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SJOERDTJE, ‘HET BOERINNETJE VAN BLESDIJKE’ 
 
Misschien had Sjoerdtje het van haar ouders? Die konden er ook wat van. 
Een kleinzoon vertelde in 1950 nog aan een historicus dat zijn opa (Auke 
Douwes Veenstra) kon voorspellen1. Op een dag bijvoorbeeld was hij met 
de melkboot van het land gekomen en had tegen oma gezegd dat er 
mensen konden komen om de boot te lenen en dat mocht ze niet weige-
ren want zij moesten dan een dode naar het kerkhof brengen. En het 
kwam natuurlijk uit. En van Sjoerdtjes moeder Jitske Sipkes Matstra werd 
verteld dat ze kon toveren. Auke en Jitske waren ook de ouders van 
Martsen die zo jong overleed. Doordat ze de man van de Langesloot had 
gezien, vertelde Auke toen2. 
 
Sjoerdtje trouwde al jong met Marten Geeles van der Veen, een visser uit 
Eernewoude. Hun oudste kind werd daar geboren. Hij was niet de enige 
visser en mogelijk zat er voor hem daar geen goede boterham in. Twee 
jaar later in elk geval was hij visser op de Linde, waar de volgende vier 
kinderen werden geboren in het vaartuig, eerst gelegen onder Steggerda 
en later onder Peperga. Officieel woonde de familie nog in Eernewoude. 
In 1861 kocht Marten een huis met hooiland onder Wolvega en werd ook 
veehouder. Later stond Sjoerdtje ook genoteerd als boerderijhoudster. Zij 
en Marten kregen in totaal acht kinderen. Marten stierf in 1880. In 1884 
vond een boedeltaxatie plaats en in 1888 kwam het eindelijk tot de boe-
delscheiding. Na aftrek van de schulden was er f 3040,- te verdelen. In 
huidige waarde zo’n € 37992,00.  
In 1891 verhuisde Sjoerdtje naar Blesdijke waar ze in 1884 een ander 
huis had gekocht. Het was daar dat zij geschiedenis maakte. Over haar 
verschenen krantenberichten: ‘Het boerinnetje van Blesdijke’. Ze ontpopte 
zich namelijk als wonderdokteres. Hoe het begon is niet bekend. Maar 
hoe het uitpakte wel. Mogelijk begon haar faam toen ze iemand genas die 
geen baat had gevonden bij ‘de Staphorster boer’. En dat wou wat zeg-
gen. Deze, Stegeman genaamd, hield op vaste tijden spreekuur in 
Steenwijk en stond bekend om zijn geneeskunst. Hem overtreffen kon niet 
onbekend blijven. Sjoerdtjes ‘praktijk’ groeide dan ook voorspoedig. Van 
heinde en verre kwamen de mensen bij haar om genezing van hun kwa-
len. En zolang iedereen van zijn klachten werd verlost was er niets aan de 
hand. Maar er hoeft maar iets mis te gaan en dan heb je de poppen aan 
het dansen. Dan komt het in de krant, zoals onderstaand bericht, overge-
nomen uit het Nieuwsblad van het Noorden van 6 October 1895: 

                                                           
1  S.J. van der Molen: Der waerd wal sein…. Blz. 96. 
2  Toering en Franke: Earnewald fan doe nei noe, blz. 185. Diverse andere publicaties. 
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Een wonderdokteres van den echten stempel. 
Voor het kantongerecht te Hee-
renveen heeft Vrijdag 4 dezer 
een wonderdokteres van den 
echten stempel – de 61-jarige 
Sjoerdje Aukes Veenstra, wedu-
we v.d. Veen te Blesdijke – te-
rechtgestaan, beklaagd van het 
onbevoegd uitoefenen der ge-
neeskunde als bedrijf. 
Sjoerdje heeft, zoo beweert zij, 
hare opleiding genoten bij een 
professor te Zwartveen bij 
Drachten en hare bul had zij uit 
handen van niemand minder dan 
wijlen Z.M. Willem I ontvangen. 
’t Gewichtige document is echter 
zoek geraakt: trouwens ze heeft 
het ook niet noodig, want men 
kan van haar toch niet verlangen 
dat zij bij elke opvolgende re-
geering opnieuw aanklopt; met 
wetten heeft zij niets te maken; 
die mogen niet gewijzigd wor-
den. Wel is zij eens door een 
kantonrechter te Steenwijk we-
gens onbevoegde uitoefening 
der geneeskunde veroordeeld, 
maar zij heeft toen geen straf 
ontvangen … alleen boete. 
Deze juffrouw nu verheugt zich 
in een grooten roep van be-
kwaamheid. Volgens hare bewe-
ring geneest zij de patiënten bij 
massa’s, hoewel niemand die 
genezenen bij name kent. 
Een welgestelde boerendochter 
uit Elsloo (Ooststellingwerf), 
gevoelde zich na hare bevalling 
in Mei of Juni l.l. allesbehalve 
wel, en hoewel in de onmiddel-
lijke nabijheid deskundige hulp 

was te verkrijgen, werd op aan-
raden van derden de toevlucht 
tot Sjoerdje genomen. Deze zag 
bij den eersten oogopslag waar-
aan hare patiente leed: ‘Zenu-
wen en pijn in rug en maag’, was 
de uitspraak. 
Een aftreksel van kruiden voor 
inwendig gebruik en een erg 
stinkend smeersel voor uitwen-
dig gebruik, zouden in vier da-
gen radicale genezing brengen. 
Hoewel niets geen baat werd 
gevonden, werd toch nog een 
tweede bezending medicijnen 
gehaald … en verbruikt – met 
hetzelfde resultaat. 
De belooning, de eerste maal 
een gulden, daalde de tweede 
maal tot de helft – elke waar is 
naar zijn geld. 
De marechaussée te Oosterwol-
de stelde, toen haar het gebeur-
de ter oore kwam, een onder-
zoek in, waarvan de onderhavi-
ge vervolging een gevolg is. 
De ambtenaar van het O.M., de 
heer mr. H.C. van Kleffens, her-
innerde er bij ’t nemen van zijn 
requisitoir aan, dat Sjoerdje bin-
nen korten tijd de tweede is, die 
zich voor dit kantongerecht we-
gens onbevoegde uitoefening 
der geneeskunde te verantwoor-
den had, en vorderde bekl’s 
veroordeling tot f 100 boete 
subs. 80 dagen hechtenis. 
Bekl. was niet verschenen. 
 
Uitspraak 18 dezer. 
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Het is wel duidelijk dat Sjoerdtje zich ijverig verweerd heeft tegenover de 
marechaussee. In nood zeg je wel eens rare dingen. Helaas zijn in de 
archieven van deze rechtszaken geen gegevens gevonden. Opmerkelijk 
is dat de opgelegde, hoge, boetes door het Gerecht voor kleinburgerlijke 
zaken, wat het Kantongerecht is, eigenlijk betrekking hebben op het feit 
dat ze voor haar hulp geld heeft aangenomen. Ze werd niet voor het 
strafgerecht gedaagd zoals twee van haar broers, in respectievelijk 1852 
en 1857. Die stonden terecht in Leeuwarden. 
De eerste viste met een tjoel hoewel hij daarvoor geen akte had. Ook 
belette hij daarmee de doortocht van de vis. Straf: een boete van f 10,- of 
7 dagen gevangenis en confiscatie van het vistuig gewaardeerd op f 10,-. 
De ander kreeg twee boetes, ieder f 20,-, plus de procedurekosten. Hij 
had het jachtrecht overtreden: onwettig wild gevangen terwijl de jachttijd 
was gesloten. Hij kon de waarde van het wild betalen of het werd ver-
beurd verklaard. Alles bij elkaar opgeteld was de strafsom f 62,71 binnen 
twee maanden te betalen of 14 dagen gevangenisstraf. 
 
Het nieuws van den dag : kleine courant, d.d. 13-04 -1899. 

De locomotief : Samarangsch 
handels- en advertentie-blad, 
12-05-1899. 
 
Sjoerdtje overleed in april 1899, 
bijna 77 jaar oud dus. In vrijwel 
alle vaderlandse kranten, ook 
die in Nederlands Indië, werd 
haar overlijden gemeld. In de 
berichtjes staan vooral veel 
onjuistheden over haar leeftijd. 
Haar overlijden betekent niet 
dat het boek Sjoerdtje is geslo-
ten. 
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Een kleine eeuw later duikt haar naam weer op in enkele publicaties van 
de onderzoeker Willem de Blécourt. In zijn studie naar genezeressen en 
waarzegsters voert hij ook Sjoerdtje op3

1. Hij denkt te weten wie de profes-
sor in het Zwartveen was: de veedokter en duivelbanner Heinze de Boer. 
Ook schrijft hij dat dit bewijst dat deze geneeskunst niet altijd van moeder 
op dochter werd doorgegeven. Maar klopt zijn bewering eigenlijk wel? 
 
Sjoerdtje is op haar 19de getrouwd en een paar jaar later verhuisd. Ze zou 
dus al als jong meisje contacten moeten hebben gehad met de ‘professor’ 
in het Zwartveen. 
Bovendien: Uit oude Eernewoudse verhalen komt naar voren dat 
Sjoerdtje en haar moeder samen onderwerp zijn van ‘waarnemingen’ die 
daar werden gedaan4

2. Ze roeiden bijvoorbeeld op ‘t Wijd in een melkvat 
met een stopnaald als riem. Dan gingen ze eropuit om mensen te behek-
sen. Ook zeilden de dames boven van de schuur af naar beneden. Moe-
der Jitske bracht eens een pannetje pap naar een arme kraamvrouw maar 
de jonge vader pakte zijn vrouw vast en stuurde Jitske weer weg: ‘Geen 
eten’. Het waren toch juist de kruidenvrouwtjes die verdacht waren. Nog 
vroeger werden ze voor heksen versleten. Hier heette het toveren wat ze 
deden en daarvan moesten de mensen niets hebben. 
 
De Telegraaf, 20-02-1897 

De Blécourt stelt dat Sjoerdtje 
slechts de laatste vier jaren van 
haar leven actief was als gene-
zeres. Ook dat is twijfelachtig. In 
die periode speelden wel de 
rechtszaken die waren aange-
spannen doordat haar middel-
tjes niet goed werkten of ze een 
verkeerde diagnose had ge-
steld. Gezien haar bijnaam zou 
je wel kunnen concluderen dat 
ze in Blesdijke begon als gene-
zeres en daar woonde ze sinds 
1891. Maar dat wil niet zeggen 
dat ze al niet veel eerder op 

kleinere schaal bezig is geweest. Mogelijk speelde haar leeftijd haar later 
parten, ook de hersenen slijten tenslotte. Het blijkt ook dat een rechtszaak 
geen garantie was dat ze met haar praktijk zou stoppen. 

                                                           
3 De Blécourt heeft zijn mening duidelijk gestoeld op de (verslagen van de) processen en 

volgens mij zijn die niet helemaal betrouwbaar. 
4 Toering en Franke: Earnewald fan doe nei noe, blz 187. 
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Familie Marten Geeles van der Veen 
 

Marten Geeles van der Veen , geb. Wijnaldum 8-8-1822, visser, 
veehouder, overl. Wolvega 30-3-1883, tr. Tietjerksteradeel 8-5-1841 
Sjoerdtje Aukes Veenstra , geb. Eernewoude 22-4-1822, 
veehoudster, overl. Blesdijke 7-4-1899. 
Uit dit huwelijk: 

1. Jitske , geb. Tietjerksteradeel 5-2-1843, tr. Weststellingwerf 4-10-1863 
Klaas de Haan , geb. Leeuwarden 4-3-1839, ploegbaas te Nijverdal, 
zn. van Eize Pieters de Haan en Stijntje Klazes Swart. 

2. Oetske , geb. Steggerda 15-9-1845, overl. Weststellingwerf 25-6-1915, 
tr. aldaar 4-4-1868  

 Andries Fokkes Oppersma , geb. Wolvega 2-11-1842, schipper 
aldaar, zn. van Fokke Egberts Oppersma en Grietje Foppes de Jong. 

3. Martsen , geb. Peperga 3-8-1848, overl. Leeuwarden 4-7-1918, 
 tr. Hoogeveen 20-5-1871  
 Klaas de Boer , geb. Dantumadeel 20-6-1842, ploegbaas te Wirdum, 

zn. van Jan Klases/Klazes de Boer en Doetje Fokkes Steggerda. 
4. Geele/Gaele Martens , geb. Peperga 6-3-1851, overl. Weststellingwerf 

23-5-1931, tr. Tietjerksteradeel 6-12-1873  
 Geertruida Jansen , geb. Blesdijke 17-2-1849, dr. van Hendrik Jansen 

en Antje Beerends Simons. 
5. Jetske , geb. Peperga 7-1-1854, dienstmeid, tr. Hoogeveen 29-7-1874 

Reint Withaar , geb. Dedemsvaart circa 1849, huisschilder, verver 
aldaar, zn. van Pouwel Withaar en Diena Krap. 

6. Auke , geb. Wolvega 28-1-1857, voerman, visser, tr. Weststellingwerf 
10-6-1899  

 Hendrikje ten Wolde , geb. Noordwolde 27-11-1857, dr. van IJsak 
Lijkeles ten Wolde en Antje Martens Eskes. 

7. Abraham , geb. Wolvega  24-9-1860, visser, tr. (1) Weststellingwerf 
1-7-1899  

 Roelofje van der Veen , geb. Noordwolde circa 1850, dr. van Wiebe 
Johannes van der Veen en Antje Jans Flobbe, tr. (2) Schoterland 
11-9-1902  

 Dedtje Jonkman , geb. Katlijk 10-08-1849, dr. van Fedde Hendriks 
Jonkman en Janke Wiebes de Boer, tr. (3) Schoterland 2-8-1913 
Hendrikje Brouwer , geb. Jubbega-Schurega circa 1863, dr. van 
Jacob Brouwer en Eelkje van den Dam. 

8. Wietske , geb. Wolvega 11-1-1865, tr. Weststellingwerf 28-11-1885 
Johannes Leenders , geb. Deventer circa 1862, machinist te Zwolle, 
zn. van Johannes Leenders en Johanna Romville. 

 
Rijssen, Dineke Paetzel-Veenstra 


