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Vier generaties Joosse: 1789 - 1982   
motto: ken je verleden en geniet dubbel van het heden,  

of: ‘Zij die het verleden niet vergeten, zijn de meesters van de toekomst’, Sima Quan (145-86 v. 

Chr.), uit: De man met de hoed, historische roman over de familie Dumont van Pauline van de 

Ven. 

 

Waar kom ik vandaan? Die vraag hield me bezig. Terugzoekend ontdekte ik de levensverhalen van vier 

generaties voor mij. Het beslaat zo’n twee honderd jaar, van Napoleon tot na wereldoorlog II. Het le-

ven van Abraham, Arij, Leendert en weer een Arie Joosse is verrassend leerzaam! 

 

Van 1789 naar 1828: Abraham > Arij  

Voorvader Abraham/Bram kreeg in Middelburg tussen de Veerse 

en Prooijense weg op hoeve Steenvliet, een tijd na zijn geboorte in 

1789 vast wel te horen wat er in Frankrijk gebeurde. Ik vermoed dat 

hij en zijn broers niet blij waren met de Franse revolutie: Fransen 

veroverden ons land. Vanuit hun hofstede Steenvliet (foto) keken ze 

uit op de oude Veerse weg die toen al bestraat was en de Veerse 

steenweg heette. Daarover zagen ze Fransen voorbij trekken en 

Engelsen die na hun inval bij Vrouwenpolder in 1809 naar Middel-

burg trokken. Bespraken de Joosses op Steenvliet achter het nog 

oorspronkelijke raam en bij de nog authentieke haard wat er onder hun ogen gebeurde?  

 

Na het overlijden van moeder Johanna Joosse-Zwemer in 

1810 nam de oudste zoon Gillis Gillisse Joosse het bedrijf over. 

Toen hij in 1817 overleed verkochten de Joosses Steenvliet aan de 

tweede zoon: Laurens Gillisse Joosse (zie: Joosses op Steenvliet). Mat-

thijs Gillisse Joosse werd in 1813 soldaat en werd vrij snel vermist, 

nog dat jaar 1813. Zijn laatst bekende standplaats was: Mentz. 

Die plaats ligt in (nu) Saksen-Anhalt en is nu een wijk van de stad 

Gommern in voormalig Oost-Duitsland. Daarna is er niets meer 

van hem vernomen. Voor Abraham werd de verkoop van hun hofstede reden elders werk te zoeken. 

Zijn levensverhaal gaan we preciezer na.  

 

 

Abraham Joosse (1789-1844) 

Op 2 januari 1789 wordt Abraham geboren. Zijn volledige naam is Abraham Gillisse Joosse. Zijn vader is 

namelijk Wouter Gillisse Joosen. NB: Let niet op de spelling; dat kon nog alle kanten op! Vader Wouter 

presenteert hem bij de doopvont in Middelburg bij een van de zeven predikanten op 11 januari 1789. 

Moeder Johanna Swemer blijft thuis. Abraham heeft dan een leven van 55 jaar voor de boeg, maar dat 

weet hij uiteraard nog niet!  

Na de lagere school werkt hij mee op Steenvliet. In 1817 zoekt hij zijn toekomst elders. Maar 

hoe kom je aan werk en aan een meisje? 

 

Liesjesdag 

Kennis aan een vriendin hangt op Walcheren voor hem af van een contract bij een boer. Begin mei en 

oktober proberen jongeren contact met een boer te krijgen om een contract te sluiten. Dat gebeurt 

mondeling. Ze trekken naar de Middelburgse markt. Met een contract op zak begint het echte leven.  
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Die dag heet Liesjesdag in Walchers plattelandsjargon, of Annetje-Liesjesdag in Middelburgs 

stadsjargon. Elke eerste donderdag in mei en in oktober breekt die dag aan. Jongens en meisjes trek-

ken vanuit hun dorp naar de Middelburgse straten om feest te vieren: het einde van een goed contract 

en een eerste of volgende werkgever. Het bevordert dat families verstrengeld raken en de dorpen zich 

niet van elkaar isoleren.   

De naam komt uit het Frans en drukt vrolijkheid uit; het plezier dat jongeren al zingend in Mid-

delburg beleefden. Sommigen beweren dat het woord uit het Engels stamt en iets betekent van ‘lease’ 

contract. In ieder geval gaat het om werk. Abraham Joosse zal zich om de naam van die dag niet druk 

gemaakt hebben. Toch, ook voor hem is het gekoppeld: werk zoeken en kennismaken met een meisje. 

Uiteraard kun je contact leggen in je dorp, in de kerk en op catechisatie. Maar onze voorouders keken 

vaak naar andere dorpen om kennis te maken met een meisje voor het leven!  

Voor een gewone jongen of meisje ligt er trouwens weinig carrière in het verschiet. Eerst word 

je loopjongen of koeienwachter bij een boer, of melkmeid. Ervaring kan dan promotie betekenen: je 

wordt knecht en woont dan heel soms in bij de boer. Als je paardenknecht wordt, betekent dat verbe-

tering. Uiteindelijk kun je vaste arbeider worden. Maar dan ben je meestal wel getrouwd. Je hebt het 

gemakkelijker als je opgroeit in een gegoede boerenfamilie. Dan kun je opvolger worden. Die eer is 

voor Abraham Joosse niet weggelegd. Hij krijgt werk in Buttinge. Even later heeft hij een meisje. 

 

Huwelijk en gezin 

Op een donderdag, het is 2 april 1818, trouwt de 29-jarige Abraham Gillisse Joosse met Maatje Tange 

uit Middelburg. Zij is op 25 februari 1792 geboren en dus drie jaar jonger. Zij overlijdt op 26 juni 1836. 

Abraham sterft op 28 augustus 1844, amper 55 jaar.  

Abraham en Maatje verwelkomen acht kinderen. De eerste tijd be-

wonen ze een werkmanshuis op Buttinge. Dat schrijft de ambtenaar neer 

bij het huwelijk van zoon Wouter (over hem straks meer) op 3 mei 1848: 

“geboren op Buttinge”. Abraham heeft er als “landman” vast werk en kent 

zo langzamerhand wel de ruïne van de kerk (foto: Zeeland Illustr. dl 3) uit de 

tijd dat Buttinge meer was dan een paar boerderijen. Sommige gehuchten 

groeien uit tot een heus dorp, andere verdwijnen vrijwel. Net als zijn broers en zijn voorouders be-

weegt Abraham zich in lagere agrarische kringen als een eenvoudig man. 

 

Behalve zoonlief Wouter (aug. 1821) worden Johanna (okt. 1818) en Elisabeth Gillisse Joosse 

(1819) op Buttinge geboren. In 1825 verhuist het gezin naar de wijk ’t Zandt aan de rand van Middel-

burg. Het hoort bij het dorp Koudekerke en grenst aan kasteel Ter Hooge van rijke heren die Klein en 

Groot Ter Hooge bezaten. In Abrahams tijd wonen ze er misschien nog.  

Abraham kan zich met zijn groeiend gezin staande houden 

aan de Langevielestraatweg naar Koudekerke (zie foto). Het huis 

staat geregistreerd onder wijk D nummer 35. In 1834 verhuist het 

gezin naar wijk B; het huisnummer weet ik (nog) niet. 

 

Abraham en Maatje worden opgeschrikt door de ver-

woestende aardappelziekte die velen op Walcheren in de jaren 

1830 en ‘40 tot de hongerdood brengt. Vooral vrouwen en kinde-

ren zijn slachtoffer. Er is geen aardappel op Walcheren te krijgen. En dat is nu juist het hoofdbestand-

deel van het dagelijks eten. De ziekte treft iedere familie, getuige de enorme begrafenislijsten die wor-

den opgemaakt. Als stille getuigen vind je ze in het Zeeuws archief.  
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Oudste dochter Johanna Gillisse Joosse overlijdt op 22 augustus 1847; als gevolg daarvan? Als 

dienstbode krijgt ze in 1839 een kindje (van haar werkgever of iemand uit diens omgeving?). Vader 

Abraham noemt haar: Maria Cornelia, op 24 december 1839. Het kindje overlijdt zes weken later op 30 

januari 1840. Oma Maatje Tange maakt het niet mee. Abraham doet aangifte. De goede ambtenaar 

noteert dat Abraham Joosse de grootvader is. Abraham tekent de aangif-

te van geboorte en overlijden. Ietwat bibberig, maar toch: hij kan schrij-

ven (zie foto)! Ook Jacobus Smitman tekent, als ‘bekende’. Deze ‘dag-

looner' zal de vader zijn. Want het was gebruikelijk dat de vader zich zo 

bekend maakte. Abrahams dochter Johanna blijft overigens ongehuwd. 

 

Zoon Wouter 

Op 30 augustus 1821 wordt Wouter Gillisse Joosse geboren. De kerkledenlijst zegt dat hij een jaar later, 

op 30 september 1822 is geboren. Wat klopt er? We hopen het op te helderen! Onze familie krijgt van 

de ambtenaar steeds de tussennaam Gillisse mee. Zo weten we welke Joosse in de 19
e
 eeuw familie 

van ons was.  

Met Johanna Maria Gilde, geboren op 19 juni 1823, treedt Wouter in het huwelijk. In 1848 ligt 

hun zoontje Jan Gillisse Joosse in hun armen. Jan wordt tuinknecht te Oostkapelle en overlijdt als hij 28 

jaar is: 19 augustus 1876. Later huwt Wouter als 62-jarige weduwnaar in Oostkapelle met de 33-jarige 

Antonia Adriaanse (geb. te Vrouwenpolder) die in Gapinge woont. Misschien kregen ook zij kinderen.  

Over Wouter Gillisse komen we in onze speurtocht meer te weten. Hij voegt zich door belijde-

nis op 21 februari 1867 bij de Afgescheidenen. Dat zijn mensen die zich onder leiding van de Groningse 

dominee Hendrik de Cock in Ulrum tegen de Hervormde kerk keren en tegen de zin van het kerkbe-

stuur de belijdenis, vooral de Dordtse Leerregels over Gods uitverkiezing, blijven gebruiken. Wouters 

vrouw Johanna Maria volgt hem twee maanden later in zijn keus. Zij doet op 22 april 1867 belijdenis. 

Zoon Jan gaat met hen over. Ze vallen onder de zorg van de Afgescheiden kerkenraad van Serooskerke. 

De notulen (in Zeeuws Archief te Middelburg) vertellen dat het huisbezoek van de ouderlingen zich uitstrekt 

tot Gapinge, Vrouwenpolder, Oostkapelle en Grijpskerke. Ook vertellen ze dat 

broeder A. de Visser liever wil dat de catechisaties in Grijpskerke plaatsvinden. 

Want, zegt hij op 14 september 1882: “het voetpad in den winter naar Seroosker-

ke is moeijlijk te gaan”. Dominee De Jager, bekend om zijn lange pijp(roken) kan 

beter naar Grijpskerke komen dan dat de kinderen naar Serooskerke lopen.  

Wouter ondervindt de zorg van kerkenraad en diakenen. Dat lezen we in 

eerdere notulen. Op 4 oktober 1876 komt de Afgescheiden kerkenraad te spreken 

over “W. Joosse die van zijn zware ziekte is hersteld”. De broeders zijn er dank-

baar voor. Een tijd later, 26 oktober 1879, blijkt “W. Joosse in grote ellende te 

verkeren met zijn vrouw”. Wouter vraagt diakenen om ondersteuning. Hij wil “iemand in zijn huishou-

ding”, maar betalen kan hij dat niet. Een antwoord op zijn vraag vinden we niet. Daarna komt zijn 

vrouw regelmatig ter sprake. Wat is er aan de hand?  

 

Op 1 mei 1882 constateren de broeders dat “de vrouw van gemeentelid W. Joosse in een soort 

van waanzin verkeert en mitsdien diep ellendig is”. Wat te doen met geesteszieke Johanna Maria Gil-

de? W. Joosse heeft zich tot de burgemeester van Oostkapelle gewend voor hulp van het burgerlijk 

armbestuur. Dat vindt de Serooskerkse kerkenraad een goede weg. Diaken Coppoolse houdt hun situa-

tie in de gaten. Wouter en de ouderlingen zijn er blij mee. Want zijn vrouw heeft oppas nodig. In okto-

ber komt de oppas ineens voor het voetlicht, zodat we weten over wie het gaat.  

Joosse heeft namelijk “ongenoegen met J. Adriaanse.”  Geen wonder. Onderzoek van dominee 

De Jager wijst uit dat Adriaanse en zijn vrouw door Joosse worden aangeklaagd dat zij dochter Antje 
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jarenlang hebben “mishandeld”. Wouter heeft het van Antje gehoord en Adriaanse daarover gespro-

ken. Ook dominee gaat br en zr Adriaanse bezoeken en vermanen. Op 31 oktober 1883 wordt dank-

baar geconcludeerd dat de onenigheid is bijgelegd. De Adriaanses hebben dominee beterschap be-

loofd. Is het een Joosse-trek, of algemeen menselijk om voor zwakkeren op te komen? We zullen het in 

ieder geval in onze generaties vaker tegen komen. 

Is Antje ermee geholpen? In ieder geval heeft zr Joosse hulp, al vindt de raad het  nodig dat er 

een “gesticht voor krankzinnigen en zenuwlijders” komt. De notulen vermelden in 1885 dat er een sta-

tuut en reglement is opgesteld en dat er elk jaar voor een gesticht wordt gecollecteerd. De geestelijke 

zorg staat in de kinderschoenen, al gaat de raad niet naar Ermelo om als kerk mee te beslissen over de 

‘krankzinnigenzorg’. Liever houdt men het dichtbij huis, aldus de collecten.  

 

Andere gezinsleden van Abraham en Maatje: Arij (1828) 

Izaak Gillisse Joosse wordt slechts zeven jaar en overlijdt op 3 november 1831. Leuntje sterft nog jon-

ger. Ze ziet in 1825 het levenslicht en overlijdt op 3-jarige leeftijd: 16 mei 1828. Vervolgens krijgen zij 

opnieuw een jongetje die ze Arij noemen. Hij wordt in 1828 geboren, het jaar waarin Leuntje overlijdt 

in de Koudekerkse wijk ‘t Zand. Met Arij loopt onze lijn van geslachten door. Zijn oudedagsvoorziening 

loopt niet echt lekker. Straks vertellen we zijn verhaal van armoede.  

 

In 1830 wordt Laurens Joosse geboren op 4 februari. Na het overlijden van zijn ouders wordt hij 

met Arij als wees in het Middelburgse Burgerweeshuis aan het Molenwater opgenomen, resp. als 14-

jarige en 16-jarige, door toedoen van de diakenen der Nederduitsche kerk. Zo heet de Hervormde Kerk 

in de notulen van de regenten. Wanneer ze beiden meerderjarig zijn, worden ze ontslagen, en wel op 

resp. 2 februari 1851 en 10 februari 1853. Bij Laurens staat in 1853 aangetekend: vertrekt op 4 augus-

tus 1851 naar “de Oost-Indiën”. Men bedoelt: op die dag krijgt hij een attest mee “wegens vrijwillige 

dienstneming naar O.I. bezittingen”. Regenten onderstrepen de vrijwilligheid, omdat ze niet graag toe-

geven blij te zijn met minder uitgaven. Keert Laurens terug uit Azië? Ik denk het niet. Anders zou hij 

later dan wel ergens bij de kerk en/of de VOC geregistreerd staan. 

 

Zusje Maria Gillisse Joosse wordt misschien nog in het eerste Middelburgse huis van Abraham 

en Maatje geboren op 26 december 1834. In dat jaar verhuizen ze naar wijk B in Middelburg-Ambacht. 

Maria huwt als 27-jarige dienstbode de 26-jarige timmerman Wilhelmus Gort. Hij heeft een voornaam 

beroep. Het verdient meestal goed. Iedereen kijkt op tegen een timmerman! Schoonvader Abraham 

blijft eenvoudig dagloner: “landman”.  

 Maria komt vóór haar huwelijk in het Middelburgse gasthuis terecht, het ziekenhuis bij de 

Noordpoort. Zij is patiënt nr 1483, bijna 25 jaar en wordt van 16 tot 29 augustus 1859 verpleegd. Bij 

haar opname wordt genoteerd dat ze lid is van de Hervormde Kerk en 2 jaar op boerderij Rensburg, 

gelegen onder Oostkapelle, woont en werkt. Ze lijdt aan een “vlekziekte storenis in de bloedsomloop”, 

tbc zouden we vandaag misschien zeggen. Eerst kan ze de rekening betalen. Voor een nieuwe opname 

vanaf 30 augustus, de dag na haar ontslag, nu als patient nr 1490 betaalt het Middelburgse armbestuur 

haar verzorging. Gelukkig kan ze op 15 september weer weg. Dan trouwt ze Willem Gort. Of ze kinde-

ren krijgen is mij niet duidelijk. 

Na Maria komt Elisabeth Gillisse. Het is dan 18 juni 1836. Moeder Maatje overlijdt in het 

kraambed op zondag 26 juni 1836 ’s avonds om 20.00u. Elisabeth wordt slechts 17 jaar jong en over-

lijdt in 1853. Als gevolg van slechte voeding? Abraham heeft in ieder geval diverse kinderen en ten 

slotte zijn vrouw naar het graf gedragen vanuit ‘t Zandt naar de begraafplaats van Koudekerke.  

Aan Wouter en Arij heeft Abraham ongetwijfeld plezier beleefd. Wouter overleeft zijn vader en 

bereikt een hoge leeftijd. Hij sterft als 76-jarige in Middelburg op zaterdag 16 oktober 1897. Een 
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maand eerder is Arij op 1 september 1897 in Serooskerke begraven. In die tijd is de vereniging van Af-

gescheidenen en Dolerenden een feit. Beide bewegingen hebben veel levens, ook van onze voorou-

ders gestempeld. 

 

 

Van Arij (1828) > zoon Leendert (1866) 

De traditionele zoektocht naar een levenspartner op Liesjesdag legt ons voorgeslacht geen windeieren. 

Zoals de Buttingse Abraham Joosse de Middelburgse Maatje Tange leert kennen, zo treft de 29-jarige 

Arij zijn 25-jarige Oostkappelse Catharina Maljaars (geb. 1 mei 1832 te Oost-Souburg). Hun huwelijk 

wordt in Veere gesloten op 12 augustus 1857. Daar is Catharina dienstbode. Arij woont in Vrouwen-

polder. Haar ouders Leendert Maljaars en Cornelia Boks wonen nu in Oostkapelle. Ze zijn allebei arbei-

der. Moeder Cornelia helpt mee de kost te verdienen. Arie heet voor de Veerse wethouder/ambtenaar 

van de burgerlijke stand: Arij Joossen. Ach, wie maalt er ook nà Napoleons tijd om spelling! Wij houden 

het op Arij om hem te onderscheiden van zijn latere, voor Arij onbekende, kleinzoon Arie. 

Aan het huwelijk zit een zwart randje. De ambtenaar noteert droogjes over Arij: “Meerderjarige 

zoon van Abraham Joossen en van Maatje Tange beiden overleden”. Arij moet bewijzen dat zijn vader 

op 2 januari 1789 geboren is. Hij overhandigt een “Extract uit het Geboorte Register der Nederduitsche 

Hervormde Gemeente der Stad Middelburg” als bewijs dat opa “Wouter Gilse Jousse” in 1789 Abra-

hams geboorte aangaf. Dit gebruikte Abraham in 1818 voor zijn huwelijk met Maatje Tange. Nu doet 

Arij dat op zijn beurt. Als getuigen kiest Arij voor de 56-jarige “landman” Cornelis Kasse in Veere en 

politieagent Simon Simonse, 69 jaar. Deze Veerenaren tekenen de akte samen met gerechtsdienaar 

Aarnout Baart. Voorts is Willem Flipse getuige. Hij is 51 jaar en landbouwer in Vrouwenpolder, onge-

twijfeld Arij’s werkgever. Zijn er betrouwbaarder getuigen?  

Een huwelijksakte moet je echter zelf ondertekenen. Dat gaat moeilijk: noch Arij noch Catharina 

kunnen schrijven! Maar Arij is toch in het Burgerweeshuis opgenomen geweest? Heeft hij geen schrij-

ven, misschien alleen een vak, geleerd? Dat denk ik. Hij kwam immers in het weeshuis als 16-jarige! 

Dat is de leeftijd een vak te leren. Schoonouders Leendert en Cornelia Maljaars zijn er niet voor niets. 

Zij tekenen.  

 

Arij en Catharina trekken (aug. 1857) in bij haar ouders.  

Zij verwachten in december hun eerste kindje dat Abraham gaat 

heten. Zo komen Cornelia (maandag 6 februari 1860) en ruim zes 

jaar later - in 1862 wordt een zoontje levenloos geboren! - zoon-

lief Leendert (donderdag 20 december 1866) in Oostkapelle ter 

wereld. Is het dan feest? Of wordt een geboorte amper gevierd 

en gaat ieder gewoon over tot de orde van de dag? De vraag stel-

len is, denk ik, haar beantwoorden. 

 

Arij en Catharina krijgen nog drie kinderen. Nu in Seroos-

kerke. In Arij’s tijd is het een voornaam dorp, maar …. de wegen 

zijn vaak stoffig en modderig. Bestrating is afwezig. Ook in de 

dorpsstraat. De foto spreekt voor zich!  

Is Arij soms van werkgever veranderd? De eerste die er 

wordt geboren, is (weer) een levenloos jongetje op 25 november 

1868. De aangifte onthult dat het gezin verhuisd is. Uit de vol-

gende aangifte bij de geboorte van Maatje in 1872 wordt dit echt 

duidelijk. Dan is Cornelis Louwerse in Serooskerke getuige, als 
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(let wel!) landbouwer uit een respectabele familie! Dat zegt genoeg. De andere getuige is net als Arij 

landarbeider. Het zal zijn collega zijn geweest bij boer Louwerse. Arij heeft bij hem vast werk gevon-

den. Een paar jaren later wordt hij ziek. B&W van Serooskerke concluderen dat Arij niet meer kan wer-

ken. Dat verhaal houdt u nog even tegoed! 

Lastig is het: ook een geboorteakte moet je ondertekenen! Arij kiest getuigen. Bij de aangifte in 

1866 van Leendert is dat Jacob Zwemer, de 30-jarige arbeider te Oostkapelle en 35-jarige veldwachter 

Willem de Steu die ook getuigt bij de geboorte van een zoon van Arij’s broer Wouter. De akte wordt 

netjes voorgelezen. Desgevraagd geeft Arij weer eens te kennen “niet te kunnen schrijven als zulks niet 

hebbende geleerd”. Zou hij het vervelend hebben gevonden, steeds die vraag naar zijn onmacht? De 

ambtenaar schrijft dat Arij met Catharina Maljaars als arbeidster (ook zij werkt dus voor de kost!) bin-

nen Oostkapelle woont op huisnummer “honderd dertien”. Helaas vult de beste man niet in welke wijk 

dat is. Abraham, Cornelia en Leendert worden betrekkelijk oud, anders dan de volgende kinderen die 

in Serooskerke het levenslicht zien. 

 

Zoon Arij Wouter leeft slechts 6 maanden tot 29 augustus 1870. Arij kan het kennelijk goed met 

zijn broer Wouter in Oostkapelle vinden. Hij noemt dit jongetje immers Wouter! Dochterlief Maatje 

leeft nog korter. Op 23 september 1872 geboren, overlijdt zij na vier weken op 24 oktober 1872. Baby 

Arij ziet als laatste gezinslid op 20 augustus 1874 het levenslicht, maar overlijdt na 6 weken.  

Verdriet is Arij en Catharina dus evenmin als zijn ouders Abraham en Maatje bespaard geble-

ven. Catharina hoeft in Serooskerke geen beroep uit te oefenen. Dat scheelt weer. Steeds staat ze nu 

als “particuliere” geregistreerd. Mijn opa Arie vertelde dat zijn opa Arij “baanrooier en boerenknecht” 

was. Achteraf begrijp ik hoe hij aan die typering kwam! Dat leg ik graag uit. 

 

Echte armoede 

De typering ‘baanrooier’ zal een brokje familieoverlevering zijn. Er werd trouwens weinig doorverteld. 

Een nieuwe zoektocht maakt duidelijk dat het klopt. In 1868 

woont Arij Joosse te Serooskerke. Kieslijsten van stemgerechtig-

den in Serooskerke bevestigen dit. De naam van Arij Joosse prijkt 

erop tot 1891.  

Maar er is meer aan de hand dan een verhuizing. Per ja-

nuari 1870 ziet Arij zich gedwongen hulp in te roepen. Hij kan de 

geneesheer niet betalen. Op wie doet hij een beroep? Eigenlijk 

rest hem niets anders dan de Burgemeester en Wethouders van 

Serooskerke die zijn hulpvraag inderdaad onderzoeken. Zij con-

stateren dat Arij niet meer in eigen onderhoud kan voorzien. Te-

gelijk concluderen deze vroede vaderen dat Arij bij niemand an-

ders terecht kan (verklaring in Zeeuws Archief).  

Waarom niet? Hoort hij in 1870 niet bij de Hervormde 

Kerk? Ja, dat wel. Verhelderend is de vragenlijst die B&W elk jaar 

invullen. Daarin stellen ze dat kerken en instanties geen onder-

steuning bieden aan arme mensen die niet in de oorspronkelijke 

domicilie (=geboorteplaats) wonen. Arij is in Middelburg geboren. 

Middelburg is dus zijn domicilie ingeval van ondersteuning. Mid-

delburg redeneert echter als alle burgerlijke overheden: wie buiten zijn domicilie arm wordt, moet 

door de overheid van zijn actuele woonplaats gesteund worden. Deze regel wordt algemeen toege-

past. Kerken volgen deze redenering ook. Arij Joosse woont buiten zijn geboorteplaats en valt daarom 

tussen wal en schip. B&W van Serooskerke constateren dat zij Arij Joosse vanaf 1 januari 1870 moeten 
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ondersteunen. Hij krijgt f 1,50 per week. 

van armen met het recht graskanten van wegen af te maaien. Elk jaar wordt 

en weggetjes of wegelingen gemaakt. Arij Joosse

Wegeling in Serooskerke te maaien. 

Dit doodlopende zandpaadje

kapelle. De dam ervan ligt nog steeds 

genover boerderij en huisnummer 48 en 50. 

herverkaveling verdwenen. De akkers zijn samengevoegd tot één 

groot veld. Alleen de dam kun je 

van de Zwanenburgweg.   

 

Kan het gezin zich nu redden?

Arie Joosse van zijn vader Leendert he

baanrooier was. Van Serooskerke krijgt 

steuning. Daarom vervalt zijn stemrecht

publicatie in ZA). Het zal niet bepaald leuk 

hij niet zo ‘stemhebberig’: op stemlijsten v

 

In notulen van de Serooskerkse gemeenteraad

harina. De gemeente koopt huizen 

Voor f 40,- per jaar mag Arij het

horen. Per 1 mei gaat het in. In 1879 koopt de gemeente een groter huis

de armen het wat ruimer? Nee, 

kost hem jaarlijks f 38,- per 1 mei 1879

schien helpt hen het gras als voedsel voor konijnen die met Kerst geslacht 

Leendert zich met dit pand in het centrum van het dorp de koning te rijk!

 

Arij’s oudste zoon Abraham 

in Vlissingen. Dat laat

jongste zoon van 

prentkaart (zie foto

jaar. Deze is dan goed 15 jaar. 

geholpen? Wat Leendert doet, krijgen we straks uitgebreid te lezen. 

Opvallend 

opneemt wanneer

ring voor. Als marechaussee huw

ter van de gevangenisbewaarder

klimt hij in rang op en wordt wachtmeester in

ber 1889. Het maakt het voor Abraham 

is evenwel een apart verhaal dat

Arij voegt zich in Serooskerke intussen bij de Dolerenden die zich in 1886 onder leiding van de 

Amsterdamse professor Abraham Kuyper afkeren van de Hervormde Kerk.
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f 1,50 per week. Daar laten B&W het niet bij. Ze zetten Arij Joosse op de lijst 

het recht graskanten van wegen af te maaien. Elk jaar wordt 

en weggetjes of wegelingen gemaakt. Arij Joosse krijgt vanaf 1868 het recht 

te maaien. Het omvat 6 aren berm.  

it doodlopende zandpaadje komt uit op de weg naar Oost-

steeds aan de Oostkappelse weg te-

isnummer 48 en 50. De wegeling is door 

herverkaveling verdwenen. De akkers zijn samengevoegd tot één 

kun je nog zien: honderd meter ten zuiden 

redden? In ieder geval verklaart dit dat 

van zijn vader Leendert heeft gehoord dat opa Arij (o.a.) 

. Van Serooskerke krijgt Arij Joosse jaarlijks onder-

zijn stemrecht, overigens pas in 1891 (foto: 

epaald leuk zijn geweest! Of misschien is 

: op stemlijsten vinden we hem niet.  

In notulen van de Serooskerkse gemeenteraadsvergadering treffen we het huis van Arij en Ca

uizen voor arme burgers, die als ‘gemeentehuizen

het huis in sectie D nummer 608 huren. Dat krijgt hij op 26 januari 1878 te 

horen. Per 1 mei gaat het in. In 1879 koopt de gemeente een groter huis op

t wat ruimer? Nee, het wordt per gedeelte verhuurd. Het deel 

1 mei 1879. Breed hebben Arij en Catharina het 

voedsel voor konijnen die met Kerst geslacht w

Leendert zich met dit pand in het centrum van het dorp de koning te rijk! 

oon Abraham krijgt wel een goed leven. Hij wordt brigadier bij de marechaussee 

Dat laat hij op zijn 60
e
 geboortedag weten aan 

zoon van zijn zwager Adriaan Jobse en zus Cornelia

zie foto) in plechtige ambtskledij en wenst neef Abraham gelukkig Nieu

dan goed 15 jaar. Misschien heeft hij zijn vader Arij

Wat Leendert doet, krijgen we straks uitgebreid te lezen. 

Opvallend vind ik het wel dat Abraham als oudste zoon 

eemt wanneer moeder Catharina op 31 maart 1892 overl

marechaussee huwt Abraham jr 5 januari 1887 Johanna Versluijs, doc

ter van de gevangenisbewaarder, cipier te Oostburg. Er is daar een detachement sinds 1867. 

wordt wachtmeester in Tilburg, meldt de Zierikzeesche Nieuwsbode

Abraham jr misschien lastig zijn vader in huis 

dat een inkijkje geeft in de omgang van generaties

Arij voegt zich in Serooskerke intussen bij de Dolerenden die zich in 1886 onder leiding van de 

Amsterdamse professor Abraham Kuyper afkeren van de Hervormde Kerk. 
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worden oogsten op het platteland over het algemeen beter. Boerderijen 

velen handen vol werk. Kindersterfte laat zich minder gelden en epidemieën
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zetten Arij Joosse op de lijst 

het recht graskanten van wegen af te maaien. Elk jaar wordt een verdeling van wegen 

het recht graskanten van de Kleine 

we het huis van Arij en Cat-

gemeentehuizen’ worden bestempeld. 

Dat krijgt hij op 26 januari 1878 te 

op: nr 648 in sectie D. Krijgen 

dat Arij van nr 648 krijgt, 

het dus nog steeds niet. Mis-

worden? Later voelt zoon 

brigadier bij de marechaussee 

aan neef Abraham Jobse, 

zus Cornelia Joosse. Hij prijkt op zijn 

wenst neef Abraham gelukkig Nieuw-

vader Arij financieel een beetje 

Wat Leendert doet, krijgen we straks uitgebreid te lezen.  

als oudste zoon vader Arij niet in huis 

31 maart 1892 overlijdt. Er is wel een verkla-

5 januari 1887 Johanna Versluijs, doch-

een detachement sinds 1867. In 1892 

Zierikzeesche Nieuwsbode 17 decem-

in huis te nemen. De ouderenzorg 

generaties met elkaar! 

Arij voegt zich in Serooskerke intussen bij de Dolerenden die zich in 1886 onder leiding van de 

 

over het algemeen beter. Boerderijen 

velen handen vol werk. Kindersterfte laat zich minder gelden en epidemieën, onder andere 
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cholera, komen in notulen van overheid en kerk minder vaak ter sprake. Dat de welvaart groeit, weer-

spiegelt zich in het leven van Leendert Joosse (1866). Voordat we zijn beroep en welzijn nagaan, letten 

we op zijn 1
e
 en 2

e
 huwelijk en zijn omvangrijke gezin. 

Leendert trouwt met de 24-jarige Francina Baaijens (geb. 4 jan. 1866 te Vrou-

wenpolder). Ze is de enige dochter van Cornelis Baaijens en Martina Louwerse die zich 

juist in januari 1866 vanuit Kleverskerke in Vrouwenpolder vestigen. Om zijn tweede 

vrouw, Johanna Zeegers, verhuist Cornelis op 14 november 1890 naar Serooskerke. 

Vandaar dat het huwelijk van Leendert en Francien zich op 17 september 1890 in Se-

rooskerke voltrekt. Haar enige broer Jan is van 1869. Het gezin Baaijens hoort bij de 

afgescheidenen. Francina wordt daarom door ds Sjoerd de Jager onderwezen en doet 

op 9 april 1886 bij hem belijdenis. Die notulen vind je ook in het Zeeuws Archief.  

Het gebruikelijke onderzoek van deze predikant (foto uit de consistorie) leert tot in latere notulen 

van de Gereformeerde Kerk te Serooskerke (samenvoeging van afgescheidenen en dolerenden), dat De 

Jager zeer gedegen onderwijs geeft over de Bijbel en de gereformeerde leer. Maar het 

gaat hem niet vóór alles om kennis. Hij dringt er bij Francien en haar medecatechisan-

ten op aan: “O ! Laat het niet alleen een zaak des verstands maar bovenal die des har-

ten wezen. Het ligt niet in de hoeveelheid maar meer in de hoedanigheid der kennis”. 

Leendert en Francien zijn, anders gezegd, van klassiek gereformeerde, of orthodoxe 

huize. Dat bewijst Leendert straks in de zorg voor zijn vader. 

 

Tussen haakjes: trouwen betekent een eigen gezin vormen. Daarom krijgen Leendert en Franci-

na in 1890 net als elk gezin inkwartiering van 1 soldaat. Hem moeten ze kost en inwoning geven in hun 

huis, gelegen in wijk A nr 122, dat in kohierlijsten van belastingaangeslagen op een huur van f 22,- jaar-

lijks wordt gesteld. Niet zo’n hoge huur als je het vergelijkt met nr 37; het huis van Cornelis Baaijens in 

wijk A. Dit wordt jaarlijks aangeslagen voor 36 gld. 

 

Na de geboorten van Arie (5 september 1891), Cornelis (vrijdag 10 maart 1893), Catharina die 

na 7 maanden sterft op 9 september 1894, en Martinus (dinsdag 10 maart 1896), overlijdt Francina op 

12 juli 1896.  

Op woensdag 21 oktober 1896 hertrouwt Leendert Joosse met Pieternella Kesteloo. Zij is 25 

jaar, heeft hem eerder in het gezin geholpen en vindt het haar plicht hem nu opnieuw bij te staan. In-

tussen woont ze in Grijpskerke en werkt ze in Sint-Laurens. Haar vader Jan Kesteloo is overleden. 

Moeder Catharina Maria Riemens maakt hun huwelijk wel mee. Zijn vader Arij woont op dit moment 

bij dochter Cornelia te Middelburg en ervaart het met getuige Adriaan Jobse, Leenderts zwager en 

handwerksman te Middelburg, en met zwager Jan Baaijens als een feest. Jan draagt het echtpaar een 

zegenwens op. Hij weet wat het is een nieuwe moeder te krijgen. Hij zegt onder meer:  

  

“ ’k Had maar één zuster hier op aard 

Die ons, naar ‘woord van God met smarte 

Dit drietal kind’ren heeft gebaard. 

Waar ik nu in dier kind’ren trekken 

De beelt’nis mijner zuster nog 

Zo goed, zo duid’lijk kan ontdekken 

Daar welt m’ een traan in ’t oog, maar toch 

Daar mogen wij ons ook verblijden 

Vertrouwend dat een moederhart 

Weer troost komt bieden in de smart”. (Het gedicht staat in de familiekrant van de reünie, 5 sept. 1992.) 
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Arie, Cornelis en Martin zijn nog erg jong om de verandering goed te beseffen. Misschien krijgt Marti-

nus bij zijn (stief-)moeder weinig aandacht. Hij keert Walcheren de rug toe en vertrekt naar N-Amerika 

zoals overigens velen uit arme Walcherse gezinnen gedurende de 19
e
 eeuw.  

Het wordt een groot gezin. Leendert en Pieternella hebben in 1911 al 9 kin-

deren (de jonge Abraham overlijdt in 1901). Twee van hen, Bram (1904) en 

Hendrik (1905, emigreert in 1928 naar Canada), zitten gezellig achter het 

nieuwe huis aan de Dorpsstraat, waarover straks! De oudste, Arie van zijn 

1
e
 vrouw, gaat dan het huis uit. Cornelis doet in 1906 belijdenis en vertrekt 

naar Middelburg. Martinus gaat in Oostkapelle werken en vertrekt daarna 

naar Amerika.  

 

Koopman en meer! 

We zijn nieuwsgierig naar Leenderts werk. Eén ding is zeker. Hij begint niet 

bij een boer. Vermoedelijk is hij al vóór zijn huwelijk in de handel gegaan. 

Bij zijn huwelijk is hij in de regio een bekend koopman.  

In 1892 neemt hij, denk ik, de winkel van stiefmoeder Johanna Zeegers over, zodat hij in de ko-

hierlijsten heet: koopman èn winkelier. Hij betaalt f 2,35 belasting per jaar. Schoonvader Baaijens is 

dan hertrouwd. Bij het overlijden van zijn vrouw Martina Louwerse in 1886 is Cornelis Baaijens nog 

landbouwer te Vrouwenpolder. Bij zijn tweede huwelijk als 57-jarige op 7 november 1890 staat dat ook 

genoteerd. Hij hertrouwt dus een paar maanden na de trouwdag van Leendert en dochter Francina, en 

wel met de 55-jarige Johanna Zeegers. Zij is in Nieuw- en Sint-Joosland geboren en is winkelierster op 

Serooskerke. Allen zijn blij met het tweede huwelijk van Cornelis Baaijens. De 23-jarige Leendert Joos-

se en de 53-jarige broer van Johanna, Johannes Zeegers, zijn getuige. Door dit huwelijk verhuist Corne-

lis naar Serooskerke en laat het landbouwbedrijf in Vrouwenpolder in handen van zoon Jan.  

Het feit dat Leendert Joosse na 1892 behalve koopman ook winkelier heet, brengt mij tot de 

conclusie dat hij in de winkel van zijn nieuwe schoonmoeder meehelpt. Vanaf 1894 helpt Leendert niet 

meer in de winkel; hij neemt deze over. Want verkiezingslijsten van Serooskerke voor stemgerechtig-

den onthullen dat Cornelis Baaijens na 1892 “winkelier” is te Serooskerke. Ongetwijfeld door zijn 2
e
 

huwelijk. Daarna zijn Cornelis en Johanna “zonder beroep”. Met evenzoveel woorden zeggen Leendert 

Joosse en Jan Baaijens dat, namelijk wanneer ze op 8 november 1919 het overlijden van (schoon) va-

der Baaijens aangeven. Johanna Zeegers is intussen op 17 september 1910 overleden.  

Leendert kan in 1894 de winkel gemakkelijk overnemen. Hij woont vlakbij zijn schoonouders in 

wijk A op nummer 122. Zijn schoonouders Cornelis en Johanna wonen in wijk A op huisnummer 37 aan 

de Lijdijk die in de richting van Oostkapelle overgaat in de Rijnsburgse weg. Even verderop na nr 37 ligt 

boerderij Drijwege. Anderzijds loopt de Lijdijk over in de Zoekweg. Nummer A 122 ligt pal naast boer-

derij Ter Linde aan de Lijdijk.  

 

Iedereen kan voor allerhande spullen terecht bij Leendert en Francien, later bij Leendert en Pie-

ternella. Niet alleen voor huishoudelijke dingen, ook luxe artikelen etaleert hij in zijn galanteriewinkel. 

Er komt dus welvaart onder de burgers. De gemeenteraad maakt bijvoorbeeld begin 1905 de balans op 

van wat de Raad over 1904 nog betalen moet. Voor prijsuitreikingen is de gemeente L. Joosse nog f 

20,- verschuldigd en voor straatverlichting een bedrag van f 5,-. Leendert heeft er materiaal voor gele-

verd. Voor schoonmaakartikelen is de gemeente hem nog een luttele som van f 1,- schuldig.  
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Leendert gaat de boer op. Sinds 1906 heeft hij zelfs opslagruimte achter zijn nieuwe winkel-

pand. Daaruit vult hij zijn voorraad aan om vervolgens met zijn hondenkar de boer op te gaan, zoals de 

marskramers in de middeleeuwen deden. Pieternella kijkt toe hoe Leendert zich klaar maakt voor zijn 

dagelijkse ronde.  Ze wonen (zie foto) in het centrum van 

het dorp. Hoe komt dat zo? 

 

Wel, de zaken gaan goed. Leendert heeft uit-

breiding nodig in 1905. B&W zijn daar blij mee. Ze ra-

den hem aan een bod te doen op de ‘gemeentehuizen’ 

die de vroede vaderen kwijt willen. Het zijn de armen-

huizen in het dorp. Het kost de gemeente teveel geld 

de woningen in sectie D, nummer 608 en 648, aan de 

nieuwe woningwet aan te passen. Vader Arij woonde 

eerder op nummer 648!  

Inderdaad doet Leendert Joosse in het gesprek 

met wethouder Christiaanse een bod. Het is oktober 1905. Het gaat om f 1800,- Wanneer hij B&W 

formeel vraagt om het huis in sectie D, nummer 648, te mogen kopen, biedt hij f 1650,-. Weduwe A. 

Janse is één van de huurders. De goede gemeentesecretaris verschrijft zich en noteert: “wed. A. Joos-

se”. Een begrijpelijke vergissing als je de huurders van alle jaren niet goed meer uit elkaar houdt.  

De gemeenteraad bespreekt het B&W-voorstel en vindt L. Joosse wat “zeurachtig” omdat hij 

(nu) schriftelijk f 1650,- biedt. Burgemeester en secretaris verdedigen dit. Ze wijzen op de “zeer slechte 

staat” van de armenhuizen en vinden het voor een winkelier een mooie kans zich aan de Dorpsstraat 

(nu Torenstraat) te vestigen. Ze gunnen het Leendert Joosse. En, zeggen ze, als de gemeente niet ver-

koopt, is er f 1500,- nodig om de woningen te verbeteren. De Gemeenteraad gaat overstag. Goedkeu-

ring van de Gedeputeerde Staten komt af in december 1905. B&W beloven Joosse te helpen om de 

huurders: Lourina Flipse alias wed. A. Janse, arbeider Lourens Flipse en Adriaan Minderhoud, vrachtrij-

der op Domburg, de woning per 1 mei 1906 te doen verlaten.  

 

Kortom, uit dit alles weten we zeker dat Leendert Joosse het complex van sectie D nr 648 in het 

centrum van het dorp sinds 1 mei 1906 bezit. De foto boven toont dus Pieternella. Het laat zien dat het 

centrum bestraat is. De grotere ruimte komt goed van pas. Het gezin breidt zich ook uit. Moeder Pie-

ternella poseert later op een foto (in bezit 

van achterneef Piet Joosse Czn) met 7 

dochters (staand v.l.n.r. Jannetje, Wilhel-

mina, Laurina, Pieternella; zittend: Catha-

rina, Dina, Pieternella Kesteloo, Cornelia). 

 Pieternella is in het zwart gekleed: 

ze is in de rouw. 

Het huis bestaat nog. Tellend vanaf 

de majestueuze dorpskerk aan de linker-

hand, is het het derde huis.  Oudste klein-

zoon Leen Joosse (geb. febr. 1913) logeer-

de er in de jaren ’20, vertelde hij me. 

   

Geen wonder dat Leenderts zaak lekker loopt. Volgens collega Annot op Oostkapelle, uit een 

oude hugenotenfamilie, vinden velen hem een vroom, oprecht (koop) man. Zijn trouwe hond zal hij 

goed behandeld hebben. Want men vindt Leendert zeer zachtmoedig. B&W vinden overigens dat er 
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teveel honden op straat zijn die schade veroorzaken. Ze voeren een hondenbelasting in. Zijn het nieu-

we onkosten voor Leendert? Nee! Allen die honden houden voor het “dienstbetoon aan hun nijver-

heid” worden vrijgesteld. Het drukt derhalve niet op Leen-

derts budget. 

In 1922 verhuist hij met Pieternella Kesteloo naar de 

Koudekerkse wijk ’t Zandt, ook Breezand genoemd. Zijn opa 

Abraham woonde er ook. Tot op hoge leeftijd verzorgt hij de 

‘agentuur’ van firma Van Melle. Zodoende levert hij nog 

steeds luxe goederen: chocolade en ander weelderig snoep-

goed aan de Langevielestraatweg. Hij overlijdt in 1928 vlak 

voor de beruchte crisisjaren na wereldoorlog I.  

 

Kerkelijk meeleven 

Behalve in zaken-doen staat Leendert Joosse goed bekend in kerkelijke betrokkenheid. Voor hem 

hangt kerkelijk meeleven niet af van welzijn en welvaart. Hij is namelijk niet meer in de dorpskerk te 

vinden, maar kerkt met Francien bij de dolerenden die sinds 4 april 1887 de Gereformeerde kerk B 

vormen naast de afgescheidenen als Gereformeerde kerk A. Een duidelijke kerkkeus! 

Er waren ongeveer 45 afgescheidenen in Serooskerke die na 1834 aanvankelijk elke zondag in 

Middelburg kerken en al lopend modderige wegen trotseren. Blijkens de notulen zien de ouderlingen 

de Doleantie als ‘vrijmaking’ van de Hervormde Kerk en een daad van Reformatie. Dankbaar noteert de 

kerkenraad dat zich veel kerken in den lande “vrijmaken”.  

Leendert en Francien maken actief ook de vereniging mee van kerk A (afgescheidenen) en B 

(dolerenden) te Serooskerke op 15 februari 1897. Kort na zijn huwelijk met Francien in 1890 wordt hij 

diaken. Heeft het hem klandizie gekost? We weten het niet. In het dorp zullen velen het hem niet in 

dank hebben afgenomen. Te meer niet, omdat de Doleantie in Serooskerke weinig rooskleurig verliep. 

Maar Leendert doet volop mee. 

 

De vereniging van kerk A en B betekent dat er veel zaken moe-

ten worden geregeld. Een eigen gebouw wordt in gebruik genomen (foto 

uit: Serooskerke (W) zoals het was ...). Ook is de vraag: wie blijven er ambts-

drager, of worden er compleet nieuwe gekozen? En: Hoe moet het met 

de verdeling van zitplaatsen, hoe houd je de jeugd in toom tijdens kerk-

diensten. Het zijn punten waarbij “br. L. Joosse” zich laat kennen. 

 

Overigens, verkiezing van ambtsdragers verliep wat anders dan 

vandaag. De manslidmaten van de gemeente bepalen op een gemeentevergadering de groslijst: een 

dubbel aantal namen voor ouderling en diaken, gerekend naar het aantal vacatures. De kerkenraad 

gaat met de lijst aan de slag en stelt dubbelgetallen op voor ouderling en diaken. Althans, ze noemen 

het dubbeltallen. Het zijn in feite dubbelgetallen: twee broeders worden per vacature voorgedragen 

aan de gemeente. Wie met meerderheid van stemmen door de manslidmaten is gekozen, wordt be-

noemd. Als niemand tegen de voordracht wettig bezwaar heeft, worden de benoemde mannenbroe-

ders in een kerkdienst bevestigd. 

Zo wordt de 26-jarige Leendert Joosse in 1892 op de groslijst van diaken gezet in kerk B en de 

broer van Francien Jan Baaijens, gehuwd met Petronella Goedbloed, bij de Afgescheidenen in kerk A. 

Zoon Arie is net geboren: 5 sept. 1891. Met Louis Goedbloed, neef van Petronella, als zijn diaconale 

‘dubbelganger’ wordt br Joosse (nog) niet gekozen. In 1893 herhaalt zich de procedure voor “broeder 

L
t
 Joosse” en A. Maljaars als dubbeltalganger. Het levert hem weer te weinig stemmen op. Op 16 no-
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vember 1894 is het raak. P. Geerse als zijn dubbeltalganger vergaart 17 stemmen, Leendert Joosse 26 

stemmen. Hij wordt diaken, want hij heeft veler vertrouwen.  

Op 6 januari 1895 wordt Leendert Joosse bevestigd. Op 9 januari 

volgt zijn eerste kerkenraadsvergadering. Hij is meteen aan de beurt voor 

de Schriftlezing. Hij leest Titus 1. Hij kan uiteraard schrijven. Kijk naar zijn 

handtekening uit 1897: hij schrijft de L en de J over elkaar heen. Statig en 

karakteristiek!  

Bij de vereniging in 1897 blijft “L
t
. Joosse” diaken zoals alle ambtdragers voorlopig in functie 

blijven. Bij de jaarlijkse aftreding zullen er immers broeders afzwaaien. De verenigde gemeente kan 

dan kiezen wie men als ambtsdrager wenst. Daarna bestaat de kerkenraad uit 8 personen, onder wie 

diaken Jan Baaijens die evenmin als W. Duvekot in 1914 weer herkozen wil worden. Ze vinden dat ze 

lang genoeg hebben gediend en dat er anderen zijn.  

 

De samenvoeging van A en B vergt voorts een zitplaatsenverdeling in het kerkgebouw. Br. J. 

Geldof stelt de regel voor “van de Oude kerk”: de voorste rij banken zijn voor de rijkeren als “1
e
 clas-

se”, daarna volgen de bankenrijen er achter als een successievelijk steeds lagere “classe”.  

Br. Joosse is voor “het vrijwilligheidsstelsel”. Hij verwijst naar een andere (niet genoemde) zus-

terkerk. Dat vindt scriba J. Christiaanse een prima plan. Dan worden “minderbedeelden” niet als van-

zelf verdrongen! Zijn zoon Arie zal straks ook steeds voor minderbedeelden opkomen! Op een inteken-

lijst kan men aangeven welke plaats men verkiest en hoeveel men ervoor betalen wil. Uiteindelijk trekt 

Joosse zijn voorstel in en komt alleen Geldofs voorstel in stemming. Het wordt met 12-3 aanvaard. 

Een oud probleem moet ook geregeld: de benoeming van een “stokman” die ervoor zorgt dat 

kinderen zich tijdens de kerkdiensten niet misdragen. Br. A. Roth biedt zich als gemeentelid aan. Hij 

wordt benoemd. Later, het is 10 maart 1911, wordt br Joosse gevraagd te letten op 

de kinderen. Dan kiest de raad niet meer voor toepassing van de “stok” als middel, 

maar van huisbezoek. Br. Joosse zal doorgeven welke jongeren zich misdragen. De 

kerkenraad zal de ouders dan terechtwijzen.  

Ik vermoed dat Leendert Joosse in zijn zondagse pak met zijn groeiend gezin 

op de galerij plaatsnam, zodat hij direct oog had op allen. De plaatsen op de galerij 

waren van een goedkopere klasse. Beneden kostte een zitplaats in de voorste bank 

f 4.-, de tweede rij of 2
e
 klas: f 3,- en tot de 5

e
 klasse steeds f 0.50 minder. De twee 

voorste rijen op de galerij kostten f 2,-; daar achter bedroeg de prijs van een zit-

plaats f 1,-. Jammer dat we niet weten waar ons gezin Joosse tot 1922 regelmatig in de bank schoof.  

 

Ouderenzorg 

In huize Joosse heeft zich intussen een ongemakkelijke situatie voorgedaan. Daardoor komen we bij de 

ouderenzorg. Op vrijdag 15 december 1893 meldt vader Arij zich bij de kerkenraad. Als lid bij de Dole-

renden geeft hij “zijn verlangen te kennen in het gesticht huisvesting te mogen verkrijgen”.  

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

hij volgens zijn zeggen een uitvlucht moet zoeken”, schrijft de scriba. Het komt in discussie. Want dat 

kost geld! En: kinderen moeten toch voor hun ouders zorgen? Het is toch niet maar een eeuwenoude 

sociaal-culturele traditie alleen? Gebiedt het vijfde gebod zulks niet, waarde broeder?  

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

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

De heftige aanvraag vormt het begin van jarenlang gedoe! Nota bene van 1894 tot in 1897! 

Welk gesticht heeft Arij trouwens op het oog? Dat leert het vervolg. De kerkenraad beraadt zich en zal 
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“binnen korten tijd zijn besluit aan Joosse mededeelen”. We zoeken verder in de notulen: maar nee, 

dat jaar staat er niets meer over vermeld. Later dan?  

 

De “korte tijd” valt wat lang uit. Op 24 oktober 1894 deelt de “praeses mede dat L. Joosse bij 

hem is geweest in verband met de aanvraag van diens vader”. Leendert Joosse neemt nu het initiatief! 

 Daarom is zijn weleerwaarde (in de notulen: ZWE) met J. Kesteloo bij Joosse thuis 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 kan blijven en een proeftijd is gesteld 

of het ook nu tot weder blijvende inwonen komen kon”. Een opluchting voor allen: de vrede is in win-

kelhuize Joosse getekend! 

Oef! Joosse jr is net een paar maanden diaken of het speelt nu echt op. We lezen op 8 juli 1895: 

“Thans vraagt Br. Joosse het woord hetwelk hem wordt gegeven”. Ging dat met enige zenuwen ge-

paard? Leendert zegt: “hetwelk hij liever niet had behoeven te vragen”. Maar, 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”, vertelt de scriba. 

Op 30 juli 1895 houden de broeders zich weer met Arij Joosse bezig. Br. L. Goedbloed vertelt 

“de oude Joosse te hebben ontmoet in het armgesticht (nb!) en br. Joosse vraagt toestemming gezien 

de sterke begeerte van zijn vader om te worden opgenomen lettende op de rust en vrede van zijn 

huisgezin”. Intussen is zoon Cornelis op 10 maart 1893 geboren. Het gaat dus om een gezin met 2 jon-

ge kinderen. Diaken Joosse zal zich op die vergadering niet prettig hebben gevoeld.   

De serieuze aanvraag vergt zorgvuldige bespreking. Br. Wisse heeft “veel bezwaar de oude 

Joosse te aanvaarden en wijst op de verplichting der kinderen”. Uiteindelijk hakt de eerwaarde voorzit-

ter de knoop door; wel héél zorgvuldig formuleert hij. Lees maar: de kerkenraad  

 

“herhaalde malen door Brs diakenen en huisbezoek vernomen hebbende den droevigen toe-

stand 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 af-

gekeurd 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 wordt met algemene stemmen 

aangenomen.  

 

Arij Joosse doelt echter op Oostkapelle. Daar is in 

1845 een armenhuis aan de Dorpsstraat gebouwd: 

rechts naast (links) de ingang van de school. Een 

man staat er voor met zijn fiets. Dáár wil Arij graag 

een kamer huren!  

 

De kerkenraad is in deze tijd volop bezig 

met de eenheid van dolerenden en afgescheidenen. Voor kerkenraad en gemeente rijst de vraag: 

Moeten we overgaan tot één gemeente met twee(!) predikanten, of zullen beide predikanten elders 

beroepen (moeten) worden? Diaken Leendert maakt er niet veel van mee. Hij meldt zich van maart tot 
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september 1896 veelvuldig af, omdat Francina ernstig ziek is. Zelfs de gecombineerde vergadering van 

kerk A en B op 20 juli 1896 mist hij. Op 30-jarige leeftijd overlijdt Francien op zondag 12 juli 1896. 

 

Het is een tijdje rustig op de kerkenraad, althans ten aanzien van Arij’s aanvraag. Het vervolg 

komt even later. Br. Leendert Joosse is geen diaken meer. Hij klopt in mei 1897 enkele keren bij de 

broeders aan. De nood is hoog. Br. L. Goedbloed beaamt dat “de onderlinge verhouding allertreurigst 

is”. In Serooskerke? Nee, de ‘oude Joosse’ is met attestatie naar Middelburg vertrokken en in het gezin 

van dochter Cornelia opgenomen. Dat heeft L. Joosse geregeld. Zodoende is Arij vanuit Middelburg als 

getuige aanwezig bij het tweede huwelijk van Leendert in 1896.   

Leendert Joosse bekent de kerkenraad dat hij te vlug is geweest door afgelopen donderdag 19 

mei 1897 zijn vader weer in huis te nemen. Maar vader Arij “kan en mag niet langer bij zijn zus in Mid-

delburg blijven”. Hij zoekt daarom een kosthuis. Je denkt dan: wie was of deed er moeilijk, vader en/of 

dochter? 

Dominee De Jager reageert: waarom brengt hij hem dan niet onder in het “oude mannenhuis 

aan de Herengracht te Middelburg”? Bovendien, Arij is met attestatie vertrokken, dus moet L. Joosse 

zich maar verstaan met de Middelburgse diakenen. Deze hebben daar weinig oren naar. Brs L. en J. 

Goedbloed vinden het allemaal te rigoureus: ‘moet onze diaconie niet (ook) helpen’? Nadat de brs 

Goedbloed met Joosse en de Middelburgse diaconie hebben gesproken, blijkt het in Middelburg enigs-

zins te gaan lopen, zo melden zij in juni 1897.  

Het schiet toch niet op. Diaken J. Goedbloed, zwager van Jan Baaijens, stelt op 11 augustus voor 

dat de diakenen hem helpen een kosthuis te vinden in Serooskerke of Oostkapelle en “een eind te ma-

ken aan deze zaak”. Dat einde komt! En wel (nb!) door overlijden van Arij Joosse op 1 september 1897. 

Naderhand vraagt diaken J. Goedbloed aan L. Joosse of hij het door de diaconie toegezegde bedrag van 

ondersteuning alsnog wil ontvangen. Nee, is het antwoord. Dat is heldere taal! Zijn vader is immers 

overleden en L. Joosse wil het geld niet opstrijken! 

 

Kortom: In het leven van drie generaties Joosse vind je de politieke en economische situatie terug van 

hun tijd. Denk aan kindersterfte, de agrarische situatie, de vaart op Oost-Indië. Ook drukten hen soci-

aal-culturele moeiten: er was geen collectief-sociaal vangnet op Walcheren. Noch voor de vrouw van 

Wouter Joosse, noch voor de arme Arij Joosse. Zorg voor ‘zenuwlijders’ en ouderen wordt wel mond-

jesmaat, niet als collectief-sociale kwestie onderkend. Terughoudend wordt er op hulpvragen gerea-

geerd: kinderen moeten voor hun ouders zorgen.  

 

Leenderts kerkelijke betrokkenheid lijdt er niet onder. Dat blijkt op het huisbezoek van 7 augus-

tus 1916. Leendert zegt tevreden te zijn met de prediking, maar waarschuwt voor “een te sterke ver-

bondsprediking”. Dat rapporteren dominee De Jager en zijn ouderling, niet zonder de raad te overtui-

gen dat zij dit bezwaar grondig hebben weerlegd. Tegelijk melden ze: “zijn vrouw was kalm”. Liet zij 

alles over zich heen gaan, of was ze gewoon bescheiden?   

 Leendert en zijn gezin vertrekken, zoals gezegd, in 1922 naar de wijk ’t 

Zandt onder Koudekerke waar Leendert op 3 januari 1928, 61 jaar oud, overlijdt. 

Zijn vrouw Pieternella overlijdt als 79-jarige te Middelburg op 2 januari 1951. Zij 

heeft aan Leendert Joosse een 12-tal kinderen mogen schenken. Onder andere 

dochter Catharina verloochent de religieuze roots niet. Zij gaat naar Oostkapelle 

en voegt zich bij de Gereformeerde Gemeente (details over de kinderen in: 

Stamboom Joosse). 

Mijn opa Arie vertelde me hoe hij de uitvaart van zijn vader regelde en de 

begrafenis leidde. Omringd door mannelijke gezins- en familieleden is Leenderts 



 

www.ljjoosse.nl                                                                                                                  15 

 

lichaam op een verenwagen van het huisje aan de Langevielestraatweg naar Koudekerke gereden waar 

hij een korte Bijbeluitleg gaf over ‘leven en sterven’. Arie’s oudste zoon Leen maakte het, vertelde hij 

me, als 15-jarige mee. Hij had bij zijn opa Leendert ook op ’t Zand gelogeerd. Hij herinnerde zich hoe 

hij als oudste kleinzoon achter de sobere boerenwagen liep. Geen predikant kwam er aan te pas. Het 

paste vrouwen niet aanwezig te zijn. Stiefmoeder Petronella en dochters waren er dus niet bij. Het was 

volgens opa Arie een erg regenachtige, natte dag: “Het water was nauwelijks uit het graf te houden, 

het was verschrikkelijk nat”, zei hij. Hij legde zijn vader in een naamloos graf. Het is met moeite terug 

te vinden. Het zal vlak voor de aula vooraan liggen op het (in 2017) opgehoogde Koudekerkse kerkhof, 

en wel op de rij van overledenen in 1928: de rij van de voorste grafsteen links (zie foto boven) ongeveer 

waar ik sta bij de boom op de achtergrond.  

 

 

Arie Joosse: 1891-1982: wat een cultuuromslag! 

Lees je de 19
e
-eeuwse B&W-notulen van Serooskerke, dan trekt er een heel andere wereld aan je 

voorbij dan wat je vandaag gewend bent.  

De bestuurders bediscussiëren of, welke en hoe ze wegen en voetpaden zullen verharden. De 

Dorpsstraat voor de helft, of toch over de gehele breedte? Op de foto van Leendert voor zijn winkel zie 

je dat de straat geen zandweg meer is. Er moeten lantaarnpalen komen, maar waar en hoeveel? Het 

drinkwater moet voortaan niet alleen als hemelwater opgevangen worden in regentonnen, maar ook 

uit de duinen aangevoerd: wie krijgt dan het recht van levering? Er moeten brandkranen komen voor 

de spuitgasten die bij loting uit de burgers worden aangesteld.  

Er komt meer verkeer. Niemand mag te snel rijden. Het vergt maatregelen voor al wie in de 

kom van het dorp te paard, of met een rij- en voertuig rijdt. Er komen fietsers. Telkens bespreekt de 

raad hoe snel men in de kom van het dorp mag rijden op “velocipèdes”. De eerste motorrijtuigen ver-

schijnen. B&W gaan precies bepalen wie vergunning krijgt om door het dorp te rijden, over wegen van 

het rijk en van de gemeente. Je leest over deftige heren uit Antwerpen, Gent, Brussel enz. die zo’n ver-

gunning krijgen. 

 

Arie Joosse maakt derhalve grote veranderingen mee. Bovendien trekken 2 wereldoorlogen aan 

hem voorbij met een bombardement op Middelburg in 1940 en op de dijken in 1944 met als gevolg 

overstromingen door zout zeewater en evacuatie.   

Technische cultuurschokken houden na de wereldoorlog niet op. Na de overgang van lopen 

naar fietsen, van boerenwagen en koets naar auto, van zeereizen naar vliegtuigverkeer, komt bijvoor-

beeld de afsluiting van zeearmen en het deltaplan.   

De jonge Arie Joosse en Lena Sturm (foto’s) beleven de morgenstond van een indrukwekkend 

snel voortschrijdend computertijdperk dat zich in schrijf- en rekenmachines al aan hen opdringt, van 

collectief sociale voorzieningen bij ziekte, ouderdom en een AOW-uitkering voor 65/67-jarigen.  

Zij beleven een veel groter wereldwijde cultuuromslag dan hun voorouders. Kerkelijk volgde er 

na de Doleantie in 1944-1946 een nieuwe vrijmaking. Hoe verloopt hun leven in dit alles? Geboorte en 

jeugd van Arie kwamen al ter sprake. Zijn levensverhaal is preciezer in te vullen. 

 

Huwelijk en werk: altijd maar werk! 

Jong zijn ze. Bekijk hun vroege foto’s maar! Arie doet op 28 

april 1912 belijdenis van zijn geloof in de Gereformeerde kerk 

te Serooskerke. Hij heeft de lagere school achter de rug en 

vindt, zeker sinds mei 1911, als boerenknecht werk in Sint-

Laurens. Kerkelijk verhuist hij er ook heen. Hij leert Lena Sturm 
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kennen die bij haar ouders in de Kievitshoek woont die bij burgerlijk bij Serooskerke hoort. Voor Lena 

en haar ouders die lid zijn van de Gereformeerde Gemeente, valt het kerkelijk onder Oostkapelle.  

 

Lena komt uit een groot gezin. Haar opa Jacob Sturm (15 jan. 1816 – 20 juli  1867) huwde Kat-

harina Kesteloo en woonde bijna zijn hele leven in Aagtekerke. Lena’s vader Jan Sturm (geb. te Dom-

burg op 28 januari 1844, overleden te Oostkapelle op 6 april 1919) huwt te Grijpskerke zijn eerste 

vrouw Neeltje Geljon, dienstmeid te Grijpskerke, op 10 januari 1866. Twee kinderen werden er gebo-

ren (Catharina en Jan). Het gezin verhuist dan naar Oostkapelle waar vóór Neeltjes’ overlijden (3 febr. 

1883) acht kinderen kort of langer het levenslicht zien. Op 16 september 1887 trouwt Jan Sturm met 

de 18 jaar jongere Maatje Schoe die dan een zoontje heeft (Pieter Schoe). Lena is hun derde kind (geb. 

27 juni 1890). Ze krijgt dezelfde naam als de oudste dochter (geb. 21 juli 1888) die slechts 2 jaar wordt 

(overl. 15 febr. 1890). Met Maatje Schoe krijgt Jan Sturm in Oostkapelle 13 kinderen. Lena’s moeder 

overlijdt veel later, op 26 november 1941. Lena krijgt geen kans de lagere school af te maken. Na drie 

jaar onderwijs moet ze (helaas!) afhaken en in het gezin meehelpen. 

 

In april 1911 geeft Lena Sturm met andere belijdeniscatechisanten in de Gereformeerde kerk 

van Serooskerke na onderzoek en een belijdenispreek van dominee De Jager haar ja-woord op de leer 

van de Bijbel.  De mystieke ligging van Arie’s bruid als ex-lid van de Gereformeerde Gemeente te Oost-

kapelle (haar vader is voorzanger van de gereformeerde gemeente te Meliskerke, in 1883 opgericht) 

zal de ouders van Arie niet hebben gehinderd. Kenden ze misschien de afgescheiden familie Baaijens 

al? Op Oostkapelle voegt de gemeente zich (officieel opgericht op 7 maart 1900) niet bij de Ledeboeri-

anen. Op Meliskerke wil Jan Vader voorganger blijven, waarom hij daar de gemeente opricht. Het wes-

telijke deel van Walcheren stond bij Gereformeerde Gemeenten als ietwat ‘licht’ te boek, anders dan 

bijvoorbeeld die in Arnemuiden en Kleverskerke. 

 

Arie Joosse doet dus in april 1912 belijdenis en vertrekt in mei 1912 officieel met attest naar 

Sint-Laurens. In augustus 1912 bespreken Arie en Lena hun huwelijk met de kerkenraad te Sint-Laurens 

en te Serooskerke. Op 21 augustus 1912 trouwen ze en trekken in bij haar ouders in Kievitshoek. Sinds 

19 mei 1913 krijgt Arie niet alleen werk bij boer Simon Meijers van boerderij Eendracht, hij kan het pas 

gebouwde werkmanshuisje van Meijers aan de Vrouwenpolderseweg huren. Ze poseren een tijdje la-

ter voor hun nieuwe thuis. 
(was Bartel Meijers, geb. 1815, die op Serooskerke bij de Afgeschei-

denen hoorde en volgens J. Wesseling, Afscheiding Walcheren p.141-

143, als ouderling preken niet goed kon voorlezen, de vader van deze 

Simon?)  

 

Anders dan loopjongens of melkmeiden mag een 

knecht soms de tafel van de boer delen, al moet je dan 

wel je plaats weten. Dat overkomt opa wanneer hij op 

een zondag aan de beurt is om de dieren te verzorgen. 

Die zondagavond blijft hij eten bij de boer. Ook krijgt hij 

een stukje land van Meijers toegewezen waar Arij zijn 

aardappels kan verbouwen. Meijers meet de gebruikelijke omvang, 50 roeden, heel precies af. Het 

mag geen ‘onsje meer zijn’ dan strikt noodzakelijk! 

In de slachtmaand krijg je zo waar iets extra’s mee naar huis. Nou ja, noem je dat een beloning? 

Arie krijgt de darmen mee van het geslachte varken. Die worden thuis goed schoon gemaakt alvorens 

ze worden gegeten. Trouwens, is f 12,- per week wel een goed loon? Het is wel meer dan de wekelijkse 

10 gulden ’s winters! Minder loon krijg je dan, omdat er weinig te doen is. Wie niet werkt, zal niet eten, 
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toch? Je hebt gelukkig kinderen die mee verdienen wanneer ze de lagere school achter de rug hebben. 

Moeder Lena krijgt het voor elkaar dat er met Kerst en op Oud en Nieuwjaarsdag oliebollen op tafel 

komen. Als meisje zal ze van huis uit van vader Sturm hebben geleerd met weinig meel veel te preste-

ren voor alle kinderen!   

Tegen elk jaareinde komt er een diaken langs uit Vrouwenpolder om een extraatje uit te delen 

aan arme gezinnen. Zodra iemand vanuit het raam hem op zijn fiets signaleert, roept moeder Lena 

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

gebruikelijke 10 gulden niet om de winter een beetje door te komen!’ De schilder en behanger moeten 

ervan betaald worden voor de jaarlijkse opfrisbeurt van de kamer en bedstee.  

Maar, let wel, varkensdarmen zijn toch even iets anders dan de dagelijkse karnemelkse pap. 

Het gezegde geldt, zelfs bij kleine boerenfamilies op Oostkapelle, ‘zes keer zuur en één keer zoet’. Men 

wil maar zeggen: elke dag karnemelkse pap, op zondag: pap van koeienmelk; hé, wat een weelde! Ze 

zijn ze blij met elk diaconaal extraatje. 

 

 Lees je het goed? Een diaken uit Vrouwenpolder? Hoort het groeiende gezin niet meer bij Se-

rooskerke? Dit ligt wat ingewikkeld. Er is jarenlang onenigheid over de grens, totdat de classis te hulp 

geroepen wordt. De knoop wordt in 1919 doorgehakt. Voortaan zijn de Rijkebuurtweg en de Lepel-

straat de kerkgrens tussen Serooskerke en Vrouwenpolder. Arie Joosse volgt de discussie zorgvuldig. 

Hij heeft eerder, terugkomend uit Sint-Laurens en Oostkapelle, in Serooskerke gevraagd waar hij zijn 

attestatie zal inleveren. Het antwoord is steevast: in Serooskerke. In 1919 verandert dit. Voortaan ho-

ren ze bij Vrouwenpolder, waar ze onder andere oom Jan Baaijens als diaken treffen. Ordentelijk vol-

gen Arie en Lena de grensbeslissing, zodat hun kinderen trouw in Vrouwenpolder belijdenis doen. Ze 

worden met name gepokt en gemazeld door ds J. W. Tunderman in de jaren 1933-1938. 

Je kunt je voorstellen dat men destijds een zwaar punt maakte van kerkgrenzen. Lopend was 

het zelfs in de zomer niet altijd prettig: doeltreffende afvoer van hemelwater op de wegen was er niet. 

De wegen waren vaak modderig, zeker na een fikse regenbui. Misschien was de aanleg van het grint-

pad van Meliskerke naar Aagtekerke een verbetering. Ga je recht door het land, zoals vader Sturm 

deed, dan was dat op klompen een zwaarder opgaaf dan op een fiets. 

 

Past het gezin met 14 kinderen wel in het huisje? Beide jongsten slapen beneden in één van de 

twee bedsteden in de huiskamer. Daartussen staat de kast (kabinet). Op de bovenste plank van het 

kabinet staat het blauwachtig/koperkleurig ‘buismanbusje’, genoemd naar merkfabriek Buisman die 

het poeder voor koffieaanvulling produceert. Tante Nel Volmer-Joosse zag het nog voor zich: elke hal-

ve cent die moeder Lena uitspaart, verdwijnt in het busje. Dat is het zendingsbusje. Op dezelfde plank 

ligt ook het lange, smalle witte doosje waarin het kerstboompje zit opgevouwen. Met Kerst komt het 

voor de dag. Sien tuigt het kerstboompje altijd op en de kaarsjes uit de winkel van zwager Jan Dinge-

manse. Sien strooit er dan wat zilverpoeder op. Met weinig middelen is dus sfeer geschapen! En ieder-

een is welkom en mag eventueel logeren. Gastvrij zijn de Joosses. Hun huis noemen ze ‘de zoete inval’. 

In twee groepen slapen de anderen boven. Jongens aan de ene kant van de zolder, meisjes aan de an-

dere kant, gescheiden door een gordijn en een kast. Het is knus, maar plagen en kattenkwaad blijft 

natuurlijk niet uit bij Leendert (geb. 1913), Jan (1914), Cornelis (1915), Maatje (1916), Francina (1919), 

Tannetje (1921), Martinus (1922), Pieternella (1924), Paulus (1925), Arie (1926), Cornelia (1927), Cat-

harina (1929), Abram (1931) en Jannetje (1934); details vind je in: Stamboom Joosse. 

 

Aandacht voor armen en werk 

Tijdens de diepe landbouwcrisis op het agrarische eiland Walcheren die van 1890 tot diep in de negen-

tiger jaren reikte (zeker tot 1895 na Arie’s geboorte) was het zelfs voor rijke boeren een worsteling om 
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als hooggeëerde boer niet te vervallen tot de ‘verachtelijke ambachtslui’ of kleine boer. Althans, dat 

was het klimaat destijds onder veel herenboerenfamilies en de angst van vaklui!  

 Arie Joosse en Lena Sturm maken in agrarische kringen de crisis van 1930-’33 mee. Hun voorge-

slacht Abraham (Bram) en Leendert Joosse hadden het in de 19
e
 eeuw misschien gemakkelijker? Denk 

je aan opa Arij en het jonge gezin van Arie en Lena, dan begrijp je Arie’s stelselmatige interesse voor de 

armen. Op gemeentevergaderingen vraagt hij constant en open: Betaalt de diaconie de ziekenfonds-

premie voor de armen wel? Hoeveel arme gezinnen worden er voortdurend gesteund, vraagt hij een 

volgende keer. En als de kerk tekorten vastlegt, vraagt hij: hoe gaat de kerkenraad daar mee om? Het 

antwoord is dat de boekhouding zorgvuldig in de gaten wordt gehouden. Een volgend jaar vraagt hij of 

er voldoende aandacht blijft voor de minderbedeelden.  

Is hij alleen begaan met de financiële situatie van arme leden en de kerk? Bepaald niet. Wan-

neer br W. Duvekot in 1936 een referaat houdt over de Doleantie, klinkt de vraag van Arie Joosse: is de 

Hervormde Kerk vandaag niet dieper gezonken dan de Roomse? De vraag wordt diepgaand besproken. 

Wanneer de prekenserie “Menigerlei Genade” aan de orde is, vraagt Arie Joosse met succes of de vele 

gelezen preken naar zijn broer Martinus in Amerika mogen worden opgestuurd. Vinden de broeders 

zulke vragen vervelend? Allerminst! Dat blijkt wel in volgende jaren. 

 In 1930 wordt boerenknecht Arie Joosse op de groslijst voor ouderling geplaatst in het agrari-

sche dorp met standen van boer, burgemeester en kooplui. Hij haalt het benodigde aantal stemmen 

niet. Dat duurt echter niet al te lang. Hij wordt in 1937 op een dubbelgetal geplaatst en krijgt 21 van de 

56 stemmen. Nog net niet over de streep dus. Dat is wel het geval in 1939: voor het eerst (en meteen) 

is hij ouderling, en wel tot in het oorlogsjaar 1943.  

Arie moet met Lena en het grote gezin evacueren. Eerst naar de Westdijk van Vrouwenpolder, 

dan naar Kruiningen.  Zo ongeveer ging dat deels (foto uit: Vrouwenolder, oude ansichten)! 

 

Ook na de oorlog bedient Arie Joosse de gemeente her-

haaldelijk inhoudelijk. Hij kiest met Lena bewust voor 

een nieuwe kerkscheiding: Vrijmaking op Vrouwenpolder 

in 1945. Dan is het gezin weer terug in het dorp van hun 

Zuid-Bevelandse evacuatieadres. En ze hebben weer hun 

betaalde zitplaatsen in de op één na voorste kerkbank. 

Hun huis is als vele anderen gehavend en door 

het zout geteisterd. Dat weten de huidige bewoners nog 

maar al te goed die het huis Ons Tuus  blijven noemen, een naam die het na de oorlog krijgt! Er is ech-

ter een heel andere reden dat Arie en Lena er met hun gezin niet naar terugkeren.  

 

Oom Jan Baaijens overlijdt in 1943 en wordt met diep respect door ds J.J. de Vries herdacht om 

zijn constante inzet voor kerk en samenleving. Hij laat een testament na. Daaruit leest de Middelburg-

se notaris J.L. van de Harst in de Lange Noordstraat 63 op 31 maart 1944 voor dat de broers Goedbloed 

van zijn eerste vrouw, in zijn erfenis delen met de zoons van zus Francina: Arie, Cornelis en Martinus. 

Arie is landarbeider te Serooskerke, Poldersche weg B 114. Cornelis is winkelier te Aagtekerke. In te-

genstelling tot de anderen vermeldt de notaris het adres van Cornelis niet. Martinus is arbeider op een 

autofabriek. Hij woont aan de Francois Road in East Windsor te Ontario en wordt via kandidaat-notaris 

J.A. de Jonge te Middelburg vertegenwoordigd door de Haagse advocaat en procureur dr M.H.H. 

Franssen, “Verwalter”over Martinus’ rechten en aanspraken. Het is immers oorlog! Arie wordt bedacht 

met huis en erf van Jan Baaijens aan de Zoekweg. Zodoende betrekt zijn gezin na oorlog en evacuatie 

het geërfde pand. Wie denkt niet terug aan het vrome gedicht van oom Jan bij het huwelijk van Leen-

dert met Pieternella? Hij zei toch zijn enige zus te ontdekken in haar drie in leven zijnde kinderen? 
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De Duitsers zijn inmiddels in de duinen bijeengedreven en 

afgevoerd. Maar de oorlog blijft aan de Zoekweg en Liebertsweg 

tastbaar aanwezig. Voor het huis wordt de vloerplaat van een tank 

gelegd als loopplank, zodat iedereen jarenlang een brede, ijzer-

sterke toegang heeft tot dit gezin! 

 

Arie en Lena slaan zich dus door moeilijke tijden en strenge winters heen met zelf gebakken 

brood (2 keer per week),met aardappelen, erwten en kapucijners, velerlei groenten en fruit uit de gro-

te moestuin. Voorts is er een varken en een geit (meer dus dan konijnen). Anders dan voorouders ken-

nen ze weinig kindersterfte! Arie werkt ijverig op het land, zes dagen van zes uur ’s morgens tot ’s 

avonds zeven. Ook voor iedereen die hem om hulp vraagt, zoals voor het secuur bezaaien van dijken 

die na de ramp worden hersteld en begroeiing nodig hebben. Ook handelt hij een beetje in de zaad-

handel als agent van ‘Turkenburg’, zoals zijn vader agent bleef van de firma Van Nelle (geen theefabri-

kant!). Een kleurig zaaiplakkaat siert sindsdien de gevel van Arie’s schuur. Hij is echt deskundig in het 

zaaien van allerlei zaad voor moestuinen, wegen en dijken, zoals baanrooier opa Arij graskanten ver-

zorgde.  

Naderhand komt hij in dienst van wegenbouwers en werkt hij aan de weg. Hij werkt altijd tot 

zaterdag laat. Dan bereidt hij zich ook nog voor op de zondag. ’s Zondags wordt er tijd besteed om 

kranten te lezen en kerkelijk goed op de hoogte te blijven. Dat vertaalt zich in zijn ouderlingschap, ook 

na de Vrijmaking op Vrouwenpolder. Naast boeren een arbeider in de ouderlingenbank, dat was echt 

een verandering in het dorp! Niet ongehoord; hij trad in de vrome voetsporen van zijn vader. 

 

Gelukkig heeft hij na zijn werkzame leven met zijn vrouw kunnen genieten van veel reizen, on-

der meer om - waar mogelijk - bij kinderen te logeren. Op hoge leeftijd ondervinden ze de zorg van hun 

kinderen voor wie zij met vallen en opstaan hebben 

gezorgd. Elk van hen vormt een eigen gezin, zodat Arie 

en Lena na hun voorouders op hun beurt een soort 

stamouder zijn van uitwaaierende generaties; raadt 

a.u.b. wie waar op de foto staat!  

De foto is genomen in de zomer van 1929, ver-

telde tante Nel Volmer-Joosse me. Ze herinnerde zich 

nog goed hoe fotograaf Timmerman Walcheren rond-

fietste om gezinnen te ‘kieken’. Vader en moeder 

stemden in met het maken van een foto op het mo-

ment ’s avonds na het werk. Een tipje over de foto: Katrien is net een paar maanden oud en wie naar 

de lagere school gaat, krijgt klederdracht aan. De jongsten (Bram en Jannie) zijn nog niet geboren. 

 

Na het overlijden van zijn vrouw Lena op 2 oktober 1970 reist Arie nog naar Zuid-Afrika. In dit 

alles zijn beiden eenvoudige, werkzame (groot-)ouders geweest. Arie kon zich tot op hoge leeftijd in-

zetten voor kinderen en anderen. Behalve in eigen tuin, was hij vaak in die van de kinderen te vinden. 

Totdat hij niet goed meer kon werken. Zijn laatste jaren woonde hij in het verzorgingstehuis Nieuw 

Sandenburgh te Veere.  

Op 21 februari 1981 overleed hij, 91 jaar oud. Hij had de natuur lief als deel van Gods schep-

ping. Als eenvoudig kind  van God stond hij actief in de wereld en deed hij naar vermogen mee wat 

goeds van zijn leven te maken. Nuchter beoordeelde hij alle veranderingen in het licht van wat blijft: 

het evangelie van Jezus Christus. Dat was zijn norm en richtlijn. Altijd besloot hij zijn gebed met een 
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kort, duidelijk hoorbaar à. De laatste drie letters (-men) waren meestal onhoorbaar, althans voor mij. 

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

en zijn voorouders daarin na.   

 

Leendert J. Joosse (Corneliszn), september 2017.  

 

Bronnen: 

Naast vermelde documenten en illustraties uit het Zeeuws Archief:  

Boekjes uit de serie Oude ansichten;  

Artikel van Jan Zwemer, De Doleantie in Serooskerke, in: Nehalennia, nr 62 (1986), p. 89-100: Zwemer 

belicht de sociale factoren die (z.i.) in Serooskerke de Doleantie bevorderden. 

Voorts: notities van wat opa Arie Joosse, oom Leen Joosse en tante Nel Volmer-Joosse verhaalden.  

De Familiekrant, door Arie Pzn voor de reünie op 5 september 1992 (25 jaar geleden) verzorgd.  

 


