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In de verslagen van de toestand van de gemeente Eemnes over de jaren  1918 t/m 

1920 wordt de Spaanse Griep dan ook niet vermeld. Zelfs niet onder het hoofd-

stuk: “niet in de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten genoemde ziek- 

 ten, welke in  het verslagjaar een meer ernstig karakter hebben aangeno- 

 men en in beduidende mate voorkwamen:“  

In de notulen van het college van Burgemeesters en Wethouders of die van de ge-

meenteraad wordt ook nergens melding gemaakt van de Spaanse Griep of van 

maatregelen ter voorkoming van verspreiding van de ziekte. 

De Spaanse Griep was een pandemie die zich vanuit Frankrijk of de Verenigde 

Staten via Frankrijk gedurende de Eerste Wereldoorlog over de wereld verspreid-

de. In het neutrale Spanje werd door de Spaanse kranten als eerste over de griep-

epidemie geschreven. Vervolgens werden deze berichten in Zwitserland overgeno-

men en hier werd het voor het eerst de Spaanse Griep genoemd.  

 

 

DE OORSPRONG EN VERSPREIDING VAN DE SPAANSE GRIEP 

 

Voor de oorsprong van de ziekte bestaan twee theorieën. De eerste gaat uit van 

De Spaanse Griep in Eemnes 
WIEBE VAN IJKEN 

Het is niet ondenkbaar dat er nog eens een griepepidemie 

(pandemie) uitbreekt die vergelijkbaar is met de Spaanse Griep die 

in de periode van 1918 t/m 1920 tussen de 20 en 100 miljoen 

slachtoffers  maakte. Dit zijn meer slachtoffers dan dat er in de 

Eerste Wereldoorlog aan het front vielen. Deze aantallen zijn  

geschatte waarden omdat er in veel landen niet of niet nauwkeurig 

werd bijgehouden hoeveel mensen er aan de Spaanse Griep 

overleden. Ook in Nederland zijn er geen nauwkeurige statistieken 

omdat de Spaanse Griep niet viel onder de wet op de besmettelijk 

ziekten en er dus niet over gerapporteerd hoefde te worden aan de 

autoriteiten. 
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een gemuteerd varkensvirus. De andere 

theorie is een spontane mutatie van 

een vogelvirus dat van kippen via var-

kens op mensen kon worden overge-

bracht. De Spaanse Griep maakte voor-

al slachtoffers in de leeftijdsgroep tus-

sen 14 en 21 jaar. Aangenomen wordt 

dat dit veroorzaakt werd door een te 

sterke reactie van het menselijke im-

muunsysteem, zoals ook bij de Mexi-

caanse griep het geval was. 

 

De eerste vermelding van de Spaanse 

Griep was in de winter van 1916-1917 

in het Britse legerkamp in het Franse 

Etaples. De artsen in het kamp rappor-

teerden toen een virus dat heel snel op-

kwam, erg besmettelijk was en een 

hoog sterftepercentage veroorzaakte 

onder de jonge soldaten. In de voor-

gaande zomer en herfst was er zwaar 

gevochten tussen de Engelsen en de 

Duitsers aan de rivier de Somme. Hier 

vandaan werden grote aantallen ge-

wonden vervoerd naar het kamp in 

Etaples. Onder deze soldaten waren er 

vele met ademhalings-problemen als 

gevolg van de gasaanvallen van de 

Duitsers. Deze verzwakte soldaten waren een makkelijke prooi voor een virus. In 

en om dit kamp werden varkens gehouden en op de plaatselijke markt werden le-

vende ganzen, eenden en kippen gekocht. 

 

Bidprentje van Francsica Maria Hilhorst  
(1899-1918), slachtoffer van de Spaanse Griep. 
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Loring Miner, een oude plattelandsarts uit Haskell County in de Amerikaanse staat 

Kansas, was de arts die over de eerste gevallen van de Spaanse Griep in Amerika 

heeft gepubliceerd. Eind januari 1918 zag hij patiënten die symptomen van griep 

vertoonden, maar het vreemde was dat de griep slachtoffers maakte onder het 

sterkste en gezondste deel van de bevolking. Hij had nog nooit zo’n ernstige vorm 

van de griep meegemaakt en waarschuwde de nationale gezondheidsorganisatie 

en schreef hierover een artikel in Public Health Reports. Hierna werd de griep in 

maart 1918 geconstateerd op de militaire basis Fort Funston in Kansas USA. Deze 

basis lag op een paar honderd kilometer van Haskell County en was een trainings-

kamp voor Amerikaanse soldaten die naar het Europese oorlogsfront werden  

gestuurd. Hier waren ook soldaten gelegerd die kort daarvoor uit Haskell County 

waren aangekomen. 

Vandaar verspreidde de ziekte zich over de wereld door de Amerikaanse troepen 

die naar Europa werden gestuurd om hier aan het front te dienen. Het leek eerst 

om een min of meer onschuldige vorm van griep te gaan omdat de eerste symp-

tomen van koorts , hoesten, spierpijn en keelpijn verdacht veel leken op een aan-

val van griep. Echter al na een paar dagen leidde dit tot extreme moeheid waar-

door er zoveel energie verloren werd dat eten, drinken en ademhalen steeds moei-

lijker werden en de patiënt kwam te overlijden. De griep maakte vooral onder 

jong volwassenen de meeste slachtoffers. Dit in tegenstelling tot andere vormen 

van griep waar vooral jonge kinderen en ouderen aan overlijden. Na afloop van de 

Eerste Wereldoorlog in november 1918 gingen de soldaten terug naar huis en ver-

spreidden hiermee de ziekte wereldwijd. Behalve de Verenigde Staten en Europa 

werden ook Rusland en India zwaar getroffen, er vielen daar miljoenen slachtof-

fers. Er wordt aangenomen dat 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet is 

geweest.  

 

 

DE SPAANSE GRIEP KOMT OOK NAAR NEDERLAND 

 

De eerste gevallen van de griep deden zich in Nederland in de maand juni van het 

jaar 1918 voor. De ziekte werd door gastarbeiders vanuit Duitsland mee terug naar 
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huis genomen. De ziekte verspreidde 

zich vervolgens door heel Nederland. 

De eerste griepgolf werd ervaren als 

een gewone griep. De meeste mensen 

werden weer beter. Het aantal sterfge-

vallen was ook niet meer dan anders. 

Wel viel het op dat er zich soms ernsti-

ge complicaties voordeden. De ver-

schijnselen van de eerste griep waren: 

Keelpijn, pijn in de ledematen, hoes-

ten, slapeloosheid en gebrek aan eet-

lust. De temperatuur steeg in een heel 

korte tijd tot ongeveer 39 graden en 

vanaf de tweede of derde dag begon de 

hoest. Soms trad er ontsteking van de 

luchtpijp op of bronchitis. Na de derde 

dag begon de temperatuur te zakken en 

in de meeste gevallen was de patiënt in de vierde dag al weer koortsvrij. 

 

Van juli tot september 1918 werd een groot deel van de bevolking besmet. Maar 

de ziekte bleef in Nederland niet tot één aanval beperkt. Na een korte terugval 

sloeg de ziekte in oktober van dat jaar in alle hevigheid opnieuw toe, maar nu in 

een veel ernstigere vorm. Na deze eerste griepgolf muteerde het griepvirus zich tot 

een veel kwaadaardiger vorm waarbij het vooral de jong volwassenen waren die 

door de griep getroffen werden. Die mensen die in de zomer de griep hadden ge-

had bleken een zekere vorm van weerstand tegen de griep te hebben opgebouwd. 

Nu kwamen er ook veel vaker ernstige complicaties voor zoals buikgriep met bra-

ken en ernstige diarree of de vaak optredende longontsteking met soms een dode-

lijke afloop.  

In juni 1919 leek de epidemie geheel te zijn verdwenen, maar in januari 1920 

sloeg de griep voor de derde maal toe. Echter nu was het sterftecijfer veel lager 

dan in het najaar van 1918 het geval was. Mogelijk dat er toch vele mensen een 

Geertje van Wijk (1904–1918), slachtoffer van de 
Spaanse Griep. 
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vorm van weerstand hadden opgebouwd tijden de eerdere griepgolven. 

De besmetting verspreidde zich door contact met anderen. Hier werden echter 

geen landelijke maatregelen tegen getroffen. Dit werd aan het lokale bestuur over-

gelaten. In de stad Utrecht werden de lagere scholen gesloten als er meer dan de 

helft van de kinderen ziek was en in Hilversum was dit als er meer dan 30% van 

de leerlingen wegens ziekte thuis bleven. Verder werden er weinig openbare gele-

genheden gesloten. Algemeen werd aangenomen dat de ziekte zo besmettelijk 

was dat dit ook niet veel meer uitmaakte. Ook werden de verloven van de dienst-

plichtige militairen niet ingetrokken. In sommige scholen in de stad Utrecht werd 

een paar maanden lang het speelkwartier vervangen door een half uur wandelen, 

terwijl ondertussen de lokalen weden gelucht. De leerlingen konden dan niet be-

zweet raken en kou vatten. In die scholen kwam ook daadwerkelijk veel minder 

griep voor! 

Nu is bekend dat er drie typen griepvirussen zijn. De influenza virussen A, B en C, 

waarvan de het type A het gevaarlijkst is voor de mens. Dit is een zogenaamd vo-

gelgriepvirus dat door direct contact van vogel(poep) met de mens kan worden 

overgedragen. Of de besmetting vindt plaats door contact van vogels op varkens  

en van de varkens  op mensen. Omdat deze griepvirussen in de loop van de tijd 

muteren en er sprake is van een vogelgriep die of direct of via varkens op de mens 

wordt overgebracht bouwt de mens hier geen weerstand tegen op. 

Het menselijk lichaam herkent de nieuwe mutatie niet als een bekende griep waar-

“Een onbekende ziekte, die veertien dagen geleden te Madrid uitbrak, heeft 

zich met een opmerkelijke snelheid verspreid  en, naar gemeld wordt, zijn er 

te Madrid alleen al 100.000 menschen door aangetast en neemt dit aantal da-

gelijks toe. Zij heeft de meeste provinciale hoofdsteden en Marokko bereikt, 

waar zij het Spaansche garnizoen aantastte. De ziekte verspreidde zich, voor-

al in dicht bevolkte centra, zoo snel, dat de openbare diensten ernstig ontred-

derd waren. In de laatste week zijn ruim 700 menschen bezweken, maar zoo 

goed als alle dodelijke gevallen waren er complicaties bij gekomen. Gezonde 

menschen herstellen binnen vier of vijf dagen, terwijl zwakke menschen, 

vooral keel- of borstlijders, veel meer van de ziekte lijden.” 
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door er telkens nieuwe antistoffen moeten worden aangemaakt. 

“Zij vertoont zich ongeveer in den vorm van influenza, met dezelfde grillige 

afwijkingen in het verloop van de ziekte. Het beste is de ziekte als zoodanig 

te beschouwen, dat wil zeggen, zich niet noodeloos ongerust te maken, op 

tijd zijn geneesheer te raadplegen en geen buitensporigheden te verrichten. 

Rust, goed eten, frisse lucht, een glas goede wijn en reinheid zouden helpen, 

dan kreeg het lichaam voldoende weerstand om het virus en de dodelijke 

“De Spaansche ziekte ook in ons land?  

Naar van de grens wordt medegedeeld, zouden in de gemeente Losser, twee 

arbeiders, werkzaam te Essen, zijn teruggekeerd, die bij aankomst aldaar alle 

teekenen gaven van te zijn aangetast door de Spaansche ziekte.” 

De legerleiding besloot dit middel niet toe te passen omdat de Centrale Gezond-

heidsraad had gemeld:  

“Dat er geen maatregelen bekend waren, die tegen een zóó besmettelijke en zich 

zóó snel verspreidende aandoening  met kans van slagen te nemen waren.”  

 

25 juli meldde de directeur van de Utrechtse GGD in de krant dat de ziekte goed-

 

 

DE SPAANSE GRIEP IN DE KRANT 

 

Op 18 juni 1918 melde de De Gooi- en Eemlander in haar “Gemengde Berichten” 

onder de aanhef: “Eene geheimzinnige ziekte” 

Op 11 juli volgde het eerste bericht uit Nederland:  

Op 18 juli waren er in het hospitaal in Amersfoort 20 militairen met de Spaanse 

Griep opgenomen. En werd de vraag gesteld of het geen tijd werd om de militaire 

verloven in te trekken waardoor er minder kans op verspreiding van de ziekte was. 
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aardig was.  

Helaas hielp dit allemaal niet veel en verspreidde de ziekte zich met een ongeëve-

naarde snelheid over de wereld. En op 2 augustus werd er geschreven over de 

ziekte in Hilversum: “De Spaansche Griep breidt zich ook in deze gemeente meer 

en meer uit. Op den Soestdijkerstraatweg viel gistermorgen een jongen E. ge-

naamd, bewusteloos neer. De ontboden geneesheer constateerde Spaansche 

Griep”  

Ook hier blijkt weer uit hoe snel de griep kon toeslaan.  

Op 2 november stond er in de Gooi- en Eemlander dat in Hilversum ongeveer 

6000 mensen de Spaanse Griep hadden. Hoewel er in eerste instantie werd ge-

schreven dat er niet zo veel sterfgevallen waren als elders in het land blijkt uit late-

re statistieken dat het aantal overlijdens in de gemeente Hilversum in de maand 

november 1918 ongeveer drie keer zo hoog was als gemiddeld per maand in dat 

jaar. 

 

De algemene indruk uit de berichtgeving is dat er niet al te veel ophef over ge-

maakt werd. Er was toch niets aan te doen dan afwachten en hopen op spoedig 

herstel. Op wat korte berichten na werd er niet veel aandacht aan besteed. Het 

meest opvallende is de toename van het aantal overlijdensadvertenties in de krant. 

Al met al lijkt het of de autoriteiten de griep probeerden te negeren. Van een echte 

ramp was geen sprake. De grootste hinder was het abnormaal hoge ziekteverzuim 

waardoor soms overheidsinstanties niet meer aan hun verplichtingen konden vol-

doen. Maar het ziekteverzuim was toch al hoog in de laatste jaren van de Eerste 

Wereldoorlog door de voedselschaarste  en de daardoor afnemende weerstand. 

 

Het totaal aantal mensen dat in Nederland tussen 1918 en 1920 aan de griep 

kwam te overlijden was iets minder dan 30.000. De  bevolking van Nederland be-

droeg toen ca. 6,7 miljoen inwoners. Wat neerkomt op een percentage van ca. 4,5 

promille of 4 à 5 slachtoffers op iedere duizend inwoners. De meeste slachtoffers 

vielen in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners en met slechte woonvoor-

zieningen. Ook vielen er veel slachtoffers in ziekenhuizen waar de mensen met de 

Spaanse Griep op één zaal verpleegd werden. 
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DE SPAANSE GRIEP IN EEMNES  

 

Ook in Eemnes zijn er diverse inwoners overleden aan de Spaanse Griep. Er gaan 

verhalen dat er knechten van het werk thuiskwamen, die zich niet goed voelden 

en binnen enkele dagen overleden waren. Uit de overlevering zijn de volgende 

gevallen bekend van Eemnessers die aan de gevolgen van de Spaanse Griep zijn 

overleden. In alle gevallen gaat het om slachtoffers van de tweede griepgolf in het 

najaar van 1918: 

Geertje van Wijk Geb: 28-03-1904 Overl: 01-10-1918 14 jaar 

Jannetje Schouten Geb: 20-01-1874 Overl: 02-11-1918 44 jaar 

Francisca Hilhorst (Sientje) Geb: 20-06-1899 Overl: 03-11-1918 19 jaar 

Johannes Stalenhoef (Jan) Geb: 14-06-1891 Overl: 06-11-1918 27 jaar 

Kuintje Blom Geb: 18-07-1894 Overl: 08-11-1918 24 jaar 

 

Geertruida Maria (Geertje) van Wijk  

Het eerste slachtoffer van de Spaanse Griep in Eemnes was de op 1 oktober 1918 

in Eemnes overleden Geertruida Maria van Wijk. Zij was een dochter van Jan van 

Wijk, arbeider en Maria van Es die aan de Laarderweg 84/86 woonden. Jan had dit 

huis in 1906 laten bouwen en woonde hier met zijn zeven kinderen waarvan 

dochter Geertje de vijfde was. Jan hield tevens een “stil” café aan huis waardoor er 

natuurlijk regelmatig volk over de vloer kwam. Geertje was op 28 maart 1904 in 

Eemnes geboren en was pas 14 jaar oud toen ze aan de Spaanse Griep is overle-

den. Zij werd op het R.K. Kerkhof in Eemnes begraven. 

 

Jannetje Schouten 

“Op 2 November 1918 stierf Jannetje Schouten, 44 jaar oud, de vrouw van Hen-

drik Butzelaar. Ze woonde op Wakkerendijk 274. Een dag of 2, 3 eerder had ze  

’s avonds gekaart met haar man Driekus, met de buurman dikke Toon van Oost-

rum van Wakkerendijk 276 en met Jan Stalenhoef van Wakkerendijk 214. Er was 

toen nog niets aan de hand met Jannetje Schouten; Jan Stalenhoef  kwam om half 
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tien thuis van een gezellig avondje kaarten. Op 2 november kwam de pastoor bij 

de familie Stalenhoef thuis om te vertellen dat Jannetje Butzelaar – Schouten be-

diend was. Kort daarop stierf ze. De volgende dag werd Jan Stalenhoef ook ziek,  

’s morgens had hij nog op het land gewerkt en ’s middags kwam hij doodziek 

thuis. Op 6 november 1918 stierf ook hij aan de Spaanse Griep op 27-jarige leef-

tijd.”1 

 

Jannetje is op het R.K. Kerkhof begraven en heeft een groot liggend monument ge-

Bidprentje van Joannes Arnoldus Stalenhoef 
(1891–1918), slachtoffer van de Spaanse Griep. 

Bidprentje van Jannetje Schouten (1874-1918), 
slachtoffer van de Spaanse Griep. 
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kregen. Dat ook heden ten dage nog op het kerkhof aanwezig is. Op het grafmo-

nument staat Johanna i.p.v. Jannetje. Jannetje was overleden aan de Spaanse 

Griep.  

Jannetje werd op 20 januari 1874 in Eemnes geboren als de dochter van Evert 

Schouten en zijn tweede vrouw Wijmpje Bieshaar. Evert Schouten was landbou-

wer op Wakkerendijk 274. Evert Schouten is niet oud geworden. Hij was pas 54 

jaar toen hij in 1879 kwam te overlijden, waarna Wijmpje Bieshaar achterbleef 

met haar twee dochters. Toen Jannetje Schouten 26 jaar oud was, is ze in 1900 in 

Sientje Hilhorst (1899-1918), slachtoffer van de 
Spaanse Griep. 

Wouter Stalenhoef  en Aaltje Schouten met hun 
zoon Jan Stalenhoef (1891-1918).  
Foto uit ca.1895 
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het huwelijk getreden met de één jaar oudere Hendrik Butzelaar uit Soest. Hendrik 

en Jannetje zijn na hun huwelijk op Wakkerendijk 274 komen inwonen, waar 

Hendrik het boerenbedrijf van zijn schoonmoeder heeft overgenomen. Hendrik en 

Jannetje kregen een zoon, de op 15 december 1908 in Eemnes geboren Petrus 

Everardus (Piet) Butzelaar.  

Piet Butzelaar vertrok na het overlijden van zijn moeder in 1920 naar Oudenbosch 

waar hij toetrad tot de orde van de Witte Paters. Hij vertrok rond 1936 naar de 

missie. Hendrik Butzelaar hertrouwde in 1921 in Hilversum met Aaltje Stalenhoef 

uit Soest. Aaltje Stalenhoef was de weduwe van Johannes van ’t Klooster die op 7 

januari 1918 in Hilversum ook aan de Spaanse Griep was overleden! 

 

Francisca Maria (Sientje) Hilhorst 

Sientje was op 20 juni 1899 in Eemnes geboren op de boerderij op Meentweg 3. 

Haar vader Gijs Hilhorst had daar samen met zijn  vrouw Petronella Maria Makker 

hun boerenbedrijf. Sientje was het zevende kind uit dit huwelijk waarvan er ten tij-

de van de geboorte van Sientje al vijf waren overleden! Zij had toen alleen haar 

twee jaar oudere broer Johannes. Na Sientje hebben Gijs en Petronella nog wel 

twee dochters Barbara (Bartje) en Maria gekregen. Sientje was in 1918 pas 19 jaar 

oud en nog niet getrouwd toen ook zij de Spaanse Griep kreeg en hier op 3 no-

vember  aan kwam te overlijden. Ze werd begraven op het R.K. Kerkhof van Eem-

nes. Ik heb haar niet gevonden in de dienstbodenregisters dus ze zal toen  nog 

thuis gewoond hebben en behulpzaam zijn geweest bij het draaiende houden van 

het huishouden op de boerderij.  

 

Johannes Arnoldus (Jan) Stalenhoef 

Johannes was de op 14 juni 1891 in Eemnes geboren oudste zoon van Wouter  

Stalenhoef en Aaltje Schouten. Vader Wouter Stalenhoef was landbouwer op de 

boerderij Wakkerendijk 212, waar hij en Aaltje later nog 3 zoons en een dochter 

kregen, Arie, Frans, Han en Martje. Wouter had de boerderij van zijn schoonvader 

Arie Schouten overgenomen en heeft hier heel zijn leven gewoond. Het is dan ook 

op deze boerderij waar Johannes geboren is. Hij zal op de ouderlijk boerderij 

werkzaam zijn geweest want zijn naam komt niet voor in de registers van dienst-
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Gerarda Meijer (1886-1918), slachtoffer van de 
Spaanse Griep en haar man Hendrik Schaap  
(1885-1951). 

boden en knechten van Eemnes (of het 

zou  buiten Eemnes geweest kunnen 

zijn.) Johannes was 27 jaar oud en nog 

ongehuwd toen hij de Spaanse Griep 

kreeg en hier op 6 november 1918 aan 

kwam te overlijden. Hij werd begraven 

op het R.K. Kerkhof van Eemnes 

 

Kuintje Blom 

Het laatst bekende slachtoffer van de 

Spaanse Griep in Eemnes was Kuintje 

Blom. Zij was op 18 juli 1894 in Eem-

nes geboren als het zevende kind van 

Gosen Blom en zijn vrouw Aaltje 

Blom. Van de zes eerdere kinderen van 

dit echtpaar waren er voor de geboorte 

van Kuintje echter al drie overleden. Ze 

was een zus van Brand, Aafje, Willem-

pje en Tijmen Blom. De familie Blom 

was al generaties lang landbouwer in 

Eemnes en ook Gosen Blom was met 

zijn  vrouw landbouwer en wel op de 

boerderij Meetweg 37. Gosen had de 

boerderij in 1899 overgenomen van Marritje van Woudenberg, de weduwe van 

zijn broer Tijs Blom. Kuintje zal in de huishouding op de boerderij van haar ou-

ders aan het werk zijn geweest toen ook zij besmet werd met de gevreesde ziekte. 

Zij was pas 24 jaar oud en ongehuwd toen ze op 8 november 1918 overleed. Ze 

werd begraven op de Algemene Begraafplaats  aan de Laarderweg in Eemnes. 

Gerarda Meijer 

Een ander geval van de Spaanse Griep waarover in Eemnes gesproken werd was 

het overlijden van Gerarda Meijer op 13 november 1918 in Huizen. Dit omdat zij 

getrouwd was met Hendrik Schaap, een vishandelaar uit Huizen. Ze was ook in 

Eemnes geboren op 28 juni 1886. Ze was de moeder van Jacob (Jaap) Schaap, de 
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bekende gemeente- ontvanger van Eemnes. Gerarda Meijer was de dochter van 

Hermanus Meijer en Cornelia van Essen die aan de Meentweg 47 in Eemnes 

woonden. Door het vroegtijdig overlijden van zijn moeder is Jaap Schaap opge-

voed bij zijn grootouders en dus in Eemnes opgegroeid. 

 

Maria Voskuilen 

Gerard van Stoutenburg vertelde ooit in een interview: 

“Vooral in het laatste oorlogsjaar vielen er veel slachtoffers aan de Spaanse Griep, 

ook in Eemnes. Waarschijnlijk door te weinig voeding en slechte hygiëne. Onze 

meid (thans hulp in de huishouding genoemd) is toen op onze boerderij aan de 

Wakkerendijk 116 aan de Spaanse Griep bezweken. Dat was Marie Voskuilen uit 

Herfstavond 
 

Donderdag 14 november 20.00 uur in De Hilt. 
 

Presentatie: winkels en bedrijfjes in Eemnes sinds 1890, 
 

door Henk van Hees. 

NOTEN: 

 

1. Verteld door Martje Stalenhoef (1907 – 1997) n.a.v. het overlijden van haar broer Jan 
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