
Staat der uitgedeelde Levensmiddelen, door de kommissie ter verzorging 
van onvermogende Zieken te Grou, van November 1826 tot Maart 1827. 
 
 
De gezamenlijke hoeveelheid Levensmiddelen op deze staat voorkomende is: 
 
 
245 Ned. Ponden  Rundvleesch 
 
67 ponden Gesmolten Vet 
 
77 ponden Schapenvleesch 
 
326 Ned. Koppen  Gort 
 
108 Ned. Koppen Boekweit Gort 
 
28  Halve Broden 

 
 
 
 
 
 
Het uitgedeelde Rundvleesch, is provencierend van het slagtbeest, op den 21 November 
1826 door den H.W.G. Heer  M.P.D.  Baron van Sytzama, ter ondersteuning van niet 
gealimenteerde hulpbehoevende Huisgezinnen ten geschenke gegeven; de overige 
Levensmiddelen zijn door de Kommissie aangekocht. 
 
 
Ten aanzien  der verdere door de Kommissie gedane verzorgingen, van Medicamenten, 
Voedsel, Linnen, Oppassing, Ververschingen; wordt gerefereerd aan de ingezonden 
Staten van den 15, 21, 28 October, 4, 12 November 1826 en 3 January 1827. 
 
 
 
 
Namen van huisgezinnen: van November 1826 tot Maart 1827 
 
 
 

1. doeke roodbergen   6 monden 
2. jurre.s. stuursma   4 monden 
3. eesje snoek    2 monden 
4. wytze.g. schaafsma   2 monden 
5. Wed. durk.h. v/d werf   5 monden 
6. Wed. Durk wijma   4 monden 
7. jelle bijlsma    6 monden 
8. klaas.h. v/d veen    6 monden 
9. johannnes sloterdijk   6 monden 



10. klaas boerke    6 monden 
11. murk. Atzes van stralen   8 monden 
12. johannes.d.wijma   3 monden 
13. trijntje siedses    1 mond 
14. regnerus seinstra   6 monden 
15. durk fokkes    5 monden 
16. Wed. jacob keizer   1 mond 
17. aan.f. hoekstra    1 mond 
18. hendrik h. postma   5 monden 
19. jelmer m. v/d hoek   6 monden 
20. jentje r. pranger    3 monden 
21. klaas stok     4 monden 
22. hendrik de ruiter   4 monden 
23. Wed. jan.t. riemersma   4 monden 
24. feike wiersma    6 monden 
25. anne d. de jong    3 monden 
26. freerk a. hoekstra   5 monden 
27. jurjen dijkman    2 monden 
28. syb.g de vries    2 monden 
29. lolke ongeluk    5 monden 
30. g. bodenhauzen    4 monden 
31. sipke a. koldijk    4 monden 
32. Wed. minke kaspers   3 monden 
33. oentje joukes visser   1 mond 
34. arjen atzes    3 monden 
35. tjeerd idzes    4 monden 
36. jentje jelles    4 monden 
37. jan.f. tjalkens    4 monden 
38. ulbe s. haites    2 monden 
39. trijntje haitsma    3 monden 
40. sytze p. de graaf    5 monden    

        
 
 
 
 
Aanmerkingen bij de lijst van zieken in Wartena: 
 
 
 
Bauke Sietzes, arbeider, zelf zwaar ziek, heeft hij vrouw en vijf kinderen te verzorgen, 
waarvan er vier ziek geweest en nog zeer zwak zijn. 
 
Wed. Abrahams, de man in deze ziekte overleden; de wed. heeft vijf kinderen te huis, 
die alle ziek geweest, en nog zeer zwak zijn. In deze beide huisgezinnen is veel gebrek. 
 
De zoon van de Weduwenaar Harig Maurits is ziek geweest en vrij wat gevorderd in 
herstelling. Daarom 1 bedeeld. 
 



De zoon der Wed. J.Melis verzorgt grotendeels zijne moeder en is nog zeer zwak. De 
ziekte is geweken. 
 
Rense Oosterhof, arbeider, zijne vrouw is nog zwak; een kind ziek. 
 
Jurjen, arbeider, ziek geweest, maar aan het beteren. 
 
Wed. Antje Andries, heeft 2 zonen en een dochter te huis, die anders dienen. 1 is nog 
ziek; 2 zijn hersteld maar zwak. 
 
Sake Jakobs, arbeider, is door Diakonie, waarvan hij voorheen ondersteuning genoot, 
aanbevolen. 
 
Hotze Geerts, arbeider, heeft verscheidene kinderen, is weder ziek, en heeft met zijne 
vrouw, reeds in de twaalfde week, gesukkeld. Dringend is hij aan de buitenvoogden van 
Aegum, van welke hij ondersteuning geniet, tot ruimere verzorging aanbevolen. 
 
 
Ulbe Beens Visser, arbeider, met vrouw en 6 kinderen, waarvan hij zelf, met 3 ziek; 
heeft dus veel verzorging noodig. 
 
 
Lijsbeth Dooitses, is op hare jaren,  zwak. 
 
Pieter Wopkes en Sybe Jakobs zijn beide visschers, wier vrouwen erg en langdurig ziek 
geweest en nog zwak zijn. 
 
Brugt Wiebrens, arbeider, met vrouw en 4 kinderen; een derzelve is met hem ziek; hij is  
dus zonder kostwinning en verdient ondersteuning. 
 
 
Tjalling Baukes, arbeider, vrouw en 2 kinderen ziek geweest; maar kunnen niet meer 
geacht worden, wegens ziekte, behoefte te hebben. 
 
Sybren Klaases, gelukkig met een paar dagen  gehersteld. 
 
Douwe Fopma ligt ongeveer een kwart jaar, is oud en zeer zwak, en zonder bestaan voor 
hem en zijne vrouw. 
 
Gerben Hoekstra, arbeider, is ziek geweest, maar zijne herstelling is buitengewoon 
voorspoedig. 
 
Pieter van den Akker, blind, maar kostwinner voor zijne oude moeder. Is hersteld maar 
nog zeer zwak. 
 
Wed. Boorsma, zeer ziek, twee dochters die anders dienen, zijn ziek bij haar thuis. Een 
hersteld, doch zwak; de ander weder de koorts. 
 
Hendrik Jans, zelf nog niet hersteld, is ook zijne vrouw ziek. 


