
Vak A grafnr. K15          Johanna Jacoba Huijssoon (Joke) 

geb. 25 juni 1924 in Zeist/Den Dolder, overl. 20 maart 1928  in Zeist/Den Dolder 

(3 jr. en bijna 9 mnd. oud geworden) 

Lucas 18 vers 16 luidt: 

Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het 

koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij’. 

Kleine Joke was een ondernemend typetje en ze hield van bezig zijn in de tuin. Ze woonde met haar 

ouders en babyzusje Loes op Dolderseweg 177. Zo klein als ze was, op een dag harkte ze het 

grindpad van de straat naar het huis. 

“Mamma, je mag er niet op lopen, hoor,” zei ze, “dat heeft Joke netjes gemaakt.” 

Diezelfde avond werd ze heel erg ziek met hoge koorts. Er moest een dokter uit Utrecht komen. Die 

vroeg moeder om een stevig stokje te zoeken, want Joke had toevallen en beet in haar tong. Dezelfde 

nacht overleed Joke…. 

 

Aaltje Huijssoon-van Meerveld, een vriendin van Aaltje en Elisias Huijssoon rond de kleine Joke 
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Haar ouders hebben er heel veel verdriet om gehad. 

Ook al kregen ze na Joke’s overlijden nog vier dochters. Eind jaren ’30 is er ook nog een levenloos 

jongetje geboren. Dat heeft in de buurt van Joke’s grafje een plek gekregen bij één van de kleine 

stenen paaltjes die daar staan, we weten niet welke. 

De achtertuin van Dolderseweg 177 grenst aan het openbaar toegankelijke grondgebied (nu bos, toen 

waarschijnlijk minder begroeide heide) waar ook de begraafplaats in ligt. 

Moeder Aaltje vond het moeilijk, dat het grafje van Joke zo dichtbij was. 

 

Hoe het ging rond Joke’s overlijden en hoe dat altijd moeilijk bleef voor haar ouders weten we pas 

sinds zondag 31 augustus 2014. 

Toen ontmoette Marinus de “tweede” Joke met haar partner Ben op het Hofje. Van haar bestaan en 

dat van haar jongste zus had ik uit archiefonderzoek via internet nog niet eerder iets ontdekt.  Met een 

pot koffie maakten we kennis bij ons thuis, en Joke vulde wat ik al wist aan met extra gegevens en 

overlevering uit de familie. 

Na baby Loes kwamen er nog vier dochters, en alle vijf leven ze nog. Maar dat maakte het verlies van 

de eerste Joke niet goed. 

 

Alle dochters van Elisias en Aaltje: 

Johanna Jacoba         (Joke)      25-06-1924 in Zeist          overleden 20-03-1928    

Louise Jeannette        (Loes)     15-12-1927  idem 

Maria Johanna            (Miep)     10-06-1929  idem 

Geertruida Everdina   (Truus)    22-11-1930  idem 

Johanna Jacoba         (Joke)     29-03-1936  in Amersfoort 

Willy Gijsbertha           (Wil)       24-02-1940  idem 

 

Over haar ouders wist deze tweede Joke ons ook meer te vertellen. 

Elisias Huissoon (geboren 6 september 1898 in Utrecht) en Aaltje van Meerveld (geboren 10 

september 1897 in Putten) hebben elkaar in Utrecht ontmoet. 

Elisias had de MULO doorlopen. Door veel ziekte in zijn jeugd had hij op school achterstand 

opgelopen en kon hij niet, zoals zijn broers wel, de HBS doen. 

Aaltje werd geboren in Putten. Zij werkte sinds haar 14e bij een gegoede familie in Hilversum in de 

keuken. 

Een oudere zus uit hun grote gezin woonde met haar man in Maarssen; die was daar tuinman op 

Kasteel Bolenstein. 

Op  vrijdag 11 mei 1923 trouwden Elisias en Aaltje in Maarsseveen. 

Vijf maanden later, op 3 oktober 1923, vestigden ze zich vanuit Utrecht op Dolderseweg 177. Hier zijn 

de eerste vier dochters geboren, en hier overleed Joke. 

 

zo ziet het huis er in 2014 uit; de rechterhelft van twee-onder-een-kap 
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Elisias werkte als “kantoorbediende” op de administratie van Zeepfabriek “De Duif”. (Let op zijn 

stropdas op de foto! Teken van kantoorwerk!) 

Ook na de verplaatsing van de fabriek naar Amersfoort, aan de rivier de Eem, bleef hij er werken als 

administratief medewerker. Daarvoor verhuisde het gezin op 16 januari 1932 naar Amersfoort. Ze 

kwamen te wonen in het Soesterkwartier, eerst op Soesterweg 91 en daarna op Heiligenbergerweg 

101. 

 

Op 13 juni 1947 overleed Elisias aan kanker, pas 48 jaar oud. 

Aaltje bleef achter met vijf dochters van 19, 18, 16, 10 en 6 jaar. Elisias had een goede kennis uit een 

Bijbelgenootschap waar hij lid van was. Tijdens zijn ziekte zei hij tegen Aaltje: “Je moet maar met hem 

verder gaan”. 

Dat is ook gebeurd, en deze tweede man is een goede vader geweest voor de nakomertjes Joke en 

Willy. Met hem was Aaltje nog bijna 25 jaar getrouwd. 

Naarmate ze ouder werd, kwam het verdriet over de dood van de eerste Joke weer sterker terug. Dat 

herinnert de tweede Joke zich nog goed. 

Moeder Aaltje overleed op 13 mei 1986, 88 jaar oud. 

Ze werd bij Elisias begraven, op Rusthof aan de Dodeweg. 

Toen jaren later het graf geruimd moest worden, heeft een neef de grafsteen mee naar huis genomen. 

Die staat nog steeds in de tuin bij Miep in Leusden. 


