
Wat een cultuuromslag! 

    motto: ken je verleden 

     en geniet dubbel van het heden 

 

 

Waarvandaan? 

Tja, de vraag ‘waar kom ik vandaan’ kan je zo maar bezighouden. In dubbele zin. Je hebt 

immers jouw voorgeschiedenis van vaders- en van moederskant. En dat kan nog weer in vier 

richtingen of meer uitwaaieren. Zelfs nog verder, tenminste als vader of moeder, grootvader 

of grootmoeder twee keer of vaker getrouwd 

zijn geweest. Hoe dan ook, als je terugkijkt 

naar jezelf en ziet waar je vandaan komt, dan 

heb je een eigen verhaal maar tegelijk veel 

van jezelf met anderen gemeenschappelijk.  

Hier kijk ik graag eens met jullie in mijn 

vaderslijn terug tot de tijd dat Napoleon zich 

in Europa begon te roeren.  En dat is, me 

dunkt, verrassend leerzaam, of niet soms? 

Wil je me laten weten wat je ervan vindt, wat 

je mist, of wat ook maar. Alvast oprecht bedankt! 

 

Joosses van 1789 naar 1983: 

Abraham – Arij – Leendert – Arie  

 

Abraham in de Franse tijd op Walcheren 

Voorvader Abraham kreeg in Middelburg ongetwijfeld een tijdje na zijn geboorte in 1789 te 

horen dat er in Frankrijk iets bijzonders was gebeurd. Iets dreigends, of vatten ze dat positief 

op? Dat weet ik niet, maar ik vermoed dat ze er niet blij mee waren. 

Daar was immers revolutie uitgebroken.  

 

Ons land, ook het eiland Walcheren, kreeg met de gevolgen te maken. Ze zullen ongetwijfeld 

hebben gehoord dat de grote kerk in Veere een stal werd voor paarden en legerplaats voor 

Franse soldaten. De Fransen waren in ons land echt aanwezig. Kerkelijk bracht het Franse 

regiem een radicale scheiding tussen overheid en kerk. 

Voortaan werden kerkdiensten aan de kerkelijke gemeenten overgelaten. De overheid kwam 

er niet meer aan te pas. De kerk moest sinds augustus 1810 financieel zelf haar predikanten, 

kosters enzovoort betalen, ook de zorg voor kerkgebouwen op zich nemen.  

 

In Middelburg werden evenals in andere steden bovendien de diakenen afgeschaft. Hun 

plaats werd sinds september 1811 in Middelburg ingenomen door een Frans Armbestuur.  

 

Hebben onze voorouders zich daarmee bezig gehouden en gedacht: Wie moeten er nu 

tijdens de kerkdiensten collecteren, Franse soldaten? Of is er geen geld meer voor arme 

mensen, voor lidmaten en anderen?  

In overleg met het Middelburgse stadsbestuur werd in november 1811 te Middelburg 

bepaald dat een gedeelte van het zondagse kerkgeld aan het opgerichte Franse Armbestuur 

zou worden uitgekeerd. Het overige zou in de kas van de gemeente tot instandhouding van 



de kerkdiensten worden gestort. Was dat voldoende voor de kerk en haar gebouwen? Het 

bracht de diakenen niet terug. Daarom werd in januari 1812 een twintigtal leden van de 

gemeente aangesteld om giften en collecten op te halen. Zij raakten in Middelburg bekend 

als de “Inzamelaars”. 

 

De erediensten gingen op zondagen en op weekdagen wel ongestoord door. Uiteraard onder 

leiding van de zes dominees. Op 31 december 1814 werd hun aantal zelfs opgehoogd tot 

zeven mannen. Het geld kwam dus wel binnen, kennelijk.  

Toch werd het Armbestuur onder Franse regie al in januari 1815 ontbonden. De vier kerken 

stelden veertien diakenen aan. De “Inzamelaars werden honorabel ontslagen”, zo lezen we 

dan in de notulen van de kerkenraad. De diakenen waren terug van weg geweest! Zal vader 

Abraham er veel vreugde of juist veel ellende beleefd hebben van de politieke, economische 

en kerkelijke veranderingen? Waren ze armlastig? Dat denk ik niet. 

 

We volgen zijn levensverhaal. Daarna vertellen we over zijn nageslacht. 

 

Abraham Joosse (1789-1844): derde zoon van Wouter Joosse en Johanna Zwemer 

Op 2 januari 1789 werd hij geboren: Abraham, soms Abraham Gillisse Joosse genoemd. Zijn 

vader heette immers Wouter Gillisse Joosen (let maar niet op de spelling van namen; dat 

kon vóór Napoleons tijd alle kanten op!). Zijn ouders presenteerden hem in Middelburg op 

11 januari 1789 ten doop. Dat was negen dagen na zijn geboorte. Misschien was moeder 

Johanna Swemer er misschien bij. In ieder geval had Abraham een leven van 55 jaar voor de 

boeg. Hij stierf in Middelburg op 28 augustus 1844.  

 

Abraham werd op 12-jarige leeftijd, mogelijk na zijn lagere of basisschool opleiding (indien al 

volledig voltooid) loopjongen en knecht bij een boer in Ter Buttinge.  

 

Hij zag kans op een donderdag, namelijk 2 april 1818, tot een huwelijk te komen met Maatje 

Tange. Zij was 25 februari 1792 in Middelburg geboren, dus drie jaar jonger. Zij overleed 

eerder dan haar man: 26 juni 1836.  

Hun oudste dochter werd ongehuwd zwanger van een onbekende. Abraham noemde haar 

dochtertje: Maria Cornelia, op 24 december 1839. Dit kindje overleed zeven weken later op 

30 januari 1840. Moeder/oma Maatje Tange heeft dat niet meer meegemaakt. Haar vader 

hielp haar dus bij de aangifte. Zodoende noteerde de goede ambtenaar dat Abraham Joosse 

de vader was, terwijl hij de opa was! Misschien liet Abraham het maar zo; zonder er iets over 

te zeggen? Zijn dochter Johanna was er waarschijnlijk niet bij!  

 

Abraham mocht met zijn vrouw Maatje acht kinderen het levenslicht zien aanschouwen. De 

eerste jaren van hun huwelijk woonden ze waarschijnlijk in Grijpskerke of op Ter Buttinge (zo 

werd genoteerd bij het huwelijk van zoon Wouter 3 mei 1848). Vermoedelijk werkte 

Abraham er al vóór zijn huwelijk bij een boer als “landman”.  

In Ter Buttinge werden de kinderen Johanna, Elisabeth en Wouter geboren. Sinds 1825 wist 

hij een huis te huren in de wijk ’t Zandt, tegen de grens van de stad Middelburg. Deze wijk of 

dit gehucht hoorde nog net bij de gemeente Koudekerke.  

Het heette er Middelburg-Ambacht en grensde aan de tuinen van het beroemde kasteel Ter 

Hooge van de rijke heren Ter Hooge die Klein en Groot Ter Hooge bezaten en misschien nog 

bewoonden.  



Abraham kon zich met een groeiend 

gezin in zijn huisje als landarbeider bij 

een boer staande houden. In die wijk 

(zie foto hiernaast) woonde hij in 1825 

aan de Langevielestraatweg die naar 

Koudekerke liep. Zijn huis stond 

geregistreerd onder wijk D nummer 35. 

In 1834 verhuisde hij met zijn gezin 

naar wijk B, zijn precieze adres is mij 

onbekend. 

 

Begin van leven 

Hoe kwam hij aan zijn vrouw? Hoe kwam je op Walcheren aan een vriend of vriendin voor 

het leven? 

 

Na een zesjarige lagere schoolopleiding (indien al mogelijk, en volledig doorlopen!) verlang 

je als jongen/meisje naar waardevolle contacten voor het leven. Dat ging samen op met het 

vinden van werk op de Middelburgse markt en op de straten van de stad. Gewoonlijk begon 

ieder zijn levensloop na het schoolleven met het zoeken van een baantje als loopjongen of 

melkmeid bij een boer. Hoe vond je dan een boer die jou als loopjongen wilde/kon 

gebruiken. Hoe kwam je met mensen in contact buiten jouw familie en jouw dorp? 

Daarvoor bestond al eeuwen de beroemde Liesjesdag. Zo heette die belangrijke dag in het 

Walcherse plattelandsjargon, of Annetje-Liesjesdag in Middelburgs stadsjargon. Dat hield 

het volgende voor jongeren in. 

 

Elke eerste donderdag in mei èn in oktober brak die dag aan waarop je jezelf kon verhuren 

aan de eerste, of een volgende werkgever. Ieders arbeidscontract als loopjongen, bediende 

of boerenmeid gold slechts een half jaar. Op die genoemde data liep jij als jongen of meisje 

van 12 jaar of ouder vanuit eigen dorp in de richting van de Middelburgse markt en dito 

straten om als jongeren samen feest te vieren, het feest van het einde van het contract en 

de mogelijkheid een andere/nieuwe werkgever te vinden.  

 

De naam van die dag zal daar mee te maken hebben gehad, al wist je dat zelf niet of niet 

meer. Het had letterlijk zijn oorsprong in het Frans, het woord duidde op vrolijkheid, te 

weten, het plezier dat jongeren al zingend beleefden op de Middelburgse straten en pleinen. 

Sommigen zeggen dat het woord een Engelse herkomst heeft en uitdrukking was van zoiets 

als een nieuw ‘lease’ contract. Maar wat maak je je daar als jongere nou druk om, als je maar 

werk vond! Loopjongen bij een boer, of koeienwachter als je voor de koeien moest zorgen, 

was je eerst en na enige jaren wat ervaring maakte je promotie: je werd knecht en woonde 

dan heel soms in bij de boer. Als je paardenknecht werd, betekende dat verbetering. 

Uiteindelijk kon je op den duur vaste arbeider bij een boer of werkgever worden. Dan was je 

meestal wel getrouwd. Iets bijzonders was het wanneer je de grote of kleine familieboerderij 

kon voortzetten. Die eer viel eigen boerenfamilieleden toe. En dat was voor Abraham niet 

weggelegd. 

 

Hij maakte op Walcheren de verwoestende aardappelziekte mee die velen op het eiland in 

die jaren 30 en 40 tot de hongerdood bracht. Vooral vrouwen en jongeren stierven erdoor. 



Want er was jaren geen aardappel op Walcheren te krijgen en dat was hoofdbestanddeel 

van het dagelijkse voedsel. Misschien dat Abraham daarom nogal wat kinderen naar het graf 

moest dragen.  

 

Zijn oudste dochter Johanna Gillisse Joosse overleed op 29-jarige leeftijd op 22 augustus 

1847. Ze was in 1818 geboren en kreeg dus in 1839 als dienstbode een kindje (van haar 

werkgever of iemand uit diens gezin of omgeving?). Ze bleef ongehuwd. Op 30 augustus 

1821 kwam haar broertje Wouter Gillisse Joosse ter wereld die later als 62-jarige 

weduwnaar in Grijpskerke zijn 33-jarige Antonia Adriaanse (geboren in Vrouwenpolder, te 

weten  in Gapinge) huwde. Zijn eerste vrouw was Johanna Maria Gilde.  

Broertje Izaak Gillisse Joosse werd slechts zeven jaar. Hij overleed 3 november 1831. Zusje 

Leuntje stierf nog jonger. Ze zag in 1825 het levenslicht en overleed op 3-jarige leeftijd: 16 

mei 1828.  

 

Vervolgens kregen Abraham en Maatje opnieuw een jongetje. Ze noemden hem Arie of Arij. 

Het was mijn betovergrootvader wat mij betreft, die in 1897 stierf. Straks vertellen we over 

zijn oudedagsvoorziening. Dat liep niet echt lekker. Hij werd in 1828 geboren, het jaar 

waarop zus Leuntje overleed. In 1830 werd Laurens Joosse geboren en ik weet (nog) niet 

wanneer dit jongetje of deze man stierf, ook niet waar.  

Zusje Maria is misschien nog net in het eerste Middelburgse huisje geboren in 1834. In dat 

jaar vond de verhuizing plaats naar wijk B in Middelburg-Ambacht. Een jaar daarna, in 1835 

zag Maria Gillisse Joosse het levenslicht. Zij huwde in haar betrekking als dienstbode op 27-

jarige leeftijd Wilhelmus Gort als 26 jarige timmerman. Dat was een belangrijk beroep, 

althans het verdiende meestal goed! Zijn schoonvader Abraham was nog steeds eenvoudig 

dagloner en “landman”. 

 

Het volgende jaar, het is intussen 18 juni 1836, werd Elisabeth Gillisse geboren. Misschien is 

haar moeder in het kraambed of vanwege haar geboorte gestorven. Want Maatje Tange 

overleed ’s avonds om 20.00u op zondag 26 juni 1836; dus acht dagen na de geboorte van 

Elisabeth die slechts 17 jaar werd en in 1853 overleed. Vader Abraham heeft zo diverse , 

oudere en jonge kinderen naar het graf gedragen, en wel vanuit Middelburg-Ambacht naar 

de begraafplaats te Koudekerke.  

Aan de beide zoons Wouter en Arie heeft hij waarschijnlijk plezier beleefd. Wouter bereikte 

een hoge leeftijd. Hij stierf als 76-jarige in Middelburg op zaterdag 16 oktober 1897. Dat was 

dus hetzelfde jaar en een paar dagen vóór Arij op 1 september 1897 in Serooskerke werd 

begraven. We volgen nu de levensloop van zoon Arij (1828-1897). 

 

Van Arij (1828) tot Leendert (1866) 

De zoektochttraditie naar een levenspartner op Liesjesdag heeft ons voorgeslacht geen 

windeieren gelegd. Zoals de Middelburgse Abraham Joosse na 1789 in contact kwam met 

Maatje Tange, zo trof de 29-jarige zoon Arie zijn Catharina Maljers uit Oost-Souburg. Hun 

huwelijk is in Veere gesloten op 12 augustus 1857. Daar woonde en werkte Catharina als 

dienstbode. Zelf woonde Arie in Vrouwenpolder. Haar ouders, Leendert Maljers en Cornelia 

Boks waren volgens de wethouder inwoners van Oostkapelle en stonden  beiden(!) als 

arbeiders aldaar ingeschreven. Moeder Cornelia moest dus meehelpen de kost te verdienen. 

Overigens heette Arie voor de wethouder van Veere en ambtenaar van de burgerlijke stand 



Arij Joossen (!). Ach, nogmaals wie maalde er ook na Napoleon nou echt om een secure 

schrijfwijze!  

 

Aan hun huwelijk zat een zwart randje: de beide ouders van Arij waren overleden. De 

ambtenaar noteerde droog: dat Arie “Meerderjarige zoon was van Abraham Joossen en van 

Maatje Tange beiden overleden”. Arij moest bewijzen dat zijn vader Abraham op 2 januari 

1789 was geboren en gedoopt. Hij overlegde daarom een “Extract uit het Geboorte Register 

der Nederduitsche Hervormde Gemeente der Stad Middelburg” waaruit bleek dat voorvader 

“Wouter Gilse Jousse” de geboorte van zoon Abraham had aangegeven. Dit extract had zijn 

vader Abraham gebruikt voor zijn huwelijk in 1818 met Maatje Tange. 

 

Uiteraard moest Arij ook getuigen hebben. Daarvoor koos hij (geen bloed- of aanverwanten, 

maar) de 56-jarige “landman” Cornelis Kasse in Veere en agent van politie Simon Simonse 

(69-jaar oud). Zij tekenden als inwoners van Veere de acte evenals gerechtsdienaar Aarnout 

Baart (53 jaar). Bovendien was Willem Flipse getuige, 51-jarige landman in Vrouwenpolder 

en ongetwijfeld Arij’s werkgever. En zeg nou zelf, kon hij betrouwbaarder getuigen kiezen? 

Een huwelijksakte moet je voorts ondertekenen. Dat ging moeilijk: noch Arij noch Catharina 

konden schrijven! 

 

Zijn schoonouders Leendert en Cornelia waren erbij aanwezig. Waarschijnlijk trokken Arij en 

Catharina in bij haar ouders te Oostkapelle. Zij verwachtten in december immers hun eerste 

kindje dat Abraham Joossen ging heten. Hij werd zodoende in Oostkapelle geboren. Daar 

kwamen dochtertje Cornelia, op maandag 6 februari 1860, en zoonlief Leendert, op 

donderdag 20 december 1866, eveneens ter wereld. Die donderdagmorgen was het al om 

zeven uur feest in het huis van Arij. Of werd de geboorte van Leendert amper gevierd en 

ging ieder over tot de gewone orde van elke dag? In ieder geval kreeg ons echtpaar nog drie 

kinderen, maar dat in Serooskerke. Vanwege verandering van werkgever?  

 

Nog steeds kon Arij niet schrijven. Lastig was dat: een geboorteakte moest je ondertekenen! 

Gelukkig mocht je daarvoor getuigen aanwijzen die jouw woord konden bevestigen. Arij 

koos bij de geboorteaangifte van Leendert de dertigjarige arbeider op Oostkapelle Jacob 

Zwemer en de 35-jarige veldwachter Willem de Steu. De akte werd netjes voorgelezen. 

Desgevraagd gaf vader Arij als “aangever” te kennen “niet te kunnen schrijven als zulks niet 

hebbende geleerd”. De ambtenaar tekende aan dat Arie met Catharina Maljers als 

arbeidster (zij werkte dus ook voor hun kost!) binnen de gemeente Oostkapelle woonde in 

het huis onder nummer “honderd dertien”. Helaas vulde de beste man niet in welke wijk het 

betrof. 

 

Zoon Arij Wouter werd vervolgens op 19 februari 1870 in Serooskerke geboren, overleed op 

29 augustus, 6 maanden jong. Dochterlief Maatje leefde nog korter. Op 23 september 1872 

geboren, overleed zij op 24 oktober 1872, slechts 4 weken oud.  Eerder, op 25 november 

1868 was al een levenloos jongetje ter wereld gekomen. Arij Joosse zag als laatste op 20 

augustus 1874 het licht, maar overleed na 6 weken op 2 oktober 1874.  

Het verdriet was ook deze ouders Arie en Catharina in hun huwelijksleven niet bespaard. 

Catharina hoefde evenwel geen beroep uit te oefenen, waarom ze steeds als “particulier” 

kon worden geregistreerd, terwijl Arie bekend stond als arbeider, of volgens kleinzoon Arie, 

als “baanrooier en boerenknecht” zijn leven lang. Zoon Abraham schijnt een goed leven te 



hebben gekregen, en wel als brigadier bij de marechaussee in Vlissingen(?) zoals hij na zijn 
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Volgens zijn collega Annot op Oostkapelle, gesproten uit 

een hugenoten familie, stond hij bij iedereen als vroom en oprecht (koop)man, dus goed, 



Hij schafte zich er een kar aan om met zijn waren ‘de boer op te gaan’. Daar spande hij 

telkens zijn trouwe hond voor, zodat iedereen hem als een geziene gast met zijn hondenkar 

kon aantreffen. Dat dier zal hij goed hebben behandeld, want voor velen gold hij als een zeer 

zachtmoedig mens.  

In Serooskerke stond hij dus als koopman in de boeken en in zijn galanteriewinkel konden 

velen ook voor allerhande huishoudelijke spullen terecht. Nadat hij dagelijks uit zijn opslag in 

de school of vergaderruimte achter zijn ruime winkelhuis de voorraad had aangevuld, zoals 

hij daar opslagruimte mocht huren, trok hij er met zijn hondenkar op uit. Anders gezegd, bij 

zijn vrouw en kinderen was hij weinig thuis, want hun monden moesten wel gevuld. Waren 

zij oud genoeg dan konden ze mee de kost verdienen.  

Nadat zijn oudste zoon Arie, op 5 september 1891, en Cornelis, op vrijdag 10 maart 1893 en 

Martinus, op dinsdag 10 maart 1896, waren geboren, overleed zijn Francina. Hij hertrouwde 

op woensdag 21 oktober 1896 als 29 jarige met de 25 jarige Pieternella Kesteloo die ook op 

Serooskerke woonde en hem voor hulp in het gezin al had bijgestaan. Haar vader had haar 

gewezen op haar plicht om Leendert te helpen en het was dan ook het beste om met elkaar 

te huwen om geen praatjes in het dorp te krijgen. Misschien kreeg Martin bij zijn (stief-) 

moeder weinig aandacht. Hij keerde Walcheren in ieder geval de rug toe en vertrok naar N-

Amerika zoals velen uit arme Walcherse gezinnen deden in de 19
e
 eeuw. 

Tot op hoge leeftijd werkte Leendert in de handel vanuit zijn huisje aan de Langevieleweg op 

’t Zand, ook Breezand genoemd, nog steeds een buitenwijk van Koudekerke. Hij stierf daar in 

1928. Zijn oudste zoon Arie leidde de begrafenis zodat hij omringd door de manlijke leden 

van gezin en familieleden werd weggereden op een wagen naar Koudekerke waar zijn zoon 

een korte Bijbeluitleg gaf over leven en sterven zoals dat bij zijn vader paste. Arie’s oudste 

zoon Leen maakte het als 15-jarige mee en had wel eens bij opa Leendert op Serooskerke en 

op’t Zand gelogeerd. 

We belichten nu Leendert’s kerkelijk optreden wat breder. Dan zien we hem bezig met en 

voor zijn vader Arij. 

 

Kerkelijk (mee)leven 

Bij de dolerenden in Serooskerke die de Gereformeerde kerk B vormden, sloot Leendert 

Joosse zich dus aan. Hij maakte de overgang naar de vereniging van kerk A (afgescheidenen) 

en B (dolerenden) op Serooskerke actief mee. Deze kwam in/op Serooskerke in 1897 tot 

stand. Kort na zijn huwelijk op 23-jarige leeftijd met zijn eerste vrouw Francien in 1890 werd 

hij door deze gemeente tot diaken gekozen. 

Dat liep wat anders dan vandaag in het algemeen geldt. De manslidmaten van de gemeente 

verkozen op een gemeentevergadering mannen broeders voor een groslijst van ouderlingen 

en van diakenen voorzover er reguliere vacatures waren. De kerkenraad ging daarmee aan 

de slag en stelde uit de groslijst dubbeltallen op voor ouderlingen en voor diakenen. Althans, 

ze noemden dat dubbeltallen, maar hanteerden het als dubbelgetallen: steeds worden twee 

broeders per vacature aan de gemeente voorgedragen. Dan kiest de gemeente uit die 

‘dubbeltallen’ en deze keuze komt in de kerkenraadsvergadering terug, waarna het besluit 

valt om degenen die met volstrekte meerderheid van stemmen blijken te zijn gekozen door 

de manslidmaten, tot resp. ouderling of diaken te benoemen en als zodanig aan de 

gemeente voor te dragen. Bij geen wettige bezwaren werden ze in een kerkdienst bevestigd. 

Leendert Joosse werd zo in 1892 op de groslijst gekozen; zoon Arie was net geboren (5 sept. 

1891). Van de groslijst maakte de kerkenraad dubbeltallen op. Met Louis Goedbloed als 

diaconaal ‘dubbeltal’ (er waren nog twee andere brs tot diaken voor een vacature gedubbeld 



voorgedragen) werd hij door de gemeente (nog) niet gekozen. In 1893 herhaalde zich deze 

procedure o.a. voor “broeder L
t
 Joosse” met A. Maljaars als zijn dubbeltalganger. Het 

resultaat leverde voor hem opnieuw te weinig stemmen op. Op 16 november 1894 was het 

raak. Met P. Geerse als zijn dubbeltalganger die 17 stemmen vergaarde, scoorde hij 26 

stemmen. De kerkenraad concludeerde op basis van de gemeentelijke stemactiviteit dat hij 

“met volstrekte meerderheid” tot diaken was gekozen.  

Uiteraard vond deze procedure telkenjare in november en december plaats. Want per 1 

januari moest de wisseling in het ambt gepleegd zijn. Welnu, op 6 januari 1895 werd hij als 

diaken bevestigd en op 9 januari volgde zijn eerste kerkenraadsvergadering in Serooskerke. 

Toen was hij meteen aan de beurt om ter vergadering de Schriftlezing te verzorgen, dat 

werd Titus 1. 

Intussen had zich een wat ongemakkelijke situatie in zijn huis voorgedaan. Op vrijdag 15 

december 1893 had zijn vader zich (dus lidmaat!) bij de kerkenraad gemeld waar hij “zijn 

verlangen te kennen gaf in het gesticht huisvesting te mogen verkrijgen”.  

Waarom dat nou? Wel, “omdat de verstandhouding tusschen zijne schoondochter van dien 

aard is, dat hij volgens zijn zeggen uitvlucht moet zoeken”. Maar dat kost geld, lieve broeder! 

En bovendien: kinderen moeten toch voor hun ouders zorgen? Dat is niet slechts 

eeuwenoude culturele traditie, maar gebiedt het vijfde gebod zulks niet, waarde broeder? 

We kennen jouw zoon toch op het dorp?? 

Ja, maar, aldus de oude broeder Joosse: hij “zoude alsdan bij inwilliging van zijn verzoeke 

eigen koste doen en mede de kosten van bewassing willen dragen”.  

Nou, dat was dus een heftige aanvraag, maar voor welk gesticht? Dat leert het vervolg ons 

wel. De kerkenraad zal zich ernstig beraden en dan “binnen korten tijd zijn besluit aan Joosse 

mededeelen”. Dus zoek je verder in de notulen: nee dat jaar wordt er niets meer gemeld. In 

1894 dan? 

De korte tijd viel toch wat lang uit. Op 24 october 1894 deelt de “praeses mede dat L. Joosse 

bij hem is geweest in verband met de aanvraag van diens vader”. Vervolgens is zijne 

weleerwaarde (in de notulen afgekort als: ZWE) met br. Kesteloo bij Joosse (jr. dus) aan huis 

geweest. “Na ernstige bespreking met de vrouw van Joosse zoo mede als met hunlieder 

oude vader mochten de BB (broeders) de voldoening smaken, dat voorlopig de vader in huis 

blijven en een proeftijd is gesteld of het ook nu tot weder blijvende inwonen komen kon”. 

Wat een opluchting voor allen: de vrede is in winkelhuize Joosse getekend! 

Maar oef! Nauwelijks is br. Joosse junior een paar maanden diaken of daar heb je het weer. 

Op 8 juli 1895 lezen we: “Thans vraagt Br. Joosse het woord hetwelk hem wordt gegeven”. 

Ging dat met enige zenuwen gepaard? Hij zegt: “hetwelk hij liever niet had behoeven te 

vragen”. Intussen is br. Kesteloo binnengekomen. Hij wil het meemaken. Want, zegt diaken 

Joosse, het  

“betreft het inwonen van zijn oude vader bij hem. Deze zaak is reeds meermalen ter 

sprake gekomen en is toen door bezoek aan de oude man gebracht, kunnen 

ingeschikt worden”.  

Nu ligt het anders.  

“Thans wenscht de oude vader Joosse zeer vurig dat hij worde in het gesticht 

angenomen deswege hierover onder de BB eenige besprekingen worden gehouden 

en door den scriba wordt voorgesteld thans niet een besluit te nemen, maar dit aan 

te houden tot eene volgende vergadering. Alzoo wordt besloten”. 

Op 30 juli 1895 houden de broeders zich weer met de aanvraag van “Arij Joosse” bezig. Br. 

Goedbloed vertelt “de oude Joosse te hebben ontmoet in het armgesticht (nb!). Br. Joosse 



vraagt om toestemming gezien de sterke begeerte van zijn vader op te worden genomen 

lettende op de rust en vrede van zijn huisgezin”.  

Intussen is zoon Cornelis 10 maart 1893 geboren (gezin met 2 jonge kinderen dus). De 

nieuwe diaken Joosse zal zich op die vergadering niet prettig hebben gevoeld. Had br. 

Goedbloed heel toevallig het armenhuis bezocht en ‘de oude joosse’ toevallig ontmoet??  

Deze ernstige aanvraag kostte weer zorgvuldige bespreking. Br. Wisse vindt dat dit niet kan. 

Hij “vindt veel bezwaar de oude Joosse te aanvaarden en wijst op de verplichting der 

kinderen”. Ja, zo gold dat toen! 

Uiteindelijk hakte de eerwaarde voorzitter de knoop door, maar wel héél zorgvuldig 

geformuleerd. Lees maar: de kerkenraad  

“herhaalde malen door Brs diakenen en huisbezoek vernomen hebbende den 

droevigen toestand in het huisgezin van Br. L. Joosse, lettende op de aanhoudende 

aanvrage van den ouden Joosse om in het armengesticht te worden opgenomen, 

welke aanvrage door zijn zoon niet afgekeurd wordt, wegens den onhoudbaren 

toestand in het gezin, besluit de treurige aanvraag tot zijn diep leedwezen hem te 

moeten toestaan, zoodat Br. Joosse (zoo er geen verandering komt) met 1 sept. In 

het gesticht zal worden opgenomen”.  

Het werd met algemene stemmen aangenomen. 

Het armenhuis zal op Serooskerke hebben gestaan (waar weet ik (nog) niet, Oostkapelle had 

ook een armenhuis voor hervormden en gereformeerden). 

De kerkenraadsbesprekingen spitsten zich in deze tijd uitvoerig toe op eenheid met de 

afgescheidenen. Voor kerkenraad en gemeente was de vraag: Moeten we overgaan tot één 

gemeente met twee(!) predikanten, of zullen beide predikanten elders beroepen (moeten) 

worden? Diaken Leendert maakte van deze besprekingen niet veel mee. Hij moest zich in 

maart tot september 1896 veelvuldig afwezig melden. En wel omdat zijn vrouw ernstig ziek 

werd/was. Zelfs de gecombineerde vergadering van kerkenraad A en B op 20 juli 1896 miste 

hij. Op 30-jarige leeftijd overleed zijn vrouw Francien op zondag 12 juli 1896 en de ‘oude 

vader’ Joosse volgde haar op 1 september 1897, 69 jaar oud. 

Zijn hertrouw vond plaats met Pieternella Kesteloo (dochter van eerder genoemde ouderling 

Kesteloo, die begaan was met de onvrede in huize Joosse?). Zijn tweede vrouw heeft hem 

jaren overleefd. We komen nu terug bij zijn begrafenis.  

Mijn opa Arie vertelde me tijden geleden hoe hij als oudste zoon de uitvaart moest regelen 

en uitvoeren voor zijn vader. Hij regelde een veerwagen om hem op Koudekerke te begraven 

vanuit het nu Middelburgse Breezand. Geen predikant kwam er aan te pas en het paste 

dames (moeder/dochters etc) niet erbij te zijn. Zij mochten dus niet mee. Opa Arie vertelde 

verder dat het toen erg regenachtig en nat was: “Het water was nauwelijks uit het graf te 

houden, het was verschrikkelijk nat” zei hij. Hij las een Bijbelgedeelte en legde zijn vader in 

het naamloze graf dat met enige moeite is terug te vinden. Dat brengt ons naar zoon Arie 

van Leendert. 

 

Even vooraf: denk het je in! 

Deze Arie maakte veel veranderingen mee. Politieke en economische in de tijd na Napoleon 

en het industriële tijdperk. Twee wereldoorlogen waarvan de tweede met bombardementen 

op en overstroming van het eiland. Ook technische cultuurschokken, zoals de overgang van 

lopen naar fietsen, van boerenwagen naar auto, zeereizen en luchtvervoer; afsluiting van 

zeearmen en het deltaplan.  



Hij stierf aan de morgenstond van het computertijdperk dat zich in schrijf- en rekenmachines 

al liet gelden, evenals sociale veranderingen in oudedagsvoorziening en een 65-jarige AOW-

uitkering. Hij beleefde dus een grote omslag in allerlei zin in werk en kerksituaties, zoals van 

Doleantie naar Vrijmaking op Serooskerke en in Vrouwenpolder. Wat maakte hij dan 

concreet in zijn leven mee? 

 

Arie Joosse (1891) 

Ook Abrahams kleinzoon Arie Joosse werd vaste arbeider na zijn huwelijk. En wel bij boer 

Simon Meijers  

(was Bartel Meijers, geb. 1815, zijn vader die op Serooskerke bij de Afgescheidenen 

hoorde en volgens J. Wesseling, Afscheiding Walcheren pag.141-143, als ouderling 

niet goed preken kon voorlezen?)  

op Serooskerke in 1913 nadat hij immers met Lena Sturm op 21 aug. 1912 in Serooskerke 

was gehuwd. Na onderdak bij zijn schoonouders Sturm in Oostkapelle, kreeg hij werk en een 

huisje van boer Meijers. Kerkelijk viel zijn huis onder Vrouwenpolder, burgerlijk was het nog 

Serooskerke.  

Anders dan loopjongens of melkmeiden mocht je soms de tafel van de boer delen, al moest 

je dan wel je plaats weten. Dat gebeurde met opa wanneer hij op zondag aan de beurt was 

om voor de dieren te zorgen. Die zondagavond bleef hij eten bij de boer. 

In de slachtmaand kreeg je zelfs iets extra’s. Nou ja, wat een beloning! Opa kreeg de darmen 

mee van het geslachte varken. Die werden thuis goed schoon gemaakt alvorens ze verorberd 

werden. Trouwens, was twaalf gulden per week ook een goede beloning? Het was meer dan 

de wekelijkse 10 gulden in de winter. Minder loon in die maanden omdat er weinig te doen 

was. En wie niet werkt, zal niet eten, toch? Je hebt bovendien kinderen die mee kunnen 

verdienen. Toch kon vrouw Lena het voor elkaar krijgen dat er met Kerst en op Oud en 

Nieuwjaarsdag oliebollen werden gegeten.  

Tegen die tijd kwam er een diaken uit Vrouwenpolder langs voor de uitdeling van een 

jaarlijks extraatje aan arme gezinnen. Zag je hem aan komen fietsen, dan riep moeder Lena 

verschrikt: ‘verstop de trog met het deeg gauw weg onder tafel, want als de diaken het ziet, 

krijgen we de gebruikelijke 10 gulden niet om de winter een beetje door te komen!’ En let 

wel, varkensdarmen waren toch weer even iets anders dan de karnemelkse pap. Het 

gezegde gold (bij kleine boeren families op Oostkapelle): ‘zes keer zuur en één keer zoet’, 

men wilde maar zeggen: elke dag karnemelkse pap, maar op zondag: pap van koeienmelk, 

héé zeg, wat een weelde! Of was de wekelijkse kost in ‘ons tuus’ zoals het huisje heette, iets 

anders? 

Hoe was Arie trouwens aan een meisje gekomen uit het verre dorp Oostkapelle en nog wel  

lid van een andere kerkgemeenschap? Inderdaad, via de befaamde Liesjesdag, zo neem ik 

maar aan. Dan trof je in het eilandcentrum immers de vele en veelsoortige jongeren van alle 

dorpen op Walcheren. Middelburg was niet voor niets hoofdstad. Maar hoe zal dat verder 

zijn gegaan toen Arie in 1912 introk bij zijn schoonouders Sturm?  

De mystieke ligging van Arie’s bruid als lid van de Gereformeerde gemeente in Oostkapelle 

(haar vader was voorzanger voor de gemeente van Meliskerke, in 1883 opgericht, in 

Oostkapelle was deze gemeente op 7 maart 1900 opgericht) zal de ouders van Arie niet 

hebben gehinderd. Op Oostkapelle hield men zich weg bij de Ledeboerianen en ook op 

Meliskerke was de gereformeerde gemeente alleen maar opgericht omdat voorganger Jan 

Vader zelf voorganger wilde blijven. Het westelijke deel van Walcheren stond in de kring van 

gereformeerde gemeenten soms wel als wat ‘licht’ te boek. 



Bovendien, vader Leendert Joosse voelde zich prima thuis in de kring van de dolerenden uit 

de Herv. Kerk in Serooskerke (er waren ongeveer 45 afgescheidenen in Serooskerke die 

aanvankelijk elke zondag in Middelburg kerkten ondanks de modderige wegen) en ook 

grootvader Arij (1828-1897) was uit degelijk gereformeerd hout gesneden. In Oostkapelle 

was nog geen dolerende kerk, pas na 1886. In de jaren tussen 1866 en 1874 verhuisde Arie 

immers naar Serooskerke Hij heeft zich er om/met zijn zoon bij de Dolerenden gevoegd. 

Men was door de Liesjes-traditie dus niet levenslang in één dorp of stad opgesloten. Maar 

lopen (reizen per wagen?) was zelfs in de zomer niet altijd prettig: er bestond geen 

doeltreffende afvoer van hemelwater voor de wegen, zodat alle wegen vaak modderig 

waren, zeker na een forse regenbui. Misschien was het grintpad van Meliskerke naar 

Aagtekerke en omgekeerd een verbetering, maar ging je recht door het land, dan was dat 

andere kost op je klompen. 

 

Werkzaam leven 

Met een baan van loopjongen voor telkens een half jaar kon je kostbaar geld proberen over 

te houden voorzover je dat niet moest afdragen ten behoeve van het ouderlijk gezin.  Wie 

wilde er nou niet vooruit komen? Tijdens de grote landbouwcrisis op het agrarische eiland 

Walcheren die van 1890 tot diep in de negentiger jaren reikte (zeker tot 1895, dus tot na zijn 

geboorte) was het ook onder de rijke boerenstand een worsteling om in de hooggeëerde 

boerenstand te blijven en niet te vervallen tot die ‘verachtelijke ambachtslui’ of kleine boer 

te worden, of tot arbeider af te dalen. Althans, dat was het levensklimaat destijds van 

herenboerenfamilies! De tweede wereldoorlog bracht schrik en evacuatie. En een tastbare 

herinnering. Voor hun huisje aan de Liebertsweg 1 dat zij erfden van Jan Baaijens werd als 

loopplank over de sloot een stuk van een tank gelegd, zodat jarenlang een brede ijzersterke 

toegang was uitgelegd voor allen die als kinderen, kleinkinderen en anderen op bezoek 

kwamen. En dat waren er veel! 

Arie sloeg zich door oorlog en werken op het land heen. Naderhand kwam hij in dienst van 

wegenbouwers en raakte bekend om zijn secure manier van gras zaaien aan dijkhellingen. 

Hij werkte tot zaterdag laat. Dan bereidde hij zich voor op de zondag en ’s zondags was er 

tijd om de kranten te lezen zodat hij kerkelijk goed op de hoogte bleef. Dat vertaalde zich in 

een ouderlingschap na de Vrijmaking op Vrouwenpolder. Naast boeren een arbeider in de 

ouderlingenbank, dat was nog volledig nieuw en ongewoon op het dorp. Niet ongehoord, 

want hij trad daarmee in de vrome voetsporen van zijn vader. 

Gelukkig heeft hij na zijn werkzame leven veel kunnen genieten met zijn vrouw door enkele 

reizen te ondernemen. Na het overlijden van zijn vrouw Lena zelfs nog tot in Zuid-Afrika toe. 

Toch bleef hij eenvoudig en werkzaam. Waar hij maar kon zette hij zich voor kinderen en 

anderen in. Zo was hij vaak in eigen tuin en dat van kinderen te vinden. Want hij had de 

natuur lief als deel van Gods schepping. Als eenvoudig kind  van God stond hij actief in de 

wereld rondom hem en deed hij mee naar vermogen om wat van zijn leven te maken. 

Nuchter beoordeelde hij alles wat veranderde in het licht van wat blijft: het evangelie van 

Jezus Christus was zijn norm en richtlijn. Altijd besloot hij zijn gebed met een duidelijk 

hoorbaar A(men), waarvan de laatste drie letters meestal voor mij niet hoorbaar waren. 

Maar je wist wat hij bedoelde: hij stond voor zijn geloof in Jezus als Verlosser. Wie het leest 

volge hem daarin na. 

 

 

Joosse, Leendert J. (Czn), Groningen 1 juli 2011. 



 

 

Bronnen van dit voorouderverhaal: 

 -notities van wat mijn opa Arie Joosse mij destijds vertelde; 

 - wat mijn oom Leen Joosse mij recent vertelde; 

 - wat mijn tante Nel Volmer-Joosse mij wist te verhalen; 

 - wat o.a. te vinden is in notulen van de Geref. Kerk B (dolerend) te Serooskerke (in: Zeeuws 

Archief te Middelburg); de citaten heb ik ongemoeid gelaten; 

- literatuur over Walcheren. 

 


