in sectie B gelegen drie weilanden waren gesitueerd in de
“Negentig Gemeten Hoek”.
Reeds op 56-jarige leeftijd werd Joos Felius weduwnaar. Forra Zoutendam
overleed op 3 augustus 1842, 49 jaar oud. 125 Tot zijn dood in 1868 (d.w.z.
gedurende 26 jaar) zou Joos weduwnaar blijven.
Joos leefde in een tijd waarin stoommachines geleidelijk aan de economische
bedrijvigheid gingen beïnvloeden. In Zeeland verliep dit proces nogal traag. In
1825 voer de eerste stoomboot tussen Middelburg en Rotterdam. Een goed stelsel
van wegen ontbrak in de eerste helft van de 19de eeuw nog. Wie van Bergen op
Zoom naar Middelburg wilde moest vier keer gebruik maken van een postkoets en
zich drie keer laten overvaren. De reis duurde, als alles meezat, zeven uur. 126
Tijdens het leven van Joos Felius kwam er een geleidelijke verbetering in de
gezondheidstoestand van de inwoners van de provincie Zeeland. Bedroeg in 1806
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het sterftecijfer per 1000 inwoners nog 41.7, in 1841 was dit gedaald tot 31.5.
Malaria was de belangrijkste doodsoorzaak. 127
In godsdienstig opzicht was Zeeland toen Joos nog leefde dominant NederlandsHervormd; in 1840 behoorde 72,3 % van de Zeeuwen tot deze kerkelijke
stroming. 128
Kinderen
Joos en Forra kregen de volgende zes kinderen:
a. Cornelis Felius, geb. Biezelinge 29-3-1812 (amper vier maanden na hun
huwelijk); hij werd landbouwer in Biezelinge en overleed aldaar 14-12-1905.
Op 5-5-1837 huwde hij in Kapelle met Jacoba van Duine. 129 Uit dit huwelijk
kwamen maar liefst negentien kinderen voort, waarvan de meeste zeer jong
overleden. 130
b. Martina Felius, geb. Biezelinge 9-1-1816, overleden aldaar 1-4-1816.
c. Martina Felius, geb. Biezelinge 4-1-1818, overl. aldaar 23-10-1818.
d. Geeraard Felius, geb. Biezelinge 15-8-1819; hij werd timmerman en later
koopman te Biezelinge; in 1883 was hij in ‘s Gravenpolder tuinman. Op 6-121862 werd hij wegens burengerucht veroordeeld tot een dag gevangenisstraf.
Hij bracht deze door in het Huis van Bewaring te Goes. 131 Op 26-11-1883
werd hij in deze gevangenis nog eens voor drie dagen opgesloten, na een
veroordeling wegens dronkenschap. Tijdens zijn gevangenschap werd zijn
gedrag als “goed” betiteld. 132 Hij overleed in ‘s Gravenpolder op 17-1-1892.
Op 27-3-1846 huwde hij in Kapelle met Catharina Bosman. 133 Uit dit
huwelijk kwamen tien kinderen voort, die in Biezelinge werden geboren. 134
e. Maatje Felius, geb. Biezelinge 3-8-1822, aldaar overleden 134-11-1822.
f. Jacob Felius, geb. Biezelinge 24-12-1823, overl. ‘s Gravenpolder 31-111884; zie voor hem verder hoofdstuk 9.
Geen van de drie dochters werd dus volwassen.
De drie zoons waren actief betrokken bij de kerkelijke Afscheiding in en rondom
Goes rond 1850. Zij verlieten de Nederlands-Hervormde kerk en werden allen
“oud-gereformeerd”. Zij werden volgelingen van in dogmatisch opzicht “zware”
predikanten als Ledeboer, Budding en Bakker. 135 Cornelis verliet de OudGereformeerde Gemeente van Goes reeds in 1858; Geeraard en Jacob bleven
vermoedelijk tot hun dood streng in de leer.
Opmerkelijk is dat geen van de zoons smid werd. Daarmee werd een lange
familie-traditie doorbroken.
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Forra Zoutendam
De echtgenote van Joos Felius werd op 20-2-1793 in Biezelinge geboren als
dochter van de de landbouwer Gerard Zoutendam (Soutendam) en Martina
Hendrika Witte. Voor meer bijzonderheden over haar ouders en haar verdere
voorgeslacht verwijs ik naar mijn kwartierstaat. 136 De naam Forra (die in ZuidBeveland nog steeds veel voorkomt) verwijst naar de heilige Wilgefortis, een
bekeerde koningsdochter die weigerde te huwen met een heidense prins. Zij bad
om een baard. Toen haar gebed werd verhoord leidde dit ertoe dat geen enkele
jongeman met haar wilde trouwen. Haar vader liet haar toen kruisigen. De
mannelijke afleiding van Wilgefortis is Foort. 137
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9.

Jacob Felius en Pieternella Lokerse

Jacob Felius is op 24 december 1823 in Biezelinge geboren (zie het vorige
hoofdstuk). Hij is was men noemt een kerstkind. In zijn geboortedorp groeide hij
op. Toen hij 21 jaar oud was trouwde hij met Cornelia Spruit. Dat gebeurde in
Kapelle op 6 juni 1845. Cornelia is geboren in Eversdijk. Haar ouders zijn
Aarnoud Willem Spruit en Pieternella Zuidweg.
Jacob werd in Biezelinge landbouwer en koopman. Hij woonde in een huis, dat
destijds kadastraal was genummerd als Kapelle, sectie E (= Biezelinge), nr. 492.
Dit kan worden afgeleid uit de memorie van successie die na het overlijden van
zijn eerste echtgenote is opgesteld. 138
Mogelijk heeft hij als landbouwer te maken gehad met het mislukken van
aardappeloogsten in 1845 en 1850. Dit had grote invloed op de
levensomstandigheden, vooral van landarbeiders. Het percentage Zeeuwen dat
afhankelijk werd van armenzorg nam fors toe, namelijk van 6,4 gemiddeld in de
jaren vóór 1845 tot 19,3 in 1846. 139
In 1851 raakte Jacob betrokken bij de kerkelijke “Afscheiding” rondom Goes. Hij
werd lidmaat van de Oud-Gereformeerde Gemeente van ‘s Gravenpolder, gesticht
door de predikant Lambertus Gerardus Cornelis Ledeboer en voortgezet door de
predikanten Huibert Jacobus Budding en Daniël Bakker. 140140 Zie voor hen (o.m.)
Encyclopedie van Zeeland, deel 1, p. 88, 247-248; idem, deel 2, p. 241.

In 1855 bedroeg het percentage Zeeuwen dat werd gerekend tot de afgescheidenen
2,3 oplopend tot 2,9 in 1860. Verreweg de meeste Zeeuwen (ruim 70 %) bleven in
deze periode Nederlands-Hervormd. Het aandeel van rooms-katholieken bleef in
dit tijdvak, evenals trouwens in de gehele 19de eeuw, in Zeeland opmerkelijk
stabiel, te weten 25 %; 75 % van hen woonde in Zeeuws-Vlaanderen. Op ZuidBeveland waren zij vooral te vinden in ‘s Heerenhoek. 141
In 1855 verhuisde Jacob Felius met zijn gezin naar ‘s Gravenpolder. Hij werd daar
eigenaar van grond, westelijk van dit dorp, tussen de Koedijk en de Lange
Mairedijk. 142 Deze grond lag vlakbij de hoeve “De Palmboom” van de predikant
Daniël Bakker. Het is niet geheel duidelijk of Jacob daar ook ging wonen. In een
interview met het Zeeuwsch Dagblad (gepubliceerd op 14 maart 1951) vertelde
een zoon van Jacob (te weten Cornelis Felius, toen 92 jaar oud; zie verderop)
namelijk dat hij vanaf het moment dat hij vier weken oud was (d.w.z. vanaf eind
april 1859) woonde in het “hoekhuis bij de kerk” in ‘s Gravenpolder. Hij zei daar
ook te zijn opgegroeid. Op het land dat door Jacob Felius werd bewerkt stond dus
kennelijk geen boerderij of hij moet deze tussen 1855 en 1859 hebben verlaten.
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In het leven van Jacob Felius voltrok zich een dramatische wending toen Cornelia
Spruit op 28 oktober 1855 te ‘s Gravenpolder overleed, elf maanden na de
geboorte van haar achtste kind. Het oudste van de dan nog levende kinderen is op
dat moment zes jaar, het jongste nog maar twee jaar oud.
De acht kinderen van Jacob en Cornelia, allen geboren in Biezelinge (gemeente
Kapelle), met hun geboortedata, zijn:
• Forra, 11-12-1845.
• Aarnout, 7-11-1846.
• Joost, 2-3-1848.
• Joost, 1-8-1849.
• Pieternella, 22-9-1850.
• Forra, 15-10-1851.
• Elizabeth, 24-8-1853.
• Maatje, 2-10-1854.
Bij hen sta ik verderop nader stil. Vier van hen overleden kort na hun geboorte.
Het is niet verwonderlijk, gelet op de leeftijd van de kinderen, dat Jacob Felius
slechts kort weduwnaar was. Reeds op 7 mei 1856 hertrouwde hij en wel met
Pieternella Lokerse. Ook bij haar sta ik verderop nader stil.
Uit dit tweede huwelijk kwamen opnieuw acht kinderen voort, allen geboren in ‘s
Gravenpolder, te weten:
• Nicolaas, 13-5-1857.
• Cornelis, 18-2-1859.
• Jacomina, 9-1-1861.
• Geerard, 15-10-1862.
• Gerard, 27-5-1865.
• Jacomina, 20-6-1867.
• Frans, 7-3-1870.
• Jacob, 20-2-1874.
Kort na hun geboorte overleden twee van hen, één werd een jaar en acht maanden
oud, één werd slechts negentien jaar en nog één slechts twintig jaar oud. Van de
acht kinderen uit het tweede huwelijk werden er slechts drie volwassen.
Jacob Felius stelde op 15 april 1873 bij notaris Hendrick Karel Dominicus van
den Bosche te Goes een testament op. Op 20 november 1884 overleed hij in ‘s
Gravenpolder, bijna 61 jaar oud. Opmerkelijk is dat hij geen onroerend goed
naliet. Bij de staat van zijn boedel werd genoteerd: nihil. 143
Pieternella Lokerse overleed in Wemeldinge op 9 oktober 1902, bijna 66 jaar oud.
Haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Gerard Felius. Vermoedelijk is
ze bij hem thuis gestorven.
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Kinderen
Over de reeds genoemde zestien kinderen van Jacob Felius kunnen de volgende
bijzonderheden worden vermeld.
Het eerste kind, dochter Forra, geboren op 3 december 1845 en genoemd naar
Forra Zoutendam, overleed op 10 april 1847. Ook de eerste zoon, Aarnout
(genoemd naar Aarnoud Willem Spruit), geboren op 6 november 1846, stierf jong,
namelijk op 26 april 1848. Het derde kind, Joost, genoemd naar de vader van
Jacob, werd geboren op 2 maart 1848 en overleed reeds op 14 april 1848. In
twaalf dagen tijd werden er dus twee kinderen begraven.
Het vierde kind, dat op 1 augustus 1849 werd geboren en wederom Joost werd
genoemd, werd wél volwassen. Hij trouwde op 29 juli 1875 in Oudelande met
Dirkje Dikkenberg (geboren in ‘s Heerenhoek op 123 april 1851). Uit dit huwelijk
kwamen negen kinderen voort. 144144 Deze kinderen (geboren in
‘s Gravenpolder) zijn: Cornelia Dirkje (13-9-1876), Pieternella Nicolasina (30-121877), Jacob (4-1-1879), Abraham (14-2-1880), Aarnoud (6-6-1883), Maatje (412-1884), Aarnoud (22-2-1889) en Johannes (2-10-1893). Aarnoud overleed in het
concentratiekamp Bergen Belsen op 31-5-1945 (Staatscourant, jrg. 1951, nr. 38).
Vermoedelijk kwam hij daar terecht omdat zijn vrouw (van oorsprong een Duitse),
met wie hij in Amsterdam een handel in manifacturen dreef, Joods was.
Joost werd koopman in ‘s Gravenpolder.
De tweede dochter van Jacob Felius en Cornelia Spruit werd Pieternella genoemd,
ongetwijfeld naar de moeder van Cornelia, Pieternella Zuidweg. Zij werd op 22
september 1850 geboren en zou leven tot 18 juni 1931. Zij trouwde op 20 maart
1873 te ‘s Gravenpolder met Cornelis van Liere (zoon van Cornelis van Liere en
Katharina Kleijnepier) die reeds een kleine drie jaar later, namelijk op 8 januari
1876 te ‘s Gravenpolder overleed. Ruim drie jaar later, op 10 juni 1879,
hertrouwde Pieternella Felius in haar geboortedorp met haar neef Joos Felius,
geboren in Kapelle op 29 augustus 1837, zoon van Cornelis Felius en Jacoba van
Duine (zie voor hen hoofdstuk 8). Joos was landbouwer in ‘s Gravenpolder en
eerder (namelijk op 8 maart 1872 aldaar) getrouwd met Adriana Mallekote uit
Heinkenszand; zij overleed op 12 mei 1878 in ‘s Gravenpolder. 145
De derde dochter van Jacob Felius en Cornelia Spruit werd op 14 oktober 1851 in
Biezelinge geboren. Evenals de eerste dochter werd zij Forra genoemd. Zij
trouwde op 29 juni 1871 met Egbert Bakker uit Terneuzen. 146 Egbert was eerst
boerenknecht en later winkelbediende. Na 1884 emigreerden Forra en Egbert naar
de Verenigde Staten van Noord-Amerika, mogelijk naar Grand Rapids.
Vermoedelijk is Forra de eerste uit het geslacht Felius die zich in het buitenland
vestigde. Het is niet bekend hoe oud zij geworden is.
Het voorlaatste kind van Jacob Felius en Cornelia Spruit werd op 24 augustus
1853 in Biezelinge geboren en op 18 september 1853 in ‘s Gravenpolder OudGereformeerd gedoopt. Het werd Elizabeth genoemd, vermoedelijk naar een zus
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of tante van Cornelia Spruit. Elizabeth trouwde op 28 september 1876 te ‘s
Gravenpolder met Jan van Liere uit Kloetinge (zoon van Jacob van Liere en
Jannetje van Liere) en overleed in Goes op 4 december 1937.
De laatste dochter, Maatje (mogelijk genoemd naar haar overgrootmoeder Maatje
Schouwenaar), werd op 2 oktober 1854 in Biezelinge geboren en op 29 oktober
1854 in ‘s Gravenpolder Oud-Gereformeerd gedoopt. Ze zou slechts leven tot 6
april 1855.
Na zijn huwelijk met Pieternella Lokerse vangt voor Jacob Felius een nieuwe
periode van gezinsuitbreiding aan. Als eerste kind uit zijn tweede huwelijk (zijn
negende kind in totaal) werd op 13 mei 1857 in ‘s Gravenpolder zoon Nicolaas
geboren, genoemd naar de vader van Pieternella, de kleermaker Nicolaas Lokerse.
Evenals alle volgende kinderen werd Nicolaas in ‘s Gravenpolder OudGereformeerd gedoopt en wel op 22 juni 1857. Hij trouwde op 3 augustus 1888 in
Wemeldinge met Cornelia Ruisaard, dochter van Jan Ruisaard en Magdalena
Hamelink. 147 Nicolaas overleed in Wemeldinge op 21 december 1898 en werd dus
slechts 41 jaar oud.
Het tiende kind, Cornelis, werd op 18 februari 1859 geboren en op 29 mei 1859
gedoopt, beide in ‘s Gravenpolder. Hij trouwde op 16 juli 1884 in Nisse met
Maria Elizabet Nieuwenhuijse, geboren in Nisse op 6 januari 1865. 148 Cornelis
werd kleermaker in ‘s Gravenpolder, in het voetspoor van zijn opa van
moederszijde. Hij overleed in Goes op 16 juli 1957, maar liefst 98 jaar oud.
Vermoedelijk is hij tot dusver (2003) het oudste lid uit het geslacht Felius zoals we
dit kennen vanaf het begin van de 18de eeuw. Toen Cornelis 92 jaar oud was
verscheen over hem een artikel in het Zeeuwsch Dagblad. Dat gebeurde op 14
maart 1951. Cornelis was toen nog steeds (al 77 jaar lang) als kleermaker actief.
Uit dit artikel licht ik de volgende passages: 149

De eerste dochter van Jacob Felius en Pieternella Lokerse (het elfde kind van
Jacob) werd geboren op 9 januari 1861 en Jacomina genoemd, ongetwijfeld naar
de moeder van Pieternella, Jakomina de Ruiter. Ze werd op 26 mei 1861 in ‘s
Gravenpolder gedoopt en overleed kort daarna op 27 september 1861.
Het daarop volgende kind, geboren op 15 oktober 1862 (en gedoopt in 1863;
datum onbekend) verging het niet veel beter. Het werd Geerard genoemd
(mogelijk naar de gelijknamige broer van Jacob) en overleed op 6 juli 1864.
De volgende zoon werd eveneens Gerard genoemd (nu niet met de letter e in
tweevoud). Hij werd geboren op 27 mei 1865. Bij hem en zijn gezin sta ik
uitvoerig stil in hoofdstuk 10.
Het veertiende kind van Jacob Felius (een meisje) werd op 20 juni 1867 geboren
en op een onbekende datum in dat jaar gedoopt. Ze werd Jacomina genoemd en
bleef ongehuwd. Op 1 februari 1887 overleed ze in Wemeldinge.
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Ook het vijftiende kind bleef ongehuwd. Het was Frans Felius, geboren op 7 maart
1870, gedoopt op 24 maart van dat jaar en overleden in Wemeldinge op 9 juni
1890. Hij was bakkersknecht, mogelijk in dezelfde bakkerij als zijn oudere broer
Gerard, die zo rond 1890 ook als bakkersknecht in Wemeldinge werkzaam was.
Het laatste kind van Jacob Felius en Pieternella Lokerse (het zestiende van Jacob)
werd Jacob genoemd (naar zijn vader?). Hij werd geboren op 20 februari 1874;
zijn doopdatum is onbekend. Op 30 september 1897 trouwde hij in Wemeldinge
met Poulina Wabeke, die in Wemeldinge op 31 mei 1875 is geboren. 150 Jacob
Felius werd broodbakker in Wemeldinge.

57

Pieternella Lokerse
Pieternella Lokerse is in ‘s Gravenpolder geboren op 23 april 1836. Zij is een
dochter van Nicolaas Lokerse en Jakomina de Ruiter. 151 Wanneer zij met Jacob
Felius trouwt is zij 20 jaar oud. Pas 19 jaar later (namelijk in 1875) werd zij
lidmaat van de Oud-Gereformeerde Gemeente van ‘s Gravenpolder.
Via de geslachten Lokerse en De Ruiter heeft het geslacht Felius vele
verbindingen met families die hun wortels in Zuid-Beveland hebben. Ik noem hier
families zoals Smallegange, Tolleman, Noordhoek, Willeboorts, Boonman,
Langemare, Kelle en Ossewaerde. Honderden voorouders uit het geslacht Felius
hebben gedurende honderden jaren op Zuid-Beveland gewoond.
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10. Gerard Felius en Geertruit Zandee
Gerard Felius werd op 27 mei 1865 in ‘s Gravenpolder geboren. 152 Hij is het
dertiende kind van zijn vader en het vijfde van zijn moeder, Pieternella Lokerse.
Een jaar voor zijn geboorte overleed een gelijknamig broertje, dat 1,5 jaar oud
was geworden. Gerard werd op 29 oktober 1865 in zijn geboortedorp OudGereformeerd gedoopt door de predikant Daniël Bakker. Hij zal gedurende zijn
jeugd systematisch en indringend geconfronteerd zijn geweest met de in
dogmatisch opzicht strenge en sombere geloofsopvatting van de OudGereformeerden. 153
Vanwege “broederdienst” werd hij vrijgesteld van de militaire dienstplicht. Toen
hij 24 jaar oud was, namelijk op 17 mei 1889, trouwde hij in Kapelle met
Geertruit Zandee.
Evenals zijn jongere broer Frans werd hij in Wemeldinge bakkersknecht, hetgeen
niet paste in de familietraditie. Anders dan destijds gebruikelijk was leerde hij het
bakkersvak niet in familieverband.
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Wemeldinge maakte in die tijd een sterke welvaartsgroei door, vooral door een
forse toename van het scheepvaartverkeer in het Kanaal door Zuid-Beveland, dat
in 1866 gereed kwam. Na enige tijd als knecht werkzaam te zijn geweest werd
Gerard Felius eigenaar van een bakkerij in de Wilhelminastraat in Wemeldinge,
vlakbij het sluizencomplex in het Kanaal. 154 Het pand is anno 2003 genummers
als 31 en er is nog steeds een bakkerij in gevestigd. Gegevens over de omzet van
het bakkersbedrijf ontbreken, maar volgens overlevering was Gerard Felius een
succesvol bakker en verdiende hij voldoende om een groot gezin van te
onderhouden.

Na zijn pensionering vestigde Gerard zich in de Prinses Julianastraat in
Wemeldinge, waar hij pal achter zijn bakkerij een huis had laten bouwen dat thans
(2003) het huisnummer 1 draagt. Het huis werd in 1929 gebouwd door de
aannemer Leendert Pieter Korstanje uit Wemeldinge voor fl. 4.972. Opmerkelijk is
dat twee aannemers het pand voor een lager bedrag hadden willen bouwen, maar
geen kans zagen om de opdracht binnen te halen. Aannemer W.C. Sinke te Goes
had ingeschreven voor fl. 4.848 en zijn collega M.C. te Moerman uit Wemeldinge
voor fl. 4.140. Het bouwcontract zag er als volgt uit: 155
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In 2002 zag het pand er als volgt uit:

Na het overlijden van Gerard en zijn vrouw Geertruit bleef het huis nog geruime
tijd in bezit van de familie Felius omdat het bewoond bleef door de ongetrouwde
dochters Lena en Pieternella (zie verderop). Na het overlijden van laatstgenoemde
in 1984 werd het voor fl. 60.000 verkocht, eerst aan een makelaar en vervolgens
aan de familie Smits, die achter het huis een fuchsia-tuin aanlegde, die voor
publiek (tegen betaling) te bezichtigen werd.
Gerard Felius overleed in Wemeldinge op 18 augustus 1942, 77 jaar oud. Zijn
vrouw Geertruit stierf tien jaar later en wel op 27 maart 1952, 83 jaar oud.
Kinderen
Gerard Felius en Geertruit Zandee kregen 14 kinderen die allen in Wemeldinge
werden geboren:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacob, 15-6-1890.
Marinus Gommert, 22-7-1891.
Pieter, 13-12-1892.
Lena, 4-1-1894.
Pieter, 16-10-1895.
Pieternella, 28-12-1896.
Johannes, 11-9-1898.
Jacomina, 30-3-1900.
Paulina, 6-5-1903.
N. N. (een levenloos geboren dochter), 10-5-1904.
Nicolaas, 10-2-1906.
Paulina, 23-10-1907.
Jan, 6-4-1909.
Cornelis, 5-5-1911.

Over hen kunnen de volgende bijzonderheden worden vermeld.
De oudste zoon Jacob trad in de voetsporen van zijn vader. Ook hij werd bakker
en wel in Kloetinge. Hij bezat daar een bakkerij met winkel aan de kerkring
(Geertesplein) en een achteruitgang aan de Schoolstraat. Hij woonde in deze
straat, pal achter de bakkerij. In het aangrenzende huis woonde vanaf 1948 zijn
broer Marinus, die knecht bij hem werd (zie hoofdstuk 11). 156 Jacob trouwde (op
10 april 1919 te Wemeldinge) met Geertruida Elizabeth Lindenberg, een dochter
van een rijke landbouwer. Ik leerde haar kennen als “tante Trui” (zoals mijn
moeder haar noemde). Zij was altijd (in vol ornaat) gekleed als een ZuidBevelandse boerendochter.
Jacob overleed op 20 januari 1964, zijn vrouw Geertruida op 30 juli 1984. Uit hun
huwelijk kwamen zes kinderen voort. 157
Bij de tweede zoon, Marinus Gommert (genoemd naar de vader van Geertruit
Zandee), sta ik in hoofdstuk 11 nader stil.
De derde zoon, Pieter, geb. 13 december 1892, overleed binnen twee maanden na
zijn geboorte en wel op 20 januari 1893. De keuze van zijn voornaam mag
verrassend heten. Volgens de toen geldende (en veelal streng nageleefde
vernoemingsregels) was de oudste broer van vader Gerard aan de beurt, eventueel
de oudste broer van moeder Geertruid. Hun derde zoon had dan Nicolaas of
Johannes moeten heten. De keuze viel dus op de naam Pieter, vermoedelijk naar
de jongste broer van Geertruid.
Het vierde kind was het eerste meisje. Ze werd geboren op 4 januari 1894 en kreeg
de naam Lena. Zonder twijfel werd ze genoemd naar de moeder van Geertruit
Zandee, Elena Moerman. 158
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Lena bleef ongehuwd. Van haar is (ongedateerd) de volgende foto gemaakt:

Zij overleed te Wemeldinge op 25 februari 1953.
De vierde zoon (de vijfde in de kinderrij) werd opnieuw Pieter genoemd. Hij werd
geboren op 16 oktober 1895 en trouwde op 30 september 1930 in Ierseke met
Jacoba Johanna Zweedijk. Hij werd medewerker van het Post-, Telefonie- en
Telegrafiebedrijf (P.T.T.) te Breda. 159 Uit zijn huwelijk kwamen drie kinderen
voort. 160
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De tweede dochter werd geboren op 28 december 1896 en Pieternella genoemd,
naar Pieternella Lokerse, haar oma van vaderszijde. Haar roepnaam was Pietje.
Evenals haar oudere zus Lena bleef zij ongehuwd. Volgens overlevering zou ze
een liefdevolle relatie hebben onderhouden met een militair uit Wezep. Haar
moeder zag deze als huwelijkskandidaat “niet zitten” en zou met succes hebben
aangedrongen op beëindiging van deze relatie. Pieternella heeft vermoedelijk
enige tijd in Den Haag als huishoudster gediend.
Namens de familie maakte haar broer Pieter haar overlijden (op 21 augustus 1984)
als volgt bekend:
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Zoals reeds is opgemerkt woonde Pieternella tot kort voor haar overlijden in het
ouderlijk huis aan de Prinses Julianastraat nr. 1 te Wemeldinge.
Behalve dit huis (waarvan de verkoop fl. 60.000 opbracht) liet zij bezittingen na
met een waarde van ruim fl. 204.000, waaronder vele sieraden, behorende bij de
Zuid-Bevelandse klederdracht. Ongetwijfeld waren er erfstukken bij van haar
moeder en mogelijk ook van haar grootmoeder van vaderszijde, Pieternella
Lokerse. Op 31 augustus 1984 maakte een makelaar en taxateur in goud, zilver en
juwelen het volgende taxatie-rapport op van de nagelaten sieraden:
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De totale waarde van de sieraden werd geschat op fl. 6.931. Het meest kostbare
stuk was een zesvoudig snoer met bloedkoralen, getaxeerd op fl. 2.050. De
sieraden werden in familiekring bij opbod verkocht, hetgeen fl. 9.366 opbracht,
aanzienlijk meer dus dan de waarde die was getaxeerd. Het kostbaarste sieraad
werd gekocht door broer Pieter, die er fl. 2.700 voor betaalde, toen een aanzienlijk
bedrag.
Het leeuwendeel van de boedel bestond uit spaargeld. Pieternella moet een
buitengewoon spaarzaam leven hebben gehad. Zij had geen testament laten
opmaken, waardoor haar gehele bezit werd verdeeld onder haar neven en nichten
en haar broer Pieter, de enige van de broers en zusters die toen (in augustus 1984)
nog leefde. Er waren in totaal 22 erfgenamen. 161
Na Pieternella werd Johannes geboren. Hij zal zijn genoemd naar de oudste broer
van zijn moeder, Johannes Zandee. Evenals zijn twee oudste broers werd hij
bakker, en wel in de bakkerij van zijn vader. Later werd hij vertegenwoordiger in
rookwaren, onder meer van Laurenssigaretten. Op 31 mei 1923 trouwde hij in
Krabbendijke met Janna (“Jans”) Adriana Francke. 162 Uit dit huwelijk kwamen
vijf kinderen voort. 163
Johannes Felius overleed in Vlissingen op 26 mei 1960, 62 jaar oud.
Na Johannes kwam Jacomina. Zij werd geboren op 30 maart 1900 en overleed in
Wemeldinge op 12 september 1901.
Het daarop volgende kind was wederom een dochter. Zij werd geboren op 6 mei
1903 en Paulina genoemd. Zij zal zijn genoemd naar de oudste zus van haar
moeder, Paulina Zandee. Evenals Jacomina leefde zij slechts kort; zij overleed op
6 maart 1904.
Betrekkelijk kort na het overlijden van Paulina volgde de geboorte van een
levenloze dochter en wel op 10 mei 1904.
Daarna werd op 23 oktober 1907 wederom een dochter geboren. Ook zij kreeg de
naam Paulina. Nog sneller dan haar gelijknamige zus overleed zij kort na haar
geboorte en wel op 1 november 1907, net een week oud.
Op 10 februari 1906 werd opnieuw een zoon geboren. Hij werd Nicolaas
genoemd, ongetwijfeld naar de gelijknamige oudere broer van zijn vader en
daarmee indirect naar de vader van Pieternella Lokerse. Nicolaas heeft tijdens zijn
jeugd wegens tuberculose in het Zwitserse Davos gekuurd. Dat moet voor een
jongetje uit Wemeldinge een bijzondere ervaring zijn geweest.
Nicolaas trouwde op 4 juni 1931 in Wemeldinge met Kaatje Jakomina van Weele.
164
Uit dit huwelijk kwam slechts één kind voort. 165 Nicolaas Felius overleed in

68

Wemeldinge op 22 september 1942, slechts 36 jaar oud. Hij had dichterlijke
gaven, getuige het volgende gedicht van zijn hand dat in 1982 posthuum werd
gepubliceerd: 166
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Als twaalfde kind (en zesde zoon) werd op 6 april 1909 Jan Felius geboren. Hij
werd genoemd naar een van de broers van zijn moeder. Op 28 oktober 1931
trouwde hij in Dordrecht met Adriana Maria van der Werf. 167 Hij werd in
Rotterdam fysiotherapeut.
Uit zijn huwelijk kwamen vijf kinderen voort. 168 Daartoe behoort Maria Lena
(roepnaam: Marleen) die als laatste in de kinderrij op 23 januari 1948 werd
geboren. Zij werd een bekend beeldend kunstenares. Zij verwierf internationale
faam als schilderes van koeien. Van haar hand verscheen een encyclopedie met een
beschrijving van ruim 800 rundveerassen. 169169 Marleen Felius, Rundveerassen in
de wereld, Misset, 1995, ISBN 9045390166.
In 1995 werden in de Kunsthal van Rotterdam ongeveer 1400 van haar aquarellen
van koeien tentoongesteld.
Over haar persoon en werk verschenen artikelen in onder meer Elsevier (20 mei
1995, p. 120 e.v.) en het Rotterdams Dagblad (de cultuurbijdrage van 27 mei
1995).
Van haar is in 1995 de volgende foto gemaakt:

Als laatste kind van Gerard Felius en Geertruit Zandee werd op 5 mei 1911
Cornelis (roepnaam: Kees) geboren. Hij is genoemd naar een broer van zijn vader,
te weten de op 18 februari 1859 in ‘s Gravenpolder geboren Cornelis Felius (zie
hoofdstuk 9). Cornelis werd vertegenwoordiger en depothouder van
puddingpoeders. Op 1 mei 1940 trouwde hij in Den Haag met Lamberta Hendrika
Intres. 170 Na zijn huwelijk woonde hij in Rijswijk. Volgens overlevering was hij
zeer muzikaal en leidde hij een nogal vrijmoedig leven, waardoor hij bekend stond
als het “zwarte schaap” in de familie. Hij zou wegens oplichting in de gevangenis
gezeten hebben. 171 Mogelijk vanwege zijn Joodse uiterlijk is hij in de Tweede
Wereldoorlog opgepakt door de Duitse bezetters van Nederland en
getransporteerd naar het concentaratiekamp Neuengamme, oostelijk van Hamburg.
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Daar overleed hij op 14 december 1944. Hij liet, voor zover bekend, geen
kinderen na.
Van de dertien kinderen overleden er dus vijf jong tot zeer jong. Zoon Nicolaas
werd slechts 36 en zoon Cornelis slechts 33 jaar oud.
Waarschijnlijk ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, vermoedelijk de
viering van hun 50-jarige echtverbintenis (in 1939), is van Gerard Felius en
Geertruit Zandee en de meeste van hun kinderen (met huwelijkspartners), in hun
tuin te Wemeldinge, de volgende foto gemaakt:

Vooraan, zittend, Gerard Felius (met strikje) en Geertruit Zandee. Achteraan,
staand, van links naar rechts:
• Zoon Jan Felius
• Zoon Piet Felius
• Schoondochter Jacoba Johanna (roepnaam: Koos) Zweedijk, gehuwd met
zoon Piet
• Schoondochter Geertruida Elizabeth (roepnaam: Trui) Lindenbergh, gehuwd
met zoon Jacob
• Schoondochter Janna Adriana (roepnaam: Jans) Francke, gehuwd met zoon
Johannes
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• Zoon Johannes
In de middelste rij staande van links naar rechts:
• Dochter Lena
• Zoon Jacob (roepnaam: Jaap)
• Zoon Marinus Gommert (roepnaam: Merien)
• Schoondochter Geertruida (roepnaam: Truus) de Jonge, gehuwd met zoon
Marinus Gommert
• Dochter Pieternella (roepnaam: Pietje)
Op 3 april 1949, toen Gerard Felius reeds was overleden en Geertruit Zandee haar
80ste verjaardag vierde, werd eveneens in Wemeldinge, de volgende foto gemaakt:

In het midden zittend met de armen over elkaar: Geertruit Zandee en rechts naast
haar haar schoondochter Adriana van der Werf. Op de achterste rij van links naar
rechts: haar zoon Johannes, haar dochter Pieternella, haar zoon Pieter, haar
schoondochter Jans Francke, haar dochter Lena en achter deze haar zoon Jan, dan
haar oudste zoon Jacob, haar zoon Marinus Gommert, haar schoondochter
Geertruid Lindenbergh, haar schoondochter Geertruida de Jonge en Mientje
Schouten (verloofde van haar kleinzoon Cor Felius). Vooraan van links naar
rechts: (met uniform) haar kleinzoon Gerard Felius (kind van haar zoon Johannes)
en diens broertje Jaap Felius, haar kleindochter Ineke Felius (dochter van haar
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zoon Jacob) en kleindochter Leny Felius (dochter van haar zoon Marinus
Gommert).
Geertruit Zandee
Geertruit Zandee is op 3 april 1869 in Biezelinge (gemeente Kapelle) geboren als
dochter van Marinus Gommert Zandee en Elena Moerman. 173 In officiële
documenten is haar voornaam ook omschreven als Geertruid, zoals in het
trouwboekje van haar zoon Marinus Gommert.Via haar vader zijn de namen
Marinus en Gommert in de families Felius en Leune belandt. 174 Geertruit groeide
op in Biezelinge, waar haar vader arbeider was. Zij overleed in Wemeldinge op 27
maart 1952, op enige dagen na 83 jaar oud.
Het geslacht Zandee (waartoe de moeder behoort van Jan Peter Balkenende,
minister-president van Nederland vanaf juli 2002 en dat ook wel is en wordt
omschreven als Sandee) ontleent zijn naam aan een buurtschap ten westen van
Kruiningen, dat vermoedelijk werd genoemd naar een watertje (een ee) met een
zanderige oever. In Kruiningen ligt de Sandeeweg, die vanuit het dorpscentrum in
zuid-westelijke richting uitkomt op de dijk bij de Westerschelde.
De moeder van Geertruit Zandee hertrouwde op 21 maart 1879 in Kapelle met
klompenmaker Jan Fossen, weduwnaar van Janna de Munnik. Fossen was actief
betrokken bij de kerkelijke Afscheiding in en rondom Goes circa 1857. 175
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11. Marinus Gommert Felius en Geertruida de Jonge
Marinus Gommert Felius werd op 22 juli 1891 als op een na oudste zoon van
Gerard Felius en Geertruit Zandee in Wemeldinge geboren. Hij groeide in zijn
geboortedorp op en leerde daar van zijn vader het bakkersvak. Wanneer hij vrijwel
26 jaar oud is trouwt hij met zijn dorpsgenote Geertruida (roepnaam: Truus) de
Jonge, dochter van de sluisknecht Abraham Jacob de Jonge en Anthonia de Jonge.
Dat gebeurde op 12 juli 1917 in Wemeldinge.
Vermoedelijk is enige jaren eerder van Marinus Felius de volgende foto gemaakt:

Hij bleef daarna nog voor korte tijd werkzaam in de bakkerij van zijn vader, maar
het perspectief om hem binnen afzienbare tijd op te volgen ontbrak. Evenals zijn
oudste broer Jacob zocht hij zijn heil als bakker elders. In het voorjaar van 1920
kocht hij van Marinus Corneliszoon van den Berge diens bakkerij met woonhuis
en bakkerswinkel aan de Schoolstraat te Bruinisse, destijds kadastraal genummerd
als C 3006. Marinus Felius was toen 29 jaar oud. Op de plaats van de bakkerij
staat thans (2003) een woonhuis; het huidige adres is Schoolstraat nr. 9.
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In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 7 april 1920 verscheen een bericht dat was
gedateerd op 5 april van dat jaar waarin M. van den Berge meedeelde dat hij zijn
bakkerij en winkel had overgedaan aan M.G. Felius. Deze hoopte “door een goede
bediening het vertrouwen waardig te maken”.
De verhuizing van Wemeldinge naar Bruinisse was in zakelijk opzicht een
waagstuk. In Bruinisse waren er toen (in 1920) maar liefst tien bakkers werkzaam
voor een bevolking van 2686 personen; tien jaar later daalde het aantal inwoners
naar 2415. 176 Marinus Felius was in familiaal opzicht niet in Bruinisse geworteld
en beschikte mede daardoor, anders dan zijn concurrenten, niet over een
natuurlijke klantenkring, die veelal bestond uit verwanten en uit leden van een
zelfde kerkgenootschap. Het was inderdaad verre van eenvoudig om in financieel
opzicht het hoofd boven water te houden. Op verschillende manieren werd
gepobeerd om inkomsten te genereren. Zo grossierde hij met succes in blikjes met
koekjes en verkocht hij bij het veer op Zijpe verse bolussen aan reizigers die
moesten wachten voor de overtocht. In economisch opzicht maakte Nederland in
de periode waarin Marinus Felius met zijn gezin in Bruinisse woonde een
moeilijke tijd mee.
Niet alleen in zakelijk, ook in sociaal opzicht moet de vestiging in Bruinisse verre
van eenvoudig zijn geweest. Marinus Felius en zijn vrouw Geertruida de Jonge
kenden in “Bru” vrijwel niemand en zullen door vele dorpsgenoten als
vreemdelingen zijn beschouwd. Een uitzondering vormde de familie van Frans van
Popering (geboren in Bruinisse op 9 februari 1882) die getrouwd was met
Cornelia (“Kee”) Geetruida de Jonge, de oudste zus van Geertruida de Jonge.
Ergens tussen 1925 en 1928 is in Bruinisse (vermoedelijk op de dijk langs de
Grevelingen) de volgende foto gemaakt.
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Links Johannes Felius (geb. Wemeldinge 11-9-1989, broer van Marinus Gommert
Felius) met zijn echtgenote (Janna Adriana Francke) en hun twee kinderen (Toni
en Jaap). In het midden de oudste zus van Geertruida de Jonge, Cornelia
Geertruida (“Kee”) de Jonge, met zittend voor haar vermoedelijk een van haar
kinderen. Rechts Marinus Gommert Felius met zijn dochter Anthonia Anna en
Geertruida de Jonge met haar dochter Geertruida.
Omstreeks 1929 is in de Langeweg te Bruinisse (vermoedelijk op een zondag) de
volgende foto gemaakt:

Achterin van links naar rechts: Cornelia Geertruida de Jonge (gehuwd met Frans
van Popering), Marinus Gommert Felius en zijn echtgenote Geertruida de Jonge.
In de kinderwagen: Anthonia (“Toos”) van Popering (geb. te Rotterdam op 9
augustus 1928). Rechts naast de kinderwagen haar broertje Adriaan van Popering
(geb. te Rotterdam op 3 december 1924). Het jongetje naast hem is Cornelis
Felius, zoon van Marinus Gommert Felius, geb. Bruinisse 27 december 1927.
Vooraan, zittend op de grond, zijn zusje Anthonia Anna Felius, geb. Bruinisse 19
juli 1923.
Geertruida Felius-de Jonge zal er vermoedelijk geen weet van gehad hebben dat
vele van haar voorouders in Bruinisse hebben gewoond. Via haar moeder Anthonia
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de Jonge voert het spoor terug naar diverse geslachten uit dit vissersdorp zoals
Bal, Van den Berg, De Koning, Okkerse en Flohil (zie hiervoor ook hoofdstuk 10
van de bijlage). Diverse nazaten uit deze families zullen klant van bakker Felius
zijn geweest.
Bruinisse was een dorp dat in economisch opzicht werd gedomineerd door de
visserij (die vooral betrekking had op het kweken van mosselen en oesters) en de
landbouw. 177 De visserij heeft in eerste twee decennia van de 20ste eeuw forse
klappen gehad. In 1902 lagen er 153 vissersschepen in de haven. Daarna
voltrokken zich vrij kort achter elkaar diverse rampen. 178 Mosselen werden door
een ziekte oneetbaar. Op 30 september 1911 werd tijdens een storm de
vissersvloot goeddeels vernietigd. De mosselschepen raakten op drift omdat de
Lange Dam, de dijk die de vloot moest beschermen tegen de noordwestenwind,
wegsloeg. Sommige boten werden versplinterd, vele kwamen terecht tegen de dijk
van de Anna Jacobapolder (aan de overzijde van het Zijpe) of tegen de dijk van de
Stoofpolder. De bij het dorp gelegen oester- en mosselpercelen werden ernstig
beschadigd. Tegen die ramp waren de eigenaren van de vissersbedrijven niet
verzekerd. Door het gehele land werden voor hen inzamelingsacties gehouden.
Koningin Wilhelmina kwam zich persoonlijk van het drama op de hoogte stellen.
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) maakte het vissen gevaarlijk en holde de
koopkracht van de Belgen uit. Voor vissers van Bruinisse was België toen een
belangrijke afzetmarkt.
Onderstaande foto is in 1912 bij de Mosselkaai van Antwerpen gemaakt toen drie
mosselschippers uit Bruinisse met de lemmerjacht “Bru 112” mosselen kwamen
afleveren. Rechts de eigenaar van de schuit Marinus Johannes Boot (1868-1946),
in het midden zijn zoon Cornelis Willem Boot (1893-1940) en links zijn zoon
Johannes Jacob Boot (1896-1975).
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Schepen voeren regelmatig met mosselen naar Antwerpen, Mechelen en andere
Belgische plaatsen die via het water bereikbaar waren. De positie van de vissers
werd ook aangetast door oprukkende concurrentie vanuit andere vissershavens.
Van de 153 vissersschepen uit 1902 waren er in 1923 nog 90 over. Daarvan waren
er vijftig uitgerust met zeilen.
Ook in de landbouw ging het zo omstreeks 1920 niet voor de wind, met name door
stagnaties in de wereldhandel. De klap die aan het einde van de 19de eeuw was
uitgedeeld door de ineenstorting van meekrapcultuur dreunde nog lang na. Een
van de twee meestoven, namelijk die op de Boomdijk, hield in vervallen staat
lange tijd de herinnering aan arbeidsintensieve meekrapcultuur intact. 179 De
oprukkende mechanisatie zorgde vervolgens voor een afbrokkelende
werkgelegenheid waardoor geleidelijk aan landarbeiders hun heil buiten het dorp
moesten zoeken en dit vooral vonden in de expanderende haven van Rotterdam.
Bruenaren hadden en hebben de reputatie nogal vrijgevochten te zijn, hetgeen
volgens overlevering goed past bij de levenswijze van een vissersbevolking. In dat
verband wordt nog wel eens gewezen op het “mosseloproer”dat in 1773 uitbrak
naar aanleiding van de komst van strengere regels voor het vangen, laden en
vervoeren van mosselen, waarin mosselvissers een bedreiging zagen van hun
bestaan.
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De bakkerij
In 1929 is de voorzijde van de bakkerij van Marinus Felius als volgt
gefotografeerd:

In de deuropening van de bakkerij staat
de eigenaar met zijn knecht Johannes de
Waal. Echtgenote Geertruida de Jonge
staat in de deuropening van de
bakkerswinkel.

Waarschijnlijk heeft dezelfde fotograaf toen de bakkerij als volgt in beeld
gebracht:

Knielend Marinus Felius met zijn
zoontje Cor. Rechts knecht Johannes de
Waal.

80

Eveneens aan de voorzijde van de bakkerij zijn vermoedelijk aan het begin van de
jaren dertig vier kinderen gefotografeerd, namelijk Gerard (staand links achterin),
Toos (links), Cor (in het midden vooraan) en Truida (rechts).

In de bakkerij werd overwegend brood gebakken; taart en taartjes waren toen,
zeker in een dorp, nog nauwelijks gekende producten. Aanvullende producten
waren bolussen, koekjes en in december peperbollen, die ook buiten Bruinisse
werden verkocht. In de bij de bakkerij behorende winkel werden ook aanverwante
bakkerijproducten zoals beschuit verkocht; voorts sommige levensmiddelen zoals
koffie, thee en suiker.
Iedere werkdag (toen inclusief de zaterdag) werd de bakkersoven omstreeks 05.00
uur aangestoken. Vers brood was ’s morgens al rond 07.30 uur beschikbaar.
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Op 25 februari 1932 verzocht Marinus Felius om toestemming voor de plaatsing
van een kneedmachine met electromotor. Hij had hiervoor een
hinderwetvergunning nodig. Bij zijn verzoek voegde hij de volgende tekening van
zijn bakkerij:
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De gevraagde toestemming werd door het college van Burgemeester en
Wethouders van Bruinisse verleend waarvan het volgende document getuigt:

In de jaren 1931-1936 was Lies Bal (geboren en getogen in Bruinisse en na haar
huwelijk bekend als Lies Bastiaanse-Bal) dienstmeisje in het gezin van Marinus
Felius. Ik bezocht haar in Zierikzee op 21 november 1993. Puttend uit een goed
geheugen vertelde ze mij over het alledaagse leven in het gezin van mijn
grootouders van moederszijde. Bakker Felius stond bekend als een goede bakker.
Hij kon de bakkerij van Marien van den Berge overnemen omdat diens kinderen
toen te jong waren om hem op te volgen. De twee oudste zoons van Felius hielpen
al op jeugdige leeftijd mee in de bakkerij.
Felius was van nature zwaarmoedig en regelmatig overspannen. Zijn echtgenote
moest hem dan moed inspreken en ervoor zorgen dat de zaak “draaiende” bleef. ‘s
Zondags was hij veelal nerveus voor het werk dat vanaf maandag weer moest
worden verricht. Zakelijk had het gezin het erg moeilijk. Geertruida de Jonge
ontfermde zich (behalve over haar gezin) over de bakkerswinkel. Ook zij moest
hard werken, doch kon daarbij steunen op een ijzersterke gezondheid en een
opgeruimd karakter.
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Ergens tussen 1931 en 1936 werd een wasmachine aangeschaft, toen een
revolutionaire ontwikkeling in het leven van een huishouden. Lies kon zich nog
goed de consternatie voor de geest halen toen een nieuwe jas van de oudste zoon
Gerard gestolen was. Dat was destijds een uitzonderlijke gebeurtenis. Een ietwat
grappiger herinnering betreft de jongste telg Cor. Die wilde een keer niet gewassen
worden. Dat was snel over toen het dienstmeisje zei dat de dominee eraan kwam.
Toen Leny werd geboren was er per ongeluk veel zout in de erwtensoep beland.
Een vriendinnetje vroeg eens aan Leny of zij al mazelen had gehad. Leny moet
hebben geantwoord: “Die krijg ik voor mijn verjaardag”.
Op 17 maart 1933 is Lies Bal aan de achterzijde van de bakkerij (met links naast
haar Bram Felius) als volgt gefotografeerd:

Stoffel Adriaan Jumelet (een expert op het terrein van de geschiedenis van
Bruinisse; hij overleed in 1997 op 86-jarige leeftijd) vertelde mij eens dat hij zich
Marinus Felius herinnerde als een hard werkend “druk mannetje”, dat soms
vreemd gedrag vertoonde. Hij (Marinus) vertelde bijvoorbeeld dat hij een verre
reis ging maken (en hiervoor koffers had gepakt) terwijl daarvan geen sprake was.
Jumelet was er niet verbaasd over dat Felius na de Tweede Wereldoorlog in
Bruinisse niet meer terugkeerde (zie verderop). Hij was mentaal niet meer in staat
om zelfstandig een bakkerij te runnen.
In een onbekend jaar (vermoedelijk circa 1928) zijn drie kinderen uit het gezin
van Marinus Felius als volgt gefotografeerd:
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Van links naar rechts: Geertruida (die Truida werd genoemd), Abraham Jacob
(Bram genoemd) en Anthonia Anna (die toen als roepnaam Tonia had en later Toos
werd genoemd).

De drie dochters (Truida, Toos en Leny) werden vermoedelijk rond 1940 als volgt
op de foto gezet:
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Enige gebeurtenissen in en kenmerken van Bruinisse in de periode 1920-1944
In de periode waarin Marinus Felius met vrouw en kinderen in Bruinisse woonde
was “Bru” vooral een dorp van vissers, boeren en boerenknechten. 180 Het aantal
inwoners liep gestaag terug, namelijk van 2700 in 1920 naar 2150 in 1948,
hetgeen toen reeds aanleiding was voor discussies over samenvoeging van
gemeenten op Schouwen-Duiveland. 181 Door het geringe aantal inwoners kenden
de dorpelingen elkaar en was er sprake van een sterke sociale controle. Verreweg
de meesten hadden dezelfde voorouders. Het was uitzonderlijk indien jongens
trouwden met een meisje van buiten het dorp. Bru gold als een typisch voorbeeld
van een betrekkelijk gesloten dorpsgemeenschap. 182 Familiebanden waren hecht.
Er was een bloeiend verenigingsleven.
In kerkelijk opzicht was het dorp verdeeld. De uittredingsbeweging uit de
Nederlands-Hervormde Kerk (die de geschiedenis is ingegaan als de
“Afscheiding”) die zo rond 1837 in Zeeland op gang kwam liet ook in Bruinisse
sporen na. 183 Naast de Nederlands-Hervormde kerk (waarvan de geschiedenis
terugvoert naar de “Reformatie” in de tweede helft van de 16de eeuw) bestonden
(en bestaan nog steeds) de volgende kerkgenootschappen: de Gereformeerde Kerk,
de Gereformeerde Gemeente en de Oud-Gereformeerde Kerk. 184 Het gezin van
Marinus Felius bezocht de diensten in de Nederlands-Hervormde Kerk, waar zij
twee predikanten meemaakten, te weten C. Waardenburg (werkzaam in Bruinisse
in de periode 1900-1934) en de uit Urk afkomstige G.H. Marsman (predikant in
Bru van 1936 tot 1949). Laatstgenoemde emigreerde naar Zuid-Afrika. Rechts
naast de bakkerij van Felius woonde de predikant van de Gereformeerde
Gemeente; dat was in de jaren 1925-1932 Johannes Vreugdenhil.
Ouders konden kiezen uit twee soorten lagere scholen: een neutrale openbare
school en een zogeheten school met de bijbel, uitgaande van de in 1870 opgerichte
Vereniging tot Bevordering van Gereformeerd Schoolonderwijs. 185 De kinderen
van Marinus Felius en Geertruida de Jonge bezochten de openbare school.
Marinus zat enige tijd in de oudercommissie van deze school en ging als zodanig
mee met schoolreisjes. Aan deze school waren in de periode 1920-1944
achtereenvolgens als “bovenmeesters” werkzaam: L. Minderhoud (1921-1931),
H.W. Betz (1931-1935) en M.C. van Weele (1935-1965). Een van de
onderwijzeressen was juffrouw Goedbloed die in maart 1932 overleed nadat zij
ruim 25 jaar aan de school verbonden was geweest.
In het dorp konden de jongste kinderen de zogeheten bewaarschool bezoeken; dat
kostte hun ouders een dubbeltje per week. De jongste dochter van Marinus Felius
nam aan deze vorm van onderwijs deel. Alle kinderen bezochten de zondagschool,
een soort kerkdienst voor jonge kinderen, die iedere zondagochtend gehouden
werd. Zij kwamen in aanraking met “juffrouw” Adriana Vermeulen die in 1924 als
volgt is geportretteerd en die in 1922 vierde dat zij gedurende 25 jaar als
kleuterjuf in Bruinisse werkzaam was: 186
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Op het terrein van de visserij maakte Bruinisse in de periode 1920-1944 moeilijke
tijden door. Dat gold overigens ook voor vissers in andere Zeeuwse havens zoals
in Breskens, Brouwershaven, Tholen, Yerseke, Arnemuiden, Veere en Vlissingen.
Volgens De Bree kwam dat overwegend door een sterk verminderde koopkracht in
België en Frankrijk (belangrijke afzetmarkten voor Zeeuwse visserij-producten),
vooral na de beurskrach van 1929. 187 Mosselvissers uit Yerseke breidden hun
marktaandeel gestaag uit, ten koste van hun collega’s uit Bru. Aan het begin van de
jaren dertig verdrongen zij deze op de mosselmarkt in Brussel. Bovendien
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ondervonden Bruenaren steeds meer concurrentie van mosselvissers uit Zierikzee,
die vruchtbare mosselpercelen hadden verkregen in de Oosterschelde. Vanuit de
Tweede Kamer werd er bij de regering op aangedrongen om de belangen van de
vissers uit (met name) Bru te beschermen. Met succes. In 1934 nam de regering
het zogeheten Crisismosselbesluit. Dit bracht de komst met zich van bodemprijzen
voor mosselen. Het werd wettelijk verboden om beneden deze prijs mosselen te
verkopen. Voor de mosselschippers van Bruinisse bracht deze ingreep veel
voorspoed met zich.
Vooral vanwege mechanisatie slonk het aantal mosselschepen in Bruinisse
aanzienlijk. In 1925 telde de vloot 87 schepen; dat waren er in 1940 nog maar 40.
188

In 1931 werd de havencapaciteit van Bruinisse uitgebreid door de komst van de
zogeheten Vluchthaven, die werd gegraven in de Stoofpolder. De haven was
bedoeld voor het (alsmaar toenemende) scheepvaartverkeer tussen Antwerpen en
Rotterdam; bij slecht weer konden binnenschippers in deze haven een schuilplaats
vinden. Anno 2003 is de Vluchthaven ook als reguliere vissershaven in gebruik.
In de landbouw kromp geleidelijk aan de werkgelegenheid als gevolg van de
mechanisatie. Tractoren, grasmaaiers, graanmaaiers en aardappelrooi-machines
deden hun intrede. In luttele jaren tijd verdwenen de trekpaarden van de
boerderijen. Daarbij werd een voorhoederol gespeeld door P.L. Krepel,
landbouwer op de hofstede “Zorgvlied” en vader van een goede vriendin van
Anthonia Anna Felius. 189 Landarbeiders raakten werkloos en begonnen te
pendelen naar Rotterdam. Boerenknechten voor wie nog wel werk was
organiseerden zich in landarbeidersbonden teneinde hun belangen beter te kunnen
behartigen. In 1932 werd in Bruinisse de Landarbeidersbond opgericht, spoedig
gevolgd door een afdeling van de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond.
Op Duiveland organiseerden ook andere groepen van werknemers zich. Er
ontstonden afdelingen van de Bouwarbeidersbond, de Bond van Spoor- en
Tramwegpersoneel en de Ambtenarenbond, waarvan ook werknemers uit Bruinisse
lid werden. De sociale verhoudingen in het dorp raakten erdoor in beweging. De
machtspositie van rijke boeren en mosselschippers was niet langer
vanzelfsprekend. Dat weerspiegelde zich in de samenstelling van de
gemeenteraad, de diverse kerkbesturen en de besturen van verenigingen. De
gevolgen daarvan voor het alledaagse dorpsleven zouden zich overigens pas na de
Tweede Wereldoorlog goed manifesteren, toen Marinus Felius en zijn gezin
Bruinisse al lang hadden verlaten.
Vele gezinnen uit Bruinisse verdienden in de jaren 1925-1935 een centje bij door
het uitzoeken (selecteren) van erwten. Die werden in grote hoeveelheden door een
commissionair aangevoerd. Gezinnen die wilden meedoen kregen een zak erwten
van 75 kilogram (een mud) thuis bezorgd. Het ging erom goede van slechte
(“kwade”) erwten te onderscheiden en in afzonderlijke zakken te retourneren.
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Daarmee kon per mud fl. 2,50 worden verdiend. Dat was destijds ongeveer 25 %
van een weekloon van een arbeider. Vooral in kinderrijke gezinnen werd op deze
wijze het gezinsinkomen betekenisvol vermeerderd. 190
Technologische ontwikkelingen raakten het dorp niet alleen op het terrein van de
visserij en de landbouw. Ook het alledaagse leven werd erdoor beïnvloed. In
december 1928 maakten inwoners voor het eerst kennis met electriciteit. Huizen
en straten werden geleidelijk aan niet langer verlicht via petroleumlampen. Soms
werd daarbij de kat nog even uit de boom gekeken. Zo werd de NederlandsHervormde kerk pas in 1930 op het electriciteitsnet aangesloten.
Op 3 juni 1930 volgde de aansluiting van huizen op het waterleidingnet. Voorheen
werd in de behoefte aan water veelal voorzien via regenwater, dat werd
opgevangen in regenbakken, waaruit met een emmertje (een aker) water werd
geput. De komst van de waterleiding bracht de massale komst van w.c.-potten met
zich. In afnemende mate bevonden toiletruimtes zich in kleine schuurtje buiten de
woning, waar men zijn behoefte kon doen, zittend op planken met een open gat,
waaronder een emmer stond die regelmatig moest worden geleegd.
De inwoners van Bruinisse waren Oranjegezind. Daarvan getuigen onder meer
uitbundige feesten op 7 januari 1937 (ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses
Juliana) en op 6 september 1938 (naar aanleiding van het veertigjarig
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina). Tijdens een van de zogeheten
Oranjeparades is in een onbekend jaar (vermoedelijk ergens tussen 1930 en 1935)
de volgende foto gemaakt:

Boven van links naar rechts: Truida Felius en Dina Bal. Onder van links naar
rechts: Toos Felius en Jannetje Kesteloo.
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Op 25 mei 1939 werd in Bruinisse Wouter van den Berg geïnstalleerd als nieuwe
burgemeester. Vele dorpsgenoten trokken naar de haven waar de vissersvloot was
gepavoiseerd:

In de maanden mei, juni en juli 1940 trokken Duitse troepen Bruinisse binnen. Het
dorp maakte kennis met de Tweede Wereldoorlog. 191 In de maanden en jaren die
volgden werd het dorpsleven er ingrijpend door beïnvloed. Roerende en
onroerende bezittingen werden gevorderd (zoals paarden, schepen, fietsen,
koperen voorwerpen en huizen), het dorpsbestuur kwam in Duitse handen,
inkomstenbronnen droogden op, jongens en mannen werden in Duitsland tewerk
gesteld. Diverse huizen en boerderijen rondom het dorp, evenals een van de twee
molens (te weten “het Hert”), moesten worden afgebroken omdat ze in het
schootsveld lagen.Vliegtuigen van geallieerde troepen bombardeerden regelmatig
Duitse stellingen en soms ook schepen waarmee goederen voor de Duitse bezetters
werden vervoerd. Daarbij werd in de directe omgeving van Bruinisse regelmatig
forse schade aangebracht. Soms kwamen daarbij ook dorpelingen om het leven,
zoals op 26 november 1943 toen de veerboot Minister C. Lely door een bom werd
getroffen. Bruinisse was in militair opzicht op een strategische plek gelegen.
Enerzijds vanwege de toegang tot Schouwen-Duiveland vanuit West-Brabant,
anderzijds omdat de waterwegen langs het dorp (het Keeten, het Zijpe en het
Krammer) onderdeel waren van de (vanouds) belangrijke vaarroute tussen
Rotterdam en Antwerpen. De toegang tot de haven van Antwerpen was voor de
strijdende partijen van vitaal belang. Er is niet voor niets eind 1944 zo fel
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gevochten op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen. Toen de haven van Antwerpen
eenmaal in geallieerde handen was en de massale aanvoer van troepen en
materieel via de haven van deze Scheldestad mogelijk werd, luidde dat het begin
van het einde van de Tweede Wereldoorlog in.
Bruinisse werd het meest beschadigd toen de bevrijding reeds in zicht was. Op 5
januari 1945 werd het zodanig zwaar gebombardeerd dat het dorp veranderde in
een puinhoop (zie verderop). Volgens Van der Ham was Bruinisse de zwaarst
getroffen plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog op Schouwen-Duiveland. 192
Het leven in het dorp Bruinisse werd in de periode van vóór de Tweede
Wereldoorlog beïnvloed door het gestaag toenemende verkeer tussen SchouwenDuiveland en West-Brabant via het veer Anna Jacobapolder-Zijpe (over het Zijpe),
dat in 1900 werd ingesteld. 193193 W.J.J. Boot, Zijpe-Anna Jacobapolder 19001988; afscheid van ons scheepvaartbedrijf, Zierikzee, 1988; naast dit veer was er
ook een voetveer tussen Zijpe en Anna Jacobapolder (jarenlang bediend door
leden van de familie Maas) dat heeft gefunctioneerd tot 1965.
In de periode 1921-1939 steeg het aantal passagiers dat met dit veer werd
vervoerd van 19.686 tot 82.202. Daarna trad gedurende de oorlog een forse daling
in, tot 2000 in 1945. In 1963 werden maar liefst 934.539 reizigers vervoerd.
Vooral vanaf 1927 groeide het aantal vervoerde auto’s sterk. Werden er in 1927
2.250 auto’s overgezet, in 1940 waren dat er 28.787 (en in 1980 170.0772). Via
het veer werden er ook tramwagons met suikerbieten vervoerd, bestemd voor
verwerking in de suikerfabrieken van Steenbergen en Dinteloord.
Vanuit Zijpe werd ook een geregelde veerdienst onderhouden met Numansdorp.
Op deze manier kon Zuid-Holland worden bereikt. Vele jaren achtereen gebeurde
dat met de boot Minister C. Lely, veelal betiteld als “de Minister”. Men bedenke
dat de Grevelingendam en de Haringvlietbrug pas na de Tweede Wereldoorlog tot
stand kwamen. Onderstaande foto is genomen op 21 juli 1937 toen “de Minister”
vanuit Zijpe op weg was naar Numansdorp, een tocht die ongeveer twee uur
duurde, waarna vele reizigers per tram de reis voortzetten naar Rotterdam.
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Zijpe (dat bij de gemeente Bruinisse behoorde) werd dus een knooppunt van
verbindingen vanuit Schouwen-Duiveland met overige delen van Nederland. Dat
was overigens in 1850 al zo. 194 Inwoners van Bruinisse vonden werk op Zijpe.
Velen maakten de wandeling naar dit buurtschap om het veerverkeer gade te slaan.
Het veer Anna Jacobapolder-Zijpe werd in 1987 uit de vaart genomen na het
gereed komen van de Philipsdam.
Op 14 juli 1942 werd gevierd dat Marinus Felius en Geertruida de Jonge 25 jaar
getrouwd waren. Aan de achterzijde van hun bakkerij (in de Beekmansbuurt) werd
toen de volgende foto gemaakt:

Zittend vooraan in het midden het jubilerende paar. Links van hen hun
schoondochter Janna Maria van der Weele met haar zoontje Niek. Rechts van hen
zoon Gerard met diens oudste zoon Rien. Tussen hen in hun jongste dochter Leny.
Staande achterin van links naar rechts: hun zoon Cornelis Jacob (“Cor”), hun
dochter Anthonia Anna (“Toos”) en haar verloofde en latere echtgenoot Cornelis
Jan Leune, hun dochter Truida en hun zoon Bram. Vermoedelijk is dit de laatste
foto die van hun gezin in Bruinisse is gemaakt. De bloemen getuigen ervan dat
men het feestelijke karakter van het jubileum niet door de droevige
oorlogsomstandigheden wilde laten verdringen.
Naar Kloetinge
In februari 1944 werd Schouwen-Duiveland door de Duitse bezetter onder water
gezet. 195 De inwoners van Bruinisse dienden hun dorp te verlaten, hetgeen grote
ontsteltenis teweeg bracht. Halsoverkop diende men een evacuatieadres te zoeken.
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Boeren dienden hun vee in Zierikzee in te leveren van waaruit het naar elders
zou worden getransporteerd. Alleen inwoners die door de Duitsers voor het
dorpsleven onontbeerlijk werden geacht mochten blijven. Op 1 juni 1944 werden
in Bruinisse nog 27 inwoners geteld. 197 Marinus Felius keerde met vrouw en drie
toen nog thuis wonenede kinderen terug naar zijn geboortedorp Wemeldinge. Daar
werd hen gastvrijheid verleend door de oudste zus van Geertruida de Jonge en
haar man Frans van Popering die een huis bezaten in de Oranjeboomstraat (zie
hiervoor verder hoofdstuk 10 van de bijlage). Marinus Felius vond in Wemeldinge
werk als knecht bij bakker Van der Male.
Op 5 januari 1945 is Bruinisse door Engelse vliegtuigen gebombardeerd.
Verondersteld werd dat zich in het dorp nog Duitse troepen bevonden, hetgeen niet
(meer) het geval was. Bruinisse werd zwaar getroffen. Honderdzestig huizen en
drie kerkgebouwen waren totaal vernield, evenals de ene nog resterende molen “de
Zwaluw”.
Van het gebouw van de Nederlands-Hervormde Kerk (dat stamde uit 1467) bleef
onderstaande ruïne over:
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Ontelbaar was het aantal bomkraters. 198 De bakkerij van Felius bleef overeind.
Dat mag een wonder heten, want de omringende Schoolstraat lag grotendeels in
puin. Onderstaande foto geeft een beeld van de ravage in het dorp:

Marinus Felius zag het niet meer zitten om na afloop van de Tweede Wereldoorlog
naar Bruinisse terug te keren. Zakelijk gezien was dit alleszins begrijpelijk. Het
zou vermoedelijk vele jaren duren alvorens Bruinisse in economisch opzicht weer
levensvatbaar zou zijn. De bakkerij werd verkocht aan S. Jumelet.
Marinus Felius trad in 1948 als knecht in dienst bij zijn broer Jacob (“Jaap”) die in
Kloetinge bakker was (zie het vorige hoofdstuk). Met zijn vrouw en zijn drie toen
nog thuis wonende kinderen verhuisde hij van Wemeldinge naar een huis in de
Schoolstraat (nummer 9) te Kloetinge. Na zijn pensionering verrichtte hij
werkzaamheden als boekhouder en gaf hij gedurende enkele jaren les in het
bakkersvak aan een school voor beroepsonderwijs in Goes.
Op 22 juli 1956 vierde Marinus Felius zijn 65ste verjaardag. Vele familieleden
kwamen hiervoor naar Kloetinge. Daar werd toen (onder meer) de volgende foto
gemaakt:
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Staande achterin van links naar rechts: Francien Holm en haar echtgenoot Bram
Felius, dochter Leny en haar broer Cor, dochter Toos en haar echtgenoot Kees
Leune. Zittend in het midden van links naar rechts: de jarige met kleindochter
Gerda Felius (dochter van zoon Cor), Geertruida de Jonge (met kleindochter Ineke
Felius, dochter van zoon Bram) en dochter Truida Felius. Vooraan: de kleinzoons
Han en Rien Leune (kinderen van dochter Toos) en de kleinzoons Rien en Gerard
Felius (kinderen van zoon Bram).
Op dezelfde dag werd deze foto gemaakt:

De opstelling was nu als volgt. Achterin staande van links naar rechts: zoon Cor,
kleinzoon Niek Felius (zoon van Gerard), schoonzoon Kees Leune en zijn
echtgenote Toos, schoondochter Janny van der Weele en haar man Gerard Felius
en tenslotte dochter Leny. In het midden Marinus Felius, zijn vrouw Geertruida en
hun dochter Truida. Vooraan van links naar rechts: de kleinkinderen Rien Leune
(zoon van dochter Toos), Ab Felius (zoon van zoon Gerard), Han Leune (zoon van
dochter Toos), Gerda Felius (dochter van zoon Cor) en Joke Felius (dochter van
zoon Gerard).
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In 1957 vierden Marinus Felius en Geertruida de Jonge hun veertigjarig
huwelijksfeest. Hun dochter Leny vervaardigde ter gelegenheid daarvan de
volgende menukaart:
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Toen zij in 1967 vijftig jaar getrouwd waren werd van hen in Kloetinge de
volgende foto gemaakt:

Het gezin verhuisde begin 1967 naar de Prinses Irenestraat nummer 20 in
Kloetinge, nadat kwam vast te staan dat de huurwoning aan de Schoolstraat zou
worden gesloopt. Qua comfort en ruimte betekende dat voor een vooruitgang.
Kort daarna en wel op 5 december 1967 overleed Marinus Felius in een
ziekenhuis te Goes. Dit werd door de familie als volgt bekend gemaakt:
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De 80ste verjaardag van Geertruida de Jonge werd op 7 oktober 1973 temidden
van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gevierd in een restaurant in
Hoogerheide. Zij werd onder meer toegesproken door haar dochter Toos (derde
van links het aandachtig luisterende feestvarken):
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Namens alle kleinkinderen en achterkleinkinderen bood het oudste kleinkind Rien
Felius (zoon van Gerard Felius) een schaal aan die gevuld was met
levensmiddelen. Die werd alom bewonderd, getuige deze foto:

De auteur van dit boek (die toen nog rookte) onderhield zich tijdens dit feest met
zijn oma van moederszijde:

Op 6 oktober 1978 werd Geertruida de Jonge 85 jaar oud. Dat werd gevierd in
restaurant “De Ram” in Halsteren. Evenals vijf jaar eerder werd zij toegesproken
door haar dochter Toos (rechts geflankeerd door haar broer Bram en diens
echtgenote Francien) :
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Buiten werd toen de volgende foto gemaakt (n.b.: dochter Truida was toen al
overleden):

Zittend van links naar rechts: dochter Toos, schoondochter Francien Holm, de
jarige, schoondochter Janny van der Weele en dochter Leny. Staande van links
naar rechts: zoon Cor en dienst echtgenote Mientje Schouten, schoonzoon Kees
Leune, zoon Bram, zoon Gerard en schoonzoon Ab Zuidema.
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Geertruida de Jonge (die gekarakteriseerd kan worden als een van nature vrolijke,
wilskrachtige vrouw) overleed in een ziekenhuis te Goes op 17 april 1980, 86 jaar
oud. De rouwkaart luidde als volgt:

In de burgerlijke stand van de gemeente Goes werd dit zo vermeld:
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Zoals reeds in het voorwoord is aangekondigd wordt verderop apart stil gestaan
bij haar afstamming (zie de bijlage).

Kinderen
Tussen 1918 en 1933 kregen Marinus Gommert Felius en Geertruida de Jonge zes
kinderen, drie jongens en drie meisjes, te weten:
• Gerard Abraham (roepnaam: Gerard), geb. Wemeldinge 18 januari 1918.
• Abraham Jacob (roepnaam: Bram), geb. Wemeldinge 23 april 1919.
• Geertruida Anthonia (roepnaam: Truida), geb. Bruinisse 22 oktober 1920.
• Anthonia Anna (roepnaam: aanvankelijk Tonia, later Toos), geb. Bruinisse 19
juli 1923.
• Cornelis Jacob (roepnaam: Cor), geb. Bruinisse 27 december 1927.
• Lena Cornelia (roepnaam: Leny), geb. Bruinisse 15 december 1933.
Over deze kinderen kunnen de volgende bijzonderheden worden vermeld, waarbij
ik (tot slot) wat uitvoeriger zal stilstaan bij dochter Anthonia Anna, omdat zij de
hoofdpersoon van dit boek is.
De oudste, Gerard Abraham, ontleende zijn namen aan zijn beide opa’s, Gerard
Felius (geb. 1865) en Abraham de Jonge (geb. 1858). Op 14 juli 1937 is hij als
volgt gefotografeerd:

Op 14 juli 1938 trouwde hij in Oosterland met Janna Maria (“Janny”) van der
Weele, dochter van Nicolaas van der Weele en Johanna de Vin, die beiden in
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Oosterland omkwamen bij de watersnoodramp van 1953. 199 Van Gerard en Janny
werd de volgende trouwfoto gemaakt:

In zijn jongensjaren en ook nog enkele jaren na zijn huwelijk was hij als
bakkersknecht werkzaam in de bakkerij van zijn ouders. Hij was voorbestemd om
zijn vader op te volgen. Toch kwam het zover niet. Reeds tijdens de Tweede
Wereldoorlog vestigde Gerard zich als bakker in Burghsluis. Daar bevond zich een
kleine bakkerij met slijterij c.q. café. Thans (2003) draagt het betreffende pand het
nummer 13. Burghsluis telde toen slechts 15 gezinnen. De oven van de bakkerij
bood ruimte voor 20 broden. 200 In 1951 werd Gerard’s broer Bram knecht bij
hem. Het bedrijfje was echter te klein om twee gezinnen van te kunnen
onderhouden. Gerard zocht naar een alternatief. Dat vond hij in Haamstede. Daar
kocht hij een grote en bloeiende bakkerij midden in het dorp, tegenover de
Nederlands-Hervormde kerk. Zijn voorganger daar was bakker Brandenburg.
Diens bakkerij brandde in 1949 af. 201
Gerard Felius liet in 1953 een nieuw bakkerspand bouwen. De bijbehorende
bakkerswinkel werd “gerund” door zijn echtgenote. Naarmate Haamstede als
touristenplaats meer bekend werd, groeide de omzet van de bakkerij, vooral ‘s
zomers. Er werd dan gedurende vele uren per dag hard gewerkt.
In het krekengebied bij Schelphoek (op Schouwen) is Gerard met zijn zwager
Kees Leune (vermoedelijk in 1978, op de dag dat zijn 40-jarig huwelijk werd
gevierd) als volgt gefotografeerd:
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Met zijn broers Cor (links) en Bram (rechts) is Gerard in februari 1984 op deze
wijze geportretteerd:

Toen Gerard het in zakelijk opzicht wat rustiger aan wilde gaan doen verkocht hij
zijn bakkerij en vestigde hij zich (eveneens in Haamstede) als slijter. Na zijn
pensionering kocht hij een huis in de Weststraat nummer 14 in Haamstede. Op 16
oktober 1992 overleed hij in een ziekenhuis te Goes, 74 jaar oud. Zijn kinderen
maakten dit als volgt bekend:
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Zijn echtgenote Janny is als gevolg van borstkanker langdurig ziek geweest. Lange
tijd leefde zij tussen hoop en vrees. Zij onderging diverse behandelingen in de Dr.
Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam. Op 5 maart 1982 overleed zij, slechts 63
jaar oud. Dit werd aldus geconvoceerd:

Gerard en Janny kregen de volgende vier kinderen:
• Marinus Nicolaas (“Rien”) Felius, geb. Bruinisse 5-12-1938; overl. Rijnsburg
24-3-1999. 202
• Nikolaas (“Niek”) Felius, geb. Bruinisse 31-12-1941. 203
• Abraham Jacob (“Ab”) Felius, geb. Haamstede 7-5-1947, overl. Ede 10-31997. 204
• Johanna Janna (“Joke”), geb. Haamstede 25-11-1948. 205
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De tweede zoon, Abraham Jacob (“Bram”), ontleende zijn twee voornamen aan de
vader van zijn moeder en de oudste broer van zijn vader.
In november 1936 trad hij op tijdens een toneeluitvoering (in de openbare lagere
school van Bruinisse) van de sportvereniging “Volharding”. Opgevoerd werd het
blijspel “ In Uniform”. Bram staat achterin links op deze foto:

Bram werd bakkersknecht in Zierikzee en leerde daar zijn echtgenote kennen. Hij
werkte daarna onder meer in Amsterdam en Harderwijk. Vervolgens werd hij
(omstreeks 1951) knecht bij zijn broer Gerard. Nadat Gerard zich in Haamstede
als bakker had gevestigd, zette Bram de bakkerij annex slijterij in Burghsluis
voort. Bram’s echtgenote zorgde voor het café, hetgeen haar nogal zwaar viel,
vooral na de watersnoodramp van 1953, toen vele arbeiders uit Brabant in
Burghsluis neerstreken om mee te werken aan het herstel van de dijken; menig
bezoeker verliet behoorlijk dronken het café.
Uiteindelijk slaagde Bram erin om in de Lange Noordstraat in Middelburg
banketbakkerij Vroon te kopen, gevestigd in een statig monumentenpand. De
bakkerij was gespecialiseerd in banket. Vanwege de naamsbekendheid werd de
naam Vroon gehandhaafd. Na Bram’s pensionering werd het bakkerspand (met
winkel aan de voorzijde en woonhuis op de bovenste verdiepingen) verkocht aan
de gemeente Middelburg die de ruimte gebruikte voor uitbreiding van de
gemeente-secretarie.
Met zijn echtgenote vestigde hij zich tenslotte in Goes, waar zij woonden op het
adres Voorstad 93 a.
Bram Felius was een nogal introverte, zachtaardige man die dol was op zee, en om
die reden menige vakantie doorbracht in Zoutelande. Hij kookte graag. Op 16
oktober 1991 overleed hij in Goes. In zijn laatste levensjaren kreeg hij eerst te
kampen met een aandoening van zijn schildklier, later met darm- en leverkanker.
Zijn overlijdensbericht luidde als volgt:
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Bram Felius trouwde op 1 oktober 1945 in Amsterdam met Francina Holm, die op
11 mei 1913 in Zieikzee is geboren. 206 Hun trouwfoto (gemaakt in Goes) was als
volgt:
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De bruidsmeisjes waren N.N. (links; zij was toen in Wemeldinge ondergedoken)
en Bram’s jongste zus Leny.
Bram en Francien kregen de volgende vier kinderen:
• Marinus Gommert Felius (“Rien”), geb. Amsterdam 8-5-1948. 207
• Adriaan Johannes Felius, geb. Amsterdam 12-9-1949, overleden aldaar 29-91949.
• Gerard Abraham Felius, geb. Harderwijk 13-3-1951. 208
• Catharina Louisa Felius (“Ineke”), geb. Burghsluis (gemeente Haamstede) 1610-1954. 209
De oudste dochter van Marinus Felius en Geertruida de Jonge, Geertruida, werd
genoemd naar Geertruid Zandee, haar oma van moederszijde. Op jonge leeftijd is
van haar (waarschijnlijk in Bruinisse) deze foto gemaakt:

Zij werd kraamverzorgster. Na het behalen van het hiervoor vereiste diploma
(waarvoor zij in Maassluis een opleiding volgde) werd zij in een onbekend jaar
aldus gefotografeerd:
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Toen enige jaren later de volgende foto’s van haar gemaakt werd, werd eveneens
verzuimd om te noteren wanneer dat precies gebeurde:

Toen Truida ongeveer 27 jaar oud was werd zij getroffen door multiple sclerose,
een ongeneeslijke ziekte van het centraal zenuwstelsel. Zij was niet langer in staat
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om haar beroep uit te oefenen en werd hulpbehoevend. De ziekte zou een
dominant stempel op haar leven drukken. De kwaal bracht met zich dat ze nog
maar moeizaam kon lopen en dat ze merendeels bedlegerig werd. Ze bleef thuis
wonen waar ze met veel liefde en geduld door haar moeder werd verzorgd, voor
wie de ziekte van Truida eveneens een ingrijpende levenservaring was. Dank zij
haar moeder kon Truida in de beschermde familiekring blijven; anders was
opname in een verpleegtehuis onvermijdelijk geweest. In familiekring werd dan
ook wel eens de vraag gesteld hoe het met de verzorging van Truida zou moeten
indien zij haar moeder zou overleven. 210
Voor de kinderen en kleinkinderen van Marinus Felius en Geertruida de Jonge
betekende een bezoek aan hun ouders en grootouders automatisch een bezoek aan
(tante) Truida, die in Kloetinge, zowel in de Schoolstraat als in de Irenestraat, kon
beschikken over een eigen kamertje beneden, dat met een schuifdeur van de
woonkamer kon worden gescheiden. In de tuin was door het Groene Kruis een
(draaibaar) tuinhuisje (dat “tentje” werd genoemd) met bed geplaatst, waarin
Truida bij mooi weer kon verblijven. Enige malen heeft Truida gedurende enkele
dagen een bootreis gemaakt het het schip van het Rode Kruis dat speciaal is
ingericht voor het vervoer van gehandicapten, de Henry Dunant. Voor haar waren
dat enerverende gebeurtenissen. Alleen op deze wijze maakte zij kennis met het
verschijnsel vakantie.Truida was zeer godsdienstig. Zij onderhield geregelde en
intensieve contacten met
mensen uit kerkelijke kring.
Via de kerktelefoon was zij
in de gelegenheid om de
wekelijkse kerkdiensten in
de Nederlands-Hervormde
kerk van Kloetinge volgen.
Het geloof was haar tot steun
in moeilijke
omstandigheden.
Zij werd slechts 51 jaar oud;
op 21 november 1971
overleed zij thuis in
Kloetinge. De familie
convoceerde dit als volgt:
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De als tweede geboren dochter van Marinus Felius en Geertruida de Jonge,
Anthonia Anna, komt (in afwijking van haar plaats in de kinderrij) in dit hoofdstuk
als laatste aan bod.
De twee voornamen van de jongste zoon, Cornelis Jacob, werden ontleend aan de
(op 21 april 1889 geboren) oudste broer van Geertruida de Jonge. Enigszins
opmerkelijk was dit wel omdat opnieuw gekozen werd voor namen uit het geslacht
De Jonge, als we althans mogen aannemen dat niet werd gekozen voor de namen
van de jongste respectievelijk de oudste broer van Marinus Felius. Cornelis Jacob,
die Cor werd genoemd, werd beroepsmilitair. In het kader van de zogeheten
politionele acties werd hij in april 1948 als dienstplichtige uitgezonden naar
Indonesië, toen nog onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en verwikkeld
in een onafhankelijksheidsstrijd. Toen Cor in mei 1950 terugkeerde in Nederland
werd in Kloetinge de volgende foto gemaakt:

Links (slecht zichtbaar) zijn vader en naast deze zijn moeder; links van Cor
schrijver dezes (Han Leune) en zijn jongere broertje Rien Leune. Zij waren met
hun ouders op dat moment bij toeval in Kloetinge op familiebezoek. De
uithangende vlag hield met Cor’s terugkeer geen verband. Het huis van zijn ouders
(waar Cor toen nog woonde) is op deze foto buiten beeld gebleven.
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Cor volgde vanaf november 1950 een opleiding tot beroepsmilitair en was
vervolgens in een administratieve functie werkzaam bij de Koninklijke
Landmacht. Zijn werk bracht met zich dat hij enkele malen werd overgeplaatst. Zo
woonde hij met zijn gezin in Den Haag, Amsterdam, Kampen, Gorcum en
Middelburg.
Op 11 juni 1952 trouwde Cor Felius met Mientje Schouten. Hier hun trouwfoto:

Zij kregen de volgende drie kinderen:
• Geertruida Jolina (“Gerda”) Felius, geb. Den Haag 9-7-1953. 211
• Jan Marinus Felius, geb. Den Haag 5-7-1956. 212
• Marinus Cornelis Felius, geb. Gorinchem 13-6-1960. 213
De jongste dochter van Marinus Felius en Geertruida de Jonge was een
nakomertje, gegeven haar geboortejaar (1933). Zij kreeg de voornamen Lena (naar
de oudste zuster van haar vader) en Cornelia (naar de oudste zuster van haar
moeder). Zoals reeds is opgemerkt werd haar roepnaam Leny.
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Met haar zusje Toos werd zij, luttele jaren oud (vermoedelijk in de
Beekmansbuurt), als volgt gefotografeerd (links achterin het dienstmeisje Lies Bal,
rechts achterin Geertruida de Jonge):

Leny bezocht uitgebreid lager onderwijs in Goes en werkte vervolgens als
telefoniste bij de P.T.T.. Net zoals haar moeder kan ze worden getypeerd als actief
en ondernemend. Ze huwde op 12 september 1961 in Eindhoven met Ab Zuidema.
Op haar trouwdag werd de volgende foto gemaakt:
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Ab Zuidema werkte in Tilburg bij een dochteronderneming van Philips, waar hij
een technische functie vervulde. Als gevolg van reorganisatie van dit bedrijf was
hij al op 55-jarige leeftijd gepensioneerd.
Ab en Leny kregen in Tilburg de volgende vier kinderen (n.b.: officiële namen nog
checken, evenals bijzonderheden over deze kinderen):
• Roelof, geb. Eindhoven 22-3-1961. 214
• Heleen Gertrude, geb. Eindhoven 3-7-1962. 215
• Karin Susanne, geb. Eindhoven 29-9-1965. 216
• Astrid Caroline, geb. Tilburg 6-1-1970. 217
En dan tot besluit de dochter die de aanleiding was om dit boek samen te stellen:
Anhonia Anna, die aanvankelijk Tonia werd genoemd en reeds tijdens haar jeugd
in Bruinisse Toos. Haar eerste voornaam dankte zij aan haar oma van
moederszijde. De keuze van haar tweede voornaam (die waarschijnlijk verwijst
naar de jongste zuster van haar moeder, de op 26 juli 1897 in Wemeldinge geboren
Anna Maria de Jonge) was in dubbel opzicht opmerkelijk. Allereerst omdat
opnieuw een naam werd gekozen uit het geslacht De Jonge (en niet uit de familie
van haar vader, waar de namen Pieternella en Paulina nog in aanmerking
kwamen). Vervolgens omdat de voornaam van de oudste zuster van Geertruida de
Jonge (te weten Cornelia) werd gepasseerd, hetgeen overigens bij de naamgeving
van de jongste dochter zou worden hersteld.
Anthonia (die ik in ‘t vervolg Toos zal noemen) werd op zeer jonge leeftijd aldus
gefotografeerd met haar oudste zusjes Truida:

Links Toos, rechts Truida.
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Toos bezocht de openbare lagere school in haar geboortedorp en was daar een
uitstekende leerling. Vanaf de derde klasse zijn haar rapportcijfers bewaard
gebleven en deze getuigen daarvan. Ze vertonen een opmerkelijk stabiel beeld. In
het schooljaar 1932-1933 waren de rapportcijfers als volgt:
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Ze had (in de vijfde klas) aanvankelijk wat moeite met het vak lichamelijke
oefening, evenals het op het laatst met het vak vaderlandse geschiedenis. In de
achtste klas springen de cijfers acht en negen eruit. Haar gedrag in de klas en de
door haar getoonde vlijt werden steeds met het cijfer acht gewaardeerd. Ze was
slechts sporadisch afwezig. In het schooljaar 1941-1942 (dus tijdens de Tweede
Wereldoorlog) keerde ze voor korte tijd terug naar de lagere school om aanvullend
in enkele vakken onderwezen te worden. Haar schrijfprestaties werden toen
aanmerkelijk minder hoog gewaardeerd dan in de jaren dertig. Gelet op haar
prestaties leek zij voorbestemd om in Zierikzee middelbaar onderwijs te volgen,
doch dit was in die tijd voor meisjes uit een middenstandsgezin niet gebruikelijk.
In het schooljaar 1930-1931, toen zij in de tweede klas zat, is de volgende
schoolfoto gemaakt:

Toos Felius zit onderaan vrijwel in het midden. De leerlingen toonden het destijds
als wenselijk beschouwde brave gedrag door met de armen over elkaar te zitten.
De klassejuf was A. Goedbloed.
Twee scholjaren later (toen zij in de vierde klas zat) werd op het plein bij de
school deze foto gemaakt:
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Toos Felius zit geknield vijfde van links op de tweede rij van onder. Haar
klasseonderwijzer was toen W.J. Pik. Later kreeg zij les van A. Heule en M.C. van
Weele.
Vermoedelijk ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis in Bruinisse is Toos
omstreeks 1931 met enige dorpsgenoten (vermoedelijk in de Korte Ring bij de
Hervormde kerk) aldus gekiekt:

Toos staat tweede van links vooraan.
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In haar jeugdjaren bezocht Toos de Zondagsschool in Bruinisse en kwam langs die
weg in aanraking met het gedachtengoed van de Nederlands-Hervormde Kerk. De
Zondagsschool werd toen geleid door Dina Krijger (1891-1974) die ter
gelegenheid van het negentig jarig bestaan van deze school te Bruinisse en na haar
45-jarige verbintenis met deze “jeugdkerk” koninklijk werd onderscheiden: 218

Een goede vriendin van Toos was Betsie Krepel, dochter van de al genoemde
landbouwer Krepel, die een van de grootste boerenbedrijven in Bruinisse runde.
Zij speelde vaak op de boerderij “Zorgvlied” en logeerde daar ook af en toe. Met
de familie Krepel ging zij naar het strand van Renesse, destijds een uitje met
vakantie-allure.
Onderstaande foto is vóór de Tweede Wereldoorlog van “Zorgvlied” gemaakt,
toen een van de koeien van boer Krepel een prijs had gewonnen:
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In de spuikom van Bru (toen betiteld als “de gracht”) zwom ze veel en graag.
Mogelijk gebeurde dat ook toen in 1928 de volgende foto van deze zwemlocatie werd
gemaakt:

(foto van “de Gracht”).
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In haar tienertijd is zij voor de ingang van de bakkerij van haar ouders op deze
wijze gefotografeerd:

In een eveneens onbekend jaar is Toos met haar fiets aan de hand, vermoedelijk in
de Lange Ring van Bruinisse, samen met haar vriendin Jannetje Kesteloo (en een
mij onbekend meisje in het midden) als volgt op de foto gezet:
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Toos bekwaamde zich al op jonge leeftijd in borduren, haken, breien en het maken
van kleren. Zij heeft daar haar gehele leven veel gemak van en veel plezier door
gehad. Een schrift met ingewikkelde tekeningen van modepatronen getuigt van
haar kunde op dit terrein. Daaruit copieerde ik de volgende passage betreffende
het maken van een zwingrok:
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Op 20 mei 1942 kreeg zij een getuigschrift naar aanleiding van een met succes
gevolgde naai- en knipcursus, georganiseerd door de Vereeniging ModeVakscholen. Haar presaties werden als “zeer goed” omschreven, waarvan ze in
haar latere leven nog vele malen zou getuigen:

Ik vermoed dat onderstaande foto is gemaakt omstreeks 1940. Toos zit vijfde van
links. Links naast haar zit Ma Kik, met wie zij veel optrok.
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Toen Toos ongeveer achttien jaar oud was is zij met ernstige buikklachten
onverwachts opgenomen in het ziekenhuis van Zierikzee. Daar bleek een
blindendarmoperatie noodzakelijk. Zij is verder gedurende haar jeugd (evenmin
trouwens als gedurende haar verdere leven, uitgezonderd enkele weken na twee
mislukte zwangerschappen en afgezien van haar laatste levensfase) weinig ziek
geweest. 219
Toos was een mooie vrouw, zoals onder meer blijkt uit een foto die in juni 1941
van haar genomen is:

Medio 1941 leerde Toos (die toen 18 jaar oud was) haar latere echtgenoot
Cornelis Jan (“Kees”) Leune kennen. Deze was tussen 1 mei 1941 en 25 augustus
1941 als tijdelijk onderwijzer in Bruinisse werkzaam en wel op de openbare lagere
school. Kees zag er toen als volgt uit:
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Zij verloofden op 6 april 1942. Vermoedelijk werden zij toen of kort daarna voor
het eerst samen gefotografeerd:
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Toos en Kees besloten eind 1943 om te trouwen op 17 februari 1944. Hun
trouwdag viel bijna letterlijk in het water omdat Bruinisse die dag met het oog op
de naderende inundatie (zie terug) werd ontruimd. Ook dominee Marsman, die het
huwelijk zou inzegenen, was volop bezig zijn koffers te pakken. Het was voor de
ouders van Kees (die in Stavenisse woonden) niet mogelijk om Bruinisse te
bereiken.
Van een huwelijksfeest was vanzelfsprekend geen sprake. Die dag is de volgende
trouwfoto gemaakt:
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Toos verliet op haar trouwdag haar geboortedorp om zich met Kees Leune te
vestigen in het nabij gelegen Sint-Philipsland, waar Kees inmiddels (sinds
september 1943) een baan als onderwijzer had gevonden. Sint-Philipsland was
(anders dan Bruinisse) reeds in november 1944 (door Canadese troepen) bevrijd,
hoewel bepaald nog niet veilig. Een woning voor het jonge paar was niet
beschikbaar, wel een mogelijkheid om twee kamers te huren (met mede-gebruik
van de keuken) in het pand aan de Stationsstraat dat thans het nummer 35 draagt.
Op 2 april 1944 werd Toos Leune-Felius in Sint-Philipsland door de predikant
Pelgrim Holst bevestigd als lidmaat van de Nederlands-Hervormde Kerk. De
oorlogsomstandigheden hadden een eerdere belijdenis (in Bruinisse) verhinderd.
Op 7 juni 1944 ondertekende de predikant van St. Philipsland het volgende
document ter herinnering aan haar “bevestiging”:
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Het ligt in mijn voornemen om een aparte publicatie te wijden aan het leven van
Toos Felius, haar man en kinderen vanaf 1941 tot haar overlijden in 1988. 220 Om
die reden vermeld ik op deze plaats slechts enkele summiere feiten over haar
verdere leven.
In Sint-Philipsland werden de twee kinderen van Kees en Toos geboren:
• Johannes Marinus Gommert (roepnaam: Han) Leune, geb. 30-1-1945. 221
• Marinus Gommert Johannes (roepnaam: Rien) Leune, geb. 27-10-1946. 222222
Hij huwde op 13-8-1971 in Veere met Stoffelina Pieternella (“Ineke”) van der
Hiele. Zij kregen twee kinderen: Cornelis Jan (29-8-1973) en Laurens
Johannes (25-9-1976). Rien maakte carrière bij de (rijks)politie en werkte
onder meer in Made, Rijen, Vlijmen en
‘s Hertogenbosch.

Ruim tien jaar later werd Toos opnieuw zwanger. Tot tweemaal toe kwamen er
dochtertjes levenloos ter wereld.
Vanaf 9 mei 1950 woonden Kees en Toos met hun twee jonge kinderen in
Steenbergen, waar Kees met ingang van 1 april 1949 was benoemd tot onderwijzer
aan de neutraal-bijzondere school voor gewoon lager onderwijs. Later zou hij
directeur van deze school worden, waaraan ook een school voor uitgebreid lager
onderwijs (u.l.o.) verbonden was. Op 21 januari 1958 werd (tijdens de verjaardag
van Kees) van hun gezin de volgende foto gemaakt:

Han en Rien droegen door hun moeder gebreide truien, om verwarring te
voorkomen: de één een bruine, de ander een blauwe.
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De komst van de mammoetwet (aangenomen in 1963, ingevoerd in 1968) luidde
het einde in van de school voor Uitgebreid Lager Onderwijs in Steenbergen en
leidde tot het vertrek van Kees en Toos naar Utrecht, waar Kees was benoemd tot
directeur van de openbare school voor U.L.O. (later: M.A.V.O.) “Koningin
Juliana” aan de Prinses Irenelaan in de wijk Zuilen. Dit bracht (in 1967) de
verhuizing met zich van een ruime en statige ambtswoning naar een uiterst
bescheiden flatje (drie hoog, zonder lift) op het Utrechtse Kanaleneiland. 223
Vooral voor Toos was dit een forse achteruitgang in woongenot. De kinderen
woonden toen overigens niet meer thuis. Rien was al getrouwd en Han woonde
zelfstandig in Rotterdam; meestal bracht hij de weekeinden nog wel thuis door.
Vanaf februari 1972 woonden Toos en Kees in IJsselstein in een zogeheten
doorzonwoning waarop zij lang hadden moeten wachten; zo’n type huis was hen al
bij de benoeming van Kees in 1967 toegezegd! 224 Voor Toos bracht dit de
mogelijkheid met zich om te tuinieren, een hobby waar ze veel tijd in stak.
Op 62-jarige leeftijd werd Kees gepensioneerd. Hij was toen in lichamelijk
opzicht al niet meer goed in orde.
In het gezelschap van hun kinderen, kleinkinderen, broers en zusters werd op 18
februari 1984 (en wel in restaurant “De Ram” in Halsteren) feestelijk gevierd dat
Kees en Toos 40 jaar getrouwd waren. Het werd het laatste grote feest dat zij
samen zouden meemaken. Met hun twee zoons werden zij toen als volgt op de foto
gezet:

Links zoon Rien, rechts zoon Han.
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Uiteraard waren ook de twee schoondochters en de vijf kleinkinderen van Toos en
Kees van de partij:

Geheel links: kleinzoon Kees Leune, zoon Rien en diens vrouw Ineke van der
Hiele, met direct voor haar hun jongste zoon Hans. Rechts naast het jubilerende
paar: hun oudste zoon Han en zijn echtgenote Dinette Wijnen. Op haar arm hun
jongste zoon Bart en voor hen dochter Anneke en zoon Gommert-Jan.
Ik stond stil bij de vele gelukkige jaren die mijn ouders samen hadden beleefd
doch signaleerde ook enkele spanningsbronnen en noemde:
• De behoefte van Toos aan regelmatige veranderingen in huis en de behoefte
van Kees aan stabiliteit in dit opzicht.
• De wens van Toos om regelmatig op vakantie te gaan en de behoefte van Kees
om thuis te blijven.
• De behoefte van Toos om veel mensen om zich heen te hebben en de behoefte
van Kees aan rust.
• Het extroverte karakter van Toos en het introverte van Kees.
Hoewel Kees Leune al eerder, zoals men dat noemt, aan het sukkelen was met zijn
gezondheid, werd zo rond 1985 duidelijk dat hij ziek was. De diagnose was
lymflklierkanker. Genezing bleek niet mogelijk. Kees overleed thuis te IJsselstein
op 11 maart 1986, 68 jaar oud.
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Twee weken nadat Kees begraven was biechtte Toos op dat zij al geruime tijd een
knobbel in haar borst had. Zij had er niet eerder over willen praten omdat zij Kees
ermee niet wilde lastig vallen, zo zei ze. Haar openbaring was een donderslag bij
heldere hemel. De knobbel (zo groot als een duivenei) bleek kwaadaardig. Een
operatie en diverse bestralingen volgden. Begin 1988 werd duidelijk dat de
kankercellen zich over talloze plaatsen in haar lichaam hadden verspreid en dat ze
hooguit nog een half jaar zou kunnen leven. Haar oudste zoon en zijn echtgenote
besloten toen haar bij hen thuis in Capelle a.d. IJssel in haar laatste levensfase te
verzorgen, terwijl haar huurwoning in IJsselstein intact bleef. Toos overleed in
Capelle a.d. IJssel op 28 juni 1988, slechts 64 jaar oud. Zij werd bij haar man op
de algemene begraafplaats te IJsselstein begraven. Haar kinderen en kleinkinderen
convoceerden haar overlijden aldus:

Aan het leven van een wilskrachtige, zorgzame en van nature positief ingestelde
vrouw was op een dramatische manier een vroegtijdig einde gekomen.
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Bijlage

Aantekeningen over de afstamming van
Geertruida de Jonge (1893-1980)
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Inhoudsopgave
Inleiding
1.

Joris de Jonghe en Josyne Oliviersse de Keijser

2.

Cornelis de Jonge en Susanna van de Vondel

3.

Pieter de Jonge en Francoise Jans Meeuwsen

4.

Jan de Jonge en Maria Hoevens

5.

Cornelis de Jonge en Barbel Abrahams

6.

Abraham de Jonge en Frederica van Gelderen

7.

Cornelis de Jonge en Janna IJsebaart

8.

Abraham de Jonge en Ragel de Wilde

9.

Jacob de Jonge en Kornelia Muller

10. Abraham Jacob de Jonge en Anthonia de Jonge
Inleiding
Geertruida de Jonge (de moeder van de hoofdpersoon die in dit boek centraal
staat: Anthonia Anna Felius) werd op 6 oktober 1893 in Wemeldinge geboren.
Haar ouders zijn Abraham Jacob de Jonge en Anthonia de Jonge. Geertruida werd
Truus genoemd. In deze bijlage doe ik verslag naar mijn speurtocht naar haar
voorouders in de mannelijke lijn. In de genealogie wordt het resultaat daarvan een
stamreeks genoemd. In mijn afzonderlijk gepubliceerde kwartierstaat komen ook
de voorouders van haar voormoeders in beeld.
Ik beschouwde het achterhalen van de genetische voorgeschiedenis van Geertruida
de Jonge als een uitdaging. Natuurlijk drong zich de vraag op of de geslachten van
haar vader en moeder in genealogisch opzicht te verbinden zijn. Is het toeval dat
haar ouders beide de familienaam De Jonge voerden? Mijn nieuwsgierigheid werd
vooral geprikkeld toen ik vaststelde dat van de vele families met de naam De
Jonge die in Zeeland voorkomen de familie van de vader van Geertruida (voor
zover ik dit kon overzien) nog geen onderwerp van genealogisch onderzoek was
geweest. Het uitvoeren van zo’n onderzoek leek direct bij aanvang niet eenvoudig,
gegeven het feit dat de naam De Jonge in Zeeland veruit de meest voorkomende
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familienaam is. In 1947 woonden er in Zeeland 2.032 personen met deze naam (op
een totale bevolking van 14.206 personen), die als volgt verspreid waren over de
Zeeuwse eilanden: 225
• Zuid-Beveland
878
• Zeeuws-Vlaanderen 479
• Schouwen-Duiveland 307
• Walcheren
252
• Tholen
81
• Noord-Beveland
33
• St. Philipsland
2
Het bleek mogelijk de voorvaderen van Geertruida de Jonge in de mannelijke lijn
over een periode van ca. 300 jaar te traceren. De oudste voorvader die ik kon
opsporen is omstreeks 1575 geboren en woonde in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens
Inniger is het heel wel denkbaar dat het geslacht De Jonge, zoals zoveel andere
families in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, vóór die tijd in Belgisch-Vlaanderen
woonde, met name in het land van Waas. 226 Feitelijke aanwijzingen daarvoor
ontbreken echter. In het archief van de stad Axel betreffende de periode vóór 1560
trof Inniger geen personen met de familienaam De Jong(h)e aan. Dit wil niet
zeggen dat “onze” familie De Jonge daar toen niet woonde. De familienaam De
Jonge verwijst oorspronkelijk louter naar iemand die ooit jong was ten opzichte
van iemand die oud(er) was. De naam bood de mogelijkheid om personen met
eenzelfde voornaam, doch van een verschillende generatie van elkaar te kunnen
onderscheiden. Zo kon het gebeuren dat een persoon die aanvankelijk werd
betiteld als De Jonge, verderop in zijn leven De Oude werd genoemd (zie hiervoor
ook hoofdstuk 10 van deze bijlage).
Van de tien opgespoorde generaties woonden er zeven onafgebroken in ZeeuwsVlaanderen, vooral in en rondom Hoek, Terneuzen, Axel en Zaamslag, dus in
oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.227 Omstreeks 1829 stak een van de voorvaderen de
Westerschelde over en vestigde zich in Wilhelminadorp (toen gemeente
Kattendijke). Vanaf dat moment speelt het leven van Geertruida’s voorgeslacht van
vaderszijde zich af op Zuid-Beveland.
De voorouders die leefden in Zeeuws-Vlaanderen hebben daar roerige tijden
meegemaakt. Regelmatig kwamen er overstromingen voor zoals in 1570, 15981600 en 1682. 228 In de 16de, 17de en 18de eeuw waren er eveneens regelmatig
bezettingen door vreemde troepen, steeds in het kader van de strijd om
zeggenschap over de Zuidelijke Nederlanden. Ik wijs op de bezetting door de
Spanjaarden gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), de Franse bezetting
tijdens de Tienjarige Oorlog (1678-1688), de Spaanse Successieoorlog (17021713) en de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1747). 229 Voor boeren waren dit
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veelal rampzalige tijden; oogsten gingen verloren, vee werd gestolen, akker- en
weidelanden werden vertrapt etc.. 230 De voorouders van Geertruida de Jonge die
in Zeeuws-Vlaanderen woonden waren daar zonder uitzondering vrijwel zeker
werkzaam in de landbouw, soms als eigenaar of pachter van grond, soms als
knecht.
In de volgende hoofdstukken sta ik beknopt stil bij het leven van de
voorouderparen van Geertruida de Jonge. Menigmaal liet het nog beschikbare
bronnenmateriaal ons daarbij in de steek. Ongetwijfeld is er over hen bij verder
onderzoek echter meer te vinden.
1.

Joris de Jonghe en Josyne Oliviersse de Keijser

De oudste voorvader in de mannelijke lijn van Geertruida de Jonge die ik heb
kunnen traceren is Joris de Jonghe. Hij is vermoedelijk rond 1575 geboren. Waar
is onbekend. Joris woonde in Vremdijke, een dorpje dat in de gelijknamige polder
lag in Zeeuws-Vlaanderen. Het werd in 1114 al vermeld. 231231 R.M. van Heeringen
e.a. (red.), Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland, Goes 1995, p. 103.
Het heeft vanaf de 15de eeuw een buitengewoon onrustig bestaan gehad. Vele
malen is het overstroomd. Dat gebeurde onder meer eind 1493; in 1497 werd de
polder herdijkt met een omvang van 883 gemeten en 20 roeden. De volgende grote
ramp voltrok zich in 1530. Reeds een jaar later was de herdijking voltooid, mede
dank zij de opbrengst van extra missen in de dorpskerk. In 1552 was het weer
raak; 19 gemeten landbouwgrond ging verloren. Vervolgens braken de dijken in
1570. Daarna bedroeg de omvang van de polder van Vremdijke nog maar 762
gemeten en 229 roeden. Vanaf 1592 werd de situatie in de polder weer kritiek. De
aanleg van een inlaagdijk in 1593 mocht uiteindelijk niet baten. In de nacht van 20
op 21 november 1601 overstroomde de polder definitief. Veel vee verdronk; de
inwoners (waaronder het gezin van Joris de Jonghe) zochten elders een
heenkomen. 232 Velen vluchtten aanvankelijk naar het in 1586 aangelegde
Mauritsfort en later naar een nederzetting die in 1603 de naam Hoek kreeg en
waar zich in die tijd ook immigranten (waaronder vele polder- en dijkwerkers) uit
andere streken (waaronder Zuid-Beveland, Vlaanderen, Walcheren en Holland)
vestigden. In het Mauritsfort bevonden zich rond 1600 “Staatse” soldaten,
behorend tot het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden dat onder
aanvoering stond van Maurits van Nassau. Zij waren afkomstig uit Vlaanderen,
Frankrijk, Wallonië, Holland en Duitsland. Velen van hen vestigden zich blijvend
in Hoek. Daar lieten zij genealogische sporen achter. 233
Vremdijke ondervond aan het einde van de 16de eeuw de gevolgen van de
Tachtigjarige Oorlog. Op 6 november 1583 kwam het “Kwartier van Terneuzen”,
waartoe Vremdijcke behoorde, in Staatse handen. 234 Mogelijk is Joris de Jonghe
dan ook langs militaire weg in Vremdijcke beland.
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In Vremdijke voltrok de Reformatie zich vermoedelijk betrekkelijk geruisloos
omdat de gewezen priester van het dorp direct de zijde van de “gereformeerden”
(dat waren er toen ongeveer 25) koos en als hun predikant zijn werkzaamheden
voortzette. Dat gebeurde in 1579. De torenklok van Vremdijke (gegoten in 1503)
kon bij de overstroming in 1601 gered worden. Ze doet thans (2003) dienst in de
Gereformeerde Kerk aan de Pironstraat te Axel. 235
Joris de Jonghe werd in 1607 in Hoek lidmaat van de Nederduits-Gereformeerde
kerk. 236. Hij was in deze kerk actief als diaken (in 1611), als rentmeester
(ontvanger; in 1611) en als ouderling (in 1612 en 1614). 237
Joris had mogelijk een broer Adriaen (die op 18 april 1615 in Hoek belijdenis
deed) en een broer Cornelis. 238
Joris werd in 1634 voor de kerkeraad van Hoek gedaagd omdat hij ruzie had
gehad met zijn vrouw. Hij werd daarover vermaand. 239
We weten niet welk beroep Joris uitoefende. De kans dat hij in de landbouw
werkzaam was schat ik als groot. Gelet op zijn kerkelijke functies is het
aannemelijker dat hij eigenaar of pachter was van een boerderij dan dat hij
werkzaam was als landarbeider.
Hoe oud Joris is geworden is niet bekend. Zeker is dat hij in 1634 nog leefde. Als
hij rond 1575 geboren is dan is hij dus minstens 59 jaar oud geworden.
Joris de Jonghe trouwde (vermoedelijk in Vremdijke) met Josijne (“Sijntgen”) de
Keijser, die uit Vremdijke afkomstig was. Zij is een dochter van Olivier de Keijser.
Ook hij vluchtte in 1601 naar Hoek, waar hij kerkelijk rentmeester was. 240 Het is
onbekend wie de moeder van Josijne was.
Josijne was doopgetuige in Vremdijke op 13 april 1601 en in Hoek 29 september
1602. Het is onbekend wanneer zij overleed. 241
Van Joris en Josijne zijn de volgende zeven kinderen bekend: 242
•
•
•
•
•
•
•

Adriaentje, ged. Vremdijke 18-4-1599.
Tanneke, ged. Vremdijke 6-9-1601.
Cornelis, ged. Hoek 10-1-1607; doopgetuigen waren Arent Roels en Sijntgen
Bomnij; zie voor hem verder hoofdstuk 2.
Grietijn, ged. Hoek 30-3-1608.
Debora, ged. Hoek 1-7-1609.
Debora, ged. Hoek 11-3-1617; bij haar doop was Joos IJsebaert getuige. 243
Susanneke, ged. Hoek 24-11-1623.

Opmerkelijk is de dominantie van dochters.
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2.

Cornelis de Jonge en Susanna van de Vondel

In de mannelijke lijn werd het geslacht De Jonghe uit Vremdijke voortgezet door
de op 10 januari 1607 in Hoek gedoopte Cornelis de Jonge. Hij zou zijn verdere
leven in Hoek blijven. In 1633 woonde hij in de Lovenpolder aldaar. Hij behoorde
toen tot de financiers van de nieuwe kerk van Hoek. 244 Op grond daarvan neem ik
aan dat hij in de Lovenpolder werkzaam was als landbouwer en niet als
boerenknecht. In 1655 was Cornelis in Hoek ouderling, een functie die slechts bij
hoge uitzondering door een boerenknecht werd vervuld; ook op grond hiervan
mag worden verondersteld dat Cornelis eigenaar of pachter was van een
boerenbedrijf. 245
De Lovenpolder (noordelijk gelegen van Hoek en ongeveer 460 hectaren groot) is
in 1542 bedijkt en overstroomde in 1583 (en later nog eens in 1682 en 1808). De
overstroming in 1583 betrof een inundatie door prins Maurits van Nassau in het
kader van de strijd tegen de Spanjaarden. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (16091621) werden de meeste dijken rondom Hoek hersteld. Vanaf 1621 vestigden zich
daar vele nieuwkomers, vooral protestantse vluchtelingen uit de Zuidelijke
Nederlanden. Tot 1795 hoorde Zeeuws-Vlaanderen bij Staats-Vlaanderen. Hoek
ressorteerde onder het ambacht Boechhoute, dat deel uitmaakte van de Vier
Ambachten van Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
Het is niet bekend op welke boederij Cornelis de Jonge in de Lovenpolder
werkzaam was. Het moet een van de boerderijen zijn die door mevr. Dees-Scheele
zijn beschreven. 246
Cornelis trouwde (waar en wanneer is onbekend) twee maal. Eerst met Susanna
(Susanneke) van de Vondel. Zij werd op 7 maart 1646 in Hoek begraven. Verderop
sta ik stil bij haar afstamming. Cornelis de Jonge hertrouwde op 11 januari 1648 te
Hoek met Tanneken Hubrechts (van den Bossche) uit Zaamslag, weduwe van
Andries Bolle.
Het is niet bekend wanneer Cornelis is overleden.
Uit het eerste huwelijk kwamen vermoedelijk vijf kinderen voort. Slechts van twee
van hen is de doopdatum (te Hoek) bekend, te weten van dochter Maycken (6-21628) en haar gelijknamig zusje (3-10-1632). De namen van de vermoedelijke
overige drie kinderen zijn Adriaan, Pieter en Janneke.
Dat er een zoon Adriaan is geweest kan worden verondersteld op grond van de
naam van een van de kinderen van Janneke de Jonge en de landman Frederik van
Tatenhove, te weten Adriaan van Tatenhove, gedoopt te Hoek op 29 september
1675 en vermoedelijk genoemd naar de oudste broer van Janneke. 247 Dat er een
zoon Pieter is geweest baseer ik op onderzoek door Fr. Inniger, een expert op het
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terrein van de genealogie van Zeeuws-Vlaamse geslachten en zelf een
afstammeling van Cornelis de Jonge en Susanna van de Vondel. 248
De namen van de kinderen van Janneke de Jonge wijzen duidelijk in de richting
van laatstgenoemd echtpaar. Het was destijds gebruikelijk dat dochters van boeren
boerin werden. Welnu, haar echtgenoot Frederik van Tatenhove was landbouwer
(in Hoek).
Janneke werd in 1659 door de kerkeraad van Hoek berispt wegens “kijverij” met
Lijsbeth Willems. 249
Uit het tweede huwelijk van Cornelis de Jonge zijn geen kinderen bekend.
Susanna van de Vondel
Wanneer en waar Susanna is gedoopt is niet bekend, waardoor ook haar
afstamming niet volstrekt zeker is. Veel wijst er echter op dat zij een dochter is van
Pieter van de Vondel (ook: van Vondele) en Maeycken Cornelisdr., die afkomstig
was uit Oostburg.
Waarschijnlijk groeide Susanna in de Lovenpolder te Hoek op. Zij deed in 1626 in
Hoek belijdenis, hetgeen een voorzichtige aanwijzing is voor haar geboortejaar, te
weten ca. 1603. Op 11 januari 1632 trad zij in Hoek op als doopgetuige. Zoals al
is opgemerkt werd zij daar op 7 maart 1646 begraven. Zij zal dus niet veel ouder
dan 43 jaar zijn geworden.
Haar vader is rond 1600 vermeld als schepen van Axel. Later vervulde hij die
functie ook in Hoek. Vele malen trad hij in de periode 1588-1621 op als
doopgetuige te Vremdijke en Hoek. In 1636 was hij landbouwer op de boerderij
die thans (2003) is gelocaliseerd aan de Lovenpolderstraat nr. 3 te Hoek. 250
Op 29 april 1620 werden in Hoek tegelijk vier kinderen van Pieter van de Vondel
en Maeycken Cornelis gedoopt. Het betrof geen pas geborenen: de mannelijke
dopeling was toen reeds 12 jaar oud; van de meisjes weten we de leeftijd niet.
Vermoedelijk betrof het geen vierling. Mogelijk aarzelden de ouders lang om hun
kinderen Gereformeerd te laten dopen. Dat kwam toen wel meer voor. Men
bedenke dat de Reformatie een breuk was met een stevig gewortelde traditie,
waarbij kinderen rooms-katholiek gedoopt werden. Aan het einde van de 16de en
het begin van de 17de eeuw waren er ouders die wat de religie betreft de kat nog
even uit de boom keken. Het was toen niet geheel zeker of de Reformatie stand
zou houden. Ook in Zeeuws-Vlaanderen manifesteerde zich de Contra-Reformatie.
De namen van de in 1620 gedoopte kinderen van Pieter en Maecken zijn: Samuel,
Maycken, Esther en Jacquemijnken. Vermoedelijk kregen zij nog een zoon
Nicolaes die evenals Pieter schepen werd in Hoek. 251
Zeker is dat Pieter en Susanna op 28 februari 1627 in Hoek een zoon Pieter lieten
dopen. Aan hem en zijn nageslacht is het volgende hoofdstuk gewijd.

140

3.

Pieter de Jonge en Françoise Jans Meeuwsen

Pieter de Jonge is in de Nederduits-Gereformeerde kerk van Hoek gedoopt op 28
februari 1627. Als zoon van een landbouwer groeide hij op in de Lovenpolder; zo
raakte hij met het boerenbedrijf vertrouwd.
Pieter werd pachter van een omvangrijk boerenbedrijf met 75 gemeten grond in de
Zaamslagpolder. De oorspronkelijke naam van de boerderij was “het Dikke
Beeregat”; vanaf ongeveer 1844 kortweg “Beeregat” genoemd, naar de
nabijgelegen kreek. De nog bestaande hoeve ligt anno 2003 vlakbij de kruising
tussen de Reuzenhoeksedijk en de Valweg. Pieter de Jonge vertrok er als pachter
in 1667. 252
De Zaamslagpolder werd (na de Vrede van Münster) in 1649 herbedijkt. Pieter de
Jonge zal hebben behoord tot de eerste landbouwers in deze herwonnen polder. De
door hem gepachtte kavel grond was in 1650 in bezit van de Staten-Generaal van
de Republiek der Verenigde Nederlanden, die de grond via loting had verkregen.
De bedijkers van de Zaamslagpolder waren voornamelijk afkomstig van het
Walcherse patriciaat.
De polder werd in 1649 verkaveld in ongeveer 40 percelen van elk 75 gemeten. In
de polder ontstond gelijktijdig een dorp waarvan de grond door de ambachtsheren
in erfpacht werd uitgegeven. Rond 1720 woonden er in Zaamslag ongeveer 175
gezinnen. De bedijkers (c.q. hun erfgenamen) hielden hun landerijen tot ver in de
18de eeuw in eigendom. 253
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Pieter de Jonge vervulde in Zaamslag diverse belangrijke burgerlijke en kerkelijke
functies. Zo was hij schepen van Axel-Ambacht (in elk geval in 1684 en 1688),
diaken in Zaamslag (als zodanig gekozen op 19 oktober 1669) en ouderling aldaar
(onder meer op 13 november 1674 en 7 december 1681).
Hij overleed in Zaamslag op 14 september 1709, 83 jaar oud en werd in de kerk
van Zaamslag begraven.
Pieter de Jonge trouwde met Francoise Jans Meeuwsen. Het is onbekend waar en
wanneer dit gebeurde.
Zij kregen vermoedelijk vier kinderen. Het doopboek van de Ned. Geref. Kerk van
Zaamslag is verloren gegaan, waardoor het aantal kinderen niet geheel zeker is.
Zekerheid bestaat wel over de samenstelling van hun gezin in de maanden oktober
en november van 1687. Toen werd de samenstelling van alle gezinnen in Zaamslag
beschreven in een zogeheten familiekohier. Dit is mede door Pieter de Jonge
samengesteld in zijn hoedanigheid van schepen van Zaamslag. Zijn naam prijkt
bovenaan de betreffende lijst. 254254 Familiekohier Zaamslag 1687, in: Map
Zaamslag, aanwezig in het Genealogisch Centrum van Zeeland te Middelburg.
Vermeld werd dat in zijn gezin twee kinderen onder en twee boven de 16 jaar
woonden. Vrijwel zeker behoorden daartoe zoon Jan (zie hofdstuk 4) en een
dochter Susanneke, die doopgetuige was in Hengstdijk op 25 april 1696 en die
naar haar oma van vaderskant zal zijn genoemd. Mogelijk was er ook een zoon
Pieter, schepen van Zaamslag op 21 april 1721 (zie het volgende hoofdstuk). 255
Françoise Jans Meeuwsen
Het is niet bekend waar en wanneer Françoise is geboren en getogen. Haar vader
heette Jan Meeuwsen. We weten niet wie haar moeder was. Zeker is dat Françoise
in Zaamslag op 13 oktober 1688 is overleden en evenals Pieter de Jonge in de kerk
aldaar is begraven.
4.

Jan de Jonge en Maria Hoevens

Het geslacht van Joris, Cornelis en Pieter de Jonge werd in de mannelijke lijn (in
elk geval) voortgezet door Jan de Jonge, zoon van Pieter en Françoise Jans
Meeuwsen. Zoals al is opgemerkt is het onbekend wanneer hij is geboren c.q.
gedoopt. Aannemelijk is dat hij omstreeks 1665 is geboren. Als zoon van een
landbouwer groeide hij op in de Zaamslagpolder.
Op 8 mei 1689 trouwde hij in de Nederduits-Gereformeerde kerk van Neuzen (het
huidige Terneuzen) met Maria Hoevens. Het paar vestigde zich omstreeks 1690 in
Stoppeldijk. Hun namen komen voor op de lidmatenlijst uit die tijd van de Ned.
Geref. Kerk van Hengstdijk in de rubriek lidmaten uit Stoppeldijk (waar toen geen
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eigen reformatorische kerk bestond). 256 In Hengstdijk werden twee van hun
kinderen gedoopt:
• Johannes de Jonge, 2-8-1693.
• Cornelis de Jonge, 25-4-1696 (zie voor hem verder hoofdstuk 5).
Vermoedelijk verhuisden Jan en Maria tussen 1696 en 1701 naar Zaamslag. Jan
komt niet voor in het overzicht van eigenaren en pachters van boerderijen in
Zaamslag van Riemens, De Regt-Dekker en Willemsen. Dit zou erop kunnen
wijzen dat Jan werkzaam was als boerenknecht of een functie buiten de landbouw
vervulde. Gezien de positie en status van zijn vader moet dit toch niet aannemelijk
worden geacht. Waarschijnlijker is dat hij in Zaamslag landbouwer werd en dat
gegevens hierover verloren zijn gegaan. Zeker is dat hij niet het bedrijf van zijn
ouders voortzette want dat gebeurde door Gijsbrecht Slog en Barthel Heule. In
1689 was Jacob van Hoorn eigenaar en Pieter Fonteijne pachter van “Het Dikke
Beeregat”. 257
In Zaamslag kregen Jan de Jonge en Maria Hoevens een derde zoon, die zij Pieter
noemden. Deze is vermoedelijk identiek met Pieter de Jonge die schepen werd van
Axel-Ambacht, een huis bezat in de Noordstraat te Axel en twee boerderijen in de
Beoostenblij-Benoordenpolder te Axel met in totaal 253 gemeten grond en die op
30 mei 1761 in Axel overleed. 258
Mogelijk kregen Jan en Maria nog een zoon die op 21 april 1721 (naamloos) als
minderjarige is genoteerd en die (nadat zijn ouders al overleden waren) onder
voogdij kwam van schepen Pieter de Jonge, mogelijk een broer van Jan de Jonge.
259
Hij zou het kind van Jan en Maria kunnen zijn dat in augustus 1701 is geboren.
Toen overleed namelijk Maria Hoevens in het kraambed. Zij werd op 22 augustus
1701 in Zaamslag begraven.
Jan de Jonge stierf vijf jaar later. Hij werd op 23 oktober 1706 in Zaamslag
begraven, vermoedelijk slechts 41 jaar oud.
Maria Hoevens
Maria Hoevens werd vermoedelijk omstreeks 1670 geboren in Neuzen. Haar vader
was Jan Hoevens, haar moeder Suzanna Dey. 260 Dit paar trouwde in Neuzen op 19
augustus 1663, nadat Jan weduwnaar was geworden van Catelijntje Cornelis. Jan
was landbouwer in de Oude Zevenaarpolder. 261 Hij overleed vóór 29 december
1673. 262 Suzanna hertrouwde twee maal, eerst (op 9 januari 1674 te Neuzen) met
Adriaan Vincke (met wie zij rond 1675 woonde op “Hof Rosenburg” in de
Huygerssluispolder) en vervolgens (op 25 januari 1682) met Levinus van Laare
(met wie zij in 1689 woonde op de boerderij “Moffenschans”). Laatstgenoemde
boerderij dankt zijn naam aan een versterking (schans) die in 1583 werd aangelegd
om Neuzen te beschermen tegen de Spanjaarden. 263 Bij de verdediging ervan
waren ongeveer 1000 manschappen betrokken, meestal Duitse huursoldaten.
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Suzanna overleed vóór 5-6-1701, toen haar derde echtgenoot hertrouwde (met
Cornelia van Nieuwenhuizen).
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5.

Cornelis de Jonge en Barbel Abrahams

Cornelis de Jonge werd in Stoppeldijk geboren en op 25 april 1696 in de
Nederduits-Gereformeerde kerk van Hengstdijk gedoopt. Doopgetuige was zijn
niet nader omschreven grootvader. Daarmee kan alleen Pieter de Jonge zijn
bedoeld (zie hoofdstuk 3), want de grootvader van moederszijde (i.c. Jan
Hoevens) was toen al overleden (zie hoofdstuk 4). Cornelis groeide in Zaamslag
op, waarschijnlijk als zoon van een landbouwer.
Cornelis de Jonge werd landbouwer in de Beoostenblij-Benoordenpolder bij Axel.
Met zijn tweede echtgenote (en mogelijk al eerder) woonde hij (als eigenaar of
pachter) op de boerderij “Het Jonge Bosch”. Het huidige adres van deze hoeve is
Beoostenblijsestraat 8, vlakbij de kruising tussen de Beoostenblijsestraat en de
Bosdreef. De oorspronkelijke gebouwen van de boerderij zijn inmiddels
vervangen. Het huidige woonhuis dateert van 1917, de schuur van 1932 (nadat een
vorige was afgebrand).
De Beoostenblij-Benoordenpolder werd in 1653 bedijkt. Vermoedelijk is “Het
Jonge Bosch” toen ontstaan. Zeker is dat deze boerderij in 1687 is verkocht. In
1723 woonde Hendrik Wesepoel er. Cornelis de Jonge en Barbel Abrahams
woonden op de boerderij tot 1744. Daarna werd Pieter de Jonge eigenaar,
mogelijk een zoon van Jan de Jonge en Maria Hoevens, dus mogelijk een broer
van Cornelis de Jonge. In 1744 omvatte het bedrijf 70 gemeten en 142 roeden
land. 264
Cornelis de Jonge huwde twee maal. Eerst (waar en wanneer is onbekend) met
Francina Wesepoel. Dit huwelijk is van korte duur geweest, want op 4 juli 1725
hertrouwde Cornelis (te Axel) met Barbel (Barbara) Abrahams.
Cornelis werd in Axel begraven op 23 februari 1754 (bijna 58 jaar oud) en zijn
tweede echtgenote (eveneens te Axel) op 13 mei 1757 (op enkele weken na 51 jaar
oud).
Cornelis en Barbara lieten in Axel tussen 1725 en 1741 tien kinderen dopen, te
weten:
•
•
•
•
•
•
•

Maria, 12-8-1725 (genoemd naar haar beide grootmoeders).
Maria, 3-11-1726.
Francoise, 26-10-1727 (mog. naar de oma van Cornelis de Jonge, Françoise
Jans Meeuwsen).
Jan, 28-11-1728 (naar zijn grootvader van vaderszijde).
Jan, 15-1-1730. 265
Abraham, 16-3-1732 (naar de grootvader van moederszijde; zie voor hem
verder hoofdstuk 6).
Franchoise, 12-12-1734.
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•
•
•

Pieternella, 9-9-1736.
Pieter, 6-9-1739.
Susanna, 31-5-1741 (mog. naar Suzanna Dey; zie het vorige hoofdstuk).

Zeker drie van deze kinderen overleden kort na hun geboorte, namelijk Maria
(1725), Francoise (1727) en Jan (1728).
Barbel Abrahams
Barbel Abrahams werd op 9 juni 1706 in de Ned. Geref. Kerk van Axel gedoopt.
Haar ouders zijn Abraham Abrahams en Maria van Dixhoorn. Vader Abraham is
op 19 april 1679 in Axel gedoopt. Hij was daar schipper en werd er op 20 februari
1715 (bijna 36 jaar oud) begraven. Door hem is de naam Abraham in het geslacht
De Jonge beland dat in de bijlage van dit boek wordt gereconstrueerd. Maria van
Dixhoorn werd op 7 maart 1688 in Axel gedoopt als dochter van Maerten
Corneliszn. van Dixhoorn en Pieternella Gillisdr. Moerman. 266
6.

Abraham de Jonge en Frederica van Gelderen

Abraham de Jonge is in Axel gedoopt op 16 maart 1732 en daar begaven op 26
april 1773. Hij is dus slechts 41 jaar oud geworden. Zijn beroep was landman,
destijds de gebruikelijke naam voor landbouwer. Zijn boerderij lag “onder”
Zaamslag en wel in de Aan- en Genderdijkepolder, die in 1671 is bedijkt en grenst
aan de Zaamslagpolder Het huidige adres van de boerderij is Aandijksweg nr. 1. In
1728 kwam de boerderij (toen 22 gemeten en 14 roeden groot) in bezit van de
eerste schoonvader van Abraham de Jonge, te weten Pieter de Kraker die gehuwd
was met Aaltje Bakkers. 267 Zij legateerden in 1732 16 gemeten van hun
landbouwgrond aan hun dochter Adriana de Kraker met wie Abraham de Jonge op
een onbekende datum (vermoedelijk ergens in 1759) trouwde. Adriana overleed in
Zaamslag in oktober 1761 en werd daar op 21 oktober van dat jaar begraven,
vermoedelijk op 40-jarige leeftijd.
Abraham bleef slechts kort weduwnaar. Op 6 juni 1762 hertrouwde hij in Axel met
Frederica van Gelderen.
Vermoedelijk kwamen er uit het eerste huwelijk van Abraham de Jonge drie
kinderen voort, waaronder een dochter Adriana, geboren in 1759. Zij trouwde met
de landbouwer Pieter Haak en overleed in Axel op 29 mei 1820.
Ook het aantal kinderen dat voortkwam uit het tweede huwelijk van Abraham is
onduidelijk. Zeker is dat zij een zoon kregen die zij Cornelis noemden. Zijn
geboortejaar is te vinden in de akte die bij zijn overlijden (op 30 juni 1840 in
Terneuzen) is opgemaakt. Genoteerd werd dat hij 75 jaar oud geworden was. Hij
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zal dus in 1765 geboren zijn. Hij komt uitvoeriger in beeld in het volgende
hoofdstuk.
Dat Abraham de Jonge en Frederica van Gelderen mogelijk een dochter Catharina
hadden (die vermoedelijk omstreeks 1767 is geboren) baseer ik louter op het
gegeven dat zij in 1786 samen met haar man Cornelis de Jonge (niet te verwarren
met haar gelijknamige broer) het boerenbedrijf van haar ouders voortzette, nadat
haar oudere broer Cornelis zijn geluk reeds elders (te weten in Terneuzen) had
beproefd. 268 Catharina overleed vóór 1811.
Zeker is dat Abraham en Frederica een zoon Jan de Jonge hadden. Hij is op 20
december in Zaamslag geboren en kocht in 1805 een boerderij in de
Aandijkepolder (thans op het adres Zaamslagsedijk nr. 6) ter grootte van ruim 26
hectaren. 269 Jan overleed in Zaamslag op 19 december 1838, omschreven als
dagloner.
Mogelijk kregen Abraham en Frederica nog een zoon Abraham (geb. ca. 1770) en
twee vroeg gestorven dochters, te weten Tanneke en Neeltje, die respectievelijk in
Zaamslag in 1764 en 1772 zijn begraven. Mogelijk was er nog een dochter Maria,
gegeven de voornaam van Frederica’s moeder.
De onzekerheden over het nageslacht van Abraham de Jonge worden
hoofdzakelijk veroorzaakt door het ontbreken van doopgegevens van de Ned.
Geref. Kerk van Zaamslag betreffende de tweede helft van de 18de eeuw.
Frederica van Gelderen
Frederica van Gelderen is in Stoppeldijk geboren en op 5 maart 1741 in
Hengstdijk gedoopt (Ned. Geref.). Na het overlijden van Abraham hertrouwde zij
(omstreeks 1776) met Willem Robijn en bleef zij nog tot 1786 op diens boerderij
in de Aandijkepolder wonen. 270 Door een val van een boerenwagen overleed zij in
Zaamslag op 24 juli 1803.
Frederica is een dochter van Leunis van Gelder(en) en Maria de Klerk. 271 Haar
vader was schipper te Stoppeldijk.
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7.

Cornelis de Jonge en Janna IJsebaart

De volgende schakel in de stamreeks van Geertruida de Jonge is haar voorvader
Cornelis de Jonge die in de Aan-en Genderdijkepolder bij Zaamslag ca. 1765 is
geboren. Hij groeide daar op als zoon van een landbouwer met een bescheiden
boerenbedrijfje dat in Zeeuws-Vlaanderen destijds veelal een “steedje” werd
genoemd. Toen Cornelis ongeveer 25 jaar oud was trouwde hij in Neuzen (zoals
het huidige Terneuzen toen werd genoemd) met de weduwe Janna IJsebaart. Dat
gebeurde op 21 maart 1790.
Cornelis werd “koehouder” in de Huygerssluispolder tussen Zaamslag en
Terneuzen. 272 Deze polder behoort tot de “Zeven Polders van Triniteit”. Bij zijn
overlijden (in 1840) liet Cornelis een “hofsteedje” na met een huis, een schuur en
twee naast elkaar gebouwde woonhuizen plus vier bunder, een roede en acht ellen
wei- en zaailand in de genoemde polder. Tot zijn nagelaten bezit behoorde ook een
zitplaats (“stoel”) in de Nederduits-Gereformeerde kerk van Terneuzen. 273
Cornelis en Janna kregen (in elk geval) vijf kinderen: Helena, Frederica, Maria,
Janna Suzanna en Abraham. Hun geboorte- en doopdata zijn verloren gegaan.
Aannemelijk is dat zij allen in de Ned. Geref. Kerk van Terneuzen zijn gedoopt.
Mogelijk waren er nog meer kinderen. De vier dochters leefden nog toen hun
vader op 30 juni 1840 (op 75-jarige leeftijd) in Terneuzen overleed. Hun broer
Abraham was toen reeds gestorven (zie het volgende hoofdstuk).
Janna IJsebaart
Janna IJsebaart is in Hoek in 1755 of 1756 geboren. Dat kan worden afgeleid uit
de akte die bij haar overlijden (op 3 juni 1841 in Terneuzen) is opgemaakt. Daarin
is vermeld dat zij 85 jaar oud is geworden. 274 Janna is een dochter van Jan
IJsebaart en Catharina Bakkers. 275
Van haar vader weten we dat hij in 1745 naar toenmalige kerkelijke maatstaven
gemeten stout was geweest. Op 8 oktober van dat jaar is namelijk in de notulen
(“acta”) van de Ned. Geref. Kerk van Neuzen aangetekend dat hij was
“gecensureerd” (d.w.z. dat hij niet mocht deelnemen aan het Avondmaal) omdat hij
op de kermis had gedanst “voor de phioole”. Voorts is in hetzelfde notulenboek op
27 juli 1751 te lezen dat hij ruzie had met zijn broer Andries en zijn zuster
Catharina (“Catie”) over de erfenis van hun vader. 276
Janna IJsebaart was weduwe toen ze met Cornelis de Jonge trouwde. Ze huwde
eerder en wel op 3 maart 1776 te Neuzen met Christiaan Dieleman, weduwnaar
van Maria Burgers. Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen voort die tussen 1777
en 1787 werden geboren, te weten Andries Simon, Andries, Janna en Francois
Dieleman. 277 In 1841 leefden nog twee van hen: Simon Andries en Catharina. 278

149

Christiaan Dieleman was eigenaar of pachter van een kapitale boerderij (met 69
gemeten en 129 roeden grond) in de Koegorspolder, genaamd Zorgvliet. 279 Hij
overleed op 18 maart 1789. Vrijwel een jaar later hertrouwde zijn weduwe met
Cornelis de Jonge.
8.

Abraham de Jonge en Ragel de Wilde

De volgende schakel in de stamreeks van Geertruida de Jonge betreft haar
voorvader Abraham de Jonge die in 1791 in de Huygerssluispolder tussen
Zaamslag en Terneuzen is geboren. 280 Samen met vier zusjes groeide hij daar op
als zoon van een koehouder. Reeds op 19-jarige leeftijd (toen ongebruikelijk
vroeg) trouwde hij met Geertruy Hendrika Romijnsen (Remijn) die op 25 maart
1785 in Axel is geboren en dus 25 jaar oud was toen ze met Abraham huwde. Het
huwelijk werd gesloten in Zaamslag op 29 april 1810. Bij de geboorte van hun
eerste dochter wonen ze in Zaamslag in wijk 11, nr. 1. Het beroep van Abraham is
toen omschreven als arbeider. Tussen 1817 en 1826 verhuisden ze naar Terneuzen.
Daar staat Abraham in 1826 genoteerd als dagloner en zijn vrouw Geertruy als
dagloonster.
Uit het huwelijk van Abraham en Geertruy kwamen drie dochters voort:
• Elena, gedoopt in Zaamslag op 22 september 1816.
• Janna, idem 27 juli 1817.
• Catharina; haar geboortedatum is onbekend.
Janna en Catharina zijn in 1840 nog minderjarig. 281 Zij delen dan in de erfenis van
hun grootvader van vaderszijde. Elena was toen kennelijk al overleden.
Ik sluit niet uit dat Abraham en Geertruy ook tussen 1810 en 1816 kinderen
kregen. 282
Geertruy Romijnsen overleed in Terneuzen op 15 maart 1826, nog maar veertig
jaar oud. Abraham de Jonge (die toen ca. 35 jaar oud was) bleef achter met vier
jonge kinderen. Vermoedelijk had hij het ook in economisch opzicht moeilijk,
want ergens tussen 1826 en 1829 verliet hij Zeeuws-Vlaanderen om zijn geluk te
beproeven in Zuid-Beveland. Hij vestigde zich in Wilhelminadorp in de
Wilhelminapolder bij Goes. 283 Deze polder werd bedijkt in 1809. 284 Abraham de
Jonge werd er boerenknecht. Hij behoorde tot de groep arbeiders in de
Wilhelminapolder die in de eerste helft van de 19de eeuw werden gerecruteerd uit
diverse delen van Zeeland, Brabant en België. Toen Abraham er arriveerde was het
pionierswerk tijdens en kort na de inpoldering al achter de rug. De
boerenbedrijven waren al volop operationeel.
In de Wilhelminapolder leerde Abraham de Jonge zijn tweede echtgenote kennen:
Ragel de Wilde. Met haar trouwde hij op 21 november 1829 in Kattendijke, de
gemeente waaronder Wilhelminadorp destijds zowel burgerlijk als kerkelijk
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ressorteerde. 285 Ragel was toen 24 en Abraham 38 jaar oud. Het beroep van Ragel
werd omschreven als boerenmeid.
Uit het tweede huwelijk van Abraham de Jonge kwamen drie kinderen voort die
allen in de Wilhelminapolder werden geboren en werden ingeschreven in de
burgerlijke stand van Kattendijke. Hun eerste kind was een dochter die Cornelia
werd genoemd. Zij werd geboren op 9 februari 1830 en ongetwijfeld naar de
moeder van Ragel genoemd, i.c. naar Cornelia van der Rhee. Hun tweede kind,
een zoon, kwam op 2 november 1831 ter wereld; hij werd genoemd naar de vader
van Abraham, Cornelis de Jonge. Ook hun derde kind was een zoon. Hij werd
geboren op 6 april 1833 en Jacob genoemd, naar de vader van Ragel de Wilde; zie
voor hem verder het volgende hoofdstuk.
Abraham de Jonge overleed in de Wilhelminapolder op 28 augustus 1833, 42 jaar
oud. Zijn jongste kind (Jacob) was toen nog maar vijf maanden oud. Ragel de
Wilde werd op 28-jarige leeftijd weduwe en zou dit blijven tot haar overlijden in
Goes op 11 december 1875. Er werd toen geen memorie van successie opgemaakt
hetgeen erop wijst dat zij zonder noemenswaardige bezittingen overleed. In 1840
woonde Ragel nog in de Wilhelminapolder. 286
Ragel de Wilde
Ragel de Wilde is op 16 november 1805 in Kattendijke geboren als dochter van
Jacob de Wilde en Cornelia van der Rhee. 287 Ik sta hier wat uitvoeriger dan
gebruikelijk in deze bijlage bij haar afstamming stil. Ik doe dit vooral vanwege het
opmerkelijke feit dat er via de afstamming van Ragel een geslachtelijke verbinding
bestaat tussen de voorouders van mijn vader (Cornelis Jan Leune) en mijn moeder
(Anthonia Anna Felius). 288
Jacob de Wilde is omstreeks 1768 in Sint-Maartensdijk geboren als zoon van
Cornelis de Wilde en Cornelia Geluk. Cornelis was een gezaghebbend man als
landman op de “Weelhoeve” in de Middellandpolder en als burgemeester van SintMaartensdijk. Hij is in het koor van de Hervormde kerk aldaar begraven.
Jacob de Wilde trouwde op 11 oktober 1791 in Sint-Maartensdijk met Cornelia
van der Rhee, dochter van een landbouwer uit Nieuw-Vossemeer. Haar moeder
(Maria Pipping) hertrouwde (als weduwe) op 10 oktober 1774 (in Steenbergen)
met Johannes Suurland, een voorvader van Helena Leune-Suurland, de moeder
van mijn vader. 289
Op het eiland Tholen kregen Jacob de Wilde en Cornelia van der Rhee twee
kinderen: Cornelis, waarvan de geboorte-datum onbekend is en die jong is
gestorven, gelet op zijn in 1799 geboren gelijknamig broertje. Hij werd genoemd
naar de vader van Jacob. Vervolgens kwam Johannes, genoemd naar de vader van
Cornelia. Johannes is op 6 oktober 1793 in Sint-Maartensdijk gedoopt. Ook hij
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heeft slechts kort geleefd, gegeven het feit dat in 1796 weer een zoon werd
geboren die deze naam kreeg. Daarna verhuisde Jacob met zijn gezin naar ZuidBeveland, waar ze zich vestigden in Kattendijke. Jacob werd daar arbeider,
mogelijk in verband met de bedijking van de Wilhelminapolder. Toen hij in 1824
overleed liet hij in Kattendijke een 10 jaar oud woonhuis na met schuur en erf plus
1 gemet en 290 roeden zaailand in “Den Oosthoek” aldaar. 290 De omvang van dit
bezit wettigt de veronderstelling dat hij in Kattendijke als arbeider werkzaam is
gebleven en daarnaast, als bijverdienste, wat grond bewerkte, zoals destijds veel
voorkwam.
In Kattendijke kregen Jacob en Cornelia maar liefst 15 kinderen (in totaal dus 17)
die in de Ned. Geref. Kerk van Kattendijke werden gedoopt:
• Abraham, 19-2-1795; getuige is o.m. Abraham de Wilde, de oudste broer van
Jacob de Wilde, die op 5-10-1755 in St. Maartensdijk werd gedoopt.
• Johannes, 2-1-1796; getuige is o.m. Apolonia van der Rhee, zuster van
Cornelia van der Rhee, ged. in Nieuw-Vossemeer op 17-9-1765; Johannes
stierf vóór 5-10-1800.
• Cornelia, 4-3-1797; zij is vermoedelijk genoemd naar de moeder van Jacob de
Wilde (i.c. Cornelia Geluk).
• Maria, 31-5-1798; zij is vermoedelijk genoemd naar de moeder van Cornelia
van der Rhee (i.c. Maria Pipping).
• Cornelis, 30-6-1799.
• Johannis, 5-10-1800.
• Gerard, 4-10-1801.
• Adriaantje, 3-4-1803; getuige is o.m. Adriaantje de Wilde, naar wie zij
mogelijk is genoemd. Dit dochtertje kreeg op 31-12-1819, toen 16 jaar oud en
ongehuwd, een zoon Cornelis, die op het gemeentehuis van Kattendijke door
haar vader, Jacob de Wilde, werd aangegeven.
• Johanna, 12-8-1804.
• Ragel, geboren op 16-11-1805 en gedoopt op 26-11-1805; getuigen zijn Dirk
de Wilde (een broer van Jacob de Wilde) en zijn echtgenote Ragel Hart. 291
• Jannetje, 26-7-1807; getuigen zijn Jan de Wilde en Jannetje van Hemert.
• Dirk, 14-8-1808 (helft tweeling); getuigen zijn Dirk de Wilde en Ragel Hart.
• Jan, 14-8-1808 (helft tweeling); getuigen zijn Jan de Wilde en Jannetje van
Hemert.
• Jannetje, 3-10-1809 (geen doopgetuigen vermeld).
• Apolonia Cornelia, 28-1-1813; haar beide voornamen zullen zijn te herleiden
tot twee gelijknamige zusters van Cornelia van der Rhee.
Negen dagen na de geboorte van laatstgenoemde dochter, namelijk op 5 februari
1813, overleed Cornelia van der Rhee. Zij moet een zwaar leven hebben gehad.
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Van de zeventien kinderen die zij baarde overleden er zeker vijf op zeer jonge
leeftijd.
Jacob de Wilde bleef op 50-jarige leeftijd achter met twaalf jonge kinderen. Hij
hertrouwde niet.
9.

Jacob de Jonge en Kornelia Muller

De voorlaatste schakel in de stamreeks van Geertruida de Jonge betreft haar
grootvader van vaderszijde Jacob de Jonge. Hij werd in Wilhelminadorp
(gemeente Kattendijke) op 6 april 1833 geboren en groeide als zoon van een
landarbeider in de Wilhelminapolder op. Hij werd arbeider in Goes. Het is niet
bekend wat voor soort arbeid hij verrichtte. Met zijn gezin woonde hij in de
toenmalige wijk C, op het nummer 214. In het gehucht De Groe bij Kloetinge (in
de Oosthoek) bezat hij in 1832 een stukje grond ter grootte van 0,69 hectare. 292
Jacob trouwde op 12 februari 1857 in Goes met de toen 21-jarige Kornelia Muller.
Zij kregen tussen 1858 en 1868 in Goes de volgende tien kinderen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abraham Jacob, geb. 12-2-1858, overl. 24-4-1943.
Jan Adam, geb. 2-4-1859, overl. 26-7-1859.
Anna Maria, geb. 30-4-1860, overl. 17-1-1867.
Rachel, geb. 21-5-1861, overl. 30-7-1861.
Adam Jan, geb. 20-5-1862, overl. 1-9-1862.
Jan Adam, geb. 6-7-1863, overl. 22-9-1863.
Jan Adam, geb. 8-7-1864, overl. 14-10-1864.
Rachel, geb. 23-8-1866, overl. 4-1-1867.
Jan Adam, geb. 24-12-1867, overl. 31-8-1868.
Anna Maria, 9-11-1868, verm. overl. na 1902.

Wat een dramatisch gezinsleven! Slechts één van de zes zonen ( te weten de als
eerste geboren Abraham Jacob) stierf niet kort na zijn geboorte. Slechts één van de
vier dochters overleed niet in haar jeugd. In één jaar, te weten 1867, verloren
Jacob en Cornelia (en dan nog kort na elkaar; er zaten slechts dertien dagen
tussen) twee kinderen, waaronder de bijna zevenjarige Anna Maria (hun eerste
dochter). Van de tien kinderen werden er slechts twee volwassen. Opmerkelijk is
dat de zeer jong overleden kinderen in geen enkel geval in het kraambed stierven,
maar telkens enige maanden leefden. Opmerkelijk is ook de hardnekkigheid
waarmee werd gepoogd om de vader van Cornelia Muller te vernoemen; dit
mislukte maar liefst vijf maal.
Kindersterfte kwam destijds vaker voor, maar zelden zo frequent als in het gezin
van Jacob de Jonge en Cornelia Muller. Tussen 1812 en 1912 overleed op Noorden Zuid-Beveland 31 % van de kinderen vóór hun tiende levensjaar. Binnen een
jaar na hun geboorte overleed 21,2 % van de kinderen. 293

153

Ergens tussen eind 1868 en begin 1882 vestigden Jacob de Jonge en Kornelia
Muller zich in Wemeldinge, vermoedelijk in verband met het feit dat hun zoon
Bram daar woonde. Op 10 maart 1882 overleed Jacob de Jonge in Wemeldinge,
vrijwel 49 jaar oud. Zijn weduwe hertrouwde niet. Zij vestigde zich op 20 juni
1896 vanuit Wemeldinge in Rotterdam, waar ze op 10 juni 1913 (76 jaar oud)
overleed in een huis aan de Gedempte Slaak, destijds genummerd als 27, klein 30.
Haar overlijden werd aangegeven door de lijkbezorger Antonie Verstraten en de
scheepsroeier Adrianus van Leusden. Het is onduidelijk hoe en waarom zij in
Rotterdam is beland.
Kornelia Muller
Kornelia Muller werd op 10 mei 1836 in Goes geboren als dochter van Johan
Adam Muller (die bij zijn doop in de Grote Kerk van Goes op 5-10-1806
merkwaardig genoeg is omschreven als Adam Jan Mulder en verder door het leven
ging als Johan Adam Muller) en Anna Maria de Schutter. 294 Helaas is het niet
mogelijk gebleken om de herkomst van Johan Adam ver terug in de tijd te
traceren; het spoor loopt al vroeg dood. Zeker is dat zijn vader Adam Mulder
(Muller) op 3 juli 1765 in Steinbach is geboren. Het is niet duidelijk waar we deze
plaats kunnen localiseren. Mogelijk is gedoeld op Steinbach in Lotharingen, thans
gelegen in Frankrijk, vlakbij de grens met Duitsland, in het Pfalzerwald, in de
buurt van Wissenbourg. 295 Adam woonde vóór hij zich (in 1785) in Goes vestigde
in Terneuzen. Daar zijn geen bijzonderheden over hem meer te vinden.
Wat Anna Maria de Schutter betreft kan het genealogische spoor verder in de tijd
worden teruggvoerd. De oudste voorvader in haar stamreeks die ik heb kunnen
vinden is Adriaan de Schutter die op 6 april 1676 in Wilrijk bij Antwerpen is
geboren.
Via Anna Maria de Schutter kwam de naam Anna in het nageslacht van de familie
De Jonge-de Jonge die we in het volgende hoofdstuk zullen bespreken. Mijn
moeder (Anthonia Anna Felius, geb. Bruinisse 19 juli 1923) dankt haar tweede
voornaam aan haar.
10. Abraham Jacob de Jonge en Anthonia de Jonge
Abraham Jacob de Jonge (de laatste schakel in de stamreeks van Geertruida de
Jonge) werd op 12 februari 1858 in Goes geboren. Daar groeide hij ook op, in een
gezin dat door het herhaaldelijk overlijden van jonge kinderen veel verdriet moet
hebben gekend. Abraham verloor in zijn jeugd vijf broertjes en drie zusjes. Op 7
mei 1878 werd hij “ingelijfd” in militaire dienst. Daaruit werd hij wegens
“geëindigde diensttijd” op 6 mei 1883 ontslagen.
Vermoedelijk is Abraham al op jonge leeftijd gaan werken op het sluizencomplex
in Wemeldinge. De (inmiddels verdwenen) sluizen van Wemeldinge waren
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onderdeel van het Kanaal door Zuid-Beveland. Dit kanaal is in 1866 opengesteld
als verbinding tussen de Wester- en de Oosterschelde, speciaal ten behoeve van het
scheepvaartverkeer tussen Antwerpen en Gent enerzijds en de Rijn anderzijds. De
aanleg van het kanaal vloeide voort uit een tractaat van 9 april 1839, dat de
definitieve scheiding regelde van de souvereine staten Nederland en België en
waarbij Nederland zich had verplicht om te zorgen voor een permanente vaarweg
van Antwerpen nar Holland. Zo’n vaarweg bestond al eeuwenlang en liep via het
Kreekrak. Deze verbinding tussen de Wester- en de Oosterschelde werd echter in
juni 1867 afgedamd voor de aanleg van een spoorlijn van Bergen op Zoom naar
Vlissingen, een lijn die in 1868 werd geopend. Plannen hiervoor waren reeds vele
jaren eerder ontwikkeld. Met het graven van het kanaal door Zuid-Beveland werd
al in 1852 begonnen. Door geldgebrek werden er pas vanaf 1863 goede
vorderingen gemaakt. 296
In 1865 werd tijdends de bouw van de sluis te Wemeldinge de volgende foto
gemaakt:

Tot 1976 (toen een kortere en beter bevaarbare Schelde-Rijnverbinding tot stand
kwam, o.m. door het herstellen van de route via het Kreekrak, de aanleg van de
Oesterdam en het kanaliseren van de rivier de Eendracht) was het Kanaal door
Zuid-Beveland een van de drukst bevaren scheepvaartroutes in Europa. In het
eerste jaar (1866) passeerden er 4.783 schepen, een jaar later reeds 13.145 en vijf
jaar later maakten al 20.000 schepen van het kanaal gebruik. In 1911 was dit
aantal opgelopen tot 60.000.
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Bram de Jonge was op het sluizencomplex van Wemeldinge werkzaam als
sluisknecht. Dat is hij zijn gehele werkzame leven gebleven. Een sluisknecht
werkte van zeven uur ‘s ochtends tot de volgende ochtend zeven uur. ‘s Middags
was er een uur pauze om te eten. De volgende 24 uur was de knecht vrij, op een
uur aflossen tijdens de luchpauze na. Dan begon de “bijwacht”, weer tot zeven uur
‘s ochtends. Dit betekende dat de knecht de gehele dag op de sluis moest zijn
totdat er geen scheepvaart meer was, d.w.z. tot ongeveer 22.00 uur. Daarna kon de
sluisknecht thuis worden opgeroepen. Op de sluizen in Wemeldinge waren elke
dag zes man in dienst; twee op de kleine en vier op de middensluis. 297 De sluizen
werden in de periode dat Bram de Jonge er werkzaam was handmatig bediend.
Vooral door de komst van het Kanaal door Zuid-Beveland nam de bedrijvigheid in
het dorp Wemeldinge fors toe. Dit ging gepaard met een stijging van het aantal
inwoners. Toen het Kanaal werd geopend telde het dorp 1515 inwoners. Aan het
eind van de 19de eeuw was dit aantal opgelopen tot 1966. Voor de plaatselijke
middenstand (winkeliers, bakkers, slagers, eigenaren van café’s e.d.) waren de
binnenschippers goede klanten. Tijdens het schutten van de schepen werden er
veelal goede zaken gedaan.
Toen Abram de Jonge 26 jaar oud was kwam er een einde aan zijn bestaan als
vrijgezel. Op 23 mei 1884 trouwde hij in Wemeldinge met de toen nog maar 18
jaar oude Anthonia de Jonge. Zij was met haar ouders in mei 1873 vanuit
Scherpenisse in Wemeldinge komen wonen waar haar vader lichtwachter werd,
belast met het bedienen van het bakenlicht ten behoeve van het scheepvaartverkeer
op de Oosterschelde.
Dat de echtgenote van Abraham ook De Jonge heette was louter toeval. Er bestond
tussen hen geen familiale relatie. Verderop sta ik bij de afstamming van Anthonia
nader stil.
Abraham en Anthonia vestigden zich in een sluiswachterswoning op het
sluizencomplex; hun officiële adres werd: Wemeldinge, wijk C, nummer 160.
Het is niet bekend welke sluiswachterswoning precies door hen is bewoond. De
nummers van deze woningen zijn inmiddels gewijzigd. Vrijwel zeker woonden zij
in een van de huizen die ik in 1998 aldus heb gefotografeerd:
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Een tuin achter de woning bood de mogelijkheid tot het kweken van groente en het
houden van kippen.
Het echtpaar De Jonge-De Jonge kreeg in Wemeldinge tussen 1885 en 1902 de
volgende acht kinderen (met hun geboorte-data):
• Cornelia Geertruida, 23-9-1885; haar roepnaam werd Kee. Haar eerste
voornaam verwees naar haar oma van vaderszijde (i.c. naar Kornelia Muler),
haar tweede naar haar oma van moederszijde (i.c. naar Geertruida Bolier; zie
verderop).
• Cornelis Jacob, 21-4-1889; zijn eerste voornaam werd ontleend aan zijn opa
van moederszijde (i.c. aan Cornelis de Jonge), zijn tweede aan zijn opa van
vaderszijde (i.c. aan Jacob de Jonge).
• Geertruida, 6-10-1893, genoemd naar Geertruida Bolier, haar oma van
moederszijde. Haar roepnaam werd Truus.
• Anna Maria, 26-7-1897, waarschijnlijk genoemd naar de zuster van Abraham
de Jonge, de enige die toen nog leefde.
• Jacob, 5-3-1900, genoemd naar zijn opa van vaderszijde.
• Abraham Jacob, 15-12-1902, vermoedelijk genoemd naar zijn vader.
• Marinus, 25-7-1906; waarschijnlijk genoemd naar de grootvader van zijn
moeder van vaderszijde, i.c. naar Marinus de Jonge. Zijn roepnaam werd
Rinus.
• Anthonia Janna, 9-7-1908; haar roepnaam werd Toos. Vermoedelijk verwijst
haar eerste voornaam naar haar moeder en haar tweede voornaam naar Janna
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van der Werff, de grootmoeder van Geertruij Bolier en de overgrootmoeder
van Anthonia de Jonge.
Met hun eerste vier kinderen werden Bram en Anthonia de Jonge vermoedelijk in
1897 en waarschijnlijk ter gelegenheid van de doop van hun dochter Anna Maria
als volgt gefotografeerd (n.b.: Anthonia droeg een Thoolse muts):

Van links naar rechts de kinderen: Cornelis Jacob, Geertruida, Anna Maria (op
schoot van haar moeder, met een doopjurkje) en Cornelia Geertruida.
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Over de acht kinderen van Bram en Anthonia de Jonge kunnen, beknopt, de
volgende bijzonderheden worden vermeld.
De oudster dochter Cornelia Geertruida trouwde op 7 mei 1908 met Frans
Cornelis Marinus van Popering uit Bruinisse. 298 Voor de Tweede Wereldoorlog
was Frans postbeambte in de Rotterdamse wijk Spangen. Zij woonden in de Van
Brederodestraat (op numer 66), vlakbij de Mathenesserdijk-beneden. Toen Frans
gepensioneerd was vestigden zij zich in de Oranjeboomstraat te Wemeldinge (zie
voor dit huis verderop).
Frans en Cornelia kregen zes kinderen, waaronder twee tweelingen. De eerste drie
werden in Bruinisse geboren, de laatste drie in Rotterdam:
• N.N. (levenloos), 26-6-1908.
• Elisabeth Johanna Anthonia, 26-6-1908; zij werd Bep genoemd.
• Abraham Jacob, 2-12-1917; hij werd Bram genoemd.
• Adriaan, 3-12-1924; zijn roepnaam werd Adrie.
• Anthonia, 9-8-1928; haar roepnaam werd Toos.
• Anna Maria 10-8-1928; zij overleed reeds negen dagen later.
Frans van Popering overleed in Wemeldinge op 31 maart 1953. Zijn echtgenote
overleefde hem vele jaren; zij stierf op 15 november 1982, 97 jaar oud, in
Dordrecht, waar zij opgenomen was in verpleeghuis Sterrenburg. 299 Zij zijn beide
begraven in Wemeldinge, waarvan de volgende grafsteen getuigt:
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De eerste zoon, Cornelis Jacob, raakte na een dienstverband met de marine
geestelijk zodanig in de war dat hij thuis in Wemeldinge verpleegd moest worden.
Hij trouwde niet en overleed in Wemeldinge op 19 december 1927. In een
onbekend jaar is van hem de volgende foto gemaakt:

Bij dochter Geertruida (de hoofdpersoon in deze bijlage) stond ik reeds uitvoerig
stil in deze monografie en wel in hoofdstuk 11. Daar valt te lezen dat zij op 12 juli
1917 in Wemeldinge huwde met de bakker Marinus Gommert Felius, dat zij zes
kinderen baarde en dat zij op 17 april 1980 in Goes overleed.
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Dochter Anna Maria werd verpleegster en was werkzaam in Beverwijk. Zij
overleed, ongehuwd, aan tuberculose. In een onbekend jaar is van haar deze foto
gemaakt:

Zoon Jacob de Jonge werd binnenschipper. Hij huwde met Lena van der Waal en
woonde in Vlaardingen. Hij werd ongeveer 70 jaar oud. Zijn weduwe was in 1997
96 jaar oud en overleed korte tijd later. Jacob en zijn vrouw kregen twee kinderen:
Fij en Bram.
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Zoon Abraham Jacob werd schroothandelaar in Dordrecht. Hij trad in dienst van
de Joodse familie Cohen die hij in de Tweede Wereldoorlog bij hem thuis liet
onderduiken. Hij trouwde met P.C. (“Corrie”) Ebbers. Zij kregen drie kinderen:
Toos, Annie en Bram. Toos trouwde met haar neef Bram de Jonge, zoon van haar
oom Jacob.
De laatste zoon van Bram en Anthonia de Jonge werd het zwarte schaap van zijn
familie. Volgens overlevering maakte hij vaak ruzie en leende hij geld van
familieleden zonder dit terug te betalen. Na een gestrand huwelijk ging hij
samenwonen, hetgeen voor de Tweede Wereldoorlog als “niet netjes” werd
beschouwd. Hij verdiende de kost met allerlei soorten handel. Zo verkocht hij bij
het stadion van de Rotterdamse voetbalclub “Sparta” worstjes. Hij werkte in
Rotterdam ook als taxi-chauffeur. Vermoedelijk is hij uiteindelijk beland in een
bejaardentehuis in Goes.
De jongste dochter, Toos, trouwde met Kees Vleugel, een fruitboer in Oudelande.
300
Kees was een lastige, dogmatisch-godsdienstige man, anders dan zijn van
nature vrolijke echtgenote. Hij geloofde met een verwijzing naar de Bijbel rotsvast
in een economische cyclus van zeven magere en zeven vette jaren. Daardoor was
zijn bedrijfsvoering in zakelijk opzicht rampzalig. Veelvuldig gingen er oogsten
verloren, bijvoorbeeld omdat Kees weigerde om bepaalde bestrijdingsmiddelen
toe te passen. Toen zijn zoons Bram en Nout daarvan de achtergrond begrepen
ontstonden daarover thuis fixe ruzies. Uiteindelijk nam geen van hen het
omvangrijke fruitbedrijf over. Zoon Bram werd vertegenwoordiger en woonde
onder meer in Haarlem. Zoon Nout werd
houder van een benzinepomp, aanvankelijk
in Oost-Kapelle, later in Biezelinge. In 1997
woonde hij in Kruiningen.
Toen Bram de Jonge in 1923 met pensioen
ging kon hij niet blijven wonen op het
sluizencomplex. Zijn oudste dochter Kee en
haar man Frans van Popering financierden de
bouw van een nieuw vrijstaand huis, met een
fraaie grote tuin, aan de Oranjeboomstraat nr.
18 in Wemeldinge, dat zij aan Bram en
Anthonia de Jonge beschikbaar stelden en
waarin zij later, na de pensionering van Frans
van Popering, zelf gingen wonen. In 1998
(toen er in de tuin nog fruitbomen stonden
die in of kort na 1923 waren geplant)
fotografeerde ik dit huis als volgt:
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Dit pand is in 1944 enige tijde mede-bewoond geweest door Geertruida de Jonge,
haar man Marinus Felius en hun drie toen nog thuis wonende kinderen Truida, Cor
en Leny. Zij waren gedwongen om hun woonplaats Bruinisse te verlaten wegens
inundatie door de Duitse bezetter.
In 1934 is feestelijk herdacht dat Bram en Anthonia de Jonge 50 jaar getrouwd
waren. Bij die gelegenheid is deze foto gemaakt, in de tuin van het bovenvermelde
huis in de Oranjeboomstraat:

Op de onderste rij van links naar rechts de kleinkinderen: Fij de Jonge (dochter
van Jacob de Jonge, zoon van het bruidspaar), Cor Felius (zoon van Marinus
Felius en Geertruida de Jonge), Toos van Popering (dochter van Frans van
Popering en Cornelia de Jonge), Annie de Jonge (dochter van Abraham Jacob de
Jonge, zoon van het bruidspaar), Toos de Jonge (idem) en Adrie van Popering
(zoon van Frans van Popering en Cornelia de Jonge).
Links van de jubilarissen: de kleinkinderen Geertruida Felius, Anthonia Anna
Felius en Abraham Jacob Felius, allen kinderen van dochter Geertruida en haar
man Marinus Felius.
Rechts van het bruidspaar: dochter Cornelia Geertruida de Jonge en dochter
Geertruida de Jonge, met haar pas geboren dochter Leny Felius.
In de tweede rij van boven, van links naar rechts: zoon Marinus de Jonge (met
hoed), schoondochter Corrie Ebbers en haar man Abraham Jacob de Jonge,
schoondochter Lena van der Waal (gehuwd met zoon Jacob), dochter Anthonia
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Janna de Jonge, schoonzoon Marinus Gommert Felius, kleinzoon Bram van
Popering (zoon van Frans van Popering en Cornelia de Jonge) en kleinzoon
Gerard Felius (zoon van Marinus Felius en Geertruida de Jonge).
Achterin van links naar rechts: kleindochter Bep van Popering (dochter van Frans
van Popering en Cornelia de Jonge), Frans van Popering (schoonzoon van het
bruidspaar) en Jacob de Jonge (zoon van het bruidspaar).
Vijf jaar later is ook nog hun 55-jarige echtverbintenis gevierd. Uiteindelijk
zouden zij 59 jaar getrouwd zijn.
Bram de Jonge was, naar ik vernam, een goed gezonde, rustige man, die ‘s avonds
meestal al vroeg ging slapen. Naar verluidt was zijn vrouw Toos altijd zorgzaam
bezig en lichamelijk niet zo sterk.
Bram de Jonge overleed in Wemeldinge op 24 april 1943, 85 jaar oud. Toos de
Jonge overleefde hem bijna vier jaar. Zij stierf, eveneens in Wemeldinge, op 16
januari 1947, 81 jaar oud. Op de algemene begraafplaats van Wemeldinge getuigt
deze grafsteen van hun laatste rustplaats:
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Anthonia de Jonge
Anthonia de Jonge (roepnaam: Toos) is op 2 januari 1866 in Scherpenisse
geboren. Zij is een dochter van Cornelis de Jonge (geboren in Dreischor op 8 april
1816) en Geertruij Bolier (geboren in Scherpenisse op 31 januari 1822). 301 Dit
paar kreeg in totaal dertien kinderen; Anthonia was de laatste in de kinderrij. 302
Gelijknamige zusjes van haar werden in 1855 en 1858 geboren en leefden slechts
kort.
Cornelis de Jonge verhuisde van Dreischor naar Scherpenisse en werd daar
arbeider. Zijn (op een na oudste) zoon Gabriël vertrok op 28 mei 1866 naar
Wemeldinge, hoogstwaarschijnlijk in verband met de opening van het Kanaal door
Zuid-Beveland. Vermoedelijk daardoor is Cornelis met zijn gezin in Wemeldinge
beland, waar hij lichtwachter werd.
In de mannelijke lijn kan zijn voorgeslacht worden gereconstrueerd tot ca. 1525.
Zijn stamreeks omspant tien generaties, dat is drie meer dan gebruikelijk in het
onderzoek naar de herkomst van Zeeuwse families, waarvan het genealogische
spoor veelvuldig (door het ontbreken van vereiste bronnen) doodloopt aan het
einde van de 16de eeuw. De stamreeks van Cornelis de Jonge verloopt als volgt:
1.

Paulus N.N.
(geb. ca. 1525)
2. Paulus Paulusse (de Jonge)
(geb. ca. 1555)
3. Paulus Paulusse de Jonge
(geb. ca. 1585)
4. Marinus Paulusse de Jonge
(ged. 18-5-1612)
5. Claes Marinusse de Jonge
(ged. 3-11-1654)
6. Marinis Claase de Jonge
(ged. 24-4-1695)
7. Klaas de Jonge
(ged. 2-4-1741)
8. Marinus Klaasse de Jonge
(geb. 19-11-1766)
9. Marinus Marinusse de Jonge
(geb. 11-1-1792)
10. Cornelis de Jonge
(geb. 8-4-1816)

x

N.N.

x

Tanneken Cornelisdochter Vermaes
(geb. ca. 1555)
Catharina Francken (Tack)
(ged. 26-2-1592)
Maetje Adriaensdochter Hooykaas
(ged. 1-8-1632)
Maria Witte Verspoor
(geb. ca. 1662)
Francijntje Willemsdochter de Koning
(ged. 5-9-1695)
Elisabeth van Popering
(ged. 8-8-1744)
Pieternella Marinisdochter Ockerse
(geb. 23-10-1768)
Johanna de Bakker
(geb. 31-7-1796)
Geertruij Bolier
(geb. 31-1-1822)

x
x
x
x
x
x
x
x

De bakermat van het onderhavige geslacht De Jonge ligt hoogstwaarschijnlijk in
de polder van Oosterland op Schouwen-Duiveland. Zeker is dat de op een na
oudste voorvader (die rond 1555 zal zijn geboren) daar woonde. De derde De
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Jonge in de reeks vestigde zich aan het begin van de 17de eeuw in Bruinisse. Daar
bleef het geslacht tot op de dag van vandaag. “Onze” Cornelis behoorde tot de
weinige nazaten die in de 19de eeuw het eiland Schouwen-Duiveland verlieten.
Zonder uitzondering waren de voorvaderen van Cornelis de Jonge in Bruinisse
werkzaam in de landbouw. Een van hen was eigenaar of pachter van de nog
bestaande boerderij “De Buis” in de polder van Bruinisse, vlakbij de polder van
Oosterland. Velen vervulden functies in de Ned. Geref. Kerk aldaar, zoals
ouderling en diaken. De zevende schakel in bovenvermelde reeks kon pas na lang
speurwerk geconstrueerd worden. De vraag was namelijk wie de natuurlijke vader
was van de op 19 november 1766 in Bruinisse geboren Marinus de Jonge. Zijn
moeder, Elisabeth van Popering, was ongehuwd toen ze hem baarde. Zijn vader
bleek de toen bijna 26 jaar oude Klaas de Jonge te zijn. Deze zoon van een rijke
landbouwer trouwde niet met Elisabeth van Popering, mogelijk omdat dit beneden
zijn stand was. Uiteindelijk huwde hij met de (rijke) weduwe Joanna Breurs uit
Zierikzee. Dat hij de vader is van genoemde Marinus de Jonge blijkt (onder meer)
uit een schepenakte die op 3 februari 1767 in Bruinisse is opgemaakt en die als
volgt luidt: 303
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In Bruinisse is de naam van de vader in diverse documenten verborgen gebleven.
Toen hij daar gedooopt werd, werd in de doopboek van de Ned. Geref. Kerk
aangetekend dat hij een “onegt kind” was. Toen hij belijdenis deed in zijn
geboortedorp (op 22 maart 1788) werd hij genoteerd als Marinus Klaasse, evenals
bij zijn ondertrouw op 17 april 1789. Pas in de akte die is opgemaakt ter
gelegenheid van zijn overlijden (op 13 januari 1832 te Dreischor) is Klaas de
Jonge officieel als zijn vader vermeld.
Zijn moeder Elisabeth van Popering bleef lange tijd ongehuwd. Op 35-jarige
leeftijd trouwde zij met de winkelier Coenraad Laven, die zich vanuit OudVossemeer in Bruinisse had gevestigd. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen
voort die in 1781 respectievelijk 1782 geboren werden.
Ik sta nog even kort stil bij de twee oudste voorvaderen in de genoemde
stamreeks.
De op een na oudste, Paulus Paulusse, die rond 1555 geboren zal zijn, wordt
vermoedelijk eerst “de jonge” genoemd, gegeven het feit dat zijn vader eveneens
Paulus heette; vast staat dat hij verderop in zijn leven omschreven is als “de
oude”, omdat zijn zoon Paulus inmiddels als “de jonge” werd betiteld. Een
achternaam kon in die tijd gedurende de levensloop veranderen!
Paulus Paulusse was ongeveer 15 jaar oud toen Zeeland getroffen werd door de
Allerheiligenvloed. Dat gebeurde op 1 november 1570. Via de polders van
Bruinisse en Sir Jansland overstroomde de polder van Oosterland (waar Paulus
Paulusse toen woonde) waardoor de oogst te velde en in de schuren verloren ging.
De commissarissen Anton van Bourgondië en Philibert van Serooskerke
constateerden een “deerlick spectacle”. 304 Ook in andere opzichten maakte Paulus
Paulusse roerige tijden mee. Vanaf ongeveer 1570 was hij getuige van de
Reformatie, toen een ingrijpende maatschappelijke gebeurtenis. Hij moet een deel
van de Tachtigjarige Oorlog van nabij hebben meegemaakt. Op 28 september
1575 trokken Spaanse troepen door het (toen nog doorwaadbare) Zijpe en richtten
op Schouwen-Duiveland grote vernielingen aan. De vestingstad Zierikzee gaf zich
in 1576 aan de Spanjaarden over, nadat deze eerder de stad Bommenede hadden
veroverd. Voor de bevolking van Schouwen-Duiveland bracht dit, zo kort na de
watersnoodramp van 1570, veel ellende met zich. 305
Van de oudste voorvader uit het hier besproken geslacht De Jonge weten we maar
weinig. Zeker is dat hij Paulus heette. Hij zal omstreeks 1525 geboren zijn,
mogelijk nog enkele jaren eerder. Omstreeks 1555 woonde hij in Oosterland. De
kans is groot dat dit ook al eerder het geval was. Dan is het aannemelijk dat hij
daar op 2 november 1532 een watersnoodramp meemaakte. De in 1354 bedijkte
polder van Oosterland was begin 1533 weer droog. 306 Mogelijk heeft ook Paulus
het begin van de Reformatie en de daarmee samenhangende eerste fase van de
Tachtigjarige Oorlog meegemaakt.

167

Het mag opmerkelijk heten dat in 1920 een nazate van laatstgenoemde Paulus, i.c.
Geertruida de Jonge, zich in het voetspoor van haar echtgenoot Marinus Gommert
Felius, in Bruinisse vestigde, in het dorp waar zo vele van haar voorouders van
moederszijde, met name in de 17de en 18de eeuw, hebben gewoond. Vele van de
klanten die door Geertruida in de bakkerswinkel aan de Schoolstraat zijn bediend
waren, zonder dat ze dit wist, in genealogisch opzicht aan haar verwant, niet alleen
via de mannelijke lijn van De Jonge’s, maar ook via hun echtgenotes. En dit,
terwijl Geetruida in de veronderstelling moet hebben verkeerd dat ze in 1920 als
een vreemdeling in Bruinisse kwam wonen.
De moeder van Anthonia de Jonge, Geertruij Bolier (waarnaar Geertruida de
Jonge is genoemd), is een nazate uit het geslacht Bolier dat zich omstreeks 1660
op het eiland Tholen vestigde. De stamreeks van Geertruij verloopt als volgt: 307
1. Jan Claesse Bolier
(geb. eerste helft 17de eeuw)

x

Cornelia Jaspersdochter Mels
(ged. St. Maartensdijk 26-2-1645)

2. Nicolaas Bolier
(ged. Stavenisse 4-12-1667)

x

Jannetje Jacobsdochter Meulestee
(geb. Scherpenisse ca. 1667)

3. Johannes Bolier
x
Doel
(ged. Scherpenisse 22-9-1691)

Adriaantje Gabriëlsdochter van den
(ged. Tholen 21-11-1694)

4. Gabriël Bolier
(ged. Scherpenisse 31-1-1717)

x

Marta Jansdochter van Luijk
(ged. Scherpenisse 1-4-1720)

5. Cornelis Bolier
(ged. Scherpenisse 7-3-1751)

x

Adriana Leendertsdochter Tholenaar
(ged. Poortvliet 12-4-1751)

6. Gabriël Bolier
x
Werff
(geb. Scherpenisse 16-10-1779)

Janna Anthony’sdochter van der

7. Geertruij Bolier
(geb. Scherpenisse 31-1-1822)

Cornelis de Jonge
(geb. Dreischor 8-4-1816)

x

(geb. Scherpenisse 11-5-1791)

De naam van het geslacht Bolier doet denken aan een Franse herkomst. Daar is
echter nog geen bewijs voor gevonden. Ook de betekenis van de naam is
onduidelijk.
Mogelijk is er verwantschap tussen het Thoolse geslacht Bolier en ene Jan Bollier
die in 1653 ruiter was onder ritmeester Buat (die in dienst was van het Staatse
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leger) en die toen in Sluis gelegerd was. Deze Jan is enige jaren later gesignaleerd
in Bergen op Zoom, waar hij eveneens ruiter was in het garnizoen van Buat en
waar hij op 25 oktober 1657 met zijn echtgenote Jenneke Bastiaens testeerde. 308
De oudste voorvader van Geertruij Bolier in bovenstaande stamreeks vestigde zich
vanuit Bergen op Zoom op het eiland Tholen, waar hij molenaar werd. Mogelijk is
het geslacht Bolier dus langs militaire weg in Zeeland beland.
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Afkortingen
In dit boek (inclusief de lijst met noten) komen de volgende afkortingen voor:
ald.
aldaar
att.
(kerkelijke) attestatie
begr.
begraven
C.B.G.
Centraal Bureau voor de Genealogie (Den Haag)
ca.
circa
Coll.Ze.Gen.
Collectie Zeeuwse Genealogieën in het Zeeuws Archief
e.v.
en volgend
fol.
folio (bladzijde)
fol. v
folio verso (= achterzijde)
G.A.
gemeentearchief
Gen. Afsch.
Verzameling Genealogische Afschriften (in het Zeeuws
Archief)
geb.
geboren
ged.
gedoopt
get.
getuige (bij doop of huwelijk)
h.v.
huwelijkse voorwaarden
i.c.
in casu (in geval)
inv.
inventaris
j.d.
jonge dochter (nog niet getrouwd)
j.m.
jonge man (nog niet getrouwd)
jrg.
jaargang
mem. van successie
memorie van successie (acte van bezittingen na
overlijden)
mog.
mogelijk
N.N.
non nominandus (nomen nescio) (naam onbekend)
Ned. Geref.
Nederduits-Gereformeerd
Ned. Herv.
Nederlands-Hervormd
nr.
nummer
op. cit.
de (reeds) geciteerde publicatie (opus = werk)
otr.
ondertrouwd
overl.
overleden
p.
pagina
RAZE
Rechterlijk Archief Zeeuwse Eilanden
red.
redactie
t.b.v.
ten behoeve van
t.w.
te weten
test.
testeerde of testament
tr.
getrouwd met
verm.
vermoedelijk
VZS
Van Zeeuwse Stam (tijdschrift)
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w.o.
ZA
z.j.
z.pl.

waaronder
Zeeuws Archief (te Middelburg)
zonder jaartal
zonder plaats
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Noten
1

J.A. van Felius, Genealogie van de families (van) Felius-Filius, Haarlem 1998.

2

J.M.G. Leune, Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune; deze is in 2003 op twee
manieren gepubliceerd, beide door de Stichting Genealogische Publikaties Zeeland; enerzijds in
rapportvorm, anderzijds als onderdeel van een cd-rom met Zeeuwse kwartierstaten; zie
www.genpubl.nl en genpubl@zeelandnet.nl
3

J.C. Okkema, Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland, Weesp 1986, p. 44.

4

J.W. Zondervan, De grafelijke bede in Zeeland in 1308, in: B. de Keijzer (red.), Spelerieë, Kapelle
1992, p. 1-56.
5

Dit betekent niet dat families met de namen Felius en Filius altijd in genealogisch opzicht verwant
zijn. Zo is er tot dusver vergeefs gezocht naar verwantschap tussen het Zuid-Bevelandse geslacht
Felius en het Noord-Bevelandse geslacht Filius, zoals dit in de eerste helft van de 17de eeuw is
getraceerd in Wissenkerke. Evenmin is verwantschap gevonden tussen een Thoolse familie met de
naam Filius en de Zuid-Bevelandse familie Felius (zie VZS, nr. 37, juni 1982, p. 65-68).
6

De hier genoemde Pieter Filius (die onder deze naam optrad als doopgetuige te Breskens op 2-81733) is geboren in Groede en huwde aldaar op 7-7-1731 met Jannetje Carpentrij. Zij lieten in
Breskens tussen 1734 en 1752 acht kinderen dopen: Pieternelle, Abram, Pieter, Jannetje, Isaac,
Jacob, Pieternella en Pieternella. Men zie voor het geslacht Filis te Breskens en Groede verder
Zeeuwse Kwartierstaten, 1997, nr. 33, p. 139-140.
7

Idem, p. 58; ook: R.A. Ebeling, Voor- en familienamen in Nederland; geschiedenis, verspreiding,
vorm en gebruik, Den Haag-Groningen, 1993, p. 152.
8

P.D. de Vos, De Vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795,
Middelburg, p. 334-335; ook: ZA, Verzameling P.D. de Vos, nr. 40, p. 107; in 1633 bezat Jaques
Fellius (Vellius) grond in de polder van Bruinisse; zie: ZA, Handschriftenverzameling, inv. 1738 en
1739).
9

Van 1572 tot 1630 leefde in Hoorn Dirk Volkertszn. Velius; hij was er stadsmedicus; zie Jaarboek
C.B.G., 1997, p. 67.
10

J.A. van Felius, op. cit., p. 9.

11

D.M. Martens, Enige Kerkhoeven en hun bewoners op Zuid-Beveland, in: B. de Keijzer (red.),
op. cit., p. 150-182.

12

W. van der Meer, Biografische Index van de Benelux, K.G. Saur, München 1997, p. 262.

13

P.J. Meertens, Zeeuwse Familienamen, Doesburg 1947, p. 57-58.

14

Zie noot 1.

15
In de 17de eeuw waren er in Zeeland (en daarbuiten) meer plaatsen met de naam Kapelle. Ik denk
bijvoorbeeld aan het gelijknamige gehucht op Duiveland. Het dorp Loopikerkapelle op Schouwen
werd toen ook wel als Kapelle betiteld. Te denken valt ook aan Kapellen bij de grens tussen
Nederland en België.
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16

Zie voor Nisse: Z A, Gen. Afsch. 247.

17

ZA, RAZE 2840.

18

ZA, Gen. Afsch. 307.

19

G.A. Goes, inv. nr. 4611.

20

ZA, Gen. Afsch. 143.

21

ZA, Gen. Afsch. 35, 36 en 275.

22

Zeeuwse Familiepraet, jrg. 13, nr. 1, juni 1998, p. 6.

23

Zeeuwse Kwartierstaten 1996, nr. 30, p. 309 en 310.

24

G.A. Goes, inv. 201, nr. 420; RAZE 2810, 1678.

25

De familienaam Ketser trof ik halverwege de 17de eeuw aan in Nisse. Daar was Claes Marinisse
Ketser enige malen verwikkeld in een juridisch geschil (RAZE 3344, 23-1-1655, 30-10-1655, 22-91657 en 18-5-1658). Voorts woonde in Nisse in de eerste helft van de 17de eeuw Jacop Claesse
Ketser. Deze was getrouwd met Copmijnken Andries; hun kinderen waren Claes, Dingentje, Jannetje
en Matje (RAZE 3344, 12-4-1655).

26

H.C.M. Ghijsen, Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, Amsterdam-Brussel 1974, zesde druk, p.
424; Joos Felius, kleinzoon van Marinus Joosse, werd schipper, mogelijk in het voetspoor van zijn
opa van vaderszijde (zie hoofdstuk 6).

27

G.A. Goes, inv. 4605 en 4596.

28

G.A. Goes, inv. 4610, fol. 29.

29

Deze laatste doopgetuige is in het familieverhaal moeilijk te plaatsen; haar naam lijkt op die van
Querijn Verbeke, doopgetuige te Kruiningen op 20-1-1686 (ZA, Gen. Afsch. 142, nr. 763).

30

G.A. Goes, Arch. Weeskamer Goes, inv. 13, fol. 100, 12-4-1710.

31

RAZE 1768, fol. 221; RAZE 1919.

32

G.A. Goes, Doodboek Goes, G 5.

33

RAZE 2155, 1727.

34

G.A. Goes, Doodboek Goes, G 4.

35

G.A. Goes, inv. 4204, fol. 21 v.

36

RAZE 2802, 1734, fol. 7.

37

ZA, Gen. Afsch. 332, p. 30.

38

ZA, Gen. Afsch. 524.
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39

De eerste voornaam van de moeder is in het doopboek moeilijk leesbaar.

40

Blijkens het kohier 100ste penning van Middelburg; Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 521, p. 18.

42
Zij is mogelijk identiek met Krijna Hendricks die in Goes op 11-12-1686 als j.d. van Goes huwde
met Christiaen Abelsen, j.m. van Goes.
43
Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 1, hoofdstuk 18; de daar genoemde Cornelis en Dingeman Verbeke
kwamen uit Welsinge, oostelijk van Oost-Souburg, thans Welzinge genoemd. Dingeman werd
gedoopt te Ritthem op 13-5-1615 en huwde in Oost-Souburg op 26-12-1639. Voorts signaleerde ik
op Walcheren in de 17de eeuw Frans Verbeke. Hij is geboren in Eine (bij Oudenaarde) rond 1634
(Zeeuwse Kwartierstaten 1992, nr. 4, p. 201, kwartiernummer 1866).
44

H.P. Chapman e.a. (red.), Jan Steen; schilder en verteller, Amsterdam 1996, p. 194-195.

45

Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 29; het genoemde consistorieboek bestrijkt de periode 1649-1733.

46
In 1682 woonde in Heinkenszand Jan Geers Wagemaker (Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 324, p. 4,
nr. 174). Op 31-12-1718 wordt te Nisse Antony Potter als zodanig vermeld (RAZE 3344, 31-121718). Een van hen is mogelijk de baas of de voorganger van Gerard Felius.
47

Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 29, p. 27.

48
Een nazaat van Gerard Felius, te weten de op 18-8-1862 in Kattendijke geboren Cornelis Feleus,
vestigde zich in 1891 als wagenmakersknecht in de Anna Jacobapolder. Cornelis was een zoon van
Florus Feleus en Johanna Verijzer. Dit paar trouwde in Krabbendijke op 20-10-1842. Florus woonde
toen in Rilland en was daar timmermansknecht. In 1857 woonde hij in Waarde, waar bij
broodbakker was. Tussen 1857 en 1862 verhuisde hij naar Kattendijke. Florus Feleus werd op 19
maart 1822 in Krabbendijke geboren als zoon van Jacob Felius (hoefsmid) en Catharina Walraven.
Deze Jacob Felius is op 26 juli 1779 te Biezelinge geboren als zoon van Cornelis Felius en Maatje
Schouwenaar (zie voor hen hoofdstuk 7).

Vanuit de Anna Jacobapolder vestigde Cornelis Feleus zich in 1893 als wagenmaker in het
nabijgelegen St. Philipsland, eerst wonend in de Voorstraat, later (in 1897) aan de Zuiddijk. Tot 1979
oefenden drie generaties Feleus het wagenmakersvak in St. Philipsland uit (zie J. Kempeneers, Sint
Philipsland en Anna Jacobapolder toen en nu, Hulst (Van Geyt) 1994, p. 33). Hoogstwaarschijnlijk
behoorden zij tot de laatsten uit het geslacht Felius die dit deden. Wat vermoedelijk begon in ZuidBeveland eindigde zo (na zeker 260 jaar) in mijn geboortedorp.
49

Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 28, p. 21.

50

Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 28, p. 17; ook: G.A. Goes, inv. 28, p. 17.

51

Op 4-6-1752 was ene Maatje Felius doopgetuige te Arnemuiden.

52
RAZE 2840, fol. 193; zie voor transcriptie: J. de Jonge, Heinkenszand Weeskamer 1633-1765,
Bergen op Zoom, jan. 1996, p. 69.
53
Haar ouders waren Adriaan Janse van Hekke (zoon van Jan Franse van Hekke) en Josijntje Jacobs
Timmerman, geb. te Oudelande.
54

Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 29, p. 32.

175

55
56

RAZE 2840; RAZE 2802, fol. 33 v.
Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 29, p. 33; voorts: Gen. Afsch. 324, p. 79; ook: RAZE 2840, 1730.

57

Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 247, p. 83 (betreft lidmatenregister Nisse).

58

RAZE 2760, 3-10-1740; RAZE 3344, 9-5-1739; Gerechtsrollen Nisse 1654-1805, p. 48.

59

RAZE 2761, fol. 1 v, 4-2-1749.

60

RAZE 2820, 1752.

61

RAZE 2760 (o.m. 19-9-1752, fol. 108) en RAZE 2761, fol. 1 v.

62

Ik sluit niet geheel uit dat zij identiek is met Adriaentie Pools die in mei 1704 te
‘s Gravenpolder in ondertrouw ging met Job Cornelis, weduwnaar van Pieternella Piermaats. In dat
geval is zij eerder dan 1695 geboren. Gelet op de belijdenisdatum van “onze” Adriaentje en gelet op
het testament van Maetie Mels (zie verderop) is dit niet aannemelijk.

63

RAZE 2846, 1695.

64

RAZE 2810, o.m. p. 121.

65

RAZE 2810, 1701.

66

Zie voor het voorgeslacht van Marinus Jans Reynhout: P.A. Harthoorn, Honderd Zeeuwse
Families, p. 94-95.

67

RAZE 2840, 2-10-1690.

68

RAZE 2810, 1701.

69

RAZE 2840, fol. 174 v.

70

RAZE 2829, september 1676.

71

B. de Keijzer (red.), Spelerieë, 1992, p. 159.

72

B. de Keijzer (red.), Spelerieë, Kapelle 1992, p. 174-177.

73

RAZE 2835, 7-2-1729.

74

RAZE 2835, 1717; ook: Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 324, 22-12-1716.

75

RAZE 2831, 5-10-1720 en RAZE 2835, 1729.

76

D.M. Martens, Enige kerkhoeven en hun bewoners op Zuid-Beveland, in: B. de Keijzer (red.), op.
cit., p. 168.

77

RAZE 3145, 24-5-1602.

78

Zeeuwse Familiepraet, jrg. 10, nr. 3, december 1995, p. 13 en 14.
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79
80

81

G.F. Sandberg, Kruiningen, Heerlijkheid en Gemeente, Reimerswaal 1982, p. 209.
Van Zeeuwse Stam, 1982, p. 69.
Van Zeeuwse Stam, 1984, p. 25.

82
Zeeuws Archief, Klapper van personen in aanmerking komend voor dienstplicht op contributie,
wonend in Vlissingen in 1797; het is onduidelijk of er een familie-verbinding is met het echtpaar
Pieter Fielis en Elisabeth Verhulst; zij lieten in Vlissingen op 10-8-1787 en op 5-8-1787 een dochter
Maria Fielis dopen.
83

C. Philipse, Wemeldinge; lidmaten Ned. Herv. Kerk 1606-1803, Kapelle 1993, p. 70.

84

Zeeuwse Kwartierstaten, 1996, nr. 25, p. 43.

85
Jan Filius trouwde in 1798 te Wissenkerke (Noord-Beveland) met Levina Priester, weduwe van
Gerard de Smith (Gens Nostra, nov. 1995, p. 561).
86
Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 510, p. 45; in 1797 was een Jan Filius, 50 jaar oud, landman in
‘s Gravenhoek.
87

Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 739, p.8

93

G.A. Goes, inv. 4666 t/m 4698 en 4199 t/m 4228.

94

Idem, inv. 4995 en 5004.

95

Idem, inv. 192.

96

Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 739, p. 62.

97

G.A. Goes, inv. 4681, fol. 33.

99

Idem.

100

Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 739.

102

ZA, Archief van de Prefectuur, inv. 1127.

103

Bij andere genoemden werd het tegendeel waargenomen; zij kregen als toevoeging “non aisé”.

104

Kwartierstaat van J.M.G. Leune, nrs. 772 en 773.

105

Idem, nrs. 774 en 775.

106

Idem, nrs. 1164 en 1165 c.q. 1544 en 1545.

107

Zeeuws Archief, DTB Biezelinge, inv. 3 c, lidmatenlijst.

108

Zeeuws Archief, Gen. Afsch. 510, p. 44.

109

Hij werd als zodanig gekozen op 25-4-1791 en 22-2-1795 (VZS, jrg. 1, 3a-a).

110

G.J. Lepoeter, De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld, 1996, p. 161 en 309.

177

111

RAZE 2989, 13-7-1789.

112

VZS, nr. 98, p. 158.

113

W.E.P. van IJsseldijk, De geschiedenis van Kapelle (Z.B.), Kapelle 1968, p. 635.

114

Kadastrale Atlas van Zeeland 1832, Serie Zuid-Beveland (3), Kapelle, Wemeldinge, Schore en
Vlake, Middelburg 2001, p. 62 en 95.
115

RAZE 2290, 23-6-1810.

116

Zeeuws Archief, memories van successie, kantoor Goes, inv. 16, nr. 604, 1833.

117

Idem, nr. 250, 1851.

118

Idem, nr. 604, 1848.

119

Zie voor deze ouders en hun voorgeslacht de kwartierstaat van J.M.G. Leune, nrs. 98 en 99.

121

Kwartierstaat van J.M.G. Leune, nrs. 194 en 195.

122

W.E.P. van IJsseldijk, De geschiedenis van Kapelle (Z.B.), Kapelle 1968, p. 636.

123

Kadastrale Atlas Zeeland 1832, Serie Zuid-Beveland (3), Kapelle, Wemeldinge, Schore en Vlake,
Middelburg 2001, p. 59, 63 en 71.

124

ZA, memorie van successie Goes, 1868, nr. 90/9457.

125

ZA, mem. van successie, kantoor Goes, deel 13, nr. 430, 1842.

126

C. Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de negentiende
eeuw, 1995, p. 15.

127

Idem, p. 20.

128

Idem, p. 25.

129

Zij is een dochter van Hendrik van Duine en Cornelia van Liere.

130

Te weten: Joos (1837), Cornelia (1838), Hendrik (1840), Geerard (1841), Jacob (1842), Jacob
(1843), Forra (1844), Elizabeth (1845), Maatje (1846), Maatje (1848), Elizabeth (1849), Jacob
(1850), Jacob (1851), Jacob (1852), Anthonie (1853), Willemina (1854), Jacob (1856), Willemina
(1858) en Pieternella (1860).

131

ZA, Strafinrichtingen Zeeland, inv. 25.579.

132

ZA, Strafinrichtingen Zeeland, inv. 31.490.

133

Zij is een dochter van Jan Bosman en Leuntje Soutendam. Catharina werd geboren in Rilland.

134

Te weten: Forra (1846), Leuntje (1848), Forra (1850), Janna (1852), Joos (1853), Janna (1854),
Joost (1856), Jan (1857), Maatje (1858) en Jan (1861).
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135

C. Dekker, Gereformeerd en Evangelisch, Kampen 1992, o.m. p. 641.

136

Kwartierstaat van J.M.G. Leune, vanaf de nummers 98 en 99.

137

J. van der Schaar, Woordenboek van Voornamen, Utrecht/Antwerpen, editie 1964, p. 92.

138

ZA, mem. van successie, kantoor Goes, 1855, nr. 292.

139
C. Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de negentiende
eeuw, 1995, p. 17.
141
C. Visser, Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de negentiende
eeuw, 1995, p. 25 en 26.
142
Kadastraal:
‘s Gravenpolder, sectie E, Oost-Moerput.
143

ZA, mem. van successie, kantoor Goes, 1884, nr. 4/6416, nr. 292.

Van de genoemde acht kinderen kregen er in Zeeland twee gevangenisstraf. Op 15-5-1902 werd zoon
Abraham gevonnisd wegens het mishandelen van een ambtenaar tijdens de uitoefening van diens
beroep. Hij werd veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Op 2 juni 1902 werd hij opgenomen in
de strafgevangenis van Goes. Omdat er hoger beroep werd ingesteld werd hij op 4 juni 1902
vervoerd naar het Huis van Bewaring in Den Haag (ZA, Strafinrichtingen Zeeland, inv. 75.571 en
75.578).
Abraham
’s broer Jacob (geboren in 1879) werd door de rechtbank van Middelburg op 23-5-1902 eveneens
veroordeels wegens mishandeling. Hij werd op 29-7-1902 opgenomen in het Huis van Bewaring te
Middelburg voor tien dagen. Hij betaald voorts een boete van fl. 3 en werd op 8-8-1902 vrijgelaten
(ZA, Strafinrichtingen Zeeland, inv. 270.564).
145
Pieternella Felius kreeg vier kinderen, allen geboren in
‘s Gravenpolder. Uit haar eerste huwelijk kwamen voort: Catharina van Liere (28-2-1874) en
Cornelis van Liere (16-7-1876). Uit haar tweede huwelijk: Jacoba Felius (4-7-1879) en Cornelia
Felius (9-4-1884).
146
Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort, geb. in
‘s Gravenpolder: Aarnoud Bakker (15-4-1872) en Jacob Bakker (28-5-1879).
147
Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort: Pieternella Felius (14-10-1888) en Jan Felius (232-1890).
148
Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen voort die in
‘s Gravenpolder werden geboren: Jacob (5-10-1884), Christiaan Bastiaan (24-11-1893) (hij werd
kapitein op de grote vaart en stierf in het concentratiekamp Mauthausen op 24-1-1945), Pieter (11-91898) en Cornelis Jacobus (12-4-1903).
149
Zeeuwsch Dagblad, 14 maart 1951; de oom wiens zaak hij overnam zal Giljam Lokerse zijn
geweest, een broer van de moeder van Cornelis Felius.
150
Uit dit huwelijk kwamen 13 kinderen voort, die allen in Wemeldinge werden geboren, te weten:
N.N. (levenloos geboren 8-6-1898), Jacob (31-5-1899), Adriana (13-12-1900), Pieter (28-12-1901)
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(hij werd ook broodbakker, eerst in Wemeldinge, later in Baarland; hij overleed in Goes op 18-71973), Pieternella (28-8-1903), Forra (19-2-1905), Foort (26-4-1906), Jacomina (16-8-1907),
Jannetje (17-11-1908), Nicolaas (15-4-1910; ook hij werd bakker), N.N. (levenloos geboren op 4-121912), Poulina (13-1-1914) en Tannetje (27-7-1916).
151

Zie voor hun herkomst de kwartierstaat van J.M.G. Leune, vanaf de nrs. 50 en 51.

152

Vermoedelijk in “het hoekhuis bij de kerk”; zie het vorige hoofdstuk.

153

Zie hiervoor o.m. de reeds aangehaalde studie van C. Dekker; voorts: J. Wesseling, De
Afscheiding van 1834 in Zeeland, deel 1, Barneveld 1988; J.P. Zwemer, In conflict met de cultuur;
de bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste
eeuw, Kampen, 1992; A. van der Meiden, “De zwarte kousen kerken”; een bevindelijk heroverwogen
portret, Baarn, 1993.

154

Mogelijk betrof het de bakkerij waarin hij eerder als knecht werkzaam was.

155

De bestektekening (letterlijk in blauwdruk) werd door het College van Burgemeester en
Wethouders van Wemeldinge goedgekeurd op 21-10-1929 onder nummer 2321.

156

Beide huizen zijn gesloopt en vervangen door nieuwe op dezelfde plaats.

157

Zij werden alle in Kloetinge geboren, te weten: Geertruida Pieternella (25-2-1920; zij huwde met
J.C. Lankester), Pieter Gerard (jan. 1922; overl. Kloetinge 5-5-1922), Gerard Pieter (9-6-1924; werd
civiel ingenieur; tr. Den Haag 27-2-1951 Wilhelmina Louwerse), Pieter Marinus (19-10-1926; werd
landbouwkundig ingenieur; tr. Winschoten 12-8-1952 Antje Heikens), Pieternella Catharina (18-111929; tr. M.J. van der Linde; woonde in 1985 in Sydney, Australië) en Catharina Dina Jannetje (7-31939; tr. G. Kingma; woonde in 1981 in Nairobi (Afrika) en in 1985 in Mexico).

158

Zie voor Elena Moerman en haar voorgeslacht de kwartierstaat van J.M.G. Leune, vanaf nr. 27.

159

In 1985 woonde hij in Huize “De Breedonk”, Willem van Oranjelaan 17 te Breda.

160

Het eerste kind, een meisje, Geertruida Janna Maria genoemd, werd in Wemeldinge op 24-8-1931
geboren en overleed aldaar een dag later op 25-8-1931.

161

Uit de boedel kocht mijn moeder, Anthonia Anna Leune-Felius, voor een bedrag van fl. 417,50
een slot met kralen, vingerhoeden, een kast, een theemeubeltje (thans in bezit van de auteur van deze
studie), een pot, een vaas, enige borden en een spaarpot.

162

Zij is op 6-1-1905 in Krabbendijke geboren als dochter van Marcus Francke en Tannetje Maria
Sandee.

163

Deze kinderen zijn: Geertruida Tannetje (geb. 28-10-1923; zij tr. M.J.Korstanje; in 1985 woonde
zij in Deventer), Marcus Gerard (geb. 8-4-1925; woonde in 1985 in Rotterdam), Gerard Marcus
(geb. 23-1-1928; woonde in 1985 in Vlissingen), Toni Jacob (geb. 9-9-1931; werktuigbouwkundige;
woonde in 1985 in Axel), Jacob Toni (geb. 13-5-1938; leraar; woonde in 1985 in
‘s Heer Arendskerke).

164

Zij is op 8 maart 1903 in Goes geboren.

180

165
Te weten een zoon Henny, geboren op 7-12-1933; hij woonde in 1985 in Rotterdam, waar hij toen
kantoorbediende was.
166

In Zeeland Magazine, jrg. 14, 1982, nr. 77.

167
Zij is op 9 oktober 1909 in Krabbendijke geboren als dochter van Dingeman van der Werf en
Maria Sandee.
168
Te weten: Geertruida Maria Adriana (geb. 18-1-1935; zij tr. P. Verhoeff en woonde in 1985 in
‘s Heer Hendrikskinderen), Jan Dingeman (geb. 19-12-1937; was in 1985 adjunct-directeur van een
expeditiebureau en woonde toen in Maassluis), Gerard Jacob (geb. 30-12-1938; was in 1985
luitenant-kolonel der infanterie en woonde toen in Harderwijk), Johan Jacob (geb. 2-12-1945; was in
1985 medewerker van een televisieverhuurbedrijf en woonde toen in Capelle a.d. IJssel) en Maria
Lena (geb. 23-1-1948; roepnaam Marleen; zij tr. J. van ‘t Slot; beeldend kunstenares; woonde in
2003 in Rotterdam).
170

Zij is in Den Haag geboren op 4 maart 1914.

171

Naar verluid in Breda en/of Middelburg.

172
Gedurende de hongerwinter van 1944 werden gevangenen die door de Duitse bezetter bestemd
waren voor een concentratiekamp slechts naar één zo
’n kamp gestuurd: Neuengamme. Het waren er ruim 3300, verreweg de meesten (3000) vanuit het
concentratiekamp Amersfoort. Van daaruit duurde de treinreis naar Neuengamme vier of vijf dagen.
Tot de getransporteerden behoorden de bijna 600 mannen en jongens uit het Veluwse Putten die
wegens wraak van de Duitsers op de moord op een Duitse officier begin oktober 1944 waren
opgepakt (Tj. Wouters (red.), Opdat het nageslacht het wete; gedenkboek voor de mannen die op 2
october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd, Putten, 1948); zie voor Neuengamme: L. de Jong,
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 10 b, Den Haag, 1982, p. 832-842.
173
Zie voor haar ouders en hun voorgeslacht de kwartierstaat van J.M.G. Leune, vanaf de nrs. 26 en
27.
174
In de familie Felius via Marinus Gommert Felius (geb. Wemeldinge 22-7-1891) en via deze in de
familie Leune, getuige Johannes Marinus Gommert Leune (geb. St. Philipsland 30-1-1945) en
Marinus Gommert Johannes Leune (geb. St. Philipsland 27-10-1946).

175

C. Dekker, Gereformeerd en Evangelisch, Kampen 1992, p. 642-643.

176

Tussen 1909 en 1920 was het aantal inwoners van Bruinisse al gedaald van 2859 naar 2686.

177
Zie voor de geschiedenis van het dorp met name: J.C. Reitsma-D
’Ancona, Bruinisse met vlag en wimpel 1468/1968, Middelburg, 1968; S.A. Jumelet, Bruinisse in de
loop der eeuwen 1467-1984, Bruinisse, 1985; B. de Groot, Bruinisse, een dorp apart, al 525 jaar
lang; 1468-1993, Bruinisse 1993; A. Wiebrens-Beekman, Uit de oude doos; een bundel gedichten
van weemoed, humor en een stukje folklore, Bruinisse, ca. 1978.
178
Peter Verton, Leendert van der Weele; wachter van de Zeeuwse stromen, Verton Publicaties
Curaçao, 1999, p. 59.
179
Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, nr. 44, november 1982, p. 127130.

181

180

Veel gegevens over het leven in Bruinisse in de eerste helft van de 20ste eeuw zijn te vinden in: S.
A. Jumelet, Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984, Bruinisse 1985; B. de Groot, Bruinisse, een
dorp apart, al 525 jaar lang 1468-1993; geschiedenis in kort bestek, Bruinisse 1993; Jan Huibers,
Bruinisse zoals het was…, Zierikzee 1972; S.A. Jumelet, Bruinisse in oude ansichten, Zaltbommel
1977; W. en I. Jumelet, Bruinisse toen en nu, Hulst 1995.

181

Bruinisse was een zelfstandige gemeente tot 1 januari 1997, toen het dorp opging in de nieuw
gevormde gemeente Schouwen-Duiveland. Het had niet veel gescheeld of de gemeente was reeds
begin 1961 als zelfstandige bestuurlijke entiteit verdwenen, toen de andere dorpen op Duiveland
fuseerden.

182

Encyclopedie van Zeeland, deel 1, p. 243.

183

Encyclopedie van Zeeland, deel 1, p. 42.

184

S. A. Jumelet, Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984, Bruinisse 1985, hoofdstuk 14; zie
voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk: het gedenkboekje over deze kerk (geschreven door
diverse auteurs) dat in 1993 verscheen onder de titel Gereformeerde Kerk Bruinisse 1868-1993.

185

Idem, hoofdstuk 13.

186

Idem, p. 180-181; zij kwam in 1897 vanuit Arnhem naar Bruinisse en overleed daar in 1941.

187

L.W. de Bree, Zeeland 1940-1945, deel 1, Middelburg 1979, p. 20.

188

S. A. Jumelet, Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984, Bruinisse 1985, p. 130.

189

De boerderij van Krepel met bijbehorende grond is omstreeks 1973 opgekocht door het
bouwbedrijf Wilma b.v. uit Weert i.v.m. de aanleg van het recreatie-complex Aqua Delta. In Krepel
’s boerderij werd de bij dit complex behorende manege gevestigd. Wilma betaalde voor de grond fl.
5,50 per vierkante meter (S.A. Jumelet, op. cit., p. 292).

190

Idem, p. 156-157.

191

Zie voor de Tweede Wereldoorlog in Zeeland in het algemeen: L.W. de Bree, Zeeland 1940-1945,
deel 1, Middelburg 1979 en G. van der Ham, Zeeland 1940-1945, deel 2, Zwolle 1990.

192

G. van der Ham, op. cit., p. 519.

194

Idem, p. 11.

195

Een maand eerder werd het dorp getroffen door een difterie-epidemie; op 13 januari 1944 meldde
de burgemeester van Bruinisse dat aan deze ziekte reeds drie patiënten waren overleden en dat er elf
(nieuwe) gevallen van difterie waren gesignaleerd (G. van der Ham, op. cit., p. 127).

196

S. A. Jumelet, Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984, Bruinisse 1985, p. 255.

197

G. van der Ham, op. cit., p. 297.

198

S. A. Jumelet, Bruinisse in de loop der eeuwen 1467-1984, Bruinisse 1985, p. 277.

199

Zij zijn geboren op resp. 9-8-1886 en 13-10-1886; toen zij verdronken woonden zij aan de
Rijksstraatweg A 330 te Oosterland; in dit dorp verdronken toen 65 personen.

182

200

J.L. Braber en W.P. de Vrieze, Schouwens Westhoek zoals het was, Dreischor 1971, p. 56.

201

J.L. Braber en W.P. de Vrieze, Schouwens Westhoek zoals het was, Dreischor 1971, p. 20.

202
Hij huwde met Rietje Noks; zij kregen twee kinderen:Marinus Gerard Christiaan (“Ron”) en
Sven-Erik. Rien maakte carrière in de verfindustrie, waarvoor hij enige tijd in Brussel woonde. Na
het overlijden van zijn echtgenote (als gevolg van kanker) werd hij levensmoe.
203
Hij huwde met Marian de Feber; zij kregen twee kinderen: Jeroen (1970) en Maud (1972). Niek
werd officier in het Nederlandse leger en werd kolonel bij de Koninklijke Landmacht (dienstvak
Militaire Administratie).
204
Hij huwde eerst met Els Putters. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort: Sander en Wouter.
Ab was als bedrijfsleider werkzaam in de horeca, laatstelijk in Arnhem. Hij overleed aan een
hersentumor.
205
Zij bleef ongehuwd en werkte op het kantoor van een busvervoersmaatschappij (R.T.M., later
Z.W.N., weer later Connexxion) in Zierikzee.
206

Hun kerkelijk huwelijk werd een dag later ingezegend in Wemeldinge.

207
Hij trouwde met Ineke de Jong. Hun kinderen zijn Eduard Marinus (“Eddie”) en Centina Maria
(“Cynthia”) Felius. Rien werd filiaalhouder van een slijterij in Bergen op Zoom en woonde in 2002
in Halsteren.
208
Hij trouwde met Marian Leijdekker; zij kregen een zoon Niels Felius. Gerard vond een baan bij
de Belastingdienst te Middelburg.
209

Zij huwde met Peter Verhage en kreeg een zoon Jos.

210
Catrien Schouwenaar, een goede vriendin van Truida, zou zich bereid hebben verklaard om,
indien dit noodzakelijk zou zijn, de verzorging van Truida op zich te nemen.
211

Zij huwde 13-1-1976 met Simon Cornelis Timmerman, geb. Delft 30-4-1953, leraar. Zij kregen
twee kinderen: Sjoerd-Jan en Wouter, resp. geboren te Delft 7-12-1985 en 20-3-1989.

212
Hij huwde op 22-12-1976 met Sophia Maria Taniwal, geb. Middelburg 26-1-1957. Zij kregen
twee kinderen: Dennis en Remco, resp. geb. Middelburg 22-6-1983 en 18-5-1986. Jan Felius werkte
in 2002 als ambtenaar bij de gemeente Borssele.
213
Hij huwde op 17-5-1985 met Paulina Wilhelmina Huibregtse, geb. Kreileroord 29-5-1961. In
2002 was hij werkzaam als lokatie-manager in het verzorgings- en verpleegtehuis “Ten Anker” in de
stad Tholen.
214
Hij werd journalist en trouwde op 6-9-2002 met Petra van Raalte, geb. te Amsterdam; zij kregen
twee kinderen: Floor en Sascha.
215

Zij werd administratief medewerkster en woonde in 2002 samen met Gerard van Orsouw.

216

Zij werd secretaresse.

217
Zij werd beroepsfotografe en woonde in 2002 samen met Dave Fikkert; uit deze relatie een
dochter, geb. 25-9-2002.
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218

Zij kreeg de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

219

Omstreeks 1957 en 1958 beviel zij van twee doodgeboren kinderen, beide meisjes. In het ene
geval was de oorzaak een losgelaten placenta, in het tweede geval een niervergiftiging. In beide
gevallen werd Toos een tijdje opgenomen in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

220

Deze publicatie zal in beperkte kring worden verspreid en vermoedelijk in 2004 gereed komen.

221

Hij huwde op 8-11-1974 in Rotterdam met Dina Antoinetta Christina Maria Wijnen. Zij kregen
drie kinderen: Gommert-Jan (2-4-1975), Anna (Anneke) (3-10-1977) en Bart Maarten (22-8-1980).
Han werd hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast was hij onder
meer voorzitter van de Onderwijsraad en plv. Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.

223

Het adres was Vollenhovenlaan 42.

224

Het adres was Rakethof 16, IJsselstein.

225

P.J. Meertens, Meertens over de Zeeuwen, Middelburg 1979, p. 232, 241 en 242.

226

ZA, Gen. Afsch. 769, voorwoord.

227

De vroege geschiedenis van dit gebied is uitgebreid onderzocht door Gottschalk en De Kraker;
men zie: M.K. E. Gottschalk, De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen;
een historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuws-Vlaanderen c.a., Assen 1984; voorts:
A.M.J. de Kraker, Landschap uit balans, Utrecht 1997.

228

En ook eerder zoals in 1493, 1530 en 1532; zie: Encyclopedie van Zeeland, deel 3, p. 390.

229

Mensen van Vroeger, jrg. 4, nrs. 6, 7 en 8, p. 122-125 en p. 130-133.

230

Voor het leven van boeren in een deel van Zeeuws-Vlaanderen (namelijk het westelijke deel) in de
periode die voor ons onderzoek naar de voorouders van Geertruida de Jonge van belang is verwijs ik
naar: P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam; boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 16501850, Wageningen 2000.

232

A.M.J. de Kraker, Landschap uit balans; de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen
1488 en 1609, Utrecht 1997, m.n. p. 24, 25, 34, 65, 91, 126, 160, 188 en 162.

233

ZA, Gen. Afsch. 769, voorwoord.

234

De Kraker, p. 159.

235

N.E. Dees-Scheele, De Boerderijen van Hoek en hun bewoners, z.pl., z.j., p. 7.

236

Vlaaamse Stam, 1970, p. 466.

237

ZA, Gen. Afsch. 97, p. 2.

238

ZA, Gen. Afsch. 769, p. 54.

239

ZA, Gen. Afsch. 97, p. 7.
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240
Hij had een zoon Adriaen (die in 1595 in Vremdijcke woonde) en een dochter Digne, die in 1623
in Hoek doopgetuige was.
241
Onduidelijk is wie de Joris de Jonghe is die op 8-1-1617 is vermeld als echtgenoot van Grietken
N.N. die toen in de Ned. Geref. Kerk van Hoek optrad als doopgetuige. Josijne de Keijser leefde toen
nog, gegeven de doop van haar dochters Debora (11-3-1617) en Susanneke (24-11-1623). “Onze”
Joris was toen al met haar getrouwd.
242
Eventuele doodgeboren kinderen zijn niet te traceren; alleen gedoopte kinderen kunnen worden
achterhaald.
243

Zie voor hem de kwartierstaat van J.M.G. Leune, nr. 7232.

244

Vlaamse Stam, april 1972, p. 189.

245

ZA, Gen. Afsch. 97, p. 9.

246

Dees-Scheele, op. cit., p. 20-44.

247
Zie voor Frederik van Tatenhove en Janneke de Jonge de kwartierstaat van J.M.G. Leune, de nrs.
3612 en 3613.
248

Brief Fr. Inniger aan J.M.G. Leune, 12-5-1995.

249

ZA, Gen. Afsch. 97, p. 10.

250

Dees-Scheele, op. cit., p. 33.

251
Nicolaes trouwde twee maal te Hoek; eerst op 14-1-1651 met Anna Struyff (geb. Middelburg
1632), later, op 8-7-1657, met Maecken Jans. Nicolaes overleed te Hoek op 29-8-1659.
252

L. Riemens e.a., Lanbouw beleven in Zaamslag, Terneuzen 1985, p. 26.

253
Idem, p. 9; zie voor de geschiedenis van Zaamslag ook: J. van der Baan, Zaamslag in zijn
vroegere toestand beschouwd, Cadsandria, 1857 en J. van der Baan, Geschiedkundige
beschouwingen van Zaamslag van de vroegste tijden tot op heden zoo in het burgerlijke als
voornamelijk in het kerkelijke, Terneuzen, 1859.
255
Deze Pieter de Jonge was getrouwd met Francoise Bakker en in 1722 pachter van een boerderij in
de Zaamslagpolder met 82 gemeten en 63 roeden grond (huidig adres: Otheensedreef 28, Zaamslag).
In de periode 1730-1743 ondertekende hij de polderrekeningen. Hij was schepen van Zaamslag waar
hij op 27-5-1745 werd begraven. Zijn zoon Adriaan de Jonge zette zijn functies als schepen en
polderbestuurder voort. Omstreeks 1800 woonde op de boerderij aan de Otheensedreef 28 Marinus
de Jonge (geb. in 1767), wiens vader een neef was van Adriaan de Jonge Pieterszn.. Marinus was
getrouwd met Pieternella de Jonge. Na Marinus vestigde zich wederom een De Jonge op deze
boerderij, te weten Adriaan de Jonge (geb. in 1768, eerst getrouwd met Dingetje de Regt, later met
de weduwe Elisabeth Dieleman). In 1818 is de boerderij verpacht aan Hermanus de Jonge, zoon van
Adriaan. Met zijn vrouw Janneke de Visser bleef deze op de boerderij tot 1857. Hij was (vooralsnog)
de laatste pachter van deze boerderij met de familienam De Jonge (L.
Riemens e.a., op. cit., p. 22-23).
256

ZA, DTB Hengstdijk 1 B.
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257

L. Riemens e.a., op. cit., p. 26.

258

Zeewse Kwartierstaten 1992, nr. 4, p. 186.

259

ZA, Rchterlijk Archief Zeeuws-Vlaanderen, inv. 944, 21-4-1721.

260

Zie voor hun herkomst de kwartierstaat van J.M.G. Leune vanaf de nrs. 1794 en 1795.

261

Deze polder is in 1598 bedijkt (L. Riemens e.a., op. cit., p. 52-63). Door de verbreding van het
kanaal Terneuzen-Gent (1964-1969) en door de aanleg van havens en industrieterreinen is er van de
oorspronkelijke polder weinig meer over.

262

ZA, Gen. Afsch. 818, p. 60.

263

L. Riemens e.a., op. cit., p. 14.

264

P.J. van Cruyningen, A. de Regt en C. Witte, De Hofsteden van Axel, Axel 1991, p. 64.

265

Hij werd landman in de Grote Huijssenpolder bij Zaamslag en overleed op 29-11-1798. Hij tr. (1)
Janna Bakker (weduwe van Jan Pruymelaar, schout van Zaamslag) en tr. (2) Adriana de Putter.

266

Zie voor het voorgeslacht van Barbel Abrahams verder de kwartierstaat van J.M.G. Leune vanaf
nr. 449.

267

L. Riemens e.a., Landbouw Beleven in Zaamslag, Terneuzen 1985, p. 111.

268

Idem.

269

Idem, p. 114.

270

Idem, p. 111.

271

Zie voor hun kwartieren de kwartierstaat van J.M.G. Leune.

272

Cornelis komt niet voor in de beschrijving van pachters en eigenaars van boerderijen in deze
polder van L. Riemens e.a., Landbouw beleven in Terneuzen, Terneuzen 1988; hij is aan hun
aandacht ontsnapt.

273

ZA, mem. van successie Hulst, 13/633, 1840.

274

Zie ook: ZA, mem. van successie Hulst 14/276, 1841.

275

Zie voor hen de kwartierstaat van J.M.G. Leune vanaf de nrs. 226 en 227.

276

ZA, Gen. Afsch. 123, p. 15.

277

Mensen van Vroeger, jrg. 4, nr. 9, sept. 1976, p. 172.

278

ZA, mem. van successie Hulst, 14/276, 1841.

279

L. Riemens e.a., Landbouw beleven in Terneuzen, Terneuzen 1988, p. 70.

280

Zaamslag telde toen 1500 inwoners.

186

281

ZA, mem. van successie Hulst 13/633, 1840.

282
De in het Zeeuws Archief aanwezige film van de geboorteaktes van Zaamslag uit die tijd is
bijzonder moeilijk leesbaar.
283
Het is niet bekend of Abraham in Wilhelminadorp zelf woonde of in de directe omgeving daarvan;
mogelijk woonde hij in een knechtenwoning in dat deel van de Wilhelminapolder waarin zich thans
(2003) het “Goese Meer” bevindt, een luxe bungalowpark met golfbaan. Men zie voor een beknopte
geschiedenis van Wilhelminadorp: C. van Winkelen, Wilhelminadorp in oude ansichten,
Zaltbommel. De vader van schrijver dezes (Cornelis Jan Leune) was in 1942 tijdelijk hoofd van de
openbare lagere school in Wilhelminadorp.
284

J.M.G. van der Poel, De Wilhelminapolder, Wageningen 1959.

285

Kattendijke telde in 1830 593 inwoners.

286

ZA, mem. van successie Hulst, 13/633, 1840.

287

Zie voor haar kwartieren de kwartierstaat van J.M.G. Leune, vanaf nr. 57.

288
Deze verbinding komt tot stand via het geslacht Bogaart; zie hiervoor de kwartierstaat van J.M.G.
Leune, de kwartiernummers 1828, 1836, die verwijzen naar nr. 1260. Via talloze tussenstappen
lopen er vanuit dit geslacht genealogische lijnen naar (onder meer) de Thoolse geslachten Suurland,
De Wilde en Geluk. Overigens zijn de geslachten van mijn ouders ook op een andere wijze met
elkaar verbonden, namelijk via het echtpaar Cornelis Anthonis Dankertsen en Crijntje Crins (dat in
de 17de eeuw in Stavenisse woonde), waarvan zowel mijn vader als mijn moeder afstammen (zie de
kwartierstaat van J.M.G. Leune, de nrs. 1164 en 1165.
289
Zie voor de geschiedenis van de geslachten Pipping en Suurland de volgende twee monografieën:
J.M.G. Leune, Genealogische aantekeningen over het geslacht Pipping, Capelle a.d. IJssel 2001 en
J.M.G. Leune, Het Thoolse geslacht Suurland, Capelle a.d. IJssel 2002.
290

ZA, mem. van successie, Goes, 4/439, 1824.

291

Dit paar trouwde in St. Maartensdijk op 27-2-1787.

292

In de kadastrale ordening van 1832: Goes, sectie D (genaamd De Groe), nr. 111.

293
Albert Kort, Geen cent te veel; armoede en armenzorg op Zuid-Beveland, 1850-1940, Hilversum,
Verloren, 2001, p. 32.
294

Zie voor hun kwartieren de kwartierstaat van J.M.G. Leune vanaf nr. 29.

295
Er zijn andere mogelijkheden. Zo stroomt in Ieper (België) het riviertje de Steenbeek. Een andere
mogelijkheid is dat de naam Steinbach een verbastering is van de plaatsnaam Steenbergen (in WestBrabant of in Drenthe). Ik kwam erop omdat in 1668 in Dinteloord een huwelijk werd gesloten
waarbij de bruid, Geertruit Steenbach, werd ingeschreven als een j.d. uit Steenbergen (of was dit
louter toeval?) (Mensen van Vroeger, jrg. 1, nr. 7, okt, 1973, p. 135). De naam Steinbach kan
mogelijk ook in verbinding worden gebracht met het geslacht Steenback dat in de eerste helft van de
17de eeuw in St. Maartensdijk woonde. Daar trouwde ca. 1644 Jan Janse Steenback met Mayken
Jacobs Faasse (n.b.: in het oud-Hollandse schrift leken de letters h en k erg op elkaar).
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296

G.F. Sandberg, Kruiningen, heerlijkheid en gemeente, Reimerswaal 1982, p. 175.

297

Jacques Cats, Kanaal Verhaal, Vlissingen, Den Boer Uitgevers, p. 21.

298

Frans is in Bruinisse geboren op 9-2-1882. Hij is een nazaat van Pieter Machielse van Popering
(die omstreeks 1615 is geboren). Deze behoort ook tot de voorouders van zijn echtgenote; zie
hiervoor de kwartierstaat van J.M.G. Leune.

299

Zij was daar opgenomen wegens dementie.

300

Zie voor een fragment-genealogie van het geslacht Vleugel: P.A. Harthoorn, Baarsdorp,
Canterbury 1986, p. 247-249.

301

Zie voor de afstamming van deze ouders de kwartierstaat van J.M.G. Leune, vanaf de nrs. 30 en
31.

302

De kinderen van Cornelis de Jonge en Geertruid Bolier waren achtereenvolgens: Marinus,
Gabriël, Johannis, Janna, Eliza Pieter, Cornelis, Eliza Pieter, Anthonia, N.N. (levenloos geboren),
Anthonia, David, Pieter Valentijn Christiaan en Anthonia.

303

RAZE 4499, 3-2-1767.

304

M.H. Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, deel 2, 1964, p. 181.

305

S.A. Jumelet, op. cit., p. 75.

306

M.H. Wilderom, op. cit., p. 180.

307

Leo Bolier stelde een uitgebreide genealogie van het geslacht Bolier samen, waarvan eind 2002
een voorlopige versie te vinden was op het internet
(http://members.home.nl/leo.bolier/gd-hoofd.htm).

308

G.A. Bergen op Zoom, notarisarchieven, inv. 107 A, akte 148, 25-10-1657 (op microfiche nr.
631).
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Over de auteur

J.M.G. Leune (geb. Sint-Philipsland 30-1-1945) is als hoogleraar sociologie
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1990 is hij
plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Van juli 1992 tot
januari 2001 was hij voorzitter van de Onderwijsraad. In 2003 werd hij door de
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