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Het uitzicht vanaf de plek op “De Breedte” waar Wybe-en-
Jelske woonden, op De Valom. Het gebied was in die tijd erg
drassig. Ver op de achtergrond staat onder meer de herberg
van De Valom.

Wybe-en-Jelske
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Jelske Tabes Boelings heeft al enkele weken een grievend
vermoeden maar koestert nog steeds de hoop dat het niet
waar is! Is ze zwanger? Met lood in de schoenen brengt ze
haar vrijer, Wybe Wybes van der Veen, op de hoogte van de
onheilstijding. Het probleem is niet de baby want die is meer
dan welkom! De beide jongelui zijn bang voor de afkeurende
reacties van de dorpsgenoten want een “moetje” strekt niet tot
veel eer en aanzien!

Uiteraard wordt er flink geroddeld “Ze komen uit “keurige”
families!.” “Het zijn slappelingen want ze zijn hun eigen
begeerten niet de baas.” “Waarom hebben ze niet beter
opgepast?” Een enkele dorpeling neemt het op voor het jonge
stel. “Er zijn wel ergere gevallen”. Wybe en Jelske zijn 25 en 21
jaar en hebben de huwbare leeftijd! Wat te denken van veel
jongere meisjes die bezwangerd zijn door hun baas of een
familielid?

Sex voor het huwelijk was niet keurig en werd door de
dorpsgemeenschap hard afgestraft. In 1818 vonden de officiële
huwelijkssluitingen plaats op het grietenijhuis en werden ze
daarna ingezegend in de kerk. Voor jongelui die moesten
trouwen bleven de kerkdeuren gesloten tenzij ze in het
openbaar schuld bekenden. Dit was voor het bruidspaar zeer
vernederend en een smulmoment voor de goegemeente die of
hetzelfde was overkomen, of gelukkigerwijs deze dans
ontsprongen was!

Wybe is opgegroeid in een hervormd nest en de ouders van
Jelske waren doopsgezind. In 1815 is Gerrit, de broer van
Wybe, getrouwd met Akke, een zus van Jelske. Akke maakte
geen punt van haar doopsgezinde overtuiging; voegde zich bij
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de kerk van Gerrit en bouwde daarmee aan zijn reputatie als
“keurige” veldwachter. Jelske is minder toegeeflijk en weigert
haar kerk voor een andere in te ruilen. Wybe maakt er geen
halszaak van en geeft Jelske op 4 oktober 1818 toch zijn
ja-woord. Doordat er twee geloven op één kussen gaan slapen
wordt het huwelijk niet in een kerk bevestigd enhoeven Wybe
en Jelske niet op de knieën voor de goegemeente. De “lytse
poppe”, een Wybe, ziet het levenslicht op 5 februari 1819.

Het gezin van Wybe van der Veen woont op De Breedte, een
doodlopende weg die De Valom verbindt met de heidevelden
en laagveengebieden op de Broek onder Akkerwoude. Op De
Valom is vanaf ongeveer het jaar 1600 hoogveen vergraven
en in de 19de eeuw wordt er in de directe nabijheid vooral turf
gebaggerd. Een derde daarvan komt uit het laagveen van de
Broek. In 1829 wonen er in de gemeente Dantumadeel negen
veenbazen en Wybe Wybes van der Veen is één van hen. Zijn
vader heeft, in 1811, niet geheel zonder opzet gekozen voor
de achternaam “Van der Veen”!

Het leven van Wybe-en-Jelske is niet bovenmatig luxueus. Het
gezinsleven speelt zich af in één vertrek. In het midden staat
de turfgestookte kachel die het hele jaar dienst doet als fornuis
en in de winter de kou enigszins verzacht. De erwten,
aardappelen en rijst worden wel met vet maar zonder andere
franje gepresenteerd en de maaltijden verdienen absoluut niet
het predikaat “haute cuisine”. Het nachtelijk leven speelt zich
af achter de deuren van de bedstee die direct vanuit de kamer
beklommen wordt. De winter is de moeilijkste periode: er is
weinig werk en het voedsel en de turf zijn duur. Het spaarpotje,
waarvoor in de zomer is gezwoegd, gaat er in de dure
wintermaanden snel doorheen.

In de eerste huwelijksjaren valt Wybe-en-Jelske vooral
voorspoed toe. Na de kleine Wybe volgt er in 1821 een Tabe,
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die naar de vader van Jelske genoemd wordt. Begin november
1823 wordt Maaike, de eerste dochter, geboren en vanaf eind
december gaat het wat minder goed want dan staan de jonge
ouders bij het graf van Wybe, hun oudste zoon. Begin 1826
raakt Jelske opnieuw zwanger. Iedereen in de familie is blij met
het nieuws en kijkt uit naar begin oktober, want dan is Jelske
uitgerekend.

Naarmate de geboorte nadert nemen de zorgen in de familie
toe. Aan het eind van de zomer komt het openbare leven bijna
helemaal stil te liggen. Veel mensen raken bevangen door
koorts en zijn niet in staat te werken. Er is sprake van een
malaria-epidemie. Sommigen komen er snel weer boven op en
anderen sukkelen maanden door. De epidemie krijgt ook de
ouders van Wybe in haar greep en de dokter helpt hen met een
infuus en medicijnen. De dokterskosten worden betaald uit het
spaarpotje dat bedoeld is om de winter door te komen. Als het
helpt dan heeft de familie het geld er graag voor over!

De eerste oktober van het jaar 1826 is een bijzondere dag
voor de familie. Wybe van der Veen spoedt zich naar het
grietenijhuis om zijn dochter Antje bij te laten schrijven in de
geboorteregisters. Jammer genoeg is het niet echt een
feestelijke gebeurtenis want Wybe heeft nog meer te aan te
geven. Zijn moeder, de 67-jarige Maaike Wybes, is op
dezelfde dag overleden! Enkele dagen later, moeder Maaike
staat nog dood op aarde. sterft ook Wybe’s vader.
De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt nadrukkelijk in
de overlijdensakte van de 71-jarige Wybe Gerrits van der Veen
dat zijn burgerlijke staat “weduwnaar” was. Feitelijk een juiste
conclusie maar slechts toepasbaar op enkele dagen…
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Probleemstelling
Vanaf half juli 1826 staan, in Groningen, alle alarmlichten op
rood. Het economisch leven ligt voor een groot deel stil omdat
veel inwoners geveld zijn door zware koortsen. Alleen de
medische doctoren, de apothekers en de doodskistenmakers
maken overuren. In de stad, met ongeveer 30.000 inwoners,
bezwijkt ongeveer tien procent aan de epidemie die in de
volksmond al snel doorgaat voor de “Groninger ziekte”.

De epidemie laat zich niet hinderen door stads- of
provinciegrenzen en verspreidt zich snel langs de (Noordzee
en Zuiderzee) kust van Noord-Nederland en Duitsland. Als de
Leeuwarder Courant halverwege november de balans opmaakt
merkt ze op dat in de provincie Friesland vooral de noordelijke
en zuidelijke grietenijen getroffen zijn. In Sneek en Dokkum
was de “ziekte tot eene hoogte gestegen, en de sterfte in
evenredigheid der bevolking zoo groot … dat men een gelijk lot
als van het naburig Groningen had te duchten”.

De vraag, die in deze verhandeling aan de orde komt, is hoe
de malaria-epidemie zich, in 1826, over Friesland en in het
bijzonder Noordoost Friesland heeft verspreid en welke
gevolgen dit had voor het gebied. Op deze plaats worden de
gemeenten Ferwerderadeel, Oostdongeradeel.
Westdongeradeel, Dokkum, Dantumadeel, Kollumerland,
Achtkarspelen en Tietjerksteradeel tot Noordoost Friesland
gerekend. Daardoor hebben we te maken met een zeer divers
gebied. Voor de meeste grietenijen vervult de stad Dokkum
een verbindende rol omdat daar de marktplaats is. De
noordelijke grietenijen (Ferwerderadeel, Kollumerland, Oost-
en Westdongeradeel) horen tot de vruchtbare Kleibouwstreek
en de andere grietenijen (Dantumadeel, Tietjerksteradeel en
Achtkarspelen) maken deel uit van de Wouden waar de
bodem, door de zand- en veengronden, veel schraler is. Alle
gemeenten, behalve Tietjerksteradeel en Achtkarspelen,
hadden of hebben een verbinding met de zee.
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In deze studie wordt met name de situatie in Noordoost
Friesland bekeken. Op dit kaartje zijn de grietenijen ingekleurd
waar het over gaat. De situatie op het kaartje verschilt van de
huidige situatie, met name omdat de gemeenten Dokkum,
Oost- en Westdongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland
zijn gefuseerd
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Malaria
Malaria, tegenwoordig een exotische ziekte die geïmporteerd
wordt door vakantiegangers die de Tropen hebben bezocht,
kwam in het verleden regelmatig in Nederland voor.
Tijdgenoten maakten zich hierover meestal niet de grootste
zorgen omdat de variant, die hier de ronde deed, bijna nooit
dodelijk was.

Malaria komt vooral voor in moerasgebieden waar
malariamuggen als koeriers werken. Door een muggenbeet
nestelt de malariaparasiet zich eerst in de lever en daarna in
de rode bloedcellen waar ze zich vermeerderen totdat de
bloedcel barst en de vrijkomende parasieten weer andere rode
cellen kunnen infecteren. De ziekteverschijnselen ontstaan pas
op het moment dat de bloedcellen kapot gaan en er stoffen
vrijkomen die allerlei ontstekingsreacties oproepen.
.
Aanvankelijk zijn de verschijnselen niet te onderscheiden van
een gewone griepaanval. De patiënt heeft last van koude
rillingen, transpireert hevig en lijdt aan koorts, spier- en
hoofdpijn. Als de ziekte niet behandeld wordt kan de patiënt
ook gaan braken, hoesten en een gele huid krijgen.
Malariapatiënten in Nederland hadden vaak te maken met
koortsen die om de 48 of 72 uur terugkeerden en waren dan
niet in staat om te werken. Als de ziekte niet behandeld werd
bleven de parasieten in de lever en konden ze tot 4 jaar na
dato nog aanvallen veroorzaken.

In juli 1826 melden zich de eerste patiënten. Ze hebben last
van “hevige koortsen”, “ijlhoofdigheid” en “koorts in de borst en
op de rug”. De eerste besmettingen vonden eind juni/begin juli
plaats want de parasieten verdwijnen, direct na de
muggenbeet, eerst in de lever en komen, na 5 tot 16 dagen,
pas in het bloed terecht en veroorzaken kort daarna pas de
ziekteverschijnselen.



8

Tijdgenoten noemden de malaria “moeraskoortsen” of “de
gewone galachtige ziekte” die hier, “zoo dikwerf in vroegere jaren
gegrasseerd heeft”. Ze refereren daarbij aan de jaren 1779,
1808, 1809 en 1811. De oorzaak van de koortsen kennen ze nog
niet maar het valt hen wel op dat de ziekte met name de
bewoners van kleistreken plaagt na aanhoudend hete zomers
“wanneer de kleigronden, door wat vroeger of wat later gevallene
regens, de juiste maat van bevochtiging hebben, die vereischt

De overstroomde gebieden zijn donker
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wordt tot zekere gisting en ontwikkeling van schadelijke
dampen.” Ze denken dat de ziekte veroorzaakt wordt door
slechte lucht en gebruiken daarom, aan het eind van de 19de

eeuw, de term mal (zieke) aria (lucht) (= malaria). Omdat het
water in de zand- en veengebieden makkelijker verdwijnt
komen deze koortsen in die gebieden minder vaak voor.

Begin februari 1825 was het springtij. De dijken langs de
Wadden- en Zuiderzeekust hadden het zwaar te verduren en
braken op sommige plaatsen door. Het water in Amsterdam
bereikte “de tot hiertoe voorbeeldloze hoogte van ongeveer
250 nederlandse duimen of bijkans 98 Amsterdamse duimen
boven het Amsterdams Peil (AP)” In de kop van Noord-Holland
zijn veel polders overstroomd en vanuit Genemuiden wordt
gemeld: “Vijftig huizen zijn in deze plaats, geheel met alles
weggespoeld; vier en twintig menschen zijn verdronken;
driehonderd zijn er, die niets anders bezitten dan het geen zij
aan hebben. Het stadhuis en de school zijn thans vol van die
arme menschen De doode beesten liggen hier bij de straat en
de graven zijn uit de kerk gespoeld”. In Mastenbroek is de
predikant “met zijne huishouding op den zolder gevlugt en zit
aldaar nog.” Ook een groot deel van Friesland werd
overstroomd. In het zuidwesten van de provincie werden
dorpen als Wolvega, Oosterzee, Echten, Oudega, Nijega,
Kolderwolde en Munnikeburen onherstelbaar geteisterd. “Gode
zij dank!” aldus de Leeuwarder Courant, “dat wij nog zijn die wij
zijn, en dat slechts eene bejaarde vrouw, welke vlugtende van
de vuurtoren bezweek, het slagtoffer van deze verschrikkelijke
watersnood is geworden”. In de Friese Zuidwesthoek
veroverde het zoute water polder na polder. Op 6 februari leek
het hooggelegen centrum van Sneek op een eiland in een
onafzienbare watervlakte en stond het water in de Sneker
stads- grachten hoger dan ooit. “De omgekomen hoornbeesten
in vergelijking met de geredde, is alhier slegts een gering getal,
doch het getal van verdronkene schapen is zeer aanmerkelijk”.
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Een tijdgenoot schrijft: “In Oostdongeradeel sloegen de golven
reeds des avonds van den derden February onder fell sneeuw-
en hagelbuijen met eenen sterken Westnoord-westen wind
over den geheelen zeedijk heen en in dien nacht stortte de
hooge vloed aanhoudend en met kracht landinwaarts, in …”

De Leeuwarder Courant meldt dat de Holwerder Westerpolder,
de Engwierumer polder en de Ganzepolle bij Ezumazijl zijn
ondergelopen. “De dijken in Kollumerland hebben op negen
differente plaatsen veel schade geleden, twee a drie gaten zijn
half de dijk doorgespoeld en aldus vrij dreigend geweest, te
meer daar de golven over den dijk heenspoelden, doch door
sterke en ijverig aangebragte hulp van stroo, eggen, wagens,
zeilen, kleeden als andere goederen gered, en thans door
aanhoudend werk in vrije zekere staat.” Van de Buitenzijl te
Munnikezijl zijn twee vloeddeuren uitgespoeld en aan stukken
geslagen, “de brug over dezelve liggende benevens het
daarop staande zomerhuis weggescheurd en verbrijzeld.” “In
de Waardster Polderdijk bij Munnikezijl zijn twee gaten
gescheurd, bij elke eene een diepte en lengte, waardoor de
Waardster Polder is ondergeloopen tot aan Kommerzijl.”
Volgens de krant van 4 maart waren de grietenijen
Idaarderadeel, Dantumadeel en Tietjerksteradeel “voor een
aanmerkelijk gedeelte” overstroomd. Alhoewel de zeedijken
van Ferwerderadeel het ook te verduren hadden zijn er geen
berichten bekend van onder water geraakte polders in deze
grietenij. Wel zorgde een dijkdoorbraak er voor dat zowel de
dichtbij gelegen oude en nieuwe Bildtpolder geïnundeerd werd
“terwijl de gebouwen in dien omtrek, bijna alle door menschen
en have zijn verlaten”.

In heel Friesland werd begin februari 1825 ruim 100.000
hectare land “onder het zeewater bedolven”. De lager
gebieden bleven vrij lang overstroomd en de, anders zo
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vruchtbare, velden leverden in dat jaar weinig op. De
landerijen rond de stad Sneek vielen pas half april weer droog.
Regenwaterbakken en welputten waren bedorven doordat er
dode dieren in hadden gelegen en ander, fris drinkwater, was
nauwelijks voorhanden

De winter van 1826 was zacht en het voorjaar en de zomer
droog en warm. In de zomer van 1826 stonk het, bezuiden de
hemdijken van Sneek naar rottend, door zeewater afgestorven
gras. Volgens de artsen in Groningen zorgde de “zoo
aanhoudende als reeds vroegtijdig groote en menigmaal
buitengewone hitte, nevens de in julij gevolgde bevochtiging
van den grond” in de zomer van 1826 voor een goed klimaat
waarin de moeraskoorts uitstekend kon gedijen.
Pas in 1881 verschijnt er in de pers een verheugend bericht:
“De oorzaak der moeraskoorts, de malaria schijnt gevonden
te zijn, en wel door den hoogleeraar Laveran, in Val-de-Grace.
Het is een zeer
klein organisme, door hem Oscillaria malariae genoemd. Dr.
Richard, die de ontdekking mededeelde in de Academie des
Sciences, heeft deze oscillariën gevonden in het bloed van al
de koortslijders van het hospitaal te Phillippeville in Algerië. Zij
bevinden zich in de roode bloeddruppels en slorpen er den
inhoud geheel en al van op. Zij zijn gemakkelijk te
onderscheiden bij een behandeling met azijnzuur en zien er
uit als een snoer zwarte kralen, die zich golvend bewegen.”
Daarna duurt het nog twintig jaar voordat de Schotse arts
Ross de volledige mens-mug-cyclus weet te ontrafelen. Zowel
Laveran als Ross kreeg de Nobelprijs.



12

Geneesheren en apothekers

Op 10 augustus 1826 voelt de Plaatselijke Commissie van
Geneeskundig Toevoorzigt uit Groningen zich genoodzaakt om
in een krantenartikel geruchten over “de hier thans heersende
ziekte” te ontzenuwen. Vijf weken daarvoor meldden de eerste
Groningers zich bij hun arts met een “galachtige ziekte” en
sindsdien gaat in andere “Gewesten en Steden van ons
Vaderland” het gerucht dat er in Groningen een zeer
besmettelijke en gevaarlijke pest heerst zodat niemand meer
naar de stad durft af te reizen. De Groninger artsen vinden de
geruchten overdreven. Niet iedere Groninger, maar slechts
een achtste van de totale bevolking lijdt aan de ziekte en het
aantal zieken is inmiddels aan het verminderen. Niemand hoeft
bang te zijn om naar Groningen te reizen want de ziekte is
absoluut niet besmettelijk!

Terwijl de Groninger artsen dit schrijven moet de ware ramp
zich nog voltrekken. Het aantal zieken in Groningen zal zich
nog vermeerderen en in andere streken is de ziekte nog maar
net begonnen. In sommige dorpen worden de geneesheren
bijna omvergelopen door de aantallen patiënten. In Friesland
vraagt de gouverneur halverwege oktober aan de
burgemeesters of er extra doktoren gestuurd moeten worden
of dat er behoefte is aan meer medicijnen. Het antwoord van
de bestuurders in Noordoost Friesland is negatief: de epidemie
is over haar hoogtepunt heen, sommige artsen hebben meer
dan duizend patiënten gezien in enkele weken tijd en ze
denken dat, eind oktober, de zaak wel onder controle is. In
Groningen konden de artsen hun werk niet aan en kregen
daarom versterking en in andere delen van Friesland werd er
zo’n groot beroep op geneesheren gedaan dat er “zelfs van uit
Brussel doctoren zijn ontboden”.



13

Petrus Horrius Feenstra woont te Kuikhorne in Huize
Jachtlust. Dit is een foto van een tekening uit 1870.

De praktijk van een arts was in de eerste helft van de 19de

eeuw erg groot en de medische zorg was niet voor iedereen
betaalbaar. Een “doktersrekening” stond synoniem voor een
zeer hoge declaratie. Toch zochten de zieken medische hulp
en sprongen de armenkassen bij, als de nood echt aan de
man was. Artsen declareerden soms alleen de medicijnen en
niet de bezoeken.

In Dokkum wonen de artsen Willem Roelofs van der Weide
(Grote Breedstraat) en Tjepke Oosterlo (Lageweg). Hun
patiënten wonen zowel in als buiten de stad. Sipke Galama,
uit Murmerwoude, vindt zijn patiënten in heel Dantumadeel en
zijn college Petrus Horrius Feenstra van Kuikhorne
concentreert zich vooral op patiënten in Achtkarspelen en
Tietjerksteradeel. Gosse Stelwagen heeft, evenals Cornelis
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Steensma, een praktijk in
Bergum en Ulbe Annes
Noordenbos opereert
vanuit de buurt van
Hallum, het dorp waar
ook dokter Van der Ley
zijn domicilie heeft. Hylke
Swart is Medicine Doctor
in Kollum en Gerard
Althorphuis is er
chirurgijn. Hun collega J.
Stuksman heeft enkele
patiënten in Burum dat op
de grens tussen Friesland
en Groningen ligt. Steven
Oenes van Kammen is
heel- en vroedmeester in
Surhuisterveen en

Friedrich Wilhelm Spangenberg houdt elders in Achtkarspelen
zijn dokterspraktijk.

De heren doctoren horen tot de hoogste stand. Willem Roelofs
van der Weide is, naast zijn werk als arts, ook vele jaren
burgemeester van Dokkum en door zijn tweede huwelijk
verzwagert hij zich aan de familie Bergsma die in de 18de
eeuw heeft geprobeerd alle macht in Oostdongeradeel en
Dantumadeel in handen te krijgen. Naast slot Jagtlust in
Kuikhorne, dat bewoond wordt door Petrus Horrius Feenstra,
staat een telescoop waarmee hij de sterren bestudeert. De
dorpelingen vertellen elkaar dat hij zijn wijsheid en kennis uit
de sterren haalt en hebben daarom een groot vertrouwen in
hem. Op de grafsteen van Steven Oenes van Kammen stond
nadrukkelijk vermeld dat hij “verbeteraar” van Surhuisterveen
was en “stichter der jaarmarkt aldaar in het jaar 1822”.

Willem Roelofs van der Weide
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Ondanks hun hoge positie konden de doktoren zich niet alles
veroorloven. Over de Bergumer arts Gosse Stelwagen (1789-
1831) werd geregeld geklaagd. In 1819 zou hij een verwijtbare
fout hebben gemaakt bij de geboorte van een kind en 1830
wordt geconstateerd dat hij zich schuldig maakt aan
drankmisbruik.

De heelmeesters weten in 1826 nog niet helemaal raad
met de malaria. Een welgemeend advies voor iedereen
was om bij de apotheker chloorzout te halen waarmee
de lucht gezuiverd kan
worden. Daarnaast ontbreekt het nog aan concrete
geneesmiddelen en zoeken de artsen het heil in braak-, laxeer
of oplossende middelen. Ook leggen ze patiënten aan een
infuus, maken ze gebruik van bloedzuigers of schrijven ze
pappen, wijnen en siropen voor. Vanaf 1822 wordt kinine als
het probate middel tegen malaria gezien maar het is de grote
vraag of dat in Noordoost Friesland wel werd voorgeschreven.
De lange ziekteprocessen doen het tegenovergestelde
vermoeden, alhoewel dokter Sipke Galama, met een praktijk in
Murmerwoude, (later) wel met kinine bekend was. Galema
verhuist, kort na 1826 naar Sneek en schrijft daar een boek dat
in 1832 in Utrecht verschijnt onder de titel “Verhandeling over
het gebruik der kina”.

De medicijnen worden gehaald bij de apotheker. Daarvan zijn
er vier in Dokkum. Hendrik Pannenborg woont aan de Fetze,
Hendrik Julliaans Andrea bij de Aalzumerpoort en Jan Bone
Walter aan de Keppelstraat. Johannes Cock, die aan de
Vleesmarkt woont, noemt zichzelf geen apotheker maar
artsenijmenger. Alle heren hadden heel wat drukte te
verwerken want uit de Volkstelling van 1830 blijkt dat ze
meerdere personeelsleden in dienst hebben. Op het platteland
is een arts meestal ook apotheekhoudend. Kollum heeft, in de
persoon van M. Riedel, een eigen apotheker.



Naast het reguliere medische circuit bestond er ook
een informeel circuit. Er werden helderzienden en
“strikers” (wrijvers) geraadpleegd die, volgens het
volksgeloof, vlijmscherpe diagnoses konden stellen en
ook nog eens precies wisten welke lapmiddelen nodig
waren om te herstellen.
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Zieken
In Dokkum doen zich de eerste malariagevallen voor in de
maand juli. Van de 3600 zielen blijven er maar 80 klachtenvrij.
Het Dokkumer gemeentebestuur schrijft aan de gouverneur van
Friesland
dat ook in de grietenijen Oost- en Westdongeradeel en
Dantumadeel “het aantal zieken aanmerkelijk” was.

In Dantumadeel waren meerdere artsen actief. Een aantal van
hen gaf aan de autoriteiten op hoeveel patiënten zij gezien
hebben. Omdat voor de dorpen Birdaard, Roodkerk, Janum en
Veenwouden geen opgave is gedaan kan er moeilijk iets
gezegd worden over het precieze aantal patiënten in
Dantumadeel. Sipke Galema, arts in Murmerwoude, meldt dat
hij, in verband met de epidemie, tot halverwege november in
totaal 1206 patiënten heeft behandeld. Zijn collega’s Van der
Weide en Feenstra zagen in Dantumadeel 66 zieken. Uit de
lijstjes van de artsen blijkt dat in Rinsumageest ruim 50 procent
van de inwoners naar de dokter is geweest. In Driesum en
Wouterswoude liggen de percentages, met 55 en 56 procent,
zelfs nog iets hoger. Van de inwoners van Dantuma-, Akker- en
Murmerwoude bezoekt zo’n 30 procent de dokter.
A.J. de Jongh van Persijn van Nauta, secretaris van
Dantumadeel, schrijft in november 1826 “op last van heeren
Grietman en Assessoren” tweemaal een berichtje in de
Leeuwarder Courant waarin hij verslag doet van het verloop
van de “thans heerschende ziekte”. Begin november schrijft hij
dat de sterfte in Dantumadeel “nagenoeg een getal van 130
heeft bedragen terwijl de ziekte en sterfte tot nu toe niet
vermindert”. Twee weken later meldt hij dat “de ziekte
weliswaar niet is vermeerdert en over het algemeen de sterfte
is verminderd”. Het aantal sterfgevallen, tussen 1 juli en 15
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november, bedraagt 193 “waarvan te Rinsumageest over
eene bevolking van 648 zielen 42 en te Dantumawoude, over
eene bevolking van 518 zielen, 31 overleden zijn”. Sinds het
eerste bericht waren er velen overleden die herstellende
waren “doch wier zwakketoestand bij gebrek aan
noodwendigheden tegen de veranderde weersgeteldheid niet
bestand scheen te zijn.”

Ferwerderadeel had aan het begin van 1826 6371 inwoners.
De grootste dorpen waren Hallum (1856 inwoners), Ferwerd
(1436 inwoners), Marrum (1041 inwoners) en Blija (830
inwoners). Tot halverwege november 1826 werden er in deze
grietenij 1588 zieken behandeld wat overeenkomt met
ongeveer een kwart van de hele bevolking. De meeste zieken
woonden in Hallum (30 procent) en Nijkerk (29 procent).
Genum en Lichtaard zaten met een ziektepercentage van ruim
26 procent iets boven het gemiddelde en Blija (20 procent) en
Marrum (17 procent) zaten er onder.

De artsen in Tietjerksteradeel hadden het veel minder druk.
Dokter Steensma uit Bergum merkt halverwege november op
dat “de heerschende ziekte … hier in eene geringe graad
geheerscht heeft”. Hij heeft er in totaal 32 patiënten voor onder
behandeling gehad en in november “heerscht de ziekte niet
meer onder mijne patiënten…; men heeft nu niet dan gewone
ziekten”. Zijn collega Stelwagen heeft in Tietjerksteradeel maar
vijftien malariapatiënten behandeld en de heelmeester W.H.
Zwart uit Oostermeer schrijft dat hij in ‘deeze grietenij geen
patiënten aan deze ziekte onder … behandeling” heeft. De
meeste patiënten van Tietjerksteradeel woonden in Bergum.

Kollumerland telt begin 1826 5028 inwoners. De grietman
waagt zich, in zijn brief aan de gouverneur, niet aan een
vergelijking met andere gemeenten maar schrijft wel dat er
normaliteter zo’n 103 doden per jaar in Kollumerland geteld
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worden en dat dit getal eind november al staat op 202
doden. Relatief zijn er op dat moment nog veel (27) zieken
in Kollum.
In Achtkarspelen valt de situatie erg mee. Eind november
1826 schrijft de heel- en vroedmeester Steven Oenes van
Kammen aan de grietman dat in Surhuisterveen en directe
omgeving “hoegenaamd geene besmetting plaats vind” en
geneesheer Friedrich Wilhelm Spangenberg meldt de
grietman dat vanaf november het aantal zieken niet is
toegenomen. Volgens hem zal “het getal der nog
laborerenden nog (…) verminderen, in stede van te zullen
acresseren”.



19

Sterfte
De stad Groningen verliest door de “Groninger ziekte” ongeveer
tien procent van haar inwoners. De hoge sterfte verbaast
enigszins omdat de in Nederland heersende malariavariant
meestal niet dodelijk was.
Volgens recent onderzoek kennen de parasieten in het bloed
ver- schillende fysiologische toestanden. Als een parasiet over
voldoende “voedsel” beschikt om zijn “honger” te stillen wordt
een patiënt maar matig ziek. Als dat niet het geval is gedragen
de parasieten zich als cellen die last hebben van
omgevingsstress, zoals hitte, droogte of zuurstofgebrek. Met
name de laatste toestand is gecorreleerd met hoge koorts en
een hoge ontstekingsactiviteit. Gezien het grote aantal ziekte-
en sterfgevallen lijkt deze omstandigheid zich in 1826 in
Nederland te hebben voorgedaan. Tot nu toe wordt meestal
gedacht dat de hoge sterfte veroorzaakt is door een combinatie
van malaria en tyfus. Gezien de lange termijn, waarin de hoge
sterfte zich voordeed, voldoet deze laatste verklaring niet
helemaal.

In 1826 wonen er in Friesland 192.399 mensen waarvan er in
juni 369, in juli 539, in augustus 1597 en in september 1614
overlijden. De zwaarst getroffen gebieden liggen in het zuiden
van Friesland. In Doniawerstal sterft in deze maanden 5,6
procent van de inwoners en in Sloten en Lemsterland is dat
respectievelijk 4,4 en 4,3 procent. Dokkum staat, op het lijstje
van meest getroffen gemeenten, op de vierde plaats (sterfte
3,8 procent). Ook andere steden (Sneek, Ylst en Harlingen)
verliezen relatief veel inwoners aan de epidemie.

Het kaartje op de volgende bladzijde is gebaseerd op cijfers
die in de Leeuwarder Courant zijn gepubliceerd. De
bevolkingsaantallen wijken soms af van de eigen opgave van
de grietenijen en ook de sterftecijfers komen niet altijd precies
overeen met de cijfers van de burgerlijke stand.
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Kaartje : 1826: juli-september: Sterfte in Friesland.

Het kaartje hierboven is gebaseerd op cijfers die in de
Leeuwarder Courant zijn gepubliceerd. De bevolkings aantal-
len wijken soms af van de eigen opgave van de grietenijen en
ook de sterftecijfers komen niet altijd precies overeen met de
cijfers van de burgerlijke stand.

De grietenijen Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland
merken amper iets van de verhoogde sterfte in de andere
gemeenten. Terwijl er in Het Bildt een dijk was doorgebroken
in februari 1825 valt de sterfte in die grietenij relatief erg mee.

De vraag, in hoeverre en in welke periode de grietenijen in
Noordoost Friesland geconfronteerd werden met extra
sterfte, ten gevolge van de malaria-epidemie, wordt nu
behandeld. Daarbij wordt de extra sterfte geplaatst in het
kader van de demografische ontwikkelingen in het gebied
tussen 1698 en 1848.
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In 1698 wonen er 25704 mensen in Noordoost Friesland.
Ruim 12 procent woont in de stad Dokkum; 49 procent heeft
een woning op de klei en een krappe 39 procent woont in de
Wouden. Tietjerksteradeel is de grietenij met de meeste
inwoners en Westdongeradeel is het minst bevolkt.

In de loop van de 18de eeuw neemt het inwonertal van Noord-
Oost Friesland gestadig toe. Bij de Volkstelling van 1796
worden er 33949 bewoners geteld. Daarna, in de eerste helft
van de 19de eeuw, vindt er een heuse geboorte-explosie
plaats. In 1840 heeft het gebied 51449 inwoners en in 1848
zijn het er al 55319. Als we het jaar 1698 indexeren op 100
dan zien we voor 1848 het indexcijfer 220 verschijnen en tonen
daarmee aan dat de bevolking in dit gebied in 150 jaar meer
dan verdubbeld is.
Het inwonertal neemt het meeste toe in Achtkarspelen (1848:
299), Dantumadeel (1848: 261) en Westdongeradeel (1848:
257). De groei van Dokkum (1848: 132) blijft hopeloos achter
zodat hier in 1848 nog maar 7,6 procent van de Noordoost
Friezen woont. De bevolking in de Woud-grietenijen neemt
sneller toe dan op de Klei.

Toename bevolking Noordoost Friesland 1698-1848
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In 1848 woont nog steeds 49 procent in een gemeente op de
Klei en al 44 procent in een Woudgemeente.

We weten precies hoeveel mensen er in 1815 en 1840 in
Noordoost Friesland woonden. Aangaande het jaar 1826
circuleren er verschillende cijfers. Volgens de
bevolkingsaantallen die in de Leeuwarder Courant zijn
gepubliceerd woonden er op 1 januari 1826 42675 mensen in
Noordoost Friesland. De cijfers die in de archieven van
verschillende gemeenten bewaard worden ontlopen de cijfers
uit de Leeuwarder Courant niet veel maar liggen toch iets
hoger. In elk geval was Tietjerksteradeel de grootste grietenij,
gevolgd door Ferwerderadeel en Oostdongeradeel. De stad
Dokkum telde het kleinste aantal inwoners gevolgd door
Kollumerland en Dantumadeel.

In de jaren 1822 tot 1831 worden er 14864 kinderen in de
regio geboren en sterven er 11519 personen. Dat betekent dat
Noordoost Friesland in deze periode een geboorteoverschot
kent van 3345 personen. Dit overschot beleeft vooral pieken
tussen 1822 en 1825 en in het jaar 1830. Achtkarspelen,
Tietjerksteradeel en Ferwerderadeel kennen, in absolute
cijfers, het grootste geboorteoverschot. Dokkum is de grote
uitzondering in de regio. In plaats van een geboorteoverschot
kent de stad een sterfteoverschot van 23 mensen.

Ten gevolge van de malaria-epidemie is er in 1826 en 1827 in
bijna alle grietenijen sprake van een sterfteoverschot. Alleen
Achtkarspelen en Tietjerksteradeel hebben in deze jaren te
maken met een (gering) geboorteoverschot. Omdat het
geboorteoverschot vanaf 1830 weer enigszins begint te lijken
op dat van voor de epidemie (in 1825) ga ik er vanuit dat de
malaria tussen 1826 en eind 1829 zijn tol heeft geëist. Dit past
ook heel goed in het beeld van de ziekte zelf. De patiënten
klaagden nog heel lang over terugkerende koortsen. Over het
algemeen wordt er van uitgegaan dat er wel vier jaar overheen
kan gaan alvorens het lichaam de malaria-aanvallen definitief
de baas is.
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Door de gemiddelde sterftecijfers voor de jaren 1822-1825 en
1830- 1831 uit te rekenen weten we hoeveel mensen er onder
normale omstandigheden per jaar dood gaan. Als we deze
gemiddelde cijfers aftrekken van de sterftecijfers tussen 1826-
1829 kunnen we de extra sterfte, vanwege de malaria-
epidemie, uitrekenen. Op deze manier kom ik tot de conclusie
dat de malaria-epidemie tussen 1826-1829 in Noordoost
Friesland het leven heeft gekost aan 2261 personen; ruim vijf
procent van de totale bevolking.

Als we kijken naar het aantal sterfgevallen dan is Dokkum in
de hele regio (relatief) het zwaarst door de malaria-epidemie
getroffen. Met 356 doden verloor de stad (tussen 1826-1829)
ruim tien procent van haar bevolking. Op het platteland werd
Dantumadeel het meest geraakt. De 380 doden maakten in
1826 zo’n 7,3 procent uit van de totale bevolking. De epidemie
maakte in Ferwerderadeel 382 slachtoffers en ontnam
daarmee bijna zes procent van de inwoners

Extra doden per grietenij door epidemie 1825-1829
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van die gemeente het leven. Kollumerland verloor bijna 5 ½
procent van haar bevolking. Tietjerksteradeel, Achtkarspelen
en Westdongeradeel kenden sterftepercentages beneden de
vier procent en Oostdongeradeel verloor 4,8 procent van de
populatie.

De malariaepidemie wordt in juli 1826 voor het eerst in de stad
Groningen geconstateerd en kort daarna liggen ook de eerste
slachtoffers in Dokkum in hun bed. In juli 1826 sterven er, in
heel Noordoost Friesland, 87 mensen en de maanden daarna
wordt de gang naar het graf veel vaker gemaakt. In augustus
overlijden er 348 mensen; in september 392 en in oktober
339.

Sterftepercentage van de totale bevolking
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Het sterftebeeld wijkt in het najaar van 1826 heel erg af van het
normale patroon. Normaliter gaan de meeste mensen dood in
de maanden januari, april en mei en beleeft de sterfte een dip
tijdens de
zomermaanden. Als we naar de situatie in Dantumadeel kijken,
die exemplarisch kan zijn voor de rest van Noordoost
Friesland, dan valt het op dat de sterfte juist in augustus 1826
enorm toeneemt. Het is niet precies te zeggen wanneer de
eerste dodelijke malariaslachtoffers vallen want de grafdelvers
hebben het de hele maand razend druk. De malaria-epidemie
is in Dantumadeel tussen begin augustus en eind november op
haar hoogtepunt en een deel van de patiënten bezwijkt in deze
periode aan de ziekte. Vooral vanaf de 19de augustus sterven
er in Dantumadeel regelmatig meer dan vier mensen per
dag.Op de twintigste november overlijden er nog zes personen
en daarna vlakt het aantal sterfgevallen enigszins af alhoewel
het, tot en met december 1829, relatief hoog blijft. Pas in 1830
beginnen de cijfers weer te lijken op die van augustus 1826!

Doden per maand in Dantumadeel 1825-1826
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Wie werden getroffen?

Uit alle bronnen blijkt dat de malaria geen ontzag toonde voor
de standen die, begin 19de eeuw, samen de maatschappij
vormden. Alle klassen werden getroffen. Dokter Galama
rekent 829 van zijn patiënten tot de geringe klasse en een
deel daarvan wordt al langer tot de minvermogenden
gerekend. Ook het gemeentebestuur van Dokkum meldt in de
brieven, die ze aan de Commissie stuurt, dat alle standen
getroffen zijn.

Het lijkt er soms op dat bepaalde leeftijdsgroepen harder door
bepaalde ziekten worden getroffen dan andere. Meestal wordt
dan gewezen naar kinderen en ouderen omdat die minder
weerstand hebben. Of dit ook het geval was tijdens de
malaria-epidemie van 1826 gaan we nu bekijken aan de hand
van de sterfte in Dantumadeel. Daar is, in de jaren 1825-
1826, de gemiddeld sterveling ruim 41 jaar oud. Er sterven
dan 1290 personen waarvan bijna een derde (418 mensen)
maar maximaal tien jaar oud is geworden. De grootste sterfte
doet zich voor onder de pasgeborenen want 224 (17,4 %)
baby’s halen hun eerste verjaardag niet. Bijna 41

Leeftijd overledenen Dantumadeel 1825-1826
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procent (525 personen) van de overledenen is vijftig jaar of
ouder. Daarmee is direct gezegd dat zestig procent van alle
mensen die hun elfde verjaardag vieren ouder wordt dan vijftig
jaar. In werkelijkheid was die groep nog veel groter omdat de
cijfers vertekend worden door het enorme geboorteoverschot
na 1800.

Het eerste levensjaar was een kritiek jaar. De medische zorg
rond het kraambed stond nog lang niet op het niveau zoals wij
dat nu kennen. Er waren veel doodgeboorten en er stierven
ook veel moeders in het kraambed. Vroeggeboorten
ontbeerden de noodzakelijke zorg en lieten vaak binnen enkele
dagen het leven.

Ter beantwoording van onze vraag zijn de sterftecijfers tussen
1 januari 1825 en 31 juli 1826 vergeleken met de sterftecijfers
tussen 1 augustus 1826 en 31 december 1826. Uit de grafiek
die daardoor ontstaat blijkt de malaria vooral slachtoffers heeft
gemaakt onder

Kindersterfte Dantumadeel 1825-1826 per leeftijd
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personen van middelbare leeftijd. Met name de leeftijdsgroep
van de jonge veertigers en van de zestigers laat sterftecijfers
zien die ver boven het normale beeld liggen. Verrassenderwijs
overlijden er tijdens de malaria-epidemie niet meer kinderen of
zeventig plussers dan in normale jaren.

Als het sterfteverloop in de maanden augustus tot en met
december van het jaar 1826 in de gemeente Dantumadeel
nader wordt geanalyseerd valt allereerst op dat er meer
mannen overlijden dan vrouwen. Als de epidemie op zijn
hoogtepunt is (inde maanden augustus tot en met november)
ontlopen de sterftecijfers voor de beide seksen elkaar niet
veel. Alleen december toont een afwijkend beeld: er sterven
dan 17 mannen tegen 8 vrouwen. Verder valt op dat er met
name in (de derde week van) augustus veel ongehuwden
overlijden. Het aantal kinderen dat sterft is in vrijwel elke
maand

Leeftijd gestorvenen Dantumadeel 1822-1831
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hoog. Zowel in augustus als in oktober gaat het om 17
personen en in september en december om 11 overledenen.
De enige uitzondering is november omdat er dan slechts twee
kinderen sterven.

Het sterftebeeld in december wijkt volkomen af van hetgeen de
voorgaande maanden hebben laten zien. Het aantal
sterfgevallen is in december nog niet de helft van dat in
oktober. Was in september de kindersterfte ongeveer 17
procent van het totaal, in december maakt het 40 procent uit
van de sterfgevallen. Langzaam zien we dan het beeld van
voor de epidemie terugkomen al blijven de cijfers tot 1830
hoger dan normaal.

Gemiddelde leeftijd overledenen Dantumadeel 1825-
1826 per maand
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Leeftijd gestorven oktober en december 1826
Dantumadeel
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Armoede

In de 19de eeuw bepalen de jaargetijden het levensritme. De
maatschappij is agrarisch en de boeren spelen daarin een
hoofdrol door arbeiders en dagloners voor zich te laten werken
en diensten in te kopen bij andere beroepsgroepen. In het
voorjaar, de zomer en de herfst wordt er hard gewerkt en in de
winter zitten velen, noodgedwongen, bij de kachel. Met de
oogst moet, op de landbouwbedrijven, in de nazomer het grote
geld binnenkomen.

Terwijl de velden klaar staan om geoogst te worden ontwricht
de malaria-epidemie het hele dagelijks leven. Door de hevige
koortsen zijn de boeren en arbeiders niet in staat te werken. Er
is te weinig mankracht om de oogst volledig binnen te halen en
daardoor wordt de portemonnee maar gedeeltelijk gevuld.
Doordat de aanvoer van aardappelen, erwten en bonen
achterblijft bij de vraag stijgen de prijzen waardoor het nog
moeilijker wordt om de winter door te komen.

Omdat iedereen wist dat de wintermaanden duur waren,
werden er in de zomer reservepotjes gekweekt waaruit de
brandstof en winterkleding betaald werd. De epidemie had niet
op een slechter moment kunnen komen. De sociale
voorzieningen waren minimaal en de arbeiders kregen alleen
de gewerkte uren uitbetaald. Nog voor de winter begon moest
het reservepotje al aangesproken worden. Het geld was nodig
om te blijven eten, om de dokter van te betalen én om de
uitvaart van een dierbare te bekostigen.

Dokter Sipke Galema schrijft dat hij 110 patiënten, op last van
de autoriteiten, pro deo heeft behandeld omdat ze
minvermogend zijn of gealimenteerd worden. Hij denkt dat 267,
van zijn 1206 patiënten, vermogend genoeg zijn om de winter
met eigen middelen door te komen maar over de andere 829
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mensen maakt hij zich grote zorgen. Zij behoren tot “de
geringe klasse” en verdienen maar een beperkt dagloon. Het
zijn nette gezinnen die altijd buiten de Armenkassen bleven.
Eind november 1826 waarschuwt de arts de grietman van dat
deze mensen een zware winter te wachten staat. Ze hebben
“bijna alles wat ze hadden verteerd omdat ze tot de arbeid
ongeschikt waren”.

De overheidsbemoeienis is in 19de eeuw minimaal. De
armenzorg was in handen van lokale particuliere en kerkelijke
instellingen. De overheid fungeerde als achtervang en mocht
alleen ingrijpen als er sprake was van “absolute
onvermijdelijkheid”, zoals dreigende onlusten of verhongering.
De bestuurders van de Armenkassen kwamen zelf uit de
gegoede klassen en ze vonden het een sociale plicht om de
onderste standen van de hongerdood te redden. Uiteraard was
het mooi meegenomen dat de armenzorg een preventief
middel tegen opstandigheid was.

De meeste Armenkassen waren niet alleen afhankelijk van
giften maar kenden ook een structurele voeding uit andere
bronnen. In sommige plaatsen werd een deel van de
belastingopbrengst in de kassen gestort en er waren veel
fondsen die onroerend goed
(boerderijen, landerijen en huizen) exploiteerden en de
pachtopbrengsten gebruikten voor de uitkeringen. De
armoede nam, ten gevolge van de malaria-epidemie, snel toe
en Armbestuurders maakten zich hierover grote zorgen omdat
ze wisten dat de fondsen niet genoeg gevuld waren om alle
benodigde steun te verstrekken.

Gelukkig hadden velen, ook aan het begin van de 19de eeuw,
het hart op de goede plaats. Een gevolg van de Verlichting
was dat de verheffing van het volk werd nagestreefd. Het
onderwijs moest verbeterd en de armoede bestreden. Bijna
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daags na de overstromingen van begin februari 1825 werd
een Commissie in het leven geroepen “ter voorziening in de
dadelyke behoeften der, door den watervloed , ongelukkig
geworden ingezetenen der provincie Vriesland”. De hulp voor
de slachtoffers van de “thans heerschende ziekte” liet wat
langer op zich wachten want pas op 25 oktober 1826 wordt
een “Provinciale Commissie van onderstand aan de
slachtoffers van de epidemie” opgericht.
Veel van de “Leden der Commissie” stonden in een betrekking
tot de Rechtbank in Leeuwarden. Mr. Tiete Solkes Tromp
(1786-1844) was vice-presient van de Rechtbank en werd later
(van 1834-1844) lid
van de 2e Kamer. Mr. Nicolaus Fockema (1784-1863) was
rechter en Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791-
1851) was procureur. Benjamin Nieuwold, predikant te
Leeuwarden, was een neef van de onderwijshervormer
Johannes Hendricus Nieuwold. De heren wijdden zich zich
volijverig aan hun “allezins genoeglijken arbeid”. “Er zijn
zoovele plaatsen toch, en daarin zoovele honderden
huisgezinnen, die sinds maanden onder de heerschende
ziekte kwijnen, die sedert den besten zomertijd tot allen
ligchaams-arbeid onbekwaam waren, en wie in den
naderenden winter, alleen gebrek en nooddruft te wachten
staan. Er zijn zoo vele dorpen en gehuchten, (….) waar
voorziening, voortdurende zorg en doeltreffende maatregelen
alleen de lijdende inwoners voor volslagen armoede kunnen
beveiligen; welke plaatsen, in weerwil der reeds aangewende
loffelijke pogingen vooralsnog onbedeeld zijn gebleven, en
waar voorraad en bezitting door de ziekte en hare gevolgen
zijn verteerd geworden”.
Het initiatief kreeg de steun van “Menschenvrienden” uit het
hele land die geld en goederen toezeiden om de nood in
Friesland te lenigen. Alhoewel het helemaal volgens de
inzichten van de tijd was dat particulieren zo’n Commissie in
het leven riepen meende de Gouverneur van Friesland dat hij
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niet achter kon blijven. Op 21 november 1826 besloot hij dat de
Commissie een overheidsinstelling werd die onder zijn toezicht
stond.

Daadkracht kan de Commissie niet ontzegd worden. Er werd
niet heel vaak een vergadering belegd maar de motor liep
snel en gesmeerd. Kort na de oprichting gingen er brieven
naar de grietenijen waarin gevraagd werd hoe hoog de nood
was. Enkele gemeenten reageerden zeer snel en kregen
ook een rappe respons. Andere grietenijen hielden zich
opvallend lang stil en moesten daarom ook lang op extra
hulp wachten. Met name Dokkum en Dantumadeel zorgden
dat ze in het beeld van de commissie stonden.
De Dokkumers schrijven dat 600 van de 3600 inwoners “ziek-
en hulpbehoevend” zijn en de grietman van Dantumadeel meldt
dat 96 huisgezinnen, “bevattende 455 personen”, noodlijdend
zijn.

De Commissie reageert per kerende post. Dokkum krijgt in
eerste instantie zevenhonderd en Dantumadeel driehonderd
gulden. De beide gemeenten haasten zich de Commissie te
bedanken en geven
direct de laatste stand van zaken door. Dokkum schrijft dat de
toestand van sommige huisgezinnen “waarlijk kommervol” is
“daar den laatsten spaarpenningen, welke tot aankoop van
turf, aardappelen en andere levensmiddelen in de naderenden
winter was bestemd, tot verkrijging der medicijnen is besteed”.
In beide gemeenten neemt, halverwege november, het aantal
zieken af maar er zijn nog “velen die kwijnen door de eerdere
ziekte”. In veel huishoudens zijn wel “drie, vier of meerder
sukkelenden”. Door de koortsen en de waterzucht zijn ze zo
verzwakt dat het werken onmogelijk is en ze het hoofd amper
boven water kunnen houden. De Commissie stuurt daarop
geen geld maar goederen: hemden, mantels, vrouwenjakken,
mutsen, broeken, lakens “en 40 flessen bessennat”. De
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gemeenten tonen opnieuw hun dankbaarheid en Dantumadeel
durft zelfs op te schrijven dat ze de toegezonden hulp het liefst
met het beurtschip in Rinsumageest bezorgd zien worden
omdat ze daar een centraal uitdeelpunt hebben.

Naast Dokkum en Dantumadeel voeren ook de grietenijen
Hemelumer Oldeferd, Sneek en Harlingen een vruchtbare
correspondentie met de Commissie. De andere gemeenten zijn
niet zo actief en krijgen minder. Kastelein Hendrik Roelofs
Buruma en Aan Gerrits Kooistra zien de grote nood onder hun
dorpsgenoten onder ogen en vragen de Commissie om steun
voor twintig gezinnen in Tietjerk. De grietman van
Tietjerksteradeel, die hierover door de Commissie bevraagd
wordt, doet er enigszins laconiek over: er moet niet overdreven
worden.

Naarmate de winter langer duurt wordt het aantal
hulpbehoevenden steeds groter. Vanwege de kou gaat de
brandstof er in rap tempo doorheen en het voedsel is, mede
vanwege de schaarste, flink aan de
prijs. De Commissie heeft geld en wil de ergste nood lenigen.
In de eerste maanden van 1827 vraagt ze om lijsten met de
namen van gezinnen die extra steun nodig hebben. De
grietenijbesturen reageren heel verschillend op het verzoek.
Dantumadeel meent zelf genoeg geld in de armenkassen te
hebben en vind dat ze haar eigen problemen moet oplossen.
Westdongeradeel brengt drie families bij de Commissie onder
de aandacht die in augustus en september ziek waren en
“heden nog sukkelend”. De ouders werken als gardenier en ze
hebben enorme schulden die ze niet kunnen afbetalen omdat
al ”hun spaargelden wierden geconsumeerd”.Oostdongeradeel
is minder bescheiden en presenteert een lijst waarop 37
hulpbehoevende gezinnen worden genoemd. Het zijn vooral
arbeiders, een enkele weduwe en een smid. Zowel
Kollumerland als Ferwerderadeel voert zeven “zware”



gezinnen op die niet door de tijd kunnen komen. In
Kollumerland gaat het om weduwen en arbeiders en in
Ferwerderadeel, onder meer, om een molenaar,
verver, gardenier, wagenmaker en broodbakker.
Achtkarspelen vraagt geen extra geld.

Uiteindelijk komt het geld van de Commissie wel
terecht bij de gezinnen die het nodig hebben; ook in
de gemeenten die aanvankelijk hun eigen boontjes
wilden doppen. De Commissie betaalt bijna 64.000
gulden uit in heel Friesland waarvan 14.521 gulden
naar Noordoost Friesland gaat. Dat is bijna 23
procent van het hele budget..

De Commissie verdeelde de gemeenten over
categorieën waarbij de aard van de nood de
belangrijkste graadmeter was. Dokkum behoorde, net
als Sneek, tot de eerste (ergste) categorie. In
Noordoost Friesland werden Westdongeradeel en
Dantumadeel tot de tweede categorie gerekend en de
rest van de grietenijen kreeg de status van “derde
categorie”.

In Dokkum wordt bijna een kwart van de bevolking
door de Commissie geholpen. In Westdongeradeel
gaat het om 10,4 procent en in Dantumadeel om 8,7
procent van de bevolking. Het is erg
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opvallend dat er in Tietjerksteradeel 995 personen een
uitkering krijgen want de grietman had enkele maanden
daarvoor nog aangegeven dat hij vond dat de nood niet
overdreven moest worden. Het geval wil dat de heer A.G.
Kooistra en kastelein Hendrik Roelofs Buruma, die per brief de
aandacht van de Commissie hadden gevraagd voor de nood in
Tietjerk, zelf tot de Commissie waren toegetreden en een
stevige stem hadden in de toekenning van de steun aan
inwoners van Tietjerksteradeel.

In de gemeenten Ferwerderadeel en Oost- en
Westdongeradeel werd er aan de hulpbehoevenden
gemiddeld 3,75 gulden uitbetaald. In Achtkarspelen wordt f
1,31 en in Kollumerland f 1,50 per persoon besteed. Het
steunbedrag in Tietjerksteradeel is, met f 3,14 per persoon,
verbazend hoog. De uitkering bedraagt in Dokkum f 6,25 en in
Dantumadeel F 5,00 per persoon.

Percentage geld dat naar de grietenijen ging
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Gemiddeld steunbedrag per grietenij
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Cases

De malaria-epidemie heeft het dagelijks leven danig ontwricht.
Hele gezinnen konden lange tijd hun werk niet doen. Het
spaargeld werd opgesoupeerd; boeren leden verliezen en
moesten arbeiders ontslaan; dierbaren overleden en de
voedselprijzen stegen.

Via de overlijdensregisters is het gemakkelijk om er achter te
komen wie tijdens de epidemie stierven. Het leggen van
relaties tussen deze personen is veel ingewikkelder en soms
zelfs onmogelijk. Een interessante vraag is bijvoorbeeld of de
vrijgezellen, waarvan er in Dantumadeel veel in augustus
stierven, ergens in een (inwonende) dienstbetrekking stonden.
Is de hoge sterfte onder deze groep bijvoorbeeld te wijten aan
ongunstige huisvestingsomstandigheden? Hoe verging het de
andere huisgenoten van deze alleenstaanden? Helaas kan het
antwoord op deze vragen, met het beschikbare materiaal, niet
gevonden worden.

Door diverse bronnen te combineren is het mogelijk de
omstandigheden te schetsen waarin gezinnen verkeerden die
te maken hadden met de epidemie. Hierna volgen een groot
aantal “cases” en daarna zal geprobeerd worden enkele
conclusies te trekken. Zoals al eerder opgemerkt komen de
“cases” vooral uit de gemeente Dantumadeel en dienen ze als
pars pro toto voor heel Noordoost Friesland.

Vader Jochum de Jong bestiert in Dantumawoude, op “Bonga
State” een boerderij die hij pacht van de familie Van Idsinga.
Jochum is een grote boer want hij beschikt over zo’n 35
hectare grond waarop zo nu en dan 13 runderen en vier
paarden gehouden worden.
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Zijn zoon Gelt de Jong trouwt in 1799 met Saakje Minnes
Minnema en wordt het daarop volgende jaar zelf vader. Gelt-
en-Sjoukje wonen naast de boerderij van vader Jochum die in
1801 wordt opgeheven. Vader Jochum verhuist en de
landerijen worden gevoegd bij de boerderij waar zoon Gelt de
scepter zwaait. Korte tijd later overlijdt vader Jochum en is Gelt
de onomstotelijke baas op de boerderij. In de zomer van 1826
krijgen zowel Gelt als Saakje last van onregelmatige koortsen.
De malaria heeft beiden sterk in de greep en op 31 augustus
1826 bezwijkt Saakje, 48 jaar oud, aan deze slopende ziekte.
Een maand later, op 29 september, volgt de 64-jarige Gelt zijn
vrouw in de dood. Nog geen week later, op 4 oktober, bevalt
hun schoondochter Foekje Rintjes Poort, van een dochter. Hun
zoon Minne Gelts de Jong, is in 1829 boer in Dantumawoude
en heeft dan drie inwonende personeelsleden.

Ook het verhaal van Jemke Sippes de Hoop kent een grote
tragiek. Eind 1819, op 23 jarige leeftijd, treedt hij in het huwelijk
met de 22- jarige Grietje Pieters van Driesum. De
goegemeente fronst de wenkbrauwen want, voorzover iemand
het niet bij geruchte had gehoord, de buik van Grietje liet niets
te raden over! Drie maanden na de bruiloft wordt hun eerste
kind geboren! In 1826 hebben Jemke en Grietje drie kinderen:
Sippe (6), Pieter (5) en Tjettje (3). Jemke verhuurt zich als
dagloner en brengt niet veel geld in. Ook dit jonge gezin, dat in
Wouterswoude woont, wordt zwaar getroffen door de malaria-
epidemie. Op 26 oktober 1826 overlijdt moeder Grietje en op
15 november volgt vader Jemke. De drie jonge kinderen over-
leven maar zijn vanaf dat moment wel wees. Uit de Volkstelling
van 1829 blijkt dat de kinderen ondergebracht worden bij
zusters van vader Jemke. Sippe woont bij schipper Jouke
Johannes de Jong (de man van Sieuwke Sippes de Hoop);
Pieter bij arbeider Douwe Braaksma (getrouwd met Ytje
Sippes de Hoop) en Tjettje bij arbeider Johannes Hendriks van
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der Staal (de wederhelft van Sijke Sippes de Hoop). De familie
van Grietje van Driesum lijkt zich helemaal teruggetrokken te
hebben alhoewel daarbij aangetekend moet worden dat twee
van haar zusters begin 1829 (heel jong) zijn overleden en de
andere broers en zusters zich buiten de Dokkumer Wouden
gevestigd hebben.

Ook Fedde Hendriks Posthumus (die zichzelf altijd “Posmus”
noemde) en Antje Wytses Vellinga laten hun kinderen
verweesd achter. Fedde sterft op 22 september 1826 en Antje
overlijdt op 3 augustus 1828. Op het moment dat de weduwe
Antje Wytses  in hun woonplaats Rinsumageest begraven
wordt blijven er vijf kinderen eenzaam achter. Verrassend
genoeg steekt de familie of de kerk geen helpende hand toe
maar lossen de kinderen zelf het probleem op. De oudste
zoon, de 20-jarige Hendrik Feddes Posthumus, neemt de
slagerij, die zijn vader begonnen is, over en zijn zuster Trijntje,
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die 18 jaar is, doet de huishouding en zorgt ook voor haar
broertje Wytse (6 jaar oud) en haar zusje Tjitske (10 jaar oud).
Grietje, de tweede dochter van Fedde Posthumus, gaat ergens
anders wonen.

Sake Reitses Dijkstra hoort tot een geletterde familie. Zijn
vader geeft, in Dantumawoude, catechisatie aan de
doopsgezinde jongelui en zijn broer Uilke Reitses geldt als één
van de grootste lekepredikers die de doopsgezinden in
Dantumawoude bediend heeft. Sake houdt een boekje bij
waarin hij de hoogte- en dieptepunten uit het familieleven
noteert. Tijdens de epidemie sterven vier van zijn verwanten.
Het begint op 19 augustus met het
overlijden van Hessel Harmens Woelinga, “jongste broeder
van mijn huisvrouw Tetje Harmens.” De ongetrouwde Hessel is
40 jaar en mogelijk één van de eerste malaria slachtoffers.
Normaliter houdt Sake Dijkstra ervan om uitvoerig te vertellen
aan welk gebrek een dierbare is overleden maar bij Hessel laat
hij dit achterwege. Wel schrijft hij een mooi gedicht: “Mijne
vriend rust zagt / gij zijt niet meer/Wij missen u uit ons verkeer/
Doch hopen eens weer te vinden/waar dood noch graf ons sal
verslinden.” Ruim twee weken later sterft een broer van Sake,
aan “een hevige galziekte” en eind september overlijdt Antje
Johannes Halbesma, de vrouw Sakes’s stiefbroer Ringer
Hessels Hesling. Zij was, volgens Sake “afgeleefd en oud van
dagen”. De zus van Antje, de 77-jarige Blijke Halbesma, die
getrouwd is met Geert Hessels Hesling, een andere stiefbroer
van Sake, sterft op 2 november. “Grijze moeder, rust gij zagt/
de loop is hier op aard volbragt/schoon opgeruimd, en blij van
hart/ moest gij beswijken, welk een smart/… /God zag haar
werk en mint de deugd/ nu oogst zij ware hemelvreugd/wie
deugd bemint en hoog wadeert/wort niet het hemelrijk
geweert.” Het is frappant dat de aantekeningen van Sake
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Dijkstra ons wel een kijkje gunnen in het gedachtegoed uit het
begin van de 19de eeuw maar ons niets vertellen over de
malaria-epidemie die in 1826 haar verwoestende werk deed!
Alleen de vermelding van de “hevige galziekte”waaraan zijn
broer bezweek geeft aan dat hij stierf aan de malaria.

Het onderwijs wordt, ook in de 19de eeuw, gekoesterd. Eind
1796 komt Thomas Alberts Verdenius vanuit Grootegast naar
Akkerwoude. Hij wordt “schoolmeester en voorzanger” en
versaagt niet om ook zelf voor voldoende leerlingen te zorgen.
Hij en zijn vrouw Ymkje Fokkema, staan minstens dertien keer
bij het doopvont om een eigen kind te dopen. De zonen Albert
en Oege zijn getrouwd en hebben al voor 1826 voor nakroost
gezorgd. Op 26 mei 1826 wordt Thomas “pake” van Trijntje
Verdenius, een dochter van zoon Oege.
De malaria treft de 55-jarige onderwijzer zo hard dat hij er op
de 28ste september aan overlijdt. Enkele dagen later sterft ook
kleindochter Trijntje. De onderwijsinspectie én het
grietenijbestuur
voorzien snel in de opvolging alhoewel dat ook nog enige
frictie tussen beide instanties oplevert. In eerste instantie
wordt Sijger Revicit Poort, onderwijzer in Dantumawoude, de
vervanger van meester Verdenius maar in 1829 wordt hij
afgelost door Sybolt Douwes Feenstra die zelf pas 20 jaar
oud is.
Ymkje Oeges Fokkema, de 53-jarige weduwe van meester
Verdenius verdient in 1829 de kost als gardenierse. Er zijn dan
nog vier kinderen bij haar in huis waarvan de jongste 16 jaar
oud is. Ymkje overlijdt zelf op 30 juli 1830.

Arbeider Jarig Jakles van der Schaaf uit Dantumawoude zit eind
oktober 1826 met de handen in het haar. Hij huwde in 1819 met
Lieuwkje Klazes Snoekstra en bouwt sinds die tijd aan een
gezin. De eerste drie kinderen waren een zegen en brachten
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blijheid maar de twee laatsten bezorgden hun ouders vooral
verdriet. Op 26 juli 1824 was er een Hendrik geboren maar die
stierf binnen twee weken.Op 29 augustus 1825 kwam er een
nieuwe Hendrik ter wereld en deze hield het leven tot 28 januari
1826. Op 24 oktober 1826 overlijdt zijn vrouw Lieuwkje
Snoekstra en blijft Jarig achter met drie kleine kinderen van 6,
5 en 4 jaar. Op 18 november 1827 treedt hij in het huwelijk met
Baukje Theunis Zijlstra. Doordat zij de kinderen verzorgt blijft
het gezin van Jarig van der Schaaf in takt en hoeven de kinderen
niet te worden ondergebracht bij familieleden.

Halverwege oktober 1826 is de situatie in het gezin van Wybren
Pieters Koolstra ronduit miserabel. Hij is geveld door malaria
en daardoor niet in staat te werken. Het gezin heeft geen
financiële reserves en is daardoor niet in staat voedsel te kopen
en zich te voorzien van de zeer noodzakelijke medische hulp.
De diakenen van
Rinsumageest vinden de situatie zo ernstig dat ze direct hulp
verlenen en het gemeentebestuur hiervan op de hoogte
stellen. Wybren trouwt omstreeks 1804 met Geertje Beerns
Toonstra; woont tot 1812 in Giekerk en verhuist dan naar
Rinsumageest. Er worden in totaal zeven kinderen geboren. In
1823 doet zich een bijna wonder voor want in dat jaar baart de,
inmiddels 45 (!) jarige, Geertje Toonstra nog een tweeling!
De acute hulp van de diaconie is niet voldoende om de 45-
jarige Wybren Koolstra in leven te houden. Hij sterft op 29
oktober en laat zijn vrouw achter met meerdere jonge kinderen.
Op 28 november 1826 geeft de grietenij Dantumadeel kennis
van de alimentatie van Wybren Pieters Koolstra’s weduwe die
zich niet waagt aan een nieuw huwelijk. In 1829 woont ze, met
vier kinderen, in het 25ste huis van Rinsumageest. Zoon Berend
Koolstra (19) brengt wat geld in omdat hij werkt als
schoenmakersknecht en Geertje Toonstra verhuurt zich zelf als
daglonerse. De andere kinderen (Grietje –11 -, Jitske en Akke
– beide 6 jaar -) zijn nog te jong om te werken. De andere
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kinderen zijn dan al het huis uit: Zoon Pieter (21 jaar) is
inwonend knecht bij landbouwer Folkert Feerks van der
Woude, dochter Janke (23 jaar) woont bij gardenier Willem
Jans Feenstra en de verblijfplaats van zoon Jan (15 jaar) is
onbekend..

Eén van de allereerste slachtoffers van de malaria-epidemie is
Neeltje Minnes van Minnen. Ze woont op de grens tussen
Dokkum en Dantumadeel want het overlijden wordt in beide
gemeenten aangegeven. Ze is op 15 juli 1820 getrouwd met
Roelof Lieuwes Rosema en, eind 1824, moeder van drie
kinderen. Neeltje sterft reeds op 8 augustus 1826 en ruim een
maand later, op 11 september, overlijdt haar schoonvader
Lieuwe Rosema. Zeer waarschijnlijk woonden ze onder
hetzelfde dak. Op 3 mei 1829 geeft Roelof Rosema zijn ja-
woord opnieuw, nu aan Dooitske Wybes Duif die van
Hemelumer Oldeferd, komt. Nadat zij, in 1841, gestorven is
verbindt Roelof Rosema zich aan Trijntje Wouters van der
Meer, die twaalf jaar jonger is en hem ongeveer dertig jaar
overleeft.

Fokje Rinses Visser is 34 jaar als ze op 8 augustus 1826
overlijdt. Haar man Willem Thomas van der Mark blijft achter
met drie jonge kinderen. Hij is schoenmaker in Rinsumageest
en lijkt redelijk te kunnen rondkomen want hij veroorlooft het
zich om een huishoudster aan te stellen. De weduwe Aafke
Doedes de Haas zorgt voor het huishouden tot Willem van der
Mark, op 16 november 1834 een huwelijk aangaat met Houkje
Gerrits Haalstra.
 Jelgers van der Meer had op 14 mei 1825 een mooie bruiloft.
Terwijl hij het ja-woord gaf aan Jetske Jurjens Postma deed
zijn broer Jacob dat gelijktijdig aan Aaltje Jans Stienstra.
Jammer genoeg duurt het huwelijk van Wytse maar acht
maanden want halverwege januari 1826 overlijdt zijn jonge
vrouw. Zijn zuster Antje (van der Meer) was al in 1820
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getrouwd. Ze had een goede tijd met Sytse Johannes de Jong
alhoewel de zo gewenste kinderen uitbleven. Op 29 augustus
1826 overlijdt haar man Sytse. De achtergebleven partners,
broer en zus Wytse en Antje worden zo min of meer in elkaars
armen gedrongen en besluiten samen te gaan wonen in het
100ste huis van Dantumawoude. Wytse brengt, als dagloner,
het geld in en Antje doet het huishouden. Op 1 juni 1830 kiest
Antje voor een huwelijk met Jouwert Rinses van der Wal.
Voorzover bekend is Wytse nooit opnieuw getrouwd.

Voor de meeste mensen, die in het begin van de 19de eeuw
leefden, waren de einden der aarde niet verder dan 50
kilometer verwijderd van de eigen geboorteplaats. Anderen
waren avontuurlijker ingesteld en verzetten zo nu en dan hun
bakens. Berend Vriemesson Ulrich had zich als wolkammer in
de Dokkumer Wouden gevestigd. Zijn vrouw Aaltje Koenraads
Hofman overlijdt op 12 november 1826. Voorzover bekend is
het huwelijk kinderloos gebleven zodat Berend weer met volle
teugen van zijn vrijheid kan genieten. Hij laat de Dokkumer
Wouden achter zich en trekt naar Norg waar hij op 8 augustus
1829 in het huwelijk treedt met Aafke Lubberts Bouwknegt.
Uiteindelijk keert dit echtpaar terug in Leeuwarden, de plaats
waar Berends’wieg stond en hij zijn jeugd doorbracht. Aafke is
daar overleden in 1877 en Berend volgde haar twee jaar later.

Als er in 1829 aantekeningen worden gemaakt voor de
Volkstelling valt het op dat er in het 78ste huis van
Zwaagwesteinde negen mensen wonen. Aangezien Abraham
Fokkes de Vries, de heer des huizes, de kost verdient als
arbeider, kunnen we er van uitgaan dat het “proppen” was in
een heel klein huisje. Abraham de Vries was in 1816 getrouwd
met Stijntje Keimpes Kempenaar die hem vier
kinderen schonk waarvan er, in 1829, nog twee in leven zijn.
Op 14 september 1827 is Stijntje Kempenaar overleden.
Taetske Andries Wagenaar zit bijna in hetzelfde schuitje als
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Abraham de Vries. Haar man, Feye Jans Westra is haar
op 13 augustus 1826 ontvallen en zij bleef zitten met zes
kleine kinderen. Zowel Abraham als Taetske willen niet bij
de pakken neerzitten en besluiten daarom hutje bij mutje
te leggen. Op 1 mei 1829 treden de weduwnaar en
weduwe in het huwelijk en beginnen ze een gezamenlijke
huishouding alhoewel dat leidt tot een propvol
arbeidershuisje ….

Theunis Theunis Veenstra en Froukje Tjallings van der
Veen besluiten, na het overlijden van hun respectievelijke
partners, samen verder te gaan. Helaas brengt dat ook
grote problemen met zich mee. Theunis Veenstra heeft
zeven kinderen uit zijn eerste huwelijk en zit ook omhoog
met zijn moeder Wopkje Jelles Veenstra die 85 jaar oud is
en een onderkomen nodig heeft. Froukje Tjallings van der
Veen neemt vier kinderen mee uit haar huwelijk met
Luitjen Klazes van der Veen. Het nieuwe huwelijk
beïnvloedt dus het leven van in totaal veertien personen
die onmogelijk in één huis kunnen wonen. Daarom wordt
er een splitsing aangebracht over twee woningen. De
oudste zoon van Theunis Veenstra wordt, samen met
grootmoeder Wopkje Veenstra, de hoofdbewoner van het
ene huis. Hij verdient, net als zijn vader, de kost als
schipper en zorgt ook voor een vierjarig broertje en een
18-jarig zusje. De andere tien mensen wonen, ook in
Veenwouden, in het huis waar Theunis Veenstra ook met
zijn eerste vrouw Froukje van der Veen gewoond heeft.


