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HUWELIJKSAANVRAAG
door Mattie Bruining-Hoeksma te Surhuisterveen
Op zoek naar familie van mijn man, de Veenstra’s kwam ik op de site Delpher.nl
krantenartikelen tegen met de naam S. J. Veenstra. Hij had samen met twee vrienden in 1884 een advertentie geplaatst met een oproep voor huwelijkskandidaten.

Zaanlandsche Courant 16-2-1884. Bron: delpher.nl

Augustinusga in 1903. Foto: S. Sanders en zoon. Uitgever: J.G. Couperus.
Tresoar, Fries Fotoarchief
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Ik vermoed dat het origineel gestaan heeft in Hepkema’s Courant, maar dat heb ik
niet kunnen vinden. Wat wel leuk is, is dat dit bericht door heel het land in kranten
heeft gestaan. Men vond het blijkbaar een opvallende manier om een vrouw te
vinden. Het artikel stond onder andere in de Schiedamsche Courant van 7 februari
1884, de Middelburgsche Courant van 7 februari, de Heldersche en Nieuwedieper
Courant (archief Alkmaar) van 8 februari, de Ter Neuzensche Courant van 9
februari en de Hoornsche Courant van 13 februari.
De Ter Neuzensche Courant vermeldt het zo:

Bron: delpher.nl
De Middelburgsche Courant begint met een Latijns citaat: o tijden, o zeden!

Bron: delpher.nl
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Prachtig om dit zo te lezen, maar dan begint mijn onderzoek. Is deze S. J. Veenstra
de voorvader van mijn man? Om dat uit te zoeken kijk ik op allefriezen.nl wie er
nog meer met die naam, initialen en huwbare leeftijd in Augustinusga of omgeving
woonde.
Er waren drie opties:
1. Steffen Jans Veenstra, geboren op 18 juli 1851 te Buitenpost als zoon van Jan
Wijtzes Veenstra en Marijke Steffens de Vries. Hij was in januari 1884 32 jaar. Hij
verhuist echter, volgens het bevolkingsregister, in 1877 naar Burum en in 1878
naar Munnekezijl. Hij heeft niet in Augustinusga gewoond en komt niet in aanmerking.
2. Sjoerd Jans Veenstra, geboren op 31 juli 1860 te Surhuizum als zoon van Jan
Hepkes en Trientje Andries Poelstra. Hij was in januari 1884 23 jaar. Volgens het
bevolkingsregister verhuist hij in 1872 met zijn ouders naar Doezum. Komt dus
ook niet in aanmerking.
3. Dan blijft voorouder Sjoerd Jans Veenstra over. Zoon van Jan Melles Veenstra
en Riemkje Folkerts Bruining (het blijkt uit mijn onderzoek dat Jan en Riemkje dezelfde voorouders hadden, Folkert Taekes en Aukje Sjoerds). Sjoerd werd geboren
op 11 okt. 1856 te Augustinusga. Hij was in januari 1884 28 jaar.
Hij had toen blijkbaar nog geen verkering.
Hij trouwde op 16 mei een jaar later met Geertje Berends Boon. Zij was een dochter van Berend Feikes Boon en Tettje Feikes Kraayinga en kwam uit de Peebos/
Doezum. Hemelsbreed niet ver van Augustinusga. Ik ben benieuwd of zij op de
advertentie had gereageerd of dat ze elkaar bij de ‘straatveiling’ hebben ontmoet.
Het onderzoek gaat verder naar K.K. Kats. Dit is wat sneller gevonden. Ik kom
maar één met deze initialen tegen, Klaas Kornelis Kats, geboren op 7 aug. 1854 te
Augustinusga, als zoon van Kornelis Gabes Kats en Sjoukje Abrahams de Vries.
Hij was in januari 1884 29 jaar.
Hij trouwde op zijn 40e in 1895 met Duifke Eits Jongsma, dochter van Eit Fokkes
Jongsma en Lysbet Lefferts Rinzema.
Dan zoek ik nog S.S. Tjoelker. Tjoelker is een echte ‘Stienger namme’, alle Tjoelkers vinden hun oorsprong van de boerderij de Tjoele tussen Augustinusga en
Buitenpost.
Ik vind twee personen, broers, met de initialen S.S. te weten Sjoerd Sijtzes Tjoelker, geboren op 24 feb. 1864 te Buitenpost, zoon van Sijtze Sijtzes Tjoelker en
Hendrikje Sjoerds Schutter. Deze Sijtze Tjoelker heeft trouwens dezelfde voorouders als mijn man Jelle Bruining, via zijn andere opa.
Sjoerd is in januari 1884 19 jaar, een beetje te jong als vriend van de anderen volgens mij.
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Ik denk daarom dat zijn oudere broer Sijtze Sijtzes hier meer voor in aanmerking
komt, hij is geboren op 4 mei 1861 en is in januari 1884 23 jaar. Dat past beter bij
de andere twee vrienden. Hij trouwt op 6 jan. 1906 met Teetske Bouius, dochter
van Uilke Gerrits Bouius en Geeltje Kornelis Nieuwenhuis.
Ik kan alleen maar raden naar de setting waarin deze advertentie is opgesteld, misschien een oudjaarsfeestje of een zondagse ontmoeting na kerktijd. ’s Middags was
er vaak het wandelen door het dorp en op de uitkijk staan naar een mooi meisje. De
jongens waren 28, 29 en 23 jaar. Ze zochten daarom een meisje tussen de 20 en 27
jaar. De jongste was dan bedoeld voor Sijtze en de oudste mocht niet ouder zijn
dan 27, dan was ze niet ouder dan de andere beide jongens.

EEN FOTO KAN ONS VEEL VERTELLEN!
door Annette van der Linden-Boonstra te Nijkerk
Het idee voor dit verhaal ontstaat eigenlijk op een zaterdagmiddag in januari 2022.
Ik ben al een tijdje lid van een Facebookgroep “Onbekende Friezen op oude
foto’s” en moet ineens denken aan mijn eigen zoektocht naar personen op een voor
mij onbekende foto.
Deze foto kwam eind 2015 in mijn bezit, toen ik bij een nicht op visite was. We
raakten aan de praat over oude foto’s en ik vroeg of zij nog foto’s had van de familie Boonstra. Haar moeder was een zuster van mijn vader en misschien dat haar
moeder wel foto’s had van mijn vader van vóór 1951. Mijn vader is al overleden in
1977 en hij sprak eigenlijk maar heel weinig over zijn jeugd en alle foto’s van hem
waren genomen na 1951, toen hij trouwde met mijn moeder. Mijn nicht vertelde
dat er geen albums vol foto’s waren, maar zij had wel enige tientallen in een doos.
Van veel foto’s wist zij de personen te benoemen, maar er waren er ook een paar,
waarvan zij ook geen namen wist. En dat was onder andere van een gezin. Mijn
eerste reactie was dat zo’n foto niet zomaar zonder reden in het bezit was van haar
moeder, dus het moest in ieder geval familie zijn. Zij meende zich te herinneren dat
haar moeder had verteld dat het om onze opa ging. Maar van wanneer de foto was,
was niet bekend bij mijn nicht.
Ik kreeg de foto samen met nog allerlei andere foto’s mee naar huis om ze in te
scannen. En ik besloot dat ik wilde achterhalen wanneer de foto was gemaakt en
wie er eigenlijk allemaal op stonden. Daar begon dus mijn zoektocht. Op de achterzijde van de foto stond een stempel gedrukt van Fotostudio J. Bleeker, Voorstreek 68, Leeuwarden. Maar van wanneer tot wanneer was er een fotostudio aan
de Voorstreek 68 in Leeuwarden gevestigd? Wat ben ik dan blij dat er zoveel tegenwoordig via internet is te vinden. In dit geval is dan de website Delpher de
uitgelezen website om op zoek te gaan naar deze fotostudio. Er zijn heel wat
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